Tremp ha incorporat un nou
Grup Especial de Prevenció
d’Incendis Forestals per executar treballs de prevenció
d’incendis a les comarques
lleidatanes. Aquest reforç està
format per sis persones amb
vehicles específics per fer tasques de prevenció i primera
intervenció en incendis agrícoles i forestals. La nova unitat ja està operativa des
d’aquesta mateixa setmana i
fins a l’1 de juny farà tasques
de manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis forestals. De l’1 de juny
fins al 30 de setembre se centrarà en la vigilància i primera
intervenció en incendis. La incorporació s’emmarca en el

pla de prevenció d’incendis
2022-2025. La inversió econòmica que es destina al nou
pla presentat a principi d’any
ha fet possible que les brigades del GEPIF a Catalunya
passin de tres a vuit, amb un
total de 52 components per a
tot el territori. Fins ara hi havia
tres equips que actuaven des
de Vilamalla (Alt Empordà),
Torreferrussa, a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Oriental), i Benifallet (Baix Ebre).
Amb el nou pla s’establiran
cinc noves unitats permanents, distribuïdes a Ulldemolins (Priorat), Constantí (Tarragonès), Arnes (Terra Alta),
Tremp (Pallars Jussà) i Calaf
(Anoia). ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

Una comissió fa la diagnosi del
barraquisme a la llera del Besòs
La comissió que ha d’estudiar
el barraquisme a la llera del
riu Besòs per tal d’erradicar-la
comença a funcionar. El delegat del govern espanyol a Barcelona, Toni Morral, va dir ahir
que “haurà de ser molt precisa, amb una imatge topogràfica de l’àrea de la llera del Besòs, on es concentren unes
500 barraques”. La diagnosi
també inclourà un treball so-

bre el terreny per estudiar les
diferents casuístiques i poder
analitzar així la dimensió social del problema. A més, segons va indicar, caldrà elaborar una proposta de com es
vol “que sigui aquell espai i
donar una resposta habitacional a les persones que viuen
en aquestes barraques”. En la
comissió tècnica, que coordinarà la delegació del govern a

Barcelona per encàrrec de
l’executiu, hi participaran diferents departaments de la Generalitat, els ajuntaments implicats i altres institucions supramunicipals, com ara el
Consorci del Besòs, i es demanarà la col·laboració d’entitats socials. Un cop feta la
diagnosi, amb un pressupost
de 100.000 euros, s’elaborarà
un pla de d’acció. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

Noves línies d’autobús
entre Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant
i Tarragona i Reus
El Departament de Territori posarà en marxa
dues noves línies d’autobús per millorar la connexió entre el municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i Tarragona i Reus. Els dos nous
serveis, que començaran a funcionar el dimarts
19 d’abril, milloraran la comunicació amb el
Complex Educatiu de Tarragona (CET), la Universitat Rovira i Virgili i l’hospital universitari
Sant Joan de Reus. Els dos nous serveis formaran part del sistema tarifari integrat de l’ATM
del Camp de Tarragona i suposen una aposta
del Departament per a la millora de la mobilitat
sostenible. ■ REDACCIÓ

La Universitat Rovira i Virgili estarà més
ben connectada amb autobús ■ ORIOL DURAN

Ajuntament de
Tona
EDICTE

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària
celebrada en data 31 de març d'enguany, va
adoptar l'acord d'aprovar inicialment el Pla
Director del Centre de referència d'educació

En compliment del que disposa l’article 17
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que
durant el termini de trenta dies a comptar
des de l’endemà de l’última publicació d’aquest Edicte romandran exposats al públic a
l’ETauler l’acord d’aprovació provisional
adoptat pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 31 de març de 2022 perquè
les persones interessades puguin consultar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions
que considerin oportunes.

i sensibilització ambiental (CRESU), que s'u-

Vallirana, 1 d´abril de 2022
Eva Maria Martínez Morales
L’alcaldessa

sona interessada pugui presentar les al·le-

bicarà a l'emblemàtic edifici històric del Balneari Ullastres.
En compliment de l'article 83 del text refós
de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
s'obre un termini d'exposició pública de trenta dies, mitjançant la publicació d'aquest
edicte en un dels diaris de major tirada provincial, en la seu electrònica de l'Ajuntament
i en en BOPB, als efectes que qualsevol pergacions i/o suggeriments que consideri es-

850386-1257340L

caients.
Per accedir al projecte:
(https://seuelectronica.tona.cat/opensiac/ac-

Ajuntament
de Vic

tion/infopublica?method=enter)

Ajuntament
de Vic

Transcorregut l'esmentat termini sense que

Edicte Aprovació inicial del projecte d’urbanització del polígon d’actuació urbanística
PAU 6 Mil·lenari

Edicte Considerar iniciat l’expedient de re-

EDICTE

EDICTE

Que per decret d’Alcaldia de 29 de marc de
2022 es va aprovar inicialment el projecte
d’urbanització del polígon d’actuació urbanística PAU 6 Mil·lenari, redactat per l’arquitecte Ramon Bacardit Reguant.

Que per decret d’Alcaldia de 30 de març de

Tona, 5 d'abril de 2022

2022 es va considerar iniciat l’expedient de

Alcalde,

reparcel·lació del polígon d’actuació urbanís-

Amadeu Lleopart Costa

parcel·lació del polígon d’actuació urbanística en sòl urbà PAU 6 “El Mil·lenari”

s'hagin presentat al·legacions ni suggeriments, l'expedient de referència s'entendrà
aprovat definitivament sense necessitat de
nou acord.

tica en sòl urbà PAU 6 “El Mil·lenari”.
La qual cosa es posa en coneixement del

La qual cosa es posa en coneixement del
públic en general, fent notar que el termini
d’informació pública i d’audiència, per tal
que es pugui formular les al·legacions que
es considerin pertinents, és d’UN MES, a
comptar a partir de l’endemà de la data de
l’última publicació d’aquest edicte al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, en el
diari El Punt Avui, així com al tauler d’anuncis i web d’aquest Ajuntament.
L’expedient es pot consultar a les dependències d’Urbanisme de l’Ajuntament de Vic, situades a la “Casa Masferrer”, al núm. 5 de la
plaça de Don Miquel de Clariana de Vic, demanant cita prèvia a través del tel.
93886.21.00.
El projecte es pot consultar a la seu electrònica en el següent enllaç: https://seuelectronica.vic.cat/siac/PublicacionSearch.aspx?t=
GU
Vic, 1 d’abril de 2022
La Secretària,
Maria Pilar Lobera Calvo

públic en general, fent notar que el termini
d’informació pública i d’audiència, per tal
que s’hi puguin formular les al·legacions que
es considerin pertinents, és d’UN MES, a
comptar a partir de l’endemà de la data de
l’última publicació d’aquest edicte al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, al diari
El Punt Avui, a seu electrònica i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.
L’expedient es pot consultar a les dependències d’Urbanisme de l’ajuntament de Vic, situades a la “Casa Masferrer”, al núm. 5 de la
plaça de Don Miquel de Clariana de Vic, demanant cita prèvia a través del tel.
938862100.
El projecte es podrà consultar a la seu
electrònica

en

el

següent

enllaç:

https://seuelectronica.vic.cat/siac/PublicacionSearch.aspx?t=GU
Vic, 1 d’abril de 2022
La Secretària,
Maria Pilar Lobera Calvo

Ajuntament
d’Alella
EDICTE

Exp. X2019000969
El Ple municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de març de 2022, amb l’excepció del que
disposa l’article 206 del ROF i RJ de les Entitats Locals, adoptà, entre d’altres, el següent acord:
“PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació del POUM a l’àmbit del carrer Ferran número 1.
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la darrera publicació dels edictes d’aquest acord, al BOPB, al DOGC, en un diari de
premsa periòdica i en el tauler electrònic i el web de l’Ajuntament.
Durant dit termini podrà ser examinat l’expedient per part de qualsevol interessat, en les dependències municipals, perquè s’hi formulin les al·legacions que s’estimin pertinents durant l’horari d’oficines. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament.
TERCER.- Acordar la suspensió, de conformitat amb el que estableix l’art. 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer, i l’article 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets, l’atorgament
de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, excepte aquelles que siguin admissibles d’acord amb el planejament vigent i no resultin afectades per la present modificació a l'àmbit de la MPOUM, d’acord amb l’àmbit que s’ha delimitat gràficament a la documentació del present expedient.
Els efectes de la suspensió s’exhauriran definitivament un cop aprovada definitivament la modificació puntual.
(...).”
Alella, 7 d’abril de 2022
El secretari general, Félix-José Valdés Conde

TROI BASSO, S.L.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
ENJOY COSTA BRAVA, S.L.U.
(SOCIEDAD ABSORBIDA).

306106-1257501L

Nova unitat de prevenció
d’incendis a Tremp per
a les comarques de Lleida

Edicte d’exposició pública de l’Ajuntament de Vallirana dels acords d’aprovació
provisional de modificació de l´ ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS
DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS.

831627-1257454L

SOCIETAT

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària
celebrada en data 31 de març d'enguany, va
adoptar l'acord d'aprovar inicialment el Pla
de Mobilitat Urbana Sostenible del municipi
de Tona.
En compliment de l'article 83 del text refós
de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
s'obre un termini d'exposició pública d'un
mes, mitjançant la publicació d'aquest edicte
en un dels diaris de major tirada provincial,
en la seu electrònica de l'Ajuntament i en en
BOPB, als efectes que qualsevol persona interessada hi pugui presentar les al·legacions
i/o suggeriments que considerin escaients.
Per consultar l'expedient:
(https://seuelectronica.tona.cat/opensiac/action/infopublica?method=enter)
Transcorregut l'esmentat termini sense que
s'hagin presentat al·legacions ni suggeriments, l'expedient de referència s'entendrà
aprovat definitivament sense necessitat de
nou acord.
Tona, 8 d'abril de 2022
Alcalde,
Amadeu Lleopart Costa

Ajuntament de
Vallirana

135020-1257499L

Els grups de prevenció d’incendis a Tremp es reforcen ■ ACN

El govern ha acordat prorrogar
l’acord de treball perquè les
persones que estan cobrint
una substitució d’educador
social als centres de justícia
juvenil o als centres de menors de la DGAIA que sigui de
cap de setmana, per festius o
a temps parcial (com ara una
reducció d’un terç per cura de
fills o per hores de crèdit sindical o per altres motius) puguin
fer altres substitucions parcials. Amb aquesta pròrroga
es podran cobrir més fàcilment les substitucions i els
educadors socials podran treballar a jornada completa entre dues o més substitucions.
En els centres educatius de
justícia juvenil i en els centres
de la DGAIA, els educadors
cobreixen la vigilància i custòdia i la funció educativa dels
menors, i per aquest motiu fan
torns les 24 hores del dia els
365 dies de l’any, fet que provoca que Justícia i Drets Socials necessitin un gran nombre d’educadors per substitució, especialment en èpoques
de l’any de concentració d’absències del personal educatiu
de plantilla com, per exemple,
vacances d’estiu, Setmana
Santa o Nadal. ■ REDACCIÓ

Ajuntament de
Tona
EDICTE

831627-1257455L

Prorrogat l’acord
de treball dels
substituts de
justícia juvenil

831291-1257483L

SOCIETAT

831391-1257481L
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De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril,sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, se
hace público que el día 20 de marzo
de 2022, las Juntas Generales y Universales de las mercantiles TROI
BASSO, S.L. con CIF B17455510,(Sociedad Absorbente), y ENJOY COSTA
BRAVA, S.L.U. con CIF B55140933
(Sociedad Absorbida), han aprobado
la fusión por absorción de ambas sociedades, adquiriendo la primera la totalidad del patrimonio de la segunda,
quien adquiere por sucesión y a titulo
universal todos los derechos y obligaciones integrantes de la misma, sin
que se produzca ningún aumento de
capital en la Sociedad Absorbente al
tratarse de un supuesto de fusión impropia, donde la Sociedad absorbida
se encuentra participada al 100% por
la Sociedad absorbente siendo de
aplicación lo dispuesto en el artículo
49.1 de la Ley 3/2009 para la absorción de sociedades íntegramente participadas.
El acuerdo de fusión ha sido adoptado conforme al proyecto común de fusión redactado por los Administradores de las dos sociedades, con fecha
11 de febrero de 2022, que fue aprobado por las Juntas Generales de ambas sociedades tal y como establece
el artículo 42 Ley 3/2009.
Conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley, se hace constar
expresamente el derecho que asiste a
los socios y acreedores de las respectivas sociedades a obtener el texto íntegro de las decisiones adoptadas y el
Balance de fusión. Los acreedores de
cada una de las sociedades podrán
oponerse a la fusión en el plazo de un
mes, a contar desde la publicación del
último anuncio de fusión de acuerdo
con el artículo 44 de la Ley 3/2009.
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Torna la
Setmana
Santa més
tradicional

La majoria de
municipis
recuperen els
actes d’abans
de la pandèmia

Alerta per la
necessitat de
més recursos

Explosió amb
ferits al
centre de
Barcelona

La propietària del
bar on es va
produir, en estat
greu i sota custòdia
policial

El president de la
Generalitat, Pere
Aragonès, i les
conselleres Tània
Verge i Victòria Alsina
es reuneixen amb els
grups parlamentaris
sobre la guerra a
Ucraïna ■ ACN

PETICIÓ · Aragonès demana suport als grups per exigir a l’Estat un dèficit de l’1% i
obtenir 750 milions per pal·liar els efectes de la guerra MÉS · El president adverteix
que la inflació anirà a l’alça i l’oposició proposa o més impostos o els fons europeus
Emma Ansola
BARCELONA

Ventall de propostes de l’oposició
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Segona reunió entre el govern i els grups parlamentaris des que va esclatar la
guerra europea a Ucraïna,
i s’intensifica la convicció
que caldran més recursos
per pal·liar la crisi econòmica i social que ara provoca la guerra en una societat ja danyada per la
pandèmia. És per aquesta
raó que la reunió d’ahir tenia com a objectiu un treball conjunt de la classe
política que fos “profitós” i
que exhibís una “voluntat
d’entesa” per poder fer
front a una “situació excepcional”. En aquest sentit, la portaveu del govern,
Patrícia Plaja, va valorar
de manera molt positiva
el resultat de la trobada,
que fins i tot va qualificar
d’“exemplar”. “Davant de
situacions excepcionals,
el conjunt de la ciutadania
espera que els seus representants polítics treballin
plegats per donar-hi la millor resposta possible”, va
assegurar.
Sobre la taula, gairebé
una única petició: crear un
front comú davant el govern espanyol per obtenir
més recursos mitjançant
una pujada del sostre de
dèficit. Es demana que es
passi del 0,6% a l’1%. Una
mesura que, a parer dels
comuns, ja es dona pràcticament per aprovada.
Tanmateix, el president

Tot i el consens aconseguit
de moment, els grups parlamentaris de l’oposició van reclamar al govern de la Generalitat més mesures econòmiques per pal·liar la crisi per
la guerra a Ucraïna. El líder
del PSC, Salvador Illa, demanava a l’executiu que “replantegi” el repartiment dels fons
europeus i, quant al dèficit,
considerava que “no és moment d’entrar en una actitud

de demanar i no fer”. El portaveu dels comuns, David Cid,
reclamava rebaixar a la meitat el preu del transport públic durant tres mesos i fer-ho
gravant els beneficis extraordinaris de les empreses energètiques. Ciutadans demana
rebaixar la tarifa autonòmica
de l’IRPF. Junts i ERC, d’acord
amb el govern català, insistien perquè La Moncloa flexibilitzi el límit de dèficit.

Les frases

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

“La inflació anirà a
l’alça i s’hauran de
prendre més mesures.
Catalunya sola no en
pot assumir l’impacte”

“No és moment
d’entrar en una actitud
de demanar i no fer.
Repensem el destí
dels fons europeus”

Patrícia Plaja

Salvador Illa

PORTAVEU DEL GOVERN

PRESIDENT DEL PSC

Aragonès i la resta del govern reiteraven ahir que
es faci palesa aquesta demanda, que hauria de permetre una injecció de recursos de prop de 750 milions d’euros, segons les
estimacions del govern català, “amb la màxima celeritat possible”, hi afegia
Plaja. Entre els grups de
l’oposició, es va proposar
que aquests recursos fossin aportats des de la caixa
dels fons europeus, una
proposta que de moment
sembla que ha estat re-

butjada, ja que, segons la
portaveu, la destinació
d’aquests fons ja estava
decidida abans que esclatés la guerra i ja té una funció a complir.
La portaveu també va
assenyalar que més de la
meitat de les propostes que
van aportar els grups –hi
eren tots a excepció del PP,
que va excusar la seva absència, i Vox, que no va ser
convidat– ja s’estan aplicant i la resta són competències de l’Estat. “L’impacte econòmic que supo-

saria per a les arques de la
Generalitat és inassumible”, recordava la portaveu.
I mentre aquests nous
recursos no arriben, i amb
l’aprovació del primer paquet de mesures, el govern
també va demanar al PSCUnits, ERC, JxCat, la
CUP-NCG, els comuns i
Ciutadans el “màxim consens” per aprovar al Parlament el decret de mesures aprovades la setmana passada per l’executiu.
Un paquet que inclou la
congelació de l’impost sobre emissions de CO2 dels
vehicles de tracció mecànica; un augment del 33%
del gravamen sobre la producció, emmagatzematge
i transformació d’energia
elèctrica, i un tribut sobre
les nuclears, amb el qual es
vol sufragar un fons destinat a accelerar la transició
ecològica.
Mentrestant, el focus
d’actuació està centrat
en l’atenció a les persones
refugiades i en el model
d’acollida, en què preval
“l’equilibri territorial per
no crear massa tensió en
el sistema”, segons reconeixia la portaveu, tenint
en compte que Catalunya
ja ha atès 20.134 refugiats
i ha escolaritzat uns 3.000
infants, segons les dades
proporcionades ahir.
El govern també va voler agrair la col·laboració
de les famílies ucraïneses
que ja vivien a Catalunya i
que han permès acollir mi-

lers de persones que escapaven de la guerra i, consegüentment, minimitzarne l’impacte. Un 30% de
les places d’acollida, d’altra banda, formen part del
pla estatal, i la Generalitat
treballa ara en un conveni
amb Habitatge per acabar
de distribuir l’ajuda per
tot el territori. Per això,
“és urgent transferir els
fons amb la màxima celeritat”, repetia Plaja, que va
avançar que aquest espai
de reunió es tornaria a celebrar sempre que “servei-

xi per fixar consensos”
com fins ara.
Des del govern també
es va posar el focus en la
importància del diàleg social per millorar el teixit
productiu i donar-hi solucions, ja que també resulta afectat per la crisi de la
guerra i la falta i l’encariment de productes i matèries primeres. “Malauradament, les previsions
són que les conseqüències
de la guerra comportaran
una extensió dels problemes, independentment
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L’APUNT

L’Esteve Vilanova
s’equivoca
Jordi Panyella

S’equivoca, l’Esteve Vilanova, en el seu acurat i interessant, com sempre, article que es publica avui en aquestes pàgines. Aleshores, si és que resulta tan interessant, com és que s’equivoca? Simplement pel títol,
quan diu que Ho notarem en relació amb els efectes de
la guerra d’Ucraïna en l’economia domèstica. I és que ja
ho estem notant. I com a mostra aquesta anècdota cer-

ta d’una àvia de Barcelona que ahir va anar a comprar,
com sempre, el pa en un forn del carrer Alfambra i el
que dilluns costava 1 euro ahir n’hi van demanar 1,50.
Atònita, l’àvia el va comprar, però després, en reaccionar, es va emprenyar, i l’emprenyada segur que encara avui li dura. Per combatre la inflació “ens hem
d’empobrir”, diu Vilanova. Ni ho dubti.

La gestió dels avals de
l’ICF passarà al maig al
Departament d’Economia
a Vint-i-nou dels trenta-quatre antics alts càrrecs afectats s’hi han acollit per un
import de 5,38 milions a El govern tanca el procés del fons de creació de riscos
Teresa Márquez
BARCELONA

de quant temps s’allargui
la invasió russa a Ucraïna”, va lamentar la portaveu. Una raó més per augmentar els recursos.
Ingrés mínim vital
Una de les mesures concretes que el govern reclama al seu homòleg espanyol és la necessitat que
Espanya modifiqui les
condicions perquè els refugiats es puguin acollir a
l’ingrés mínim vital. D’altra banda, també es va
avançar que des de l’Auto-

ritat Metropolitana del
Transport s’estudia la
possibilitat d’abaratir el
transport públic, però encara no hi ha una decisió
presa. El cost de la mesura, van avançar els comuns, seria d’uns 20 milions. El president del
PSC i cap de l’oposició,
Salvador Illa, reclamava
que es destinin esforços
a ampliar el camp de les
fonts d’energia renovables per fer front a l’impacte energètic que comporta la guerra. ■

El Departament d’Economia assumirà a principis
de maig la gestió dels avals
que va crear l’Institut Català de Finances (ICF) per
a les fiances milionàries
que el Tribunal de Comptes (TdC) va reclamar a
alts càrrecs de la Generalitat per haver promocionat
l’independentisme.
El
canvi, segons es va informar ahir des del govern,
“ja estava previst que fos
així”, i suposarà un estalvi
per a les arques públiques,
en tant que no s’haurà
d’assumir la part corresponent a la gestió. Amb
aquest moviment, el govern posa punt final al
procés del fons de creació
de riscos, al mateix temps
que en garanteix la continuïtat.
Des que es van posar en
marxa els fons, dotats
amb 10 milions d’euros,
han servit per avalar les
fiances de vint-i-nou dels
trenta-quatre alts càrrecs
de la Generalitat per un
import total de 5,3 milions
d’euros. A banda d’això,
els fons també donen cobertura a tots aquells treballadors públics que estiguin immersos en un procediment judicial o administratiu pel qual se’ls demanin responsabilitats
econòmiques per l’exercici de les seves funcions
quan aquestes no quedin
cobertes per les pòlisses
que ja té subscrites l’administració catalana.
La portaveu del govern,
Patrícia Plaja, va tornar a
posar l’accent en el fet que
els avals són “jurídicament
impecables”, en relació
amb el rebuig que ha fet la

El conseller Jaume Giró, titular del Departament d’Economia de la Generalitat ■ ACN

La proposta de l’Aragó no es valora
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

“No entrem a valorar la proposta de l’Aragó.” La portaveu
del govern responia així a les
preguntes insistents de la
premsa per conèixer l’opinió
de la Generalitat sobre la
contraproposta per als Jocs
d’hivern que el president de
l’Aragó, el socialista Javier
Lambán, va fer arribar la setmana passada al Comitè
Olímpic Espanyol (COE).
“Som en el mateix punt. Hi ha
un pacte, un projecte acor-

dat, i aquest és l’únic sobre el
qual hem de parlar”, va insistir. L’executiu aragonès s’ha
mostrat contrari al plantejament fet pel govern de Catalunya en entendre que es perjudica la seva comunitat.
Lambán va proposar al COE
que les modalitats d’esquí alpí i d’esquí de fons, així com el
surf de neu i l’esquí acrobàtic,
es repartissin amb Catalunya
i les acollissin entre les dues
autonomies.

interlocutòria de tots els
recursos que s’hi havien
presentat en contra. “El
canvi vol preservar l’ICF
com a banca de promoció
pública”, va assenyalar.
Les paraules de Plaja
s’emmarquen en el dictamen que la setmana passada va fer públic el Tribunal
de Comptes, que sostenia

que la instructora de la
causa contra els antics alts
càrrecs de la Generalitat
per presumpta malversació de fons públics en la
promoció de la consulta
del 9-N i del referèndum de
l’1-O es va “extralimitar”
quan va rebutjar els avals
aportats per l’Institut Català de Finances (ICF) per

fer front a les fiances imposades als acusats. En el seu
argumentari, l’organisme
subratlla que la llei que
permet aquests avals està
en vigor i és de compliment obligat.
Junts no és CDC
D’altra banda, els serveis
jurídics de la Generalitat
han presentat un recurs
en què han desvinculat
Junts per Catalunya de
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en
el cas del 3% de la productora Triacom amb l’objectiu de poder-se presentar
com a part afectada en el
procés. A finals de març
l’Audiencia Nacional va rebutjar que la Generalitat
pogués ser acusació particular perquè considerava
Junts “hereva” de CDC.
Plaja ha assegurat que el
govern “té la intenció d’arribar fins al final per recuperar els diners”. ■
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Set anys de presó
per al franctirador
armat que volia
matar Sánchez
a La pena a l’ultradretà de Terrassa evidencia el biaix amb el
procés i els nou anys als Jordis a No hi ha alteració psíquica
David Portabella
MADRID

No hi havia un megàfon
ni un Nissan Patrol de la
Guàrdia Civil des d’on es
va cridar a la dissolució
d’una manifestació, sinó
un arsenal d’armes de
guerra i l’oferiment en
grups de WhatsApp com a
franctirador per matar el
president espanyol: “Soc
un franctirador i amb un
tret precís s’acaba el Sánchez [sic] abans que tot
s’enfonsi a Espanya. No
caldrien guerres”; “No podem permetre que humiliïn el Generalísimo Francisco Franco ni José Antonio Primo de Rivera [...].
Si cal, me’n vaig armat i
m’assec a la tomba de
Franco i, si s’acosten, disparo”, va anunciar Manuel
Murillo, ultradretà veí de
Terrassa de 66 anys, el
2018. A diferència de les
penes de nou anys per sedició que el Suprem va imposar als Jordis, l’Audiencia
Nacional condemna Murillo a una pena inferior, de
set anys i mig, tot i descartar cap alteració psíquica.

La frase

—————————————————————————————————

“Soc un franctirador i
amb un tret precís
s’acaba el Sánchez
[sic] abans que tot
s’enfonsi a Espanya”
Manuel Murillo

MISSATGE AL GRUP DE WHATSAPP
’TERRASSA POR ESPAÑA’ EL 2018

La sentència, que deixa
en evidència el biaix amb
què es va jutjar el procés
independentista, condemna Murillo per un delicte
d’homicidi en grau de proposició i per un altre de dipòsit d’armes i, a més dels
set anys i mig de presó, li
imposa vuit anys de privació del dret a posseir i portar armes.
“Fixació infrangible”
El tribunal admet la dificultat que ha de tenir
“atemptar contra la vida
del president del govern,
la qual cosa faria pensar
que la ideació de l’acusat
estaria pròxima a una cosa desgavellada i, per tant,
seria una proposta no creïble ni, en conseqüència,

factible”. Dit això, però, la
sentència identifica “una
fixació infrangible de posar fi a la vida del president
del govern”, i cita l’enorme
arsenal de vint armes
–amb 500 cartutxos d’arma llarga i 400 d’arma curta– requisat al domicili i al
cotxe com a “circumstància indicativa de l’alta perillositat” del condemnat.
Cap atenuant d’alcohol
El tribunal descarta qualsevol alteració psíquica de
l’acusat i també refusa la
circumstància eximent
d’intoxicació etílica plena i
l’atenuant d’embriaguesa
per un consum d’alcohol i
de medicaments. Tot i això, la pena s’allunya molt
de la que sol·licitava el fiscal, que inicialment era de
divuit anys de presó i que
al final va reduir a tretze.
“Com un poeta anglès”
Els atenuants descartats
ho són a pesar que aquesta
va ser la línia de defensa
seguida per Murillo, que és
ultradretà i fill de l’últim
alcalde franquista de Rubí
(Barcelona). Durant el ju-

Lorena Roldán, portaveu
del PP al Parlament
Redacció
BARCELONA

La diputada Lorena Roldán serà la nova portaveu
del seu grup parlamentari,
el Partit Popular de Catalunya. El comitè executiu
del partit ho va decidir per
unanimitat dilluns al vespre. Roldán ocuparà un
lloc que fins ara no tenia

representant, ja que el PP
forma part del grup mixt
del Parlament, amb només tres escons. La diputada, però, ja actuava, de
facto, com a portaveu de la
formació.
La nova portaveu dels
populars catalans ha agraït la confiança al líder del
PP, Alejandro Fernández,
que és qui va proposar el

seu nomenament la setmana passada. A través
de Twitter, va assegurar:
“És un honor per a mi poder donar veu a les propostes del partit per recuperar la Catalunya que
mai vam haver de deixar
de ser.” Roldán va entrar
al Partit Popular com a
número 2 d’Alejandro
Fernández en les elec-

L’Audiencia Nacional no ha admès cap atenuant en la condemna de l’ultradretà veí de Terrassa ■ ACN

Mingorrubio (El Pardo).
La benevolència cinèfila
que Murillo esgrimia per
exculpar-se, però, xoca
amb el material requisat a
aquest exvigilant de seguretat al pis i al cotxe: tretze
armes reglamentàries i set
armes prohibides, entre
les quals, una de guerra.

“Un heroi com Rambo”
Tot i ser un professional del
tir i lluir la seva perícia en
el grup de WhatsApp afí a
Vox Terrassa por España
a partir del juny del 2018 i

fins que va ser detingut
el setembre d’aquell any,
Murillo va fer l’orni en el
judici. “Com que no vaig
fer la mili ni res, he volgut
veure totes les pel·lis de la
Primera Guerra Mundial i
la segona, i les he viscut
totes en pel·lícula. I en
aquells moments en què
somiava, jo em sentia un
heroi com Rambo, i venia
a dir coses així com de
salvar Espanya...”, va dir
per justificar la dèria amb
l’assassinat del president
Sánchez com a via per aturar el trasllat del dictador
Franco des del Valle de los
Caídos al cementiri de

cions catalanes del 14 de
febrer del 2021. Abans,
havia estat la cara visible
de Ciutadans al final de
l’última legislatura al Parlament, quan Inés Arrimadas va fer el salt a Madrid. Finalment, Roldán
es va afiliar al Partit Popular de Catalunya la tardor
passada.
L’exdiputada de Ciutadans incrementarà, així,
el seu pes a la formació
conservadora, en el marc
de la nova etapa que viu el
partit en l’àmbit estatal,
amb el nomenament del
gallec Alberto Núñez Feijóo com a president. ■

La nova portaveu del PP, Lorena Roldán, durant una roda
de premsa al Parlament de Catalunya ■ ACN

dici, es va presentar com
un cinèfil capaç de beure
“dos o tres gots de tub de
cubata d’orujo amb gel”.
“És com els poetes anglesos, que s’emborratxaven
per fer les seves obres...”,
va gosar dir de si mateix.
“Quan bevia em sortia
l’instint patriòtic i els sentiments que tenia quan
era petit, en temps de
Franco”, hi afegia.

Escoltar Jiménez Losantos
Entre els justificants que
va invocar davant del jutge, Murillo fins i tot va culpar el verb inflamat de Federico Jiménez Losantos a
Esradio: “Escoltava molt
Losantos, que també és un
patriota.” ■

