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Dos ferits en ser
tirotejats des d’una
moto a Barcelona

Junts exigeix a Aragonès motius
per mantenir la taula de diàleg

Tres detinguts per
haver agredit un
vigilant de Renfe,
a Mataró

El portaveu de Junts, Josep
Rius, va exigir, ahir, al president de la Generalitat, Pere
Aragonès (ERC), que exposi
les “dades objectives” i els
“avenços concrets” que el
porten a mantenir la taula de
diàleg amb l’Estat espanyol.
En una entrevista a l’ACN,
Rius va reclamar saber en
quins punts la negociació està “beneficiant” la independència i va dir al president
que “si no hi ha hagut avenços, cal que admeti que Pedro Sánchez no té un projecte per a Catalunya ni cap voluntat per negociar una solució”. “Si una taula no té recorregut, s’han de buscar alternatives”, va reblar. El portaveu
de Junts també va retreure a
Aragonès que encara no existeixi un espai col·legiat amb

Dos homes i una dona van ser
detinguts dimarts passat, a
primera hora de la tarda, pels
Mossos d’Esquadra com a
presumptes autors de l’agressió que va rebre un vigilant de
seguretat de Renfe a l’estació
de Mataró divendres de la setmana passada. Segons ha explicat el cos policial, els tres
individus havien estat expulsats del tren perquè hi consumien alcohol i tenien una actitud que molestava els passatgers. En baixar van discutir
amb els dos vigilants que els
havien expulsat i en van agredir un. Els Mossos afegeixen
que el vigilant va rebre cops
al cap i va haver de rebre
atenció mèdica. Segons la
companyia Renfe, el ferit va
haver de ser atès a l’hospital
de Mataró. ■ REDACCIÓ

per les dues persones que
anaven motoritzades va rebotar amb la mala sort que va
lesionar al turmell un menor
de 8 anys que era a la zona.
Els Mossos d’Esquadra van
reforçar la presència policial
en aquest sector de la ciutat i
ahir ja van detenir un home
que presumptament està vinculat als fets però que no seria l’autor dels trets, que en el
moment de tancar aquesta
edició seguia evadit. Ja havien
aconseguit localitzar la moto
amb què van fugir els dos
agressors. L’àrea d’investigació criminal dels Mossos d’Esquadra a Barcelona ha obert
una recerca per intentar identificar i localitzar els agressors
i per determinar el motiu
d’aquest sorprenent tiroteig.
Els agents també estan buscant testimonis perquè els
ajudin a aclarir els fets ocorreguts, segons les fonts.
■ REDACCIÓ

La casa afectada, amb el bar destruït i la persiana metàl·lica
enrotllada a un arbre després de trencar-se per l’explosió ■ JP

SOCIETAT

La investigació sobre
l’explosió a
Barcelona no avança
Els Mossos d’Esquadra no havien pres declaració dimecres
passat a la dona sospitosa de
generar l’explosió al bar que
regentava al número 73 del
carrer València i que va provocar greus danys a l’immoble i
un incendi que va afectar un
total de vuit finques veïnes.
Segons fonts dels Mossos citades per l’agència Efe, la investigació encara no ha pogut
obtenir proves que incriminin
de forma directa la dona amb
l’explosió. Sí que apunten
contra ella els veïns afectats,
que des del primer moment
van explicar que la dona havia
amenaçat molts de cops de
provocar un incendi. De fet,
aquest comportament va de-

sembocar en denúncies a la
policia i una actuació del districte de l’Eixample, que va ordenar un precintament provisional, el passat 8 d’abril, que
no es va poder dur a terme
per l’absència de la dona. La
sospitosa continua ingressada
a l’hospital i per ara, segons
Efe, s’ha retirat la custòdia policial que hi havia sobre ella.
De fet, encara no li han pogut
prendre declaració a causa
del seu delicat estat de salut.
Mentrestant, els veïns de l’immoble afectat s’afanyen a
buscar una solució alternativa
a l’habitatge, perquè els tècnics diuen que passaran mesos abans no puguin tornar a
casa. ■ REDACCIÓ

El portaveu de Junts, en una imatge d’arxiu ■ EPA

presència de totes les forces
independentistes per treballar “una alternativa”. Rius, a
més a més, va avançar que,
de cara a la propera reunió,
Junts no té intenció de can-
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EDICTE
De conformitat amb allò que preveu l'ordenança fiscal núm. 1 del Consell Comarcal
del Pallars Jussà, reguladora de la taxa pel
servei de recepció obligatòria de recollida,
transport, tractament i eliminació de residus
municipals i altres residus domiciliaris, residus comercials i recollida selectiva de paper-cartró, vidre, envasos i matèria orgànica,
publicada inicialment al BOPL núm. 137 de
14 de novembre de 1989, i modificada posteriorment i resta de legislació aplicable, es
fa públic que per Decret del President del
Consell Comarcal del Pallars Jussà, del dia
08 d’abril de 2022, es va aprovar inicialment
el Padró Fiscal de la taxa esmentada, de cobrament periòdic, corresponent a l'exercici
de 2022, que romandrà exposat al públic a
la Secretaria d'aquest Consell durant el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la data de publicació d’aquest edicte
al BOPL, als efectes de consulta i reclamacions, de conformitat amb l’article 14 .2 c)
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5
de març.
El termini d'ingrés serà el comprés entre els
dies 1 de juny de 2022 i 17 d’agost de 2022,
ambdós inclosos.
D’acord amb el que disposen els articles
102.3 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària i l’article 14 .2 c) del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de
març, es notifiquen col·lectivament els rebuts derivats d’aquest padró.
Els deutes tributaris es podran ingressar durant el termini indicat a qualsevol oficina de
l’entitat bancària col·laboradora, o bé domiciliar el seu pagament a qualsevol establiment bancari, durant l'horari d'atenció al públic d'aquestes entitats.
Transcorregut el termini d'ingrés voluntari
s'aplicarà un recàrrec del 20 % als rebuts no
satisfets i es procedirà a la seva exacció per
la via de constrenyiment, incorporant-hi els
interessos de demora i les costes que, si escau, es puguin produir.
Transcorregut el termini d'informació pública
l'expedient s'entendrà aprovat definitivament
en el cas que no s'hagin presentat reclamacions, sense necessitat de prendre qualsevol altre acord.
Contra l'aprovació definitiva del padró esmentat, les persones legitimades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el President del Consell en termini d'un
mes des de l’aprovació definitiva, sense perjudici que en qualsevol moment puguin rectificar-se les errades materials.
Alternativament es podrà interposar, en el
termini de dos mesos, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de Lleida.
El recurs de reposició s’entendrà desestimat
passat un mes des de la seva presentació,
si no es resol abans, a partir d’aquell moment es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de Lleida en el termini
de 6 mesos.
En el cas de resolució expressa del recurs
de reposició el termini serà de dos mesos.
Això no obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs o acció que s’estimi procedent.
Tremp, Pallars Jussà, a data de la signatura
Josep M. Mullol Miret. President

140190-1256925Q

Un home va resultar ahir ferit
en ser tirotejat en una cama i
al gluti per dues persones que
anaven en moto pel barri de la
Barceloneta de la capital catalana. En el mateix incident, un
menor va rebre un impacte al
turmell d’una bala que prèviament havia rebotat i ahir a la
tarda estava ingressat. Segons van informar a Efe fonts
policials, els fets van ocórrer
ahir a la tarda als voltants del
passeig Joan de Borbó de
Barcelona, quan dues persones que anaven amb moto
van efectuar diversos trets
contra un home de 34 anys
que en aquell moment era a la
via pública. La zona estava
molt concorreguda. L’home
va haver de ser traslladat a un
centre hospitalari proper a
causa de l’impacte de les bales, que li van produir lesions a
la cama i al gluti, segons les
mateixes fonts.
A més, una bala disparada

viar els noms que va proposar d’inici, i que ni PSOE ni
ERC van voler acceptar perquè eren persones de fora de
l’actual govern de la Generalitat. ■ REDACCIÓ
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Jordi Panyella
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El camí de la ‘Santa Espina’
E

n el llenguatge dels signes
per a sords cada personatge
públic té un símbol i els polítics, també. Francesc Macià es representa posant els dits de la mà
recollits entre els llavis i el nas i
com si s’estirés un fil imaginari es
projecten amunt, cap a un costat
de la cara. Macià és el seu mostatxo i el president Lluís Companys és el mocador, i es representa
posant la mà a la solapa, on el
president màrtir portava sempre
aquesta peça de roba com un
adorn.
La Sara, intèrpret del llenguatge de signes, va haver de refrescar la memòria dijous al migdia
quan li va tocar traduir els parlaments que van omplir de contingut l’acte de commemoració del
dia de la República, evocant els
fets del 14 d’abril del 1931, quan
Macià va proclamar la República
catalana com a estat integrant de
la Federació Ibèrica”. La Sara s’estava a la sala de premsa, als baixos del Palau de la Generalitat, on
la premsa seguia l’acte, i la seva
gestualitat acompanyava les
imatges que es captaven a la galeria gòtica on es feien els parlaments i que eren emeses en directe per TV3.
I va ser això, un acte que fonamentalment va ser pensat per ser
retransmès a través de la televisió, perquè al pati del Palau només hi havia tretze persones, entre les quals els quatre oradors
que van prendre la paraula, més
el quartet de música i la cantant
Txell Sust. L’acte va ser, en si mateix, un episodi més de la gestualitat política que tot ho omple de
simbolisme i deixa pocs missatges concrets.

El president, Pere Aragonès, en el moment de fer el seu discurs durant l’acte commemoratiu del 14 d’abril ■ ACN

L’únic cert és allò que va passar el 14 d’abril de 1931 i que en
l’acte de dijous va ser remembrat
pel periodista Vicenç Villatoro i la
historiadora Mercè Morales. La
concepció de l’acte com un petit
programa televisiu va fer que les
primeres paraules de la intervenció de Vicenç Villatoro tinguessin
una intencionalitat teatral fent
que coincidissin amb les mateixes amb les què el president Macià va tancar el seu parlament
aquell dia gloriós de 1931. A la
imatge que oferia la petita pantalla es veia el president Macià i
s’escoltava la seva veu, però de
cop en primer pla sonor es va imposar la veu de Vilatoro dient allò

de “catalans, sapigueu fer-vos
dignes de Catalunya”, fins que
l’actual director del Memorial Democràtic va prendre el protagonisme absolut arrencant la seva
intervenció.
Per un moment Villatoro va
semblar que parlava més d’una
data històrica recent de Catalunya, l’1 d’octubre del 2017, i no
pas d’aquell llunyà 14 d’abril de
1931, quan va explicar que després de la victòria del front republicà en les eleccions municipals
del 12 d’abril semblava clar que la
república anava a ser proclamada, però que “no hi havia un llibre
d’instruccions” que expliqués
com s’havia de dur a terme. Efec-

tivament, després de la victòria
del sí en el referèndum d’independència tampoc hi havia cap
llibre d’instruccions de com calia
actuar i per això de la república
anhelada es va tornar a l’autonomisme.
Villatoro també va descriure
un ambient que recorda molt la
de la tardor del 2017, quan va explicar que l’abril del 1931 els carrers també es van omplir de persones cridant visques a la República i a la llibertat. Villatoro va definir aquell dia d’abril del 193 com
la data més esperançada d’un
convuls segle XX en la història de
Catalunya, i com que no va parlar
del segle XXI en aquest cas tam-

poc va tocar parlar de l’1 d’octubre del 2017 com el dia en què
molts ciutadans van viure amb
por i dolor, però també molta esperança.
També va fer pensar en aquest
passat més que recent la historiadora Mercè Morales quan va dir
que els fets que es recordaven dijous van comportar “un moment
de moltes il·lusions i esperances
compartides” en el qual “la gent
volia sentir-se europea”.
El format d’acte televisiu el va
interrompre, inevitablement, els
parlaments dels dos polítics que
hi van intervenir. La primera va
ser la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, que va situar-se més
en clau de present assegurant:
“No hem perdut la voluntat de tenir un país al servei de la gent i
dret a voler ser.” Ciuró va parlar
de la necessària unitat per fer de
Catalunya un país lliure.
Al seu torn, Pere Aragonès, va
semblar tornar sobre les passes
de l’1 d’octubre quan va dir que
aquell dia del 1931, quan Macià va
sortir al balcó de l’actual Palau de
la Generalitat, aleshores seu de la
Diputació de Barcelona, “tot es
veia possible”, com també ho
pensaven molts la tardor del 1917.
Segons el president de la Generalitat, aquest “tot és possible” encara és vigent avui i per fer-lo
possible és “imprescindible estirar el fil roig republicà”.
L’acte el va cloure la interpretació d’una peculiar versió de la Santa Espina, sardana que el 1931 va
esdevenir un himne rescatat de la
prohibició que havia decretat el règim dictatorial del general Primo
de Rivera. Bona metàfora per un
camí, el republicà, ple d’espines.

El síndic demana incloure el
Barcelonès a la consulta pels Jocs
Redacció
BARCELONA

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha suggerit al govern que inclogui el Barcelonès dins els territoris
que seran consultats sobre la celebració dels Jocs
Olímpics d’hivern. Ribó
argumenta que la comarca hi està implicada per-

què serà la seu de les proves esportives de gel. Així
ho inclou en un comunicat
en el qual també proposa
revisar la data prevista per
part del govern per a les
consultes, el 24 de juliol,
per evitar que coincideixi
amb el període de vacances d’estiu. A més, insta a
publicar “sense demora”
la informació actualitzada

sobre el projecte de candidatura segons l’acord
aprovat pel COE i, en concret, tota la informació sobre la proposta esportiva i
l’impacte econòmic, en infraestructures, ambiental
i social en el territori.
D’altra banda, el ministre de Cultura, Miquel Iceta va confirmar que el dia
25 d’abril hi haurà una no-

va reunió entre el govern
espanyol, el català i l’aragonès per abordar la candidatura olímpica. Iceta va
reclamar “una candidatura solvent des del punt de
vista tècnic i consensuada
des del punt de vista institucional” i hi va afegir que
“no sigui un escenari per a
la confrontació política o
territorial”.

El síndic de greuges, Rafael Ribó, en una compareixença
davant els mitjans de comunicació ■ ACN
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Fi a la butlla dels
antiavortistes per
assetjar les dones

a L’assetjament dels ultradretans d’Hazte Oír a la porta de la
clínica és ara delicte a La pacient té dret a un espai íntim
David Portabella
MADRID

La ultradreta no és cap
abstracció. A Catalunya i a
Madrid, sovint és un crit
masculí –i també femení–
assetjador a una dona que
viu un moment traumàtic
quan va a una clínica per
avortar. “Ve a matar el seu
fill?” Aquesta és la pregunta de voluntaris i voluntàries d’Hazte Oír o Dret a
Viure que han sentit a la
porta d’una clínica de Madrid les dones que acudien
a la consulta per interrompre l’embaràs. Des d’ahir,
el Codi Penal posa fi a la
butlla d’aquests assetjadors i ho considera un delicte que es pot castigar
amb de tres mesos a un any
de presó o bé de 31 a 81 mesos de treball comunitari.
La modificació del Codi
Penal del 1995 arriba amb
un nou article 172 que ara
tipifica com a delicte “actes
molestos, ofensius, intimidadors o coactius que menyscabin la llibertat” de la
dona a la porta de la clínica.
A proposta d’ERC, la prohibició d’assetjar s’estén
també al personal dels centres on es practica l’avortament. La diputada Pilar
Vallugera (ERC) es felicita
del pas i avisa: “Cap dona
ha de dir quin motiu té per

Marxa proavortament a Vic contra el bisbe Casanova per haver dit que és “genocidi”, el 2017 ■ ACN

La frase

—————————————————————————————————

“Posin-se en la pell
de la dona que va a la
intervenció mèdica i
viu un passadís de
coacció i insults”
José Antonio Bosch

ADVOCAT CLÍNIQUES AVORTAMENT

avortar i ningú té dret a posar en dubte la seva decisió; és el seu cos, la seva vida i la seva llibertat.”. Els
assetjadors assalten la dona amb falsos fetus i ninots
ensangonats.
José Antonio Bosch, advocat de clíniques avortistes (Acai), avisa que “caldrà sempre acreditar que
s’ha produït la vulneració
de la llibertat de la dona i
les acreditacions als jutjats
penals requereixen una
prova que serà impossible,
i les dones no volen acabar
amb un procediment judicial l’avortament”. Ara la
pacient té dret a un espai
de seguretat i intimitat.
“Posin-se en la pell d’una
dona que acudeix a una intervenció mèdica i que ha
de viure un passadís de coacció de tensió i d’insults.
Les condicions en què entra a sotmetre’s a la intervenció quirúrgica no són
les millors”, diu Bosch. ■

El TC suma 12 anys sense sentència
2021 va ser elegit president
del TC, el conservador Pedro
González-Trevijano es va fixar
el repte de tenir la sentència
abans de l’estiu perquè la majoria ara és més de dretes que
la que hi haurà al juny si es
completa la renovació. A més
de nou homes, entre els dotze membres del TC hi ha només tres dones: María Luisa
Balaguer, Concepción Espejel
i Inmaculada Montalbán. El
ponent de la sentència sobre
l’avortament, això sí, és l’ultraconservador Enrique Arnaldo, afí a la FAES. ■

865906-1257416L
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El dirigent ultraconservador
Federico Trillo va acudir l’1 de
juny del 2010 a la porta del
Tribunal Constitucional per
presentar el recurs del PP
contra la llei de salut sexual i
reproductiva i d’interrupció
voluntària de l’embaràs, que
a partir d’aquell juliol de fa
dotze anys permetia avortar
lliurement en les 14 primeres
setmanes (en algun cas fins a
la 22). El TC, però, suma dotze anys sense sentència sobre la llei emblemàtica de José Luis Rodríguez Zapatero.
Des que el novembre del

