4

|

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 29 DE SETEMBRE DEL 2022

Nacional

5

anys

L’ONU surt a escena. L’Agència de Protecció
dels Drets Humans ja detectava moments crítics
a Catalunya mentre els observadors
internacionals es preparaven per venir a
supervisar el referèndum. Universitaris i alumnes
es feien sentir al carrer. Ara fa cinc anys.

1-O
POLÍTICA CRISI AL GOVERN DE LA GENERALITAT
de l’

Aragonès fa
cessar Puigneró

PAS · El president fulmina el vicepresident al·legant pèrdua de confiança perquè
no el va informar que Junts li reclamaria una qüestió de confiança MÉS · Manté la
resta i confia tancar la crisi amb un nou nom, però per als socis és un error històric
Òscar Palau
BARCELONA

El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i
Territori, Jordi Puigneró,
va ser cessat ahir de manera fulminant pel president
Pere Aragonès, que va allegar una pèrdua de confiança en ell perquè, tot i
tenir-ne coneixement, la
vigília no el va informar
que Junts li plantejaria durant el debat de política general que se sotmetés a
una qüestió de confiança
si no complia amb tot
l’acord de govern. Puigneró ha estat el cap de turc,
doncs, del que els republicans van considerar una
deslleialtat
intolerable
dels socis, després d’un dia
de fúria, ahir, de reunions
internes al matí i un consell executiu extraordinari de dues hores a la tarda,
que va acabar amb una
trobada de gairebé tres hores entre el president i el
secretari general de Junts,
Jordi Turull, per comunicar-li la decisió.
Els càrrecs de Puigneró
quedaran de moment vacants fins que Junts proposi un nou nom per ocupar-los, si bé Aragonès,
que manté la confiança en
la resta de consellers, deia
en la seva compareixença
passades les onze de la nit
que espera que sigui “algun nom que ajudi a canviar la dinàmica i a refer
les confiances que estan
en qüestió”. Poc abans, els
dirigents de Junts, inclòs
la presidenta Laura Borràs i el líder parlamentari,

Les frases

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

“El soroll s’ha
traslladat en les
últimes setmanes al
govern, n’ha dificultat
la tasca i ha contribuït
a la desestabilització”

“Si ERC no està
complint els
compromisos, per què
la pregunta no és si
Esquerra surt del
govern?”

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

PRESIDENTA DE JUNTS

Pere Aragonès

Albert Batet, sortien de
Palau amb cares llargues.
En tot cas, ara la pilota és a
la teulada de Junts, i caldrà veure si la destitució
de Puigneró tanca la crisi
de govern o, ben al contra,
encara l’agreuja més. En
un comunicat passada la
mitjanit, Junts donava el
seu suport a Puigneró i titllava la destitució d’”error
històric”que
vulnera
l’acord de govern i “posa
en perill la continuïtat del
projecte independentista”. Junts reunirà aquest
matí l’executiva per abordar l’escenari plantejat i
“prendre les decisions que
pertoquen´”.
En el consell executiu
de la tarda, Aragonès va
preguntar un per un a tots
els consellers de Junts va
demanar un per un als
consellers de Junts si coneixien el desafiament
que plantejaria Batet en el
ple, i si hi donaven suport.
Segons un comunicat
emès després per Junts,
els consellers van respondre “de manera unànime”
apostant per garantir l’estabilitat i la lleialtat de l’executiu, “tant pel que fa a
l’acord del govern com a la

Laura Borràs

qüestió de confiança”. En
canvi, segons fonts properes a Aragonès, les posicions no van ser unitàries
davant les preguntes, i cadascú va fer èmfasi en aspectes diferents, amb
“matisos irregulars” que
no van permetre treure
conclusions generals, més
enllà que Puigneró sí que
n’estava al corrent i hi donava ple suport. “Em dol
però la destitució és absolutament necessària perquè les institucions no poden estar en qüestió”,
apuntava Aragonès, que
reiterava que no pensava
fer-ho per no abocar el país
a la incertesa i la interinitat. De fet, el primer que
feia en comparèixer era
demanar disculpes a la
ciutadania per la situació
creada en plena crisi de la
inflació. “Desitjo que
Junts continuï formant
part del govern, han fet bona feina en l’últim any i
conjuntament avancem
més”, aclaria tot seguit,
tot i que justificava la gravetat del cas perquè no és
menor reclamar una qüestió de confiança tenint en
compte que si no se supera
implica el cessament im-

mediat del president. Al
cap de l’executiu també li
dol que el desafiament de
Junts arribés just després
que hagués contestat precisament un per un els
tres punts que li reclamen
que es compleixin, tot estenent-los la mà per parlar-ne i arribar a un acord
en els tres casos: parlar
d’amnistia i autodeterminació a la taula de diàleg,
d’acció unitària al Congrés
–però també al Parlament
Europeu, va puntualitzar–i crear un espai estratègic on s’elaborin “propostes constructives”.
El fantasma d’una ruptura ahir mateix, amb la
possibilitat fins i tot que
Aragonès decidís expulsar
Junts del govern, va sobrevolar durant tot el dia.
L’”amenaça” de Batet,
com la definien membres
d’ERC, va caure totalment
per sorpresa dimarts i va
causar un enuig que el mateix president no va poder
dissimular llavors, fins al
punt que no va respondre
d’immediat Batet, sinó
que ho va fer en la rèplica
posterior al portaveu del
seu grup. Aragonès ja va
deixar clar allí que no pensava convocar cap qüestió
de confiança i va apressar
Junts, sense citar-los, que
prenguessin
decisions,
una postura en què es va
refermar després de les diverses reunions internes
amb els consellers i dirigents d’ERC que, tant dimarts mateix en acabar el
ple com durant tota la matinal d’ahir, va anar mantenint. Assumida la seva

postura, Aragonès va convocar una reunió extraordinària del govern a la tarda per demanar a Junts això: que definís “si és govern o és oposició”, segons
apuntaven fonts properes.
De fet, diverses fonts deien ahir que molts diputats de Junts, i la majoria
dels consellers, no coneixien l’avís que llençaria
Batet, tot i que al llarg de la
jornada de dimarts ja s’havien mostrat distants amb
les intervencions del president, que en general no
van aplaudir. Fonts de
Junts, en canvi, asseguraven que els consellers sí
que n’estaven al cas, si bé

des de pocs minuts abans.
Des d’ERC es considerava ahir la posició de
Junts una “deslleialtat”
més que travessa ja totes
les línies vermelles, més
encara quan el president
s’havia mostrat conciliador en la seva resposta. Algunes fonts de Junts admetien al matí que la intervenció d’Aragonès havia mostrat bona disposició i disponibilitat, i matisaven que no donen cap
termini ni ultimàtum a les
seves peticions. En canvi,
altres fonts veien “humiliant” que hagués bandejat
les seves demandes en les
últimes setmanes, i que a
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L’APUNT

A prendre vent
Jordi Panyella

La tardor s’està comportant amb una generositat encomiable. Va ser canviar el cicle de l’any, sortir al carrer i notar un airet fresc, reconfortant, un ambient sanitari, com d’habitació acabada de fer; llençols nets,
terra raspallat, amb aquella punteta d’olor de lleixiu,
que ofèn tant com evoca un món de netedat, lliure de
microbis i altres agents patògens. La tardor ha donat

El president
Aragonès, en la
compareixença
d’ahir ■ EFE

una puntada de peu a l’estiu inclement, de tardes xafogoses i nits indormibles. L’estiu que crèiem amic,
manyac, quasi ens ofega, i al límit de la catàstrofe
aquesta brisa tardoral ha vingut diligent al rescat. I
sort que passa airet, que ho regenera tot, que tot
s’ho emporta. Potser caldrà aprofitar-ho, obrir de
bat a bat finestres i que un bufarut faci la feina.

Divergència també en
les propostes sobre
el rumb nacional
a No hi ha hagut propostes de resolució conjuntes –que es

votaran demà– entre els tres partits independentistes

El ple del Parlament, dimarts passat, durant el debat de política general ■ AGÈNCIES

Clara Ribas
BARCELONA

sobre presentés la proposta de l’acord de claredat
sense un consens previ,
per bé que n’havien parlat.
Aragonès remarcava ahir
al vespre que aquesta proposta resta intacta.
En tot cas, no va quedar
clar si Junts manté la petició que Aragonès se sotmeti a una qüestió de confiança. El PP ha presentat
una proposta de resolució
per demanar precisament
això en el debat de política
general, que demà s’haurà
de votar, i la CUP també va
presentar ja dimarts una
moció per demanar el mateix, que es tractarà en el
proper ple.

Borràs insta ERC a deixar el govern

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

Hores abans de la cimera a
Palau, la presidenta de Junts,
Laura Borràs, va plantejar
obertament la necessitat
d’una crisi de govern, però
amb uns termes substancialment diferents als plantejats
fins ara. “Si ERC no està complint els compromisos, per
què la pregunta no és si Esquerra no surt del govern?”,
es preguntava en una entrevista a l’ACN, on també exigia
a Aragonès “lideratge, generositat i responsabilitat”. La
presidenta de Junts també va
recriminar recriminat al cap

de l’executiu que no enviés la
proposta per un acord de claredat fins “hores abans” del
debat de política general de
dimarts al Parlament. La presidenta de Junts l’ha qüestionat perquè, en el cas concret
del Canadà, va “desmobilitzar” i “desincentivar l’opció
de la independència” del
Quebec. A més, considera
que el context polític d’aquí
no és el mateix que el del
Quebec: “No es poden proposar vies canadenques amb un
estat demòfob com l’espanyol”.

Les divergències entre els
partits independentistes
sobre el full de ruta a seguir es van fer paleses
també ahir en la presentació al registre de les propostes de resolució, que
són els documents on cada
grup estableix els seus raonaments sobre un àmbit
determinat i que es porten
a votació al ple.
En temes sectorials,
ERC i JxCat han presentat
un total de 21 propostes
de resolució conjuntes, la
majoria de les quals fan referència a l’acció de les diferents conselleries. Però
pel que fa a l’àmbit polític, i
especialment sobre el camí a fer per declarar la independència, les posicions assenyalen camins i,
sobretot, ritmes diferents.
Així, ERC i Junts divergeixen sobre la interpretació que cal donar al referèndum de l’1 d’Octubre,
del qual dissabte es compleixen cinc anys. Mentre

La data

—————————————————————————————————

30/9/02

Ple al Parlament en la segona sessió del debat de política
general, en què es votaran les
propostes de resolució.

Junts afirma que el resultat de l’1-O és determinant
perquè va ser, assegura,
“legal i legítim”, ERC proposa que el Parlament el
reconegui com una “fita
clau” i, en una altra de les
propostes de resolució,
aposta per deixar clar el
compromís “inequívoc”
per treballar i assolir la república a través de l’exercici democràtic.
Per la seva banda, la
CUP considera tancada
l’etapa actual i dona per
“acabada” la taula de diàleg, ja que, segons creu, La
Moncloa no portarà a terme cap negociació “real”
sobre l’autodeterminació i
l’amnistia. Seguint la seva

intenció, anunciada en el
ple de dimarts d’aconseguir internacionalitzar la
causa independentista,
proposa instar l’executiu a adreçar-se, abans de
la fi de l’any 2022, a l’ONU,
la Comissió Europea i el
Consell d’Europa.
Propostes conjuntes
Entre les propostes conjuntes dels dos socis del
govern, n’hi ha una en què
s’insta l’executiu a insistir
al Ministeri de Transports
que cal acordar, abans
d’acabar aquest any, el
“model de traspàs del servei de rodalies, regionals
i Avant” de Catalunya,
perquè la Generalitat
“assumeixi la gestió integral” i la titularitat de les
infraestructures del sistema ferroviari. Les resolucions pactades per ERC i
JxCat també inclouen
qüestions com el paquet
de mesures per fer front
a les conseqüències de
la inflació, anunciat dimarts pel president de la
Generalitat. ■
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Tot té un cost electoral
CRISI · La qüestió de confiança amb què Junts va sacsejar el debat de política general i la destitució de Puigneró deixen
escenaris de futur amb un important cost electoral per a tots PREVISIÓ · ERC es juga la presidència si opta per anar a
eleccions MÉS · Una eventual geometria variable amb suport dels comuns requereix els socialistes en any de municipals

gonès destitueix el vicepresident
del govern, que és de Junts, però del
full de ruta i de l’acord de govern,
nucli de la crisi, no se n’ha parlat. I a
l’horitzó, un pressupost en temps
de crisi intensa i, poc més enllà, les
municipals.
En aquest escenari maleït i en espera de Junts, qualsevol pas té un
cost electoral. Aragonès podria decidir convocar eleccions, però s’hi
juga la presidència que ara té. Les
enquestes del CEO encara no li donen l’aprovat, obté un 4,8, i unes
eleccions, tenint en compte que el
PSC s’hi presenta fort, són un risc.
Illa obté un 4,3. Cal dir, però, que
Junts tampoc aconsegueix l’aprovat. Borràs l’encapçala amb un 4,4
en l’últim baròmetre, que es va fer
abans de l’agost.
Aragonès podria decidir governar en solitari fent servir la ja popular geometria variable. Un govern
amb un suport només de 33 diputats és molt inestable, per la qual
cosa requeriria el suport dels co-

Emma Ansola
BARCELONA

E

ls escenaris que es dibuixen
després de l’envit llançat per
Junts en ple debat de política
general i la destitució del vicepresident Jordi Puigneró deixen
greus conseqüències per a la coalició a les portes, a més a més, del cinquè aniversari de l’1-O. Una data i
una celebració que si fa cinc anys ja
va passar per sobre dels polítics, ara
podria comportar un risc similar.
La suspensió de la presidenta
Laura Borràs ha marcat un abans i
un després en la política catalana.
Quan va aspirar a la presidència del
partit ja va advertir que era partidària de la confrontació, ella que fixa
el seu naixement polític precisament en la data de l’1 d’Octubre.
Des de llavors el partit i el secretari
general, Jordi Turull, li han donat
suport públic en la seva defensa i en
el dia del debat de política general
s’asseien junts a la llotja de convidats. Ahir tant Borràs com Turull
escenificaven el tàndem al Parlament acompanyats del destituït vicepresident Jordi Puigneró.
Junts havia reiterat que el debat
havia de ser un “punt d’inflexió” en
les relacions entre ERC i Junts, sobretot pel que fa a l’acord de govern
que Junts considera que els republicans no estan complint. De la mateixa manera, els d’Aragonès critiquen els de Borràs i Turull per la seva “deslleialtat” a l’hora de governar
i prendre acords, i posen com a exemple la taula de diàleg i la negativa
de la formació a fer-hi seure els consellers amb l’objectiu de debilitar un
òrgan que consideren que ha de
pressionar el governar espanyol.
Amb aquest enrocament s’arribava aquesta setmana al debat de
política general i al cinquè aniversari de l’1-O amb l’ingredient afegit
d’una Diada multitudinària que envalentia Junts. Tots dos sectors han
llançat dards a la línia de flotació de
cada formació. ERC burxa en la desunió dins de Junts i la polifonia de
veus en el si de la formació, especialment entre aquells que ostenten
càrrecs de conseller en el govern i
que veuen perillar la seva tasca governamental. I així ho continuava
fent fins ahir assegurant que el president els havia preguntat un a un
per la seva posició. El cert és que en
un intent d’aproximar posicions i
posar sordina a les diferències, la
setmana passada Turull va exigir
als seus consellers que disminuïssin

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

La remodelació de l’executiu
seria una de les fórmules a curt
termini per intentar insuflar
aire al pacte
—————————————————————————————————————————————

Batet (JxCat) en el ple de dimarts. A sota, Puigneró i Aragonès en el debat de política general ■ ACN

33
diputats té ERC al
Parlament, el mateix
nombre que el PSC.
Una xifra que el deixa en situació vulnerable per governar
sol. Junts en té 32.

la seva activitat en els mitjans de
comunicació així com en les xarxes
socials. Alguns consellers van desprogramar entrevistes, i tot feia
pensar que l’acostament era possible i que, si més no, el repte d’ERC,
salvar el govern, es podia produir.
Tanmateix, la resposta del president Aragonès en el debat no va
acabar d’agradar als de Junts, i més
amb una proposta com la via canadenca per celebrar un referèndum
que no havia estat prou discutida
entre una coalició de govern que el

que reclama precisament és unitat
estratègica. L’envit de Junts a ERC
reclamant a un president que és soci de govern que se sotmeti a una
qüestió de confiança va deixar l’acció de Junts en un carreró sense
sortida i amb una amenaça. De fet,
bona part de les maniobres dels dos
partits consisteix en el fet que sigui
l’altre qui prengui la iniciativa.
Junts no s’aixeca del govern malgrat que se senti humiliat per un
president que, diuen, els bandeja i
no compleix l’acord de govern. Ara-

muns, però no en fan prou numèricament i, per tant, caldria també el
suport del PSC. Cal apuntar, però,
que el PSC té els mateixos diputats
que ERC i, per tant, Aragonès es
veuria obligat a incloure com a mínim els comuns en l’executiu o bé
establir un pacte d’inquilins amb els
socialistes. Aquest escenari a un
any d’eleccions i amb unes negociacions pressupostàries aquí i a Madrid podrien dificultar l’entesa i afavorir el PSC en els comicis. Finalment, l’última opció és mantenir la
coalició però és tant el desgast a què
han arribat que costa albirar sota
quines bases podran sustentar-lo i
donar-li credibilitat. És la menys dolenta de totes les opcions que té al
davant ERC però al davant només
queda el precipici.
Junts també es troba al penya-segat amb un envit que ha deixat en
mans de l’adversari l’acció política.
Ara continuarà el debat a Junts que
haurà de decidir el següent pas dins
el govern tenint en compte que en
el calendari hi ha una consulta sobre la seva sortida de govern. La
destitució es llegeix com un pedaç
perquè la crisi que arrosseguen
ERC i Junts ja no té solució. ■
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Reunió del Consell Executiu de Carles Puigdemont, el 17 octubre del 2017 ■ ANDREU PUIG

La meitat del govern de
l’1-O, en política activa
OPERATIUS · La majoria dels membres de l’executiu del referèndum continuen més o menys lligats a la política malgrat la
repressió PRESÓ · Escriure poesia o presentar programes de televisió, diverses formes amb què els exconsellers aborden la
realitat penitenciària LÍDERS · Puigdemont fa un pas al costat i Turull, endavant, mentre Junqueras continua tallant el bacallà
Emili Bella
BARCELONA

A

lguns més activament, altres de forma indirecta, però la gran majoria del govern del Primer d’Octubre
continua estretament lligat a la política activa, malgrat els anys de repressió i exili.

Carles Puigdemont
b El 130è president de la Generalitat
va marxar a l’exili l’octubre del 2017,
on encapçala el front internacional
contra la repressió de l’Estat amb la
seva lluita a la justícia europea. Disposa d’un altaveu com a eurodiputat
al cor de les institucions comunità-

07.17
El juliol del 2017
Carles Puigdemont
va remodelar el govern amb l’entrada
de Jordi Turull, Quim
Forn i Clara Ponsatí, i
la sortida de Neus
Munté, Jordi Jané i
Meritxell Ruiz. Poc
abans, amb la sortida de Jordi Baiget,
va entrar Lluís Puig.

ries, des d’on internacionalitza la
causa catalana. Sense anar gaire lluny, la setmana passada va ser rebut
al Parlament d’Àustria. El juny passat va fer un pas al costat i va deixar
la presidència de Junts per Catalunya, que exercia de manera simbòlica. Continua sent una figura cabdal
per a l’independentisme, amb ascendència dins el seu espai i peça de caça
major per a l’Estat. També presideix
el govern del Consell de la República.

Oriol Junqueras
b L’exvicepresident i conseller
d’Economia i Hisenda, condemnat a
13 anys de presó i 13 d’inhabilitació,
va sortir de Lledoners amb l’indult
parcial revisable el mes de juny de

l’any passat. El març del 2020 va fitxar per la Universitat de Vic i va sortir a donar classes en virtut de l’article 100.2 del Reglament Penitenciari. El president d’ERC continua tallant el bacallà en el partit i es presentarà a la reelecció, al costat de la secretària general exiliada, Marta Rovira, al congrés nacional que el partit
havia de celebrar el 2023 però que ha
avançat al pròxim 6 de novembre.
Protagonitza una lluita judicial a escala comunitària pel seu escó al Parlament Europeu.

Portbou a Arnes, un retrobament
amb el país enyorat durant els tres
anys llargs de presó i un agraïment a
la solidaritat rebuda. L’exconseller de
la Presidència exercia com a advocat
fins que va decidir tornar a la primera
línia política per omplir la vacant que
deixava Jordi Sànchez a la secretaria
general del partit. Va pactar amb
Laura Borràs una candidatura conjunta per pilotar la formació, però el
cert és que des del congrés d’Argelers
el seu sector s’ha anat imposant al de
la presidenta del Parlament suspesa.

Jordi Turull
b L’actual secretari general de Junts
va sortir de la presó i va fer l’anomenada travessa per la llibertat, des de

Raül Romeva
b En espera de judici, i inhabilitat
fins al 2031, l’exconseller d’Afers
Exteriors ha fet servir el seu pas per
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1 d’octubre del 2017

5 anys

Ajuntament
d’Alella
EDICTE

Toni Comín
b L’exdiputat de Ciutadans pel Canvi i
de Junts pel Sí es va allunyar de l’òrbita
d’ERC i es va acostar a Carles Puigdemont a l’exili belga, on es va convertir en
eurodiputat. L’exconseller de Salut és vicepresident del govern del Consell de la
República.
Lluís Puig
b El cara a cara entre el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena i l’exili català
va situar l’exconseller de Cultura a la primera plana. Fins ara la justícia espanyola
ha topat reiteradament amb la belga i no
ha pogut extradir Puig. L’advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és del parer que Bèlgica es va equivocar amb els arguments per denegar
l’extradició, però ara és el tribunal qui hi
ha de dir la seva. De portes endins, el terrassenc ha estat protagonista també al
Parlament. La mesa ha comptabilitzat el
seu vot com a diputat, malgrat que la repressió exercida en aquest cas pel Tribunal Constitucional va anul·lar la delegació de vot.
Josep Rull
b L’exconseller de Territori i Sostenibilitat, que ha passat tres anys, quatre mesos i un dia a la presó, és avui advocat a la
Mútua de Terrassa i continua lligat a la
política com a president del consell nacional de Junts. La temporada passada
es va estrenar com a presentador de televisió amb el programa Cel·la 61, de 8TV.
Clara Ponsatí
b Un dels versos més lliures de l’independentisme és avui eurodiputada al costat
de Puigdemont, malgrat les crítiques que
recull al necessari Molts i ningú. Embastat de memòries i altres històries. Viu a

Quim Forn
b L’empresari Jaume Roures va fitxar
l’exconseller d’Interior com a jurista especialitzat en dret públic a Mediapro,
quan Quim Forn encara era a la presó de
Lledoners. L’exregidor de l’Ajuntament
de Barcelona forma part també de la junta d’Òmnium Cultural, escollida el mes
de febrer passat.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 22 de setembre de 2022, ha aprovat inicialment el Pla Especial del cementiri,
PE2 del POUM d’Alella. De conformitat
amb el que estableix l’article 85.4 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, el referit expedient es
sotmet a informació pública pel termini d’un
mes, amb la publicació d’aquest anunci al
BOP de Barcelona, al DOGC, a un dels
diaris de més circulació i a l’E-Tauler de
l’Ajuntament. Dins el termini esmentat, que
començarà a comptar a partir de l’última de
les publicacions obligatòries, podeu examinar-lo i formular les al·legacions i suggeriments que considereu pertinents.
Alella, 26 de setembre de 2022
El secretari general,
Félix-José Valdés Conde

Dolors Bassa
b Dolors Bassa no ha pogut tornar a exercir de mestra a causa de la inhabilitació. Poc després de l’indult, va treballar
un temps a la Fundació de Pobres i Malalts del seu municipi, Torroella de Montgrí. Després va començar a treballar com
a tècnica a la Fundació Josep Irla. Ha estat preparant-se per dirigir un curs d’especialització en mediació laboral a la
Universitat de Girona, que començarà al
gener. Continua afiliada al sindicat UGT,
participa en molts actes arreu del territori i fa presentacions del seu llibre, Carregades de raons, escrit conjuntament
amb la seva germana, Montse Bassa. A
ERC presideix el consell assessor i copresideix l’Assemblea de Dones amb l’expresidenta del Parlament i de l’ANC Carme
Forcadell. S’ha matriculat a les dues assignatures que li quedaven per acabar el
màster de filosofia dels reptes del segle
XXI, que va iniciar durant l’empresonament.

135023-1262911Q

Ajuntament de
Premià de Dalt
ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària
de data 19 de setembre de 2022 acordà
l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança de tinença d’animals de companyia
del municipi de Premià de Dalt.
D’acord amb el que estableix l’article 63 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, s’exposa l’expedient
al públic per un termini de TRENTA DIES
hàbils a partir de l’endemà de la última
publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona (BOPB), o en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC), per tal que els interessats el
puguin examinar i presentar les al·legacions
i/o reclamacions que considerin oportunes.
En el supòsit que no es presentin al·legacions i/o reclamacions durant el termini
esmentat l’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu, sense la necessitat de

Carles Mundó
b Va tornar a exercir d’advocat en el
sector privat el gener del 2018, reincorporant-se al seu despatx professional, a
Barcelona, on ja treballava abans de ser
conseller de Justícia. Continua vinculat a
ERC, col·laborant en diversos àmbits. A
finals del 2019 va publicar el llibre El referèndum inevitable, on explica les vivències del judici al Tribunal Suprem i
on fa una reflexió política de com encarar el futur. També ha estat encausat pel
Tribunal de Comptes. El juny del 2020
va presentar una reclamació a l’Estat
pels 33 dies que va estar tancat a la presó
d’Estremera, però encara està pendent
de resolució.
Meritxell Borràs
b L’exconsellera de Governació es va incorporar a la Universitat de Vic l’octubre
del 2018 com a coordinadora de polítiques corporatives, càrrec que va abandonar per esdevenir, el febrer passat, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades en el marc del pacte que van assolir ERC, Junts i el PSC per renovar diverses institucions que depenen del Parlament.
Santi Vila
b El gener del 2018, l’exconseller d’Empresa, que va baixar del carro el dia
abans del 27-O, va fitxar per la companyia Aigües de Banyoles com a director general i presideix la Fundació Cercle d’Infraestructures. Disposat a tornar a la política, el febrer passat es va oferir d’alcaldable de Centrem a Barcelona, l’experiment que Àngels Chacón ha abandonat
aquest estiu. ■

l’adopció d’un nou acord.
Així mateix, també es procedirà a publicar
l’anunci en un mitjà.
Premià de Dalt, 21 de setembre de 2022.
Josep Triadó i Bergés
Alcalde

Cambra de la Propietat Urbana
de Terrassa i Comarca

ANUNCI
De conformitat amb el que preveu l’art. 19
del Reglament de Cambres, es comunica als membres d’aquesta Cambra que,
durant quinze dies a comptar des que es
publiqui aquest anunci, es troben a exposició pública el Pressupost d’Ingressos,
Despeses i Inversions de la Cambra per
a l’exercici 2023. Així mateix, es convoca
l’Assemblea General de compromissaris
que es celebrarà el dia 27 d’octubre de
2022, a les dotze del migdia en primera convocatòria, i a dos quarts d’una en
segona, a la Sala d’Actes de la Cambra
(c/ Arquimedes, 267-Terrassa), per tal de
tractar del següent:
Ordre del dia:
1. Benvinguda als assistents per part del
President de la Cambra i Informe de la
Presidència.
2. Llibre del Centenari
3. Sotmetiment a l’acord de l’Assemblea de
l’aprovació de les liquidacions provisionals
dels pressupostos i comptes anyals de la
Cambra corresponents a l’exercici de 2021.
4. Sotmetiment a l’acord de l’Assemblea
del projecte de Pressupost d’Ingressos,
Despeses i Inversions corresponent a
l’exercici 2023.
5. Protocol d’assetjament laboral.
6. Reglament de Serveis Especials:
Actualització i incorporació del Servei de
Reclamació de Plusvàlues Municipals
7. Precs i preguntes.
8. Designació d’interventors per a l’aprovació de l’acta de la reunió.
Terrassa, 22 de setembre de 2022.- El
President de la Cambra: Miquel Font Roca

188423-1262423Q

Meritxell Serret
b L’exconsellera d’Agricultura va tornar
de l’exili brussel·lès el març del 2021 per
recollir l’acta de diputada al Parlament,
on és portaveu adjunta del grup republicà i, des de la setmana passada, presidenta de la comissió d’investigació sobre
l’espionatge amb els programes Pegasus
i Candiru. A l’exili era delegada del govern de la Generalitat davant la Unió Europea. En el pròxim congrés d’ERC passarà a ser vicesecretària general de Partit Obert. La fiscalia demana per a ella un
any d’inhabilitació i 12.000 euros de
multa per la seva participació en l’organització del Primer d’Octubre.

l’exili des de l’octubre del 2017, però en les
eleccions del 21-D va ser elegida diputada
al Parlament. Va renunciar a l’acta el gener del 2018 i l’any següent es va presentar a les eleccions europees.

865544-1262838Q

la presó per denunciar la situació del
sistema penitenciari i proposar canvis.
Va escriure A l’altra banda del mur i va
fer la seva segona tesi doctoral, la primera escrita des d’una presó, L’esport i
l’activitat física als centres penitenciaris de Catalunya. Entreteniment, rehabilitació o transformació? Una mirada axiològica des del republicanisme cívic. Actualment és vicesecretari
general de prospectiva i Agenda 2030
d’ERC, i durant aquest últim any està
recorrent el país per conèixer projectes
d’arreu del territori sobre desenvolupament sostenible. Dijous va presentar el
poemari Pres i treballa en dos llibres
més, un sobre esport i política, i un altre sobre el respecte. També és professor a la Universitat Ramon Llull de l’assignatura esport i desenvolupament.
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Dues-centes
entitats contra
les pilotes de
goma

Reguant reivindica els
“4.000 represaliats” en
ser jutjada al Suprem

Redacció
MADRID

a Vist per a sentència el judici a la diputada de la CUP per
un cas de desobediència a La defensa demana l’absolució
Jordi Panyella
MADRID

Eulàlia Reguant va fer ahir
un al·legat contra la repressió de l’Estat espanyol al
moviment independentista reivindicant els “més de
quatre mil represaliats que
ho són per defensar el dret
a l’autodeterminació dels
Països Catalans”. Reguant
va aprofitar el torn de l’última paraula en el judici que
es va fer contra ella al Tribunal Suprem de Madrid
per defensar la lluita antifeixista contra Vox i per denunciar que el partit d’ultradreta ha estat “una eina
més de l’Estat espanyol” en
la repressió a l’independen-

169600-1262596L

.

La frase

—————————————————————————————————

“Era impossible un
enjudiciament just
amb aquest tribunal i
en aquest
procediment”
Eulàlia Reguant
DIPUTADA DE LA CUP

tisme.
Reguant va seure ahir al
banc dels acusats per respondre de l’acusació de
desobediència que manté
la fiscalia contra ella i per la
qual demana una pena de
quatre mesos de presó i
que no pugui ser elegida
per a un càrrec públic du-

rant el temps que duri la
condemna.
Els fets jutjats es remunten a l’aparició de Reguant en el judici del Suprem contra els líders polítics i socials de l’independentisme, quan es va negar a respondre les preguntes dels advocats de Vox.
Reguant va dir que ho feia
acceptant les conseqüències dels fets; el jutge Manuel Marchena la va avisar
que la denunciarien al jutjat de guàrdia i aquella denúncia va acabar amb el judici celebrat ahir. Pels mateixos fets també es jutjarà
Antonio Baños en un jutjat
de Madrid.
Eulàlia Reguant va de-

Reguant amb la intèrpret que va fer la traducció al castellà ■ ACN

clarar ahir en català, per la
qual cosa el tribunal li va
designar una intèrpret que
va acabar la seva feina
quan el magistrat que dirigia la vista va advertir la diputada que la seva última
intervenció era “un al·legat
polític” sobre el qual no
l’autoritzava a parlar.
Durant la vista judicial,
l’advocat de la diputada de

la CUP va recordar que
aquesta ja havia estat sancionada amb 2.500 euros i
que si se la condemna ara
es pot incórrer en el principi de non bis in idem, pel
qual una persona no pot
ser jutjada dos cops pels
mateixos fets. L’advocat va
demanar l’absolució dient
que els fets no s’ajustaven
al delicte descrit. ■

Dues-centes entitats van
demanar ahir al govern espanyol i als grups parlamentaris del Congrés que
es prohibeixin les bales de
goma. Persones afectades
per l’ús d’aquests projectils com Ester Quintana i
Roger Español van participar en un acte a la seu de la
cambra baixa per presentar la petició. També hi
van participar Serlinda Vigara, membre de Novact, i
Anaïs Franquesa, d’Irídia,
entitats autores de l’informe Stop bales de goma.
Entre les organitzacions que donen suport a
la petició hi ha Amnistia
Internacional, l’Organització Mundial Contra la
Tortura i SOS Racisme.
Totes coincideixen que
aquests projectils poden
ser mortals. ■

