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Terra de botellots

quest ha estat el cap de setmana
de les festes de la Mercè de Barcelona, i per celebrar les 150 edicions –i a falta d’una programació com
Déu mana per culpa de la pandèmia–
s’han organitzat botellots massius que
han acabat amb agressions i destrosses. La tendència quan es veuen les
imatges de 40.000 persones juntes a
Maria Cristina ha estat buscar culpables. I se n’han apuntat dos: el jovent i
l’alcaldessa, Ada Colau. I en els dos cassos calen molts matisos.
No es pot dir que els joves són violents, perquè no ho són. Hi ha una facció que aprofita grans cites, com ara les
de la Mercè, la lliga de campions i les
mobilitzacions postsentència, per fer
merder. Són grups organitzats que busquen fer mal, i les mateixes forces de
seguretat ho admeten. El jovent segurament és dels col·lectius que més ha patit la pandèmia, perquè no és el mateix

“
Criminalitzar els
joves i Colau del
desgavell de la
Mercè és la sortida
fàcil, però no
soluciona res

que t’agafi un confinament amb 20
anys que amb 40 o 70. Les necessitats
socials i lúdiques d’una edat i de les altres són molt diferents. I comença a ser
hora que els responsables sanitaris
plantegin, amb totes les mesures que
calguin, la reobertura de l’oci nocturn.

Perquè Catalunya mai ha estat terra de
botellots i el que estan aconseguint és
que s’instaurin.
Políticament, s’ha aprofitat per demonitzar Colau de tot. És cert que el govern local està probablement més tocat
que mai. Però arguments com ara que
l’alcaldessa fa una crida a desobeir les
lleis que es considerin injustes i que la
culpa és del procés perquè ha acostumat una generació de joves a destrossar-ho tot són ridícules. És cert que cal
reforç policial i que els agents tinguin
recursos. Però el problema és que hi ha
hagut ferits per arma blanca, denúncies per arma blanca i fets delictius generalitzats. Parlem només del consum
d’alcohol al carrer? Si no s’afronta el
problema des de visions múltiples i no
només policials, no ens en sortirem.
Criminalitzar els joves i Colau del desgavell de la Mercè és la sortida fàcil, però no soluciona res.

Sísif
Jordi
Soler

Cap de la Serra
b El nostre poble està amagat, no es
pot veure fins que no hi ets. En canvi,
des del cap de la Serra es pot gaudir
d’un magnific panorama; de dia, es
poden albirar una trentena de pobles,
de les tres conques. Un indret que
tots estimem, un punt del nostre entorn a què sempre que podem fem
una visita. El panorama que es pot
contemplar des de aquest indret és
majestuós. Hi passaries temps contemplant la munió de pobles i poblets
que estan a l’abast de dia i la pluja de
llumetes que conformen a la nit. L’entorn, el paisatge on ens hem criat, imprimeix caràcter. Encara que s’hagi
rodat pel món, les nostres arrels es
mantenen fermes; no podem fugir-ne
perquè sempre ens persegueixen.
Asseure’s al banc de fusta del cap de
la Serra, amb una visió perfecta de les
tres conques, produeix un sentiment
de pau, que anomenaré contemplació compartida, la fortalesa que ens
lliga als nostres orígens, alhora que
enforteix l’estima al paisatge de la
nostra infància. Compartir paisatge
és una forma de conviure amb les
persones de l’entorn, una manera
d’agermanament entre veïns; crea
afinitats i genera confiança.
CECÍLIA LLESUY I CODÓ
Aransís (Pallars Jussà)

De reüll.Eva G. Pagan
Treballar, però
també viure

E

ncara s’escolten les veus en contra d’apujar el salari
mínim interprofessional (SMI) i no els descobreixo
res nou si els dic que justament aquestes veus provenen
de persones, com a representants d’institucions i
partits, que cobren moltes vegades aquest salari mínim,
situat en els 965 euros bruts al mes en 14 pagues. Dic,
doncs, que s’escolten encara les veus en contra d’apujar
l’SMI i mentre hi ha obert un altre debat que deixarà cua,
el de la setmana laboral de menys de 40 hores. Una
portaveu de la fundació de caixes
Espanya és el d’estalvi (Funcas) explicava a un
diari econòmic que Espanya és el
país menys
país menys adequat per establir
adequat per una setmana laboral de quatre dies,
com han començat a provar grans
apujar sous
companyies com Telefónica i van
i per reduir
els grans sindicats, entre
jornades, diu proposar
els quals la UGT, fa més de deu anys
per reduir la taxa d’atur. Es veu que
l’espanyol és el país menys adequat per apujar sous
mínims i per reduir jornades laborals interminables,
expliquen els que diuen que en saben, per la baixa
productivitat i l’estructura en petites i mitjanes
empreses. De les pimes no tinc res a dir, però de la
suposada baixa productivitat sí que em queixo, perquè
aquest “menor rendiment” té més a veure amb factors
com l’eficiència energètica que amb l’experiència i
qualitat dels treballadors, que també volen viure.

Les cares de la notícia
PRIMERA MINISTRA D’ISLÀNDIA

Katrín Jakobsdóttir

Majoria de diputades

-+=

Després de les eleccions generals celebrades dissabte, Islàndia s’ha convertit en el primer país d’Europa
que tindrà més dones que homes al Parlament: dels
63 escons del Parlament, 33 (52,4%) van ser guanyats per dones. Vents de canvi arriben del nord.
PORTAVEU DE GUERRA A CERBERUS

Ana María Banegas Burgos

Lluita pel dret a l’habitatge
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Banegas és una de les tres portaveus de la iniciativa
Guerra a Cerberus contra aquest fons d’inversió dels
Estats Units: un fons voltor que es va quedar amb
molts pisos hipotecats de les caixes d’estalvi desaparegudes i que en va expulsar els veïns. Ella ho ha viscut.
SOPRANO

Sara Blanch

Una veu que creix, al Liceu
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La soprano ebrenca interpreta el paper de la Zerbinetta en l’òpera Arianne auf Naxos, de Strauss, que
aquesta setmana ha obert la nova temporada del Liceu. Amb poc més de trenta anys, Blanch ja ha desenvolupat una important carrera en el món de l’òpera.

Caixabank torna a
l’atac
b Si algú es va pensar que la venda
de les preferents va ser un accident
involuntari, si algú va creure que La
Caixa havia assumit l’error d’enredar
els clients innocents per lucrar-se, si
algun ingenu va quedar convençut
que l’entitat de les torres de la Diagonal, amb seu a València, volia aplicar
un codi ètic en la seva relació amb els
que hi guardem els diners, doncs està
equivocat. Caixabank hi torna de nou.
Caixabank Now! Si hi tens un compte,
t’aplicaran una comissió trimestral de
60 €. Sí, 240 € a l’any només per tenir-hi els estalvis. Ho faran, si no ho
han fet ja. I la novetat és que les comissions aplicades no es retornen.
Política d’empresa, en diuen, quan els
ho comuniques atònit. És allò de sant
Mateu, sant Mateu, el que et donen
és ben teu. Ho has d’entendre, la cosa
està malament per al negoci bancari, i
han de guanyar diners. I de qui millor
que dels seus fidels i confiats clients.
Així que vigila! Aquella llibreta que et
va obrir el teu avi, o la del Super 3, o el
compte de la hipoteca on no hi ha ni
nòmina ni rebuts i que no pots caviar
de banc, o el compte de Bankia pot
acabar costant-te 240 € cada any.
Ves amb compte! Parlem?
MARC MOLINER
Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
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Energia Les infraestructures elèctriques que es plantegen

Línies MAT projectades a Catalu
3
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aTres projectes de línies elèctriques procedents de parcs
eòlics i fotovoltaics d’Aragó posen en alerta el territori aLa

més llarga va de Terol fins a Begues, fa 182 quilòmetres i
preveu la instal·lació de 374 torres de 90 metres d’alçària
Marta Membrives
BARCELONA

L’aparició de projectes de
línies de molt alta tensió
(MAT) per transportar
energia elèctrica des
d’Aragó fins a Catalunya
ha posat en alerta el territori, que s’oposa frontalment a aquestes iniciatives privades destinades a
fer arribar l’energia que es
generarà des de centrals
fotovoltaiques i parcs eòlics situats a les províncies
de Terol i Osca. En cas que
tiressin endavant, es tractaria de les primeres línies
de MAT privades que es
despleguen en territori català i la seva construcció
inclou tota una xarxa de
torres d’alta tensió d’uns
90 metres d’alçària que
trinxarien zones agràries i
espais d’alt valor natural
sense que des del govern
català hi hagi la possibilitat d’aturar els projectes,
que tramita directament
el govern de l’Estat.
Entitats ecologistes,
partits polítics, consells
comarcals, ajuntaments
afectats i el govern català
estan en contra del desplegament d’aquests projectes i ja han presentat al·legacions al pla que es coneix com a Clúster Begues, impulsat per Forestalia, que preveu una línia
d’evacuació de 182,2 quilòmetres, amb 140,1 en
territori català que traves-

Les frases

—————————————————————————————————

“Treballem per un
model de renovables
on la producció i el
consum s’acostin”
Anna Barnadas

SECRETÀRIA DE MEDI AMBIENT I
SOSTENIBILITAT
—————————————————————————————————

“Aquest model de
transició energètica
hipoteca el món
rural i afecta la
biodiversitat”
Marta Josa

TÈCNICA DEL GEPEC-EDC

La data

—————————————————————————————————

16.10.21

Es manifestaran a Madrid
160 associacions de tot l’Estat
que reclamen un model de
transició energètica just

saria 8 comarques de les
Terres de l’Ebre, el Camp
de Tarragona i el Penedès.
La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Anna Barnadas, qualifica el
projecte d’“agressió al territori” i nega que es tracti
d’una línia d’evacuació,
com fa constar el promotor. Aquest tipus de línies
que van des de la infraestructura de generació fins
a la central transformado-

ra normalment són curtes
i per això des del govern
català consideren que és
una línia de transport privat d’energia i com a tal hi
ha d’haver un planejament urbanístic en què
s’hi pugui incidir des de
Catalunya. Les al·legacions presentades a través
de la direcció general d’Energia, la direcció general
de Polítiques Ambientals i
la secretaria d’Agenda Rural, plantegen esmenes en
l’àmbit de la regulació
energètica i també en les
afectacions ambientals en
espais naturals protegits,
en camps de cultiu, d’infraestructures agràries i
explotacions ramaderes.
“No hi ha hagut sensibilitat amb el territori”, lamenta Barnadas, que explica que la línia passa per
espais de la Xarxa Natura
2000, zones d’especial
protecció de les aus i hàbitats d’interès comunitari
on viuen espècies protegides com l’àliga cuabarrada, l’arpella o l’aufrany. En
la mateixa línia van les allegacions que han presentat conjuntament i per separat els consells comarcals afectats i alguns ajuntaments, que la setmana
passada es van reunir amb
el subdelegat del govern
espanyol a Tarragona per
expressar la unanimitat
del territori contra el projecte i entregar els informes jurídics, ambientals i
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Línia Mazaleón-Ascó
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Torre de molt alta tensió com les que es volen instal·lar per transportar energia des d’Aragó ■

tècnics que han fet servir
com a base per presentar
al·legacions a la MAT.
Al Clúster Begues s’hi
ha afegit el projecte impulsat per Green Capital Developement, format per 4
macrocentrals eòliques i
les respectives línies
d’evacuació, juntament
amb una altra MAT
d’aproximadament 45 km

que transportaria l’energia des d’Aragó fins a Ascó,
travessant les comarques
de la Terra Alta i la Ribera
d’Ebre. L’entitat ecologista Gepec-EdC denuncia
que és una nova agressió al
territori i ha anunciat que
hi presentarà al·legacions
abans que es tanqui el termini, el 8 d’octubre. Marta
Josa, tècnica en defensa

ambiental del Gepec-EdC,
manté que el model que
plantegen aquests projectes “hipoteca el món rural i
afecta la biodiversitat”.
Al Pallars Jussà hi ha
projectada una línia de
MAT impulsada també
per Forestalia que va des
d’Osca fins a Isona, que
afectaria també els municipis de Castell de Mur,
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unya

1. Línia Valmuel-Begues
Comença a Cucalón (Terol)
fins a Olèrdola (Alt Penedès)
Són 182 quilòmetres, 140 en
territori català. Travessa les
comarques de les Terres de
l'Ebre, el Camp de Tarragona i
el Penedès. Té 475 punts de
suport, 374 a Catalunya.
La promou Forestalia.

na

4

Maials
aials - Rubí

150
km

Olèrdola
Olè

El decret de
renovables estarà a
punt aquesta tardor
a La modificació farà que es tingui més en compte la
distribució territorial a Es pot arribar a un 50% el 2030

2. Línia Mazaleón-Ascó
Rubí

Va de Terol a la Ribera d'Ebre.
45 quilòmetres en territori
català per les comarques de la
Ribera d'Ebre i la Terra Alta.
La promou Green Capital
Development.

3. Línia Almudévar-Isona
Va d'Osca al Pallars Jussà.
Són 152 quilòmetres.
La promou Forestalia.

4. Línia Maials-Rubí
Va de la Central eòlica del Pla
del Cirerer a les Garrigues fins
al Vallès Occidental.
La promou Forestalia.

El Senat rebutja la línia Valmuel-Begues

Protesta contra la massificació de projectes de renovables al maig a Barcelona ■ O.DURAN

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

El Senat es va definir en contra de la MAT Valmuel-Begues en una moció impulsada pel grup d’ERC que es va
aprovar dimecres. El text reclama al govern espanyol que
faci una “avaluació rigorosa”
del projecte i dels seus impactes i reclama un treball
amb els agents implicats i representants del territori que
permeti desplegar un model
de producció energètica “de
proximitat” que vetlli per la

protecció dels espais naturals. L’acord es fa extensiu a
altres macroprojectes similars que han iniciat la tramitació administrativa en altres
punts de l’Estat. La moció es
va aprovar amb 155 vots a favor, 5 en contra i 101 abstencions gràcies a una esmena
transaccional pactada amb
els grups socialista, nacionalista, basc, democràtic i Izquierda Confederal.
La vicepresidenta tercera i

ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ja va admetre la setmana passada al Senat que el projecte de MAT
del Clúster Begues és “difícil
d’entendre” perquè es tracta
d’un projecte desproporcionat sense lògica energètica i
ambiental. “Té més sentit
que les energies renovables
evacuïn a la xarxa de nòduls
de connexió pròxims i no en
una línia que recorre províncies senceres”, va reconèixer.

Tremp i Gavet de la Conca,
amb una llargada de 152
quilòmetres. Entitats del
territori han anunciat que
presentaran al·legacions
per frenar el projecte i faran una marxa el proper 9
d’octubre per mostrar el
seu rebuig.
La secretària de Medi
Ambient i Sostenibilitat
rebutja l’argument que
aquests projectes són necessaris per proveir Catalunya d’electricitat procedent de fonts renovables i
assegura que aquestes línies no són necessàries.
“Treballem per un model

de renovables on la producció i el consum s’acostin”, assegura.
Forestalia també és al
darrere d’un projecte que
es va anunciar a l’abril
d’una altra línia que aniria
de Maials fins a Rubí. En
aquell moment la ponència de renovables va avalar
la viabilitat del parc eòlic
del pla del Cirerer, a
Maials, amb sis aerogeneradors i vinculat al projecte d’aquesta MAT.
El desplegament de
projectes d’energies renovables està posant en alerta organitzacions de diver-

sos punts de l’Estat, que
s’oposen a un model que
asseguren que beneficia
majoritàriament les grans
empreses. És per això que
Aliente, una plataforma
que aplega més de 160 associacions, ha convocat
una manifestació a Madrid per al proper 16 d’octubre per exigir un model
de transició energètica
distribuït i just, que no es
limiti a canviar els combustibles fòssils per fonts
de generació verdes a gran
escala i que respecti els
territoris i la biodiversitat. ■

M. Membrives
BARCELONA

La modificació del decret
llei 16/2019 d’impuls de
les energies renovables,
que va anunciar la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, al juliol, estarà
a punt abans del novembre, segons confirma la secretària de Medi Ambient i
Sostenibilitat, Anna Barnadas. Els canvis al decret
es fan per evitar la concentració de projectes eòlics i
solars, tenir més en compte el territori i fomentar la
generació d’energies renovables en comunitats energètiques locals per apropar el lloc de producció al
de consum. La decisió de
modificar el decret va ser
la resposta del nou govern
de la Generalitat a tota una
sèrie de mobilitzacions de
rebuig promogudes als territoris més afectats per la
concentració de projectes
fotovoltaics i eòlics.
La secretària de Medi
Ambient i Sostenibilitat
assegura que s’està acabant de compartir amb la

La frase

—————————————————————————————————

“Per al 2030 queden
nou anys i tenim la
possibilitat d’executar
totes les infraestructures
necessàries”
Anna Barnadas

SECRETÀRIA DE MEDI AMBIENT
I SOSTENIBILITAT

resta de grups polítics el
treball fet per mirar de trobar el màxim consens possible. Manté que es treballa per poder engegar la
planificació territorial i el
desenvolupament d’energies renovables tan aviat
com el decret estigui aprovat. Barnadas remarca
que “no s’ha aturat cap
projecte” i que l’únic que
ha variat és que ja no es
reuneix la ponència, que
era l’òrgan encarregat d’analitzar la viabilitat dels
emplaçaments prèvia a
l’inici de la tramitació. Ara
els promotors presenten
directament la documentació dels projectes que volen tirar endavant. Hi afegeix que amb les propostes

que tenen sobre la taula ja
estaria garantida la meitat
de la producció energètica
necessària per arribar al
2030 amb un 50% de l’energia de fonts renovables,
tal com marca la llei de
canvi climàtic.
“Per al 2030 queden
nou anys i tenim la possibilitat d’executar totes les
infraestructures necessàries”, afirma la secretària
de Medi Ambient, que indica que el repte és que el
nou model de producció
d’energies renovables descentralitzat i participat
amb el territori es percebi
“com un repte i no com
una amenaça”.
Per aquest motiu destaca la importància de treballar a l’àrea metropolitana
de Barcelona, la zona amb
més demanda energètica
del país, perquè assumeixi
la seva part de producció i
s’equilibri la distribució de
l’oferta. També remarca la
necessitat de tirar endavant projectes per demostrar que no cal cap MAT
que transporti l’energia
des d’Aragó. ■
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Els interrogants de l’opera
CLAUS · El nou intent fallit per extradir el president
Puigdemont, rere el qual ell hi veu una altra operació
d’estat, deixa moltes preguntes i aixeca sospites d’una
col·laboració que vol esquivar els governs RECELS · La
defensa denuncia que dos policies espanyols ja eren
en el vol des de Brussel·les i van avisar els italians
Òscar Palau
BARCELONA

“H

an estat unes hores
difícils, però no impensables coneixent
el recorregut que Espanya està fent els darrers quatre
anys per intentar impedir la nostra
llibertat de moviments, de paraula,
d’acció i de compromís polític.” 48
hores després que comencés tot, el
president a l’exili, Carles Puigdemont, resumia així dissabte al vespre el nou intent del jutge Pablo Llarena per capturar-lo, que tot fa pensar que acabarà, com els anteriors,
en foc d’encenalls. El seu advocat,
Gonzalo Boye, batejava la nova operació d’estat fallida com a “operació
Bumerang” per motius obvis: ha
acabat posant en evidència els mateixos que l’han perpetrat. “Que és
una operació inspirada per Espanya
no admet dubte”, concloïa Puigdemont dissabte. Aquestes són les
principals preguntes, i les respostes
que els protagonistes hi han donat,
que ens deixen uns dies de vertigen.

Temien que passés?

b El president a l’exili ja havia agafat l’avió per volar per dins la UE, i
no havia passat res, des que el 30 de
juliol el TGUE li va retirar les cautelaríssimes que inicialment havia
concedit, i per tant el tornava a deixar sense immunitat per moure’s.
Just feia una setmana, fins i tot havia estat a l’Assemblée Nationale
francesa, i no va saltar cap alarma
en els controls. Per això el seu equip
no temia que hagués de passar res a
l’Alguer. L’expresident, però, mai
se’n va refiar. “Prevèiem que Espanya podia intentar que jo passés una
mala nit, però ja sabia quin seria el
resultat. I, una vegada més, el dany
reputacional que rep això no ho
compensa”, reflexionava dissabte.

Com s’endega l’operació?

b Puigdemont i un escorta han de
partir de Brussel·les dijous a quarts
de set, si bé l’avió es retarda mitja
hora. Segons publicava el digital El
Español divendres, la Policía Nacional –la cúpula de la qual és en un acte a Valladolid– és alertada i s’activa
cap a dos quarts de vuit, quan reben
un avís de la xarxa de localització de
fugitius –l’oficina Sirene, que opera
com a òrgan bilateral de comunica-

ció i d’intercanvi d’informació policial– procedent d’Itàlia per dir que
aterrarà una hora i mitja després a
l’Alguer. Sempre segons el digital,
és llavors quan la policia espanyola
comprova que l’euroordre continua
vigent, per la qual cosa dona “llum
verd” a la italiana perquè detingui
l’expresident quan l’avió aterri. En
tot moment supervisa i monitora
l’operació, tot i que fonts del Ministeri de l’Interior citades ahir per La
Vanguardia ho negaven, i asseguraven que la cúpula del cos i el mateix
ministre Fernando Grande-Marlaska no se’n van assabentar fins després d’haver-se produït la detenció.
Segons aquestes fonts, que negaven
l’avís de Sirene (o, almenys, que fos
notificat als superiors), l’alerta hauria saltat automàticament des de
Bèlgica quan l’avió ja s’havia enlairat, en encreuar-se les dades del Registre de Noms de Passatgers i el
Sistema d’Informació Schengen, en
què figurava com a activa l’euroordre del Suprem.
“Qui és la policia espanyola per
autoritzar una detenció a Itàlia? No
cal!”, responia ahir a El Punt Avui
l’advocat Gonzalo Boye, que recordava que Puigdemont mai va passar
cap control de passaports a Brusselles, per la qual cosa denunciava: “Estan construint un relat per exonerar
el Suprem i traslladar les culpes al
govern espanyol.” Encara més: Boye
denuncia que és algú altre qui alerta
la policia italiana. “El que no expliquen és que, a l’avió des de Bèlgica,
hi anaven dos policies espanyols de
paisà”, dispara, que creu que són els
que donen l’avís. Marlaska, que diu
que va tenir una “sorpresa” quan li
van comunicar l’operació des d’Itàlia, ha negat que cap efectiu policial
ni cap autoritat espanyola participessin en l’operació, però El Español
admetia que segons altres fonts la
policia italiana sí que havia estat posada en alerta abans.

Però el govern espanyol
n’estava al corrent o no?

b L’equip de Puigdemont es creu la
versió que el govern espanyol i l’italià probablement se’n van assabentar en el moment de l’operació, però
també creu que ja l’havia orquestrat
abans el Suprem en una acció conjunta “que va per sota dels nivells de
cooperació d’estat a estat”, segons
Boye. “Les autoritats italianes es-

tan molt compungides i indignades
per la situació”, exposava ahir. “Un
desplegament com el que vam veure no s’improvisa en cinc minuts
quan de sobte salta un sistema”,
afirmava Josep Lluís Alay, cap de
l’Oficina de Puigdemont, dissabte a
la nit a TV3. “L’operació ha d’estar
preparada per lògica amb un cert
marge de temps, des d’Espanya i
molt probablement encapçalada pel
Suprem”, concloïa, si bé admetia no
tenir-ne proves materials.

Com és la detenció? I per
què l’alliberen tan ràpid?
b Alay, que hi ha anat abans i espera l’expresident a l’aeroport, ja detecta dos policies a la porta de la terminal d’arribades, i sospita d’altres
que podrien anar de paisà. Per això
truca al president tot just aterrar,
a les nou de la nit, i el posa en alerta
mentre camina per la pista, tot i
que no poden parlar gaire. A la porta de la terminal ja l’aturen els policies. Li demanen que s’abaixi la
mascareta per fer-li una foto i l’envien a algú que no és allà –Boye interpreta que a algú de la policia espanyola– per comprovar que és ell.
L’emmanillen, com marca el protocol, i el retenen en una sala a la terminal, on al cap d’una estona ja es
presenta el seu advocat sard, Agostinangelo Marras, arran de l’alerta
d’Alay. Sempre amb una exquisida

Boye vol que
s’investigui
L’advocat ja suggeria dissabte a Catalunya Ràdio que el
Congrés i el Parlament obrin les comissions d’investigació per determinar “què passa
amb la persecució
de l’independentisme, i en concret
de l’exili”. Segons
ell, cal saber quins
recursos públics
s’estan gastant i
“quantes irregularitats s’estan cometent”en el procés. “El poder judicial no pot ser aliè
al control d’altres
poders de l’Estat”.
concloïa. En un comunicat dissabte,
l’Associació Catalana d’Universitats
Públiques demanava que s’aclareixi
la situació que va
dur a la detenció i
mostrava preocupació per la “gran
inseguretat jurídica” que s’ha creat.

correcció, a quarts de dotze de la nit
s’enduen el detingut cap a la presó
d’alta seguretat de Bancali, pendent que la jutgessa de Sàsser li
prengui declaració l’endemà al migdia, per videoconferència. La fiscalia italiana i la defensa també presentaran, verbalment, els seus al·legats, que sorprenentment seran coincidents, en el sentit que ningú demana mesures cautelars. A primera
hora de la tarda, la jutgessa en decreta la llibertat total i que torni a
declarar el 4 d’octubre. Tot i que si
no hi anés el cas decauria sol, Puigdemont ho farà, perquè vol explicarse i que la jutgessa doni el “certificat
de defunció” al cas italià, diu Boye.

Hi havia policies
espanyols a l’aeroport?

b El ministeri ho ha negat rotundament, però l’equip de Puigdemont
sospita que almenys n’hi havia un
altre, a més dels dos de l’avió. El mateix president a l’exili explicava dissabte que va veure una persona que
“sospitosament” no formava part
del grup italià i l’estava filmant amb
un mòbil des de darrere un vidre
mentre estaven a punt de detenirlo. “No són sospites, és que Pedro
Sánchez va dir que es comprometia
a entregar-me a Espanya, és una declaració d’intencions!”, remarcava.
A tall de curiositat, un dels policies
fronterers que deté Puigdemont és
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ació Bumerang
Carles Puigdemont va ser
ovacionat ahir per un centenar
de càrrecs independentistes de
Sardenya ■ POL SOLÀ / ACN

creu que li són més propícies, i algú
va pensar que Itàlia era un bon lloc
per intentar-ho”, concloïa dissabte
Boye, que denunciava que els jutges
“no poden tenir estratègia ni fer
una recerca de jurisdiccions”. Per
Puigdemont, la resposta a la qüestió
“és inescrutable”, perquè tot plegat
és una gran arbitrarietat, “una caça
a l’home”. “El primer cop que vaig
ser a Dinamarca, Llarena va dir que
la meva intenció era ser detingut
allà, i per això no em van detenir”,
deia sorneguer a tall d’exemple.

A l’Alguer, hi va anar com
a eurodiputat?

alguerès, perquè li parla en català.

Per què el van detenir a
Itàlia i no a França?

b Puigdemont s’ha fet un fart de
ser a França, i fins i tot ha fet estades a la Catalunya del Nord, on va
ser el cap de setmana passat sense
anar més lluny, a Prats de Molló,
després de passar per París. Però
mai havia posat els peus a Itàlia encara en els quatre anys d’exili. “El
Suprem busca jurisdiccions que, en
la seva ignorància més absoluta,

188066-1249122L

b La dreta espanyola i la caverna
mediàtica han volgut destacar que
Puigdemont només gaudeix d’immunitat en la tasca com a eurodiputat. La seva agenda del cap de setmana, que després de ser alliberat
ha continuat amb normalitat, desmenteix per si mateixa qualsevol
dubte sobre els motius del viatge.
Dissabte va ser rebut a l’Ajuntament de l’Alguer i es va trobar amb
el president sard, a més de participar en l’aplec internacional de
cultura popular catalana, Adifolk.
També es trobaria amb el president
Pere Aragonès, el vicepresident Jordi Puigneró i la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Ahir, Puigdemont, acompanyat d’integrants del
seu partit, va pronunciar a Oristany
una xerrada davant d’un centenar
de càrrecs electes independentistes, organitzada per Corona Logu,
entitat anàloga a l’AMI catalana.
Puigdemont, molt aplaudit i vist
com un referent, es va comprometre a “reforçar els lligams” entre els
dos moviments. “Som realitats diferents, però compartim el mateix
trajecte, democràcia i independentisme cívic”, va concloure. Després
va visitar el museu de Cabras.
Aquest matí se’n torna a Brusselles, i a la tarda té comissió de co-

merç internacional a l’eurocambra.

Però l’euroordre no
estava suspesa?

b Això donava per fet tothom, inclòs el TGUE, que així ho va argumentar el 30 de juliol quan li va retirar les cautelaríssimes que li havia
atorgat setmanes abans. Qui li ho
havia notificat era l’advocacia, que
és la representació exterior d’Espanya als òrgans jurisdiccionals internacionals, i per tant la veu única de
l’Estat. L’advocacia es basava en el
fet que, després que Llarena presentés al març qüestions prejudicials
que afecten aquest cas al TJUE, que
té un any per contestar, les euroordres se suspenen temporalment, segons l’estatut del tribunal europeu.
Però qui les havia de suspendre és
el Suprem, i no ho va fer perquè no
ho entén així. Divendres anunciava
que enviaria al tribunal sard l’euroordre i la prejudicial, assegurant que
eren compatibles, perquè seguís
l’extradició. Tot plegat serà objecte
del nou recurs que la defensa presentarà ara al TGUE per demanar
que restauri la immunitat provisional als eurodiputats exiliats, mentre
no resolgui el recurs contra el suplicatori votat al Parlament Europeu.
Això podria passar cap al març.

Caldrà aturar els viatges?

b Un fet similar es podria tornar a
donar, però Puigdemont ha anunciat
que continuarà viatjant igualment.
“A aquest pas potser coneixeré altres
presons, però llavors amplificarem
el nostre missatge amb l’ajut de l’Estat espanyol”, ironitzava dissabte. Això sí, no anunciarà amb temps on va,
no per por de la detenció, sinó per les
pressions que els amfitrions solen rebre de la diplomàcia espanyola perquè cancel·lin els actes. Ho deia Alay
dissabte a TV3: “Com a màxim ho comuniquem cinc dies o una setmana
abans, ja ens ho sabem.” ■

Salvador Illa i el ministre Miquel Iceta, en la Festa de la Rosa
dels socialistes, a Gavà, ahir ■ MARTA PÉREZ / EFE

Illa avisa que
“ningú trencarà
el diàleg”
a El líder del PSC també remarca que

“ningú està per sobre de la llei”
Redacció
BARCELONA

El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, va advertir ahir que “ningú
trencarà el diàleg”, en relació amb la taula entre els
governs català i espanyol.
Illa va assenyalar que no
passarà perquè “no és el
que volen la majoria de catalans” i va remarcar que
cap persona “està per sobre de la llei ni a Catalunya, ni a Espanya ni a Europa”, fent referència a
l’expresident Carles Puigdemont. Illa va fer aquestes declaracions ahir en el
tradicional acte de la Festa
de la Rosa, que es fa cada
any a Gavà i que reuneix

simpatitzants, militants,
alcaldes i altres autoritats
socialistes.
El cap de l’oposició va
sostenir que la taula de
diàleg ha de ser “entre governs”, però va carregar
contra el president Pere
Aragonès (ERC), a qui va
tornar a reclamar que posi
en marxa una taula de partits a Catalunya. “Tots
som catalans, senyor Aragonès i, per això, li reclamo que obri una taula perquè vostè hauria de ser el
president de tots els catalans”, va reblar Illa. També
va demanar que “s’afrontin els problemes reals” i
que es comenci a “dir en
públic allò que es reconeix
en privat”. ■

