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La represa, dimecres, de la
taula de negociació no sols
no va calmar la mala ma-
ror en el govern i entre els
partits independentistes,
sinó que ahir el foc va revi-
far després de la cimera a
Palau. Mentre Junts i la
CUP criticaven amb dure-
sa la mesa, el president Pe-
re Aragonès encara retre-
ia als socis la manera com
dimarts el van voler pres-
sionar en públic perquè,
després d’haver-la rebut-
jat minuts abans en pri-
vat, acceptés la delegació a
la taula que li proposaven,
en què només hi havia un
membre del govern, el vi-
cepresident Jordi Puigne-
ró, tot el contrari del que
ell planteja i que, segons
ERC, havien convingut en
les setmanes prèvies.

El retret d’Aragonès va
arribar ahir tant en públic,
a RAC1, com en privat, en
una reunió de més d’una
hora al matí amb Puigneró
en què, a més de posar-lo al
dia dels detalls de la troba-
da amb Pedro Sánchez, li
va deixar clar que està mo-
lest pel “modus operandi”
de Junts dimarts i que no
es pot repetir que li vul-

guin llançar un torcebraç
públic, per la qual cosa li va
exigir lleialtat, segons
fonts properes. Des de
l’entorn de Puigneró, en
canvi, negaven que el pre-
sident li hagués picat la
cresta, i asseguraven que
un i altre s’havien acabat
conjurant per mirar de
tancar la ferida amb la vo-
luntat d’aïllar el govern del
“soroll” dels últims dies.
Tot i que amb menys entu-
siasme, les fonts properes
al president també adme-
tien que el govern no va
pas malament en el dia a
dia, i que els espais de co-
ordinació “funcionen bé”.

El president també va
insistir en la reunió que se-
ria desitjable que Junts no
“torpedinés” la taula per-
què és un “projecte estra-
tègic”, i seria bàsic que hi
fos perquè, si no, “s’afe-
bleix” tant el govern com
el país. També la conselle-

ra de la Presidència, Laura
Vilagrà, va dir a TV3 que
compta que Junts partici-
parà en les sessions prepa-
ratòries de les properes re-
unions de la taula, on tam-
bé voldria que enviés con-
sellers: “Tenim temps i ga-
nes de posar-nos d’acord”,
subratllava. Dimarts vi-
nent, com és habitual,
Aragonès i Puigneró es re-
uniran de nou abans del
Consell Executiu –de ve-
gades també s’hi afegeix
Vilagrà–, quan ja haurà
passat també el consell na-
cional que Junts celebra
demà a Barcelona, que pot
ajudar a aclarir posicions.

Un paper per als presos
Entretant, Aragonès ne-
gava ahir a la ràdio que hi
hagi cap vet a ningú, sinó
el “criteri” de voler nego-
ciar en nom de tota la ciu-
tadania, i va confiar a “re-
conduir” diferències. Va
llançar, així, una reflexió
que es pot interpretar com
un intent d’acostament,
en indicar que, si bé la de-
legació a la taula l’han de
formar consellers, ex-pre-
sos polítics com Jordi Tu-
rull i Jordi Sànchez, que
Junts vol que hi seguin di-
rectament, han de formar
part de la “dinàmica de la

negociació”, tot i que ara
“tocava començar entre
governs”. “Les persones
represaliades han de tenir
també el seu paper en
aquest procés de negocia-
ció, però això es fa de for-
ma acordada, i hem de
consensuar com ho fem”,
obria la porta. Les fonts
properes a Aragonès asse-
guraven que la idea no ve
d’ara, sinó que ja l’està va-
lorant des de fa dies, si bé
vol madurar-la per concre-
tar i veure quin paper po-
den jugar i en quin format.
Això sí, d’entrada ahir l’in-
tent no va reeixir, adme-
tien, ja que tot està “massa
calent” i les posicions con-
tinuen enrocades. “Pri-
mer cal consolidar les ba-
ses del diàleg”, hi afegien.

Sobre la taula de nego-
ciació, el president va ne-
gar que el fet que no hi hagi
terminis vulgui dir que
s’hagi d’allargar sine die i
confia que hi haurà “aven-
ços” en les properes set-
manes. “Creiem que hi ha
camins perquè es pugui
portar a terme, i acceptar
per l’altra banda l’amnis-

tia i l’autodeterminació”,
insistia a RAC1, en la línia
del que també ahir deia al
New York Times, on indi-
cava, en una informació
sobre la represa del diàleg,
que vol explorar la possibi-

litat de crear una normati-
va estatal que permeti le-
galitzar un referèndum.

Junts i CUP, en contra
Entretant, el vicepresi-
dent de Junts Jordi Turull

El govern
mira de
tancar
la ferida

Òscar Palau / Emili Bella
BARCELONA

CONJURA Aragonès retreu a Puigneró que el volguessin
forçar en públic sobre la delegació a la taula de diàleg, però es
proposen blindar l’executiu BATALLA Junts i CUP fan sang

“Els represaliats han
de tenir també el seu
paper en aquest
procés de negociació,
de forma acordada”
Pere Aragonès
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

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

La frase

El ministre de la Presidència,
Félix Bolaños, va presumir ahir
a la SER i va proclamar que “el
procés sobiranista s’està aca-
bant” i que ara està comen-
çant una nova etapa que no-
més pot buscar solucions a
través del “diàleg”. Segons ell,
la reunió de dimecres va servir
per presentar les delegacions i
es va fer en un to cordial i amb
ànim constructiu. “No podem
treballar contrarellotge per-
què no tindria cap sentit”, sub-
ratllava també Bolaños, que
creu que ara hi ha context per
poder “treballar tranquil·la-
ment”. Abans, a RAC1, el mi-
nistre ja havia aventurat que el
conflicte no es resoldrà
aquesta legislatura.

“Quan hi ha confiança en-
tre les parts i es vol avançar, no

cal posar dates”, justificava a
TV3 un altre membre de la
taula, Miquel Iceta. Això sí,
el ministre de Cultura va ad-
vertir a RNE que seria “inge-
nu” pensar que ara es donen
les condicions per impulsar
reformes que exigeixen grans
consensos institucionals,
tant a Catalunya com a l’Estat,
per la qual cosa va demanar
una “aproximació pragmàti-
ca” a la taula i prioritzar-hi
acords viables. El cap de l’opo-
sició, Salvador Illa, va puntua-
litzar que un diàleg sense ter-
minis “no vol dir que hagi de
ser lent”. Ahir, això sí, la comis-
sió d’Afers Institucionals del
Parlament va tombar una mo-
ció del PSC que instava a la
creació d’una taula de partits
catalans.

El vicepresident Puigneró i el president
Aragonès, en la reunió del Consell Executiu
dimarts en què van topar pel nomenament de la
delegació catalana a la taula de negociació ■ EFE

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

Bolaños: “El procés s’està acabant”
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‘Aparcar’ l’aeroport

prou “madura”. Que la falta de consens no s’hagi pogut
salvar amb més diàleg i negociació és una mala notícia.
No es pot passat de 1.700 milions a zero. “Aparcar”, o
millor, enterrar la possibilitat de fer danys irreversibles
en espais naturals protegits és una bona opció, però no
podem oblidar que l’aeroport és una infraestructura
clau i caldrà fer-hi inversions en els propers anys.Marta Membrives

Pedro Sánchez va gastar més minuts en la roda de
premsa posterior a la trobada amb Pere Aragonès per
explicar de què no s’havia parlat, que no pas per expli-
car el que havien abordat durant prop de dues hores
cara a cara. L’aeroport va ser un dels temes que va sor-
tir però en què no es va aprofundir perquè, segons el
president espanyol, la posició del govern català no està

va retreure a Pedro Sán-
chez que aposti per un dià-
leg “sense presses”, per-
què “la repressió va amb
molta pressa”, i es mostra-
va “convençut” que el seu
vet a la taula ve de La Mon-
cloa. Segons Turull, així la
mesa “és coixa i més peti-
ta”, ja que s’hi hauria de re-
presentar “tota la diversi-
tat” de l’independentisme.
L’ex-pres polític reiterava

que Junts no pensa can-
viar de proposta, però con-
fia que s’acabarà arribant
a un acord per ser a la taula
perquè “s’acabarà ente-
nent” per què es proposen
els seus noms. Turull de-
fensa que ara cal diàleg en-
tre tot l’independentisme
per “compactar” el front.

La també vicepresiden-
ta i portaveu de Junts, Elsa
Artadi, encara era més crí-
tica, i assegurava a RTVE

que la reunió de dimecres
“va ser encara més pobra”
que la primera, el febrer
del 2020, on ella hi va ser,
perquè hi va haver pocs
avenços i hi va seure una
“minoria” de l’indepen-
dentisme. Segons Artadi,
que fins i tot deia que Ara-
gonès formava part de la
“delegació d’ERC” i no pas
del govern, l’instrument
està “molt tocat”. Això sí,
tant ella com Turull nega-
ven que l’escissió en el dià-
leg acabi amb una crisi o
un abandó del govern.

Per la seva banda, la di-
putada de la CUP Eulàlia
Reguant va criticar a la
SER que, fins ara, la taula
“només ha servit perquè
ERC i Junts se la tirin pel
cap”, ja que si fins ara els
cupaires hi eren escèptics,
la baralla d’aquests dies ho
ha transformat en “perple-
xitat”. “Pitjor no ho podien
fer”, reblava. Segons Re-
guant, l’independentisme
surt “debilitat” d’aquest
episodi, i l’únic que en surt
reforçat és l’Estat espa-
nyol i Pedro Sánchez, que
ha “guanyat temps”. ■

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

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

Des del NYT, el
president proposa
una llei estatal per
fer un referèndum

a de dimecres va ser una ci-
mera institucional que es
podria sintetitzar en una
imatge i un parell de missat-

ges. La fotografia seria la dels dos
presidents volent simbolitzar un
desglaç, mentre que les idees a re-
tenir serien que això serà llarg,
perquè les posicions de sortida en-
tre un i altre govern estan als antí-
podes. Com és ben sabut, la Gene-
ralitat inicia la negociació anant a
màxims i defensant allò que, a
priori, espera aconseguir al final
del procés, un referèndum i l’am-
nistia. En aparença, l’estratègia de
La Moncloa sembla una altra.
Obrir les converses amb una ofer-
ta, l’anomenada agenda del retro-
bament, de perfil polític més aviat
flonjo ja que les 44 propostes que
l’estructuren el que fan, bàsica-
ment, és intentar tapar algunes de
les escletxes que han aparegut en

L
la relació entre totes dues adminis-
tracions en el marc del dia a dia au-
tonòmic.

El document que Pedro Sán-
chez vol utilitzar com a guia és una
compilació actualitzada de les de-
mandes que al seu dia van fer Ar-
tur Mas –30 de juliol del 2014– o
Carles Puigdemont –20 d’abril del
2016– a l’aleshores president es-
panyol, Mariano Rajoy, o Quim
Torra al mateix dirigent del PSOE
el 20 de desembre del 2018. Per
començar, els punts número 1 i
número 2 fan una defensa del dià-
leg i la desjudicialització com a ba-
se per resoldre el conflicte català,
sense concretar gaire més enllà fo-
ra que ja s’ha avançat en aquesta
línia resolent 11 conflictes compe-
tencials que hi havia entre amb-
dues institucions. Entrant ja més
en matèria, un dels mecanismes
que es plantegen per rebaixar la
tensió és el retoc d’algunes lleis es-
tatals, alguns ja consumats, com la
de l’esport, educació o per facilitar

el vot exterior. A banda, també es
consideren demandes que fa anys
que es formulen, com la d’un nou
finançament, o el compliment dels
compromisos en inversions reco-
llits en la cèlebre disposició addi-
cional tercera de l’Estatut, l’impuls
de la comissió bilateral, o la millora
de les inversions en Rodalies, des-
tacant, sobre això últim, que s’hi
preveuen destinar 6.300 milions
en el període 2020-2030. Sobre
l’aeroport del Prat, però, no cal es-
merçar-se a buscar. No hi apareix
ni mitja línia. En les 44 propostes,
però, són majoria les que fan refe-
rència a actuacions que el govern
espanyol diu que ja ha executat,
atès que una part substancial afec-
ten el funcionament ordinari de la
Generalitat. Com a exemple, hi ha
pagar el que li toca a l’Estat per fi-
nançar els Mossos, la sanitat o ca-
tàstrofes com el Glòria. Igual-
ment, un altre punt que s’enumera
pel retrobament és donar suport al
Mobile World Congress. ■

 1.  Obertura de vies de negociació i diàleg 
sobre el futur de Catalunya

 2.  Evitar la judicialització de la política

 3.  Impuls a la regeneració democràtica

 4.  Compromís amb la memòria

 5.  Reforma del sistema de finançament

 6.  Millora dels objectius de dèficit

 7.  Compliment dels compromisos 
d'inversió

 8.  Autonomia financera de Catalunya

 9.  Reducció de la conflictivitat 
institucional

10. Impuls de la Comissió Bilateral 
Generalitat - Estat i demandes de 
traspassos i desenvolupaments 
estatutaris

11. Compliment dels acords sobre 
compensacions assolits en matèria 
econòmica

12. Coordinació en matèria d’acció exterior

13. Descentralització d'ajudes i 
subvencions

14. Unitat de mercat

15. Reforma del sector elèctric i suport a la 
indústria

16. Política comercial

17. Facilitar el vot dels residents a l'exterior

18. Suport de les administracions locals

19. Col·laboració en matèria cultural

20. Llei de l'esport

21. IVA deduïble de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

22. Multiplex de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

23. Suport als Jocs Olímpics d’Hivern 2030

24. Suport al Mobile World Congress

25. Llei d'educació

26. Gestió autonòmica del 0,7% de l'IRPF 
per a fins socials

27. Lleis del tercer sector i del voluntariat

28. Fons d'ajuda europeu per a les 
persones més desafavorides (FEAD)

29. Taxes judicials i assistència jurídica 
gratuïta

30. Finançament dels Mossos d'Esquadra

31. Finançament del Sistema Nacional de 
Salut

32. Finançament del Sistema Nacional de 
Dependència

33. Millora de les polítiques actives de 
treball

34. Suport als centres especials de treball

35. Atenció a les persones refugiades

36. Fons d'asil, migració i integració

37. Programa de desenvolupament rural

38. Assistència sanitària universal bàsica

39. Lluita contra la pobresa energètica

40. Millora de la inversió en matèria 
ferroviària

41. Impuls de les infraestructures 
portuàries

42. Suport a l'activitat aeroportuària

43. Polítiques d'habitatge

44. Ajudes al territoris afectats pels 
incendis de la Ribera d'Ebre, la ‘Dana’ i 
la borrasca ‘Glòria’

Agenda per al retrobament

F. Espiga
BARCELONA

D’un referèndum a
ajudes pel ‘Glòria’
DETALL · Els 44 punts pel “retrobament” són un compendi de canvis normatius
ja en marxa, promeses d’inversió o reivindicacions històriques de la Generalitat
BARREJA · El document inclou demandes fetes per Mas, Puigdemont i Torra



exvicepresident
primer del Par-
lament Josep
Costa –investi-

gat per desobediència al
Tribunal Constitucional
(TC) per haver permès el
debat de dues mocions a
la cambra, sobre el dret
d’autodeterminació i de
reprovació al rei Felip VI–
no va anar a declarar di-
mecres al TSJC perquè no
en reconeix l’autoritat.

Preveu una segona citació?
Sí, entra dins de les possi-
bilitats.

Entenc que actuaria de la
mateixa manera.
No és només una qüestió
de fer l’acte passiu de no
comparèixer, sinó que
també som actius a l’hora
d’anar fent al·legacions,
recursos i contrarecur-
sos. Aquesta mateixa set-
mana havíem presentat
un recurs al TC que sé que
l’han posat a l’ordre del
dia i s’estava dient que
potser el resoldrien

L’
aquesta mateixa setmana
i hi ha qui diu que ja l’han
començat a resoldre.
Pràcticament a cada deci-
sió que ha pres el tribunal
hem presentat recurs.
Combatem les decisions
que prengui siguin les que
siguin, sempre que no si-
gui arxivar la causa, que
és el que entenem que
hauria de fer.

El sorprèn que la fiscalia
no demani detenció?
No, perquè no veig que hi
hagi cap motiu per fer
una detenció, de base le-
gal no n’hi ha. La declara-
ció és voluntària, ningú
no està obligat a declarar,
l’acusació és per un delic-
te que no comporta presó
i fins i tot el judici legal-
ment es podria celebrar
sense la meva presència,
no és obligatori que hi si-
gui present. Aleshores,
m’haurien d’explicar molt
bé per quin motiu es faria
una ordre de detenció.

Però contempla l’escenari
d’una detenció?
I tant, contemplar-lo sí,
altra cosa és que haurien

de justificar molt bé el que
volen fer, i evidentment
ho combatrem.

De fet, al març va renun-
ciar a agafar l’acta de di-
putat. La situació hauria
pogut ser diferent en
aquest procés, en el sentit
que els diputats gaudei-
xen d’immunitat i no el

podrien detenir. És així?
Jo crec que tampoc no em
poden detenir ara. És això
que dius, no dic que no, pe-
rò l’element més estratègic
d’aquesta discussió és la
inviolabilitat, que no va pel
càrrec, sinó pels fets. Com
que jo gaudia d’inviolabili-
tat en el moment dels fets
ara és indiferent si tenc el
càrrec o no.

Creu que hi ha algun ti-
pus de coordinació entre
la fiscalia i Vox?
Vox és ja un habitual
d’aquestes causes. Els
tracten prou bé per dei-
xar-los participar a les
causes encara que no si-
gui obligatori. A partir
d’aquí, no em puc pronun-
ciar, però no seria la pri-
mera vegada que s’intuïa
un cert repartiment de
papers.

Veu capaç l’Estat d’inha-
bilitar un conseller, Roger
Torrent, que alhora està
assegut a la taula de dià-
leg negociant per resol-
dre el conflicte polític?

Jo crec que no li atorga
cap tipus d’immunitat el
fet d’estar assegut a la
taula, no tenen gaires ma-
nies. Segons com algú po-
dria demostrar que el fet
que la fiscalia hagués ne-
cessitat un any i mig per
presentar la querella po-
dria ser el símptoma d’al-
guna cosa. No ho sé.

De?
Símptoma que hi havia
una certa resistència o in-
tent que aquesta causa no
fos àgil. Jo sempre vaig
entendre que no tenien
interès a presentar la que-
rella abans de les elec-
cions. La varen presentar
una setmana després. Per
tant, sí que hi va haver
una certa conducció polí-
tica del tema, crec jo.

Doncs finalment la decla-
ració ha coincidit amb la
segona reunió de la taula.
Sí, jo crec que això està
condicionat per moltes
coses, però que ho havien
buscat. No crec que sigui
cap coincidència, com no

va ser cap coincidència
que la reunió de presi-
dents [a La Moncloa] fos
el dia del Tribunal de
Cuentas. Jo crec que hi ha
un ànim del PSOE de fer
veure que la repressió no
és cosa seva i tapar-la amb
gestos de zero contingut
però d’un cert efecte pro-
pagandístic.

La repressió continua pe-
rò els dos governs no es
posen terminis per resol-
dre el conflicte polític.
A mi ja no em sorprèn res.
L’ajornament i l’intent de
cronificació del conflicte
ja fa molt de temps que
formen part de l’escenari
polític actual. El PSOE el
que vol és un escenari en
què el tema es desinflami,
com si fos una malaltia
crònica que no mata, que
està controlada. I el
d’ERC és un escenari
d’ajornament que també
conflueix en aquesta idea.

Per què no segueixen una
estratègia conjunta amb
l’ex-secretari primer de la
mesa, Eusebi Campdepa-
drós, com a membres de
Junts que eren tots dos?
He estat membre del grup
parlamentari de Junts,
però del partit no ho he
estat mai. Sempre he res-
pectat les estratègies de
defensa de cadascú. Và-
rem estar en contacte i
reunits i hem parlat i ens
hem coordinat fins allà on
era possible. N’Eusebi i jo
mateix tenim unes cir-
cumstàncies personals i
professionals molt dife-
rents. Ell és el secretari de
Relacions amb l’Adminis-
tració de Justícia i això té
unes servituds amb el càr-
rec que jo no tenc, no es-
tic en política. ■

L’entrevista sencera, a
www.elpuntavui.cat�

Emili Bella
BARCELONA

PERSECUCIÓ · “La declaració és voluntària, l’acusació és per un delicte que no comporta presó i el judici es podria celebrar sense
la meva presència” MONCLOA · “Hi ha un ànim del PSOE de fer veure que la repressió no és cosa seva i tapar-la amb gestos d’un
cert efecte propagandístic” TORRENT · “No li atorga cap tipus d’immunitat el fet d’estar assegut a la taula, no tenen gaires manies”

“No veig que hi hagi cap
motiu per a una detenció”

Josep Costa Exvicepresident primer del Parlament

Josep Costa va ser vicepresident primer del Parlament en l’anterior legislatura ■ ORIOL DURAN
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Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat

EXPEDIENT: T0042020000005

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 29 d’abril de 2021, va adoptar, entre d’altres, els acords següents:

Aprovar inicialment el document de la Modificació puntual discontínua del Pla general metropolità a la Casa Can Bertrand i Sector Armenteres-Plaça
Elisabeth Eidenbenz per a l’ajustament de la realitat consolidada a Sant Feliu de Llobregat, redactat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Sotmetre el document de la Modificació puntual discontínua del Pla general metropolità a la Casa Can Bertrand i Sector Armenteres-Plaça Elisabeth
Eidenbenz per a l’ajustament de la realitat consolidada a Sant Feliu de Llobregat, a informació pública, pel termini d’un mes, amb publicació de l’edicte
corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari d’àmplia difusió, al tauler d’anuncis de l’ajuntament i a la web municipal de l’A-
juntament, per tal que pugui ser examinat i presentar-s’hi al·legacions, si escau. A aquests efectes el document de la Modificació puntual discontínua
del Pla general metropolità a la Casa Can Bertrand i Sector Armenteres-Plaça Elisabeth Eidenbenz conté el document comprensiu - resum, segons el
que s’estableix a l’article 8.5. a) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.

Sol·licitar, d’acord amb allò que disposa l’article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya, els informes dels organismes afectats per raó de llur competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, i en concret a
la Direcció General d’Urbanisme, a la Direcció General de Patrimoni Cultural – Gencat, a efectes d’informes sectorials, i del que disposa l’article 99.22
a) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.

Concedir tràmit d’audiència als ajuntaments limítrofs amb el municipi de Sant Feliu de Llobregat, en compliment de l’article 85.7 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.

Adoptar acord de suspensió de tramitacions i llicències d’obra segons disposen els articles 73 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya i els
articles 102 i 104 del Decret 305/2006 que aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i publicar-ho al butlletí corresponent, i que es refereix a l’àmbit
identificat gràficament al plànol P-0 de la MpPGM.

L’expedient està en exposició pública al web de l’ajuntament www.santfeliu.cat.

L’alcaldessa

[Firma01-01]
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A les 8 del vespre. A la Sala Josep Ramon Roset de l’ajuntament
PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓ  DDEELL  PPRROOJJEECCTTEE  DDEELL  JJAARRDDÍÍ  BBOOTTÀÀNNIICC  DDEE  LL’’AAMMEETTLLLLAA
A càrrec de: Salvador Giné i Macià, arquitecte redactor del projecte
arquitectònic i paisatgístic Raül Jiménez i Cano, enginyer agrònom,
redactor del projecte botànic

A les 12 del migdia. A la Sala d’Actes de l’ajuntament
RREECCOONNEEIIXXEEMMEENNTT  DD’’UUNN  MMUUNNIICCIIPPII  DDEE  LL’’UURRGGEELLLL::  GGUUIIMMEERRÀÀ
L’acte serà presidit pel Sr. Salvador Balcells i Busquets, alcalde de Guimerà

Tot seguit. A la Sala d’Exposicions de l’Oficina de Turisme
IINNAAUUGGUURRAACCIIÓÓ  DDEE  LL’’EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ DDEE  DDIIBBUUIIXXOOSS  DDEE  JJOOAANN  DDUUCCHH

A les 8 del vespre. A l’església parroquial de Santa Maria
LLLLIIUURRAAMMEENNTT  DDEE  LL’’AAMMEETTLLLLAA  DDEE  PPLLAATTAA  DDEE  VVIILLAAGGRRAASSSSAA
Distinció atorgada a títol pòstum al Sr. JORDI FÀBREGAS i CANADELL 
per la seva ingent aportació a la música d’arrel tradicional dels Països
Catalans com a músic, compositor, fundador de grups musicals i 
gestor del Centre Artesà Tradicionàrius.
L’acte comptarà amb la presència del Sr. Albert Turull i Rubinat,
cap dels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya a Lleida
A 2/4 de 9 del vespre. A la plaça del Sitjar
CCOONNCCEERRTT  DD’’HHOOMMEENNAATTGGEE  AA  JJOORRDDII  FFÀÀBBRREEGGAASS
A càrrec d’Artur Blasco, Cati Plana, Eduard Casals i altres companys 
de Jordi Fàbregas que van ser membres del grup El Pont d’Arcalís

A les 12 del migdia
LLLLIIUURRAAMMEENNTT  DDEE  LL’’AAMMEETTLLLLAA  DD’’OORR  DDEE  VVIILLAAGGRRAASSSSAA
Al Sr. ÀNGEL VELASCO PÉREZ en reconeixement de la seva 
trajectòria empresarial al capdavant de Torrons Vicens i per 
l’establiment d’Ametlles Vicens a Vilagrassa.
L’acte comptarà amb la presència del Sr. Vidal Vidal i Culleré, cap dels
Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya a Lleida

El Consell de l’Audiovisual
de Catalunya (CAC), l’òr-
gan supervisor dels con-
tinguts dels mitjans pú-
blics de la Generalitat,
considera per primer cop
en un acord que TV3 ha in-
complert el compromís de
pluralitat política i ideolò-
gica en els documentals i
reportatges que han fet els
programes 30 minuts i
Sense ficció sobre el con-
flicte entre Catalunya i
l’Estat espanyol i insta la
televisió pública catalana
a “corregir la situació de
desequilibri generada” en
favor de les posicions inde-
pendentistes. Aquest pro-

nunciament s’ha produït
pel canvi de majories al si
de l’òrgan, on des del juny
el conseller del PSC i el del
PP tenen el poder de deci-
sió enfront del president
Robert Loppacher, nome-
nat per Junts.

De cinc membres, avui
només en queden tres i
amb el mandat caducat.
La renúncia el març del
2020 de Salvador Alsius,
nomenat per ERC, deixa-
va les votacions empata-
des en mans del vot de
qualitat de Loppacher. Pe-
rò la dimissió, aquest juny,
de la consellera Ivonne
Griley, nomenada per
Junts, per passar a ocu-
par-se de la direcció gene-
ral d’Afers Religiosos del

Departament de Justícia,
ha deixat el president de
l’òrgan en minoria davant
dels vots dels consellers
nomenats pel PSC, l’exdi-
putada Carme Figueras, i
pel PP, el també exdiputat
Daniel Sirera. Els buits
d’Alsius i Griley no han po-
gut ser coberts perquè
l’elecció dels membres del
CAC requereix una majo-
ria de dos terços de dipu-
tats del Parlament i, ara
per ara, encara no hi ha un
acord entre Junts, ERC i el
PSC que permeti renovar-
los tots –també Loppa-
cher, Figueras i Sirera te-
nen el mandat caducat.

L’acord s’ha aprovat
amb el vot particular en
contra del president, tam-

bé un fet sense precedents
tot i que els representants
del PSC i el PP sí que han
expressat repetidament
els seus vots contraris a di-
versos acords anteriors
del CAC.

Arran del documental
1-O, el CAC va acordar ins-
tar TV3 perquè treballs
“d’autor o de tesi” com
considerava aquell repor-
tatge incloguessin en en-
davant “més d’un punt de
vista” i oferissin “diferents
posicions de la societat ca-
talana” en tractar del con-
flicte polític. El 27 de juliol
del 2020 Federalistes
d’Esquerra demanava al
CAC que intervingués en
considerar que TV3 in-
complia l’acord, a més

d’acusar-la d’una “negati-
va fàctica” a emetre el do-
cumental Federal, del ci-
neasta Albert Solé. Per tal
de valorar el compliment
de l’acord, l’Àrea de Con-
tinguts del CAC ha elabo-
rat un informe en què ana-
litza els documentals eme-
sos entre el 7 de març del
2018, data d’aquell acord,
i el 23 d’abril del 2021.
Han estat 22 documentals
–també Federal, que es va
acabar emetent– relacio-
nats amb aquest afer polí-
tic i emesos majoritària-
ment al 30 minuts i al Sen-
se ficció, encara que supo-
sen només un 10% i un 7%
de totes les temàtiques de
què tracten aquests dos
programes.

L’acord de 8 de setem-
bre constata un incompli-
ment d’aquell compromís
del 2018, adverteix la Cor-
poració Catalana de Mit-
jans Audiovisuals (CCMA)
de la necessitat de garan-
tir “el pluralisme polític” i
insta TV3 a “corregir” el
“desequilibri”.

En el seu vot particular,
el president Loppacher
considera que l’acord es
pren sense tenir en comp-
te les dades que aporta l’in-
forme tècnic –l’informe
no extreu conclusions si-
nó que únicament descriu
el contingut dels docu-
mentals i la presència en
ells de diverses veus– i
atribueix a Figueras i Sire-
ra “percepcions ideològi-
ques i/o personals que no
se sustenten tècnica-
ment”. També sosté que
un documental sobre l’ac-
tualitat amb diverses veus
no pot ser considerat “de
tesi” ni tampoc que aposta
per una “determinada po-
sició”. En canvi, Sirera re-
coneix la pluralitat de veus
dels treballs però afirma
que cap defensava una tesi
contrària a la independen-
tista. ■

Xavier Miró
BARCELONA

aEl president de l’òrgan és minoria per la renúncia d’altres membres de Junts i ERC a Loppacher
veu biaix ideològic en un acord que qüestiona la pluralitat de treballs de ‘30 minuts’ i ‘Sense ficció’

El CAC titlla TV3 de parcial,
amb la majoria del PSC i el PP
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