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Els comerciants s’oposen
a un Nadal sense llums

possibilitat de plantejar alterna
tives a l’apagada total, com, per
exemple, la de tancar els llums
uns quants minuts cada dia en
senyal de protesta per l’empre
sonament dels líders de les enti
tats sobiranistes i dels consellers
de la Generalitat. De tota ma
nera, fins i tot aquesta fórmula
reivindicativa requeriria un
consens que no és gens fàcil
d’aconseguir
El president de l’associació co
mercial Barcelona Oberta, Ga
briel Jené, es mostra radical
ment en contra de la iniciativa i
també rebutja apagades puntuals
de l’encesa nadalenca. “No po
dem utilitzar el comerç per vehi
cular protestes i reclamacions.
Les botigues de la ciutat ja es ve
uen afectades per les manifesta
cions que s’estan fent aquests di
es. Cada dia de protesta és un 4%
menys de facturació mensual”,
es lamenta Jené. En aquest sen

La proposta del diputat
d’ERC Joan Tardà de no
encendre la il∙luminació
topa amb el sector, que
tem que la campanya
de vendes se’n ressenti
BARCELONA Redacció

La idea sorgida a les xarxes soci
als i assumida pel diputat d’ERC
al Congrés Joan Tardà de no en
cendre la il∙luminació nadalenca
dels pobles i les ciutats de Cata
lunya, almenys fins que els mem
bres del Govern de la Generalitat
i els presidents d’Òmnium Cul
tural i l’ANC tornin a casa, està
aconseguint suports a les xarxes
però topa amb l’oposició d’una
gran part del sector del comerç. I
és que la temporada nadalenca és
vital per assegurar el negoci al
llarg de l’any, i l’ornamentació
d’aquesta època es considera un
estímul imprescindible per ani
mar el consum.
Tardà va llançar la idea a tra
vés del seu compte de Twitter,
on va demanar als ajuntaments
que no instal∙lin els llums de Na
dal als carrers i les places fins
que Jordi Sànchez, Jordi Cuixart
i els vuit membres del govern
Puigdemont que han ingressat a
la presó sigui alliberats. “Fins
que no els tinguem a casa, go
verns municipals, sisplau, no ins
tal∙leu cap llum de Nadal”, va tui
tejar el diputat independentista.
En paral∙lel, s’ha posat en mar
xa una campanya de recollida de
firmes a través de la plataforma
Change.org perquè els municipis
adherits a l’Associació de Muni
cipis per la Independència
(AMI) i els ajuntaments d’algu
nes de les principals ciutats, com
el de Barcelona, comprin aquesta
iniciativa. Passa, però, que la ma
joria dels ajuntaments ja han es
tès la decoració per a aquestes
festes i tenen contractada la il∙lu
minació, gairebé en tots els casos
d’acord amb els comerciants. A
la ciutat de Barcelona hi ha pro
gramada l’encesa dels llums
per al dia 23 de novembre, en un
acte que tindrà lloc a la Rambla

Esquerra reconeix que
no hi ha marge per
continuar mantenint
aliances municipals
amb els socialistes

Company
absent

DAVID AIROB

Els regidors del PDECat van col∙locar ahir un gran llaç groc a la butaca
que ocupava fins fa uns mesos Joaquim Forn per demanar la llibertat
dels membres del Govern que són a la presó

per recordar les víctimes de
l’atemptat del 17 d’agost. Ahir
fonts municipals van assegurar
que aquesta previsió es manté i
que, en tot cas, el Consistori es
coltarà les opinions de les dife

rents associacions de comerci
ants de la ciutat.
En aquest sector conviuen les
afinitats polítiques més diverses,
però fins i tot molts dels empre
saris que combreguen amb les

El PDECat expulsa el PSC del govern de Sant Cugat
]El pacte de govern entre el

PDECatDemòcrates i el PSC
de Sant Cugat del Vallès es va
suspendre ahir a la tarda de
“mutu acord”, segons va infor
mar l’Ajuntament a través de
Twitter. La mesura, que ha
posat punt final a un acord de
poc menys de 10 mesos, va
arribar un dia després de l’em
presonament de part del Go
vern i després d’insistents
peticions de ruptura. El PSC

només tenia un regidor al
govern local, Pere Soler. Men
trestant, a Terrassa, l’endemà
de la renúncia com a alcalde i
regidor de Jordi Ballart, uns
cinc regidors socialistes més
van comunicar ahir que també
abandonen el govern munici
pal. Són Noel Duque (Desen
volupament Econòmic), Lluï
sa Melgares (tienenta d’alcal
de de Drets Socials), Rosa
María Ribera (Educació i

Cap grup no va voler donar suport
a la declaració alternativa socialista
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vència, la construcció de consen
sos i la defensa dels drets fona
mentals”. Si fa un parell d’anys
haguessin vaticinat que la funda
dora de la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca acabaria acos
tantse tant als ara exconver
gents se li hauria regirat l‘estó
mac.
Les detencions dels membres
del Govern de la Generalitat van

idees independentistes no estan
disposats a renunciar de cap ma
nera al ganxo comercial que re
presenta l’ornamentació nada
lenca. En qualsevol cas, alguns
comerciants estan estudiant la

precipitar els esdeveniments. El
govern municipal, poc després
que conclogués el ple ordinari, va
convocar una junta de portaveus
molt urgent. Els representants de
BComú, PDECat, ERC i la CUP
van acordar ràpidament les línies
vermelles de la declaració insti
tucional de condemna a procla
mar l’endemà la matí. La porta
veu del PSC va donar suport que
es pengés la pancarta que dema
na la llibertat d’“els presos polí

tics”. La del PP no va dir res. La
de Ciutadans no va tenir temps a
arribar fins al final. Els regidors
dels tres partits que van acordar
l’aplicació de l’article 155 de la
Constitució van poder llegir el
text impulsat pel bloc sobiranista
només una hora abans de la cele
bració del ple. Al cap de pocs mi
nuts els socialistes van fer circu
lar la seva proposta, el seu últim
malabarisme. Però cap altre grup
no li va donar suport. Collboni la

Turisme), Maruja Rambla
(Salut i Cooperació) i Jordi
Flores (Cultura). En un vídeo a
les xarxes socials, Duque reco
neix que al PSC “hi ha molt
bona gent i bons polítics, però
és un partit que té la cúpula
podrida, que anteposa els seus
interessos privats als de la
ciutadania”. En els propers
dies s’anunciaran les persones
que entraran al grup socialis
ta. / Paloma Arenós

va llegir amb dents i ungles, per
què se sàpiga el que pensa.
De tota manera el debat del ple
extraordinari va discórrer amb
uns tons i maneres molt més
temperades que les del de la ses
sió ordinària del dia anterior.
Una vegada més els uns i els al
tres es van tornar a servir dels es
deveniments més recents per re
afirmar les seves posicions, però
aquesta vegada només els de la
CUP van treure els ganivets. En
realitat la gent no tenia ànims per
a més divagacions i picabaralles.
Les referències i mostra de soli
daritat amb l’exregidor Joaquim
Forn van ser contínues. Van dei
xar un gran llaç groc al seient que
acostumava a ocupar. “Avui és

tit, advoca per buscar altres fór
mules que no perjudiquin l’eco
nomia dels comerços, que ja han
abonat el 50% del cost de la il∙lu
minació.
Cal veure si la demanda de no
encendre la il∙luminació nada
lenca provoca debat en uns ajun
taments agitadíssims des de ja fa
moltes setmanes per tot el que
envolta la qüestió catalana, que
està provocant serioses convulsi
ons en els governs municipals, i
especialment en aquells amb
presència del PSC. El degoteig de
ruptures és incessant. Esquerra
Republicana, per exemple, s’en
camina cap al divorci amb els so
cialistes a la pràctica totalitat
dels ajuntaments i els consells
comarcals en què les dues forma
cions encara mantenen una rela
ció de socis. La ruptura “és una
opció de partit, un acord unàni
me de l’executiva i de les bases”,
reconeix Isaac Peraire, membre
de la direcció nacional d’ERC.
Segons informa Àlex Tort, ni tan
sols sembla necessària una ins
trucció de la cúpula en aquest
sentit. “La cosa va sola amb les
bases; no hi ha marge amb els
que no defensen les llibertats i
les institucions del país i tampoc
no valen les equidistàncies”, va
assenyalar el dirigent d’Esquerra
Republicana a La Vanguardia.c

un dia tràgic per a Catalunya i la
democràcia”, va dir el tinent d’al
calde Gerardo Pisarello. “Això és
un acte de revenja contra els que
pensem de manera diferent”, va
subratllar el demòcrata Xavier
Trias. “És el moment d’elegir en
tre el Regne d’Espanya i la repú
blica catalana”, va dir el republi
cà Alfred Bosch. “Complir la llei
no és una opció –va respondre
Carina Mejías. Van tenir adver
tències i avisos i els van ignorar”.
“Els polítics no som jutges –va
afegir el popular Alberto Fernán
dez–, i a Espanya no hi ha presos
polítics, sinó polítics presos”. “És
una vergonya que encara es man
tingui el pacte de govern”, va et
zibar Maria Rovira, de la CUP.c

