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El diputat del PSC-Units
per Avançar Ramon Espa-
daler va demanar al go-
vern català i també al de
l’Ajuntament de Barcelo-
na que proposin “solars al-
ternatius” per traslladar-
hi la comissaria de la poli-
cia espanyola de la Via La-
ietana, edifici que recla-
men fa anys per convertir-
lo en un museu de la me-
mòria històrica i de la re-
pressió franquista. Un pas
important si es té en
compte l’immobilisme de
l’actual ministre de l’Inte-
rior, malgrat que el juny
del 2017 el Congrés dels
Diputats ho va aprovar, en
contra del govern del PP,
segons li van recordar des
de Junts i ERC.

Espadaler va fer aques-
ta proposta ahir, a la co-
missió parlamentària d’In-
terior, arran d’una propos-
ta del grup de Vox que ex-
igia reforçar aquesta co-
missaria policial, que el di-
putat Sergio Macián va

qualificar “d’emblemàti-
ca”, i que va rebre el suport
de Cs i el grup mixt, men-
tre que la resta de grups va
criticar-ho. “Cal un respec-
te a les persones que hi van
patir molt dolor”, li va etzi-
bar Espadaler, i va dema-
nar “un acord entre admi-
nistracions” i “no perdre la
memòria col·lectiva”. El di-

putat de la CUP Xavier Pe-
llicer li va recitar noms
dels torturadors a la co-
missaria, tècniques com
ara “el tambor” i que “les
tortures van seguir l’any
1981 i 1982 i que també hi
ha testimonis de les mobi-
litzacions de la postsen-
tència”. Marc Parés (En
Comú Podem) va compar-

tir la posició del PSC i la
CUP. Pere Albó, de Junts,
va lamentar que el minis-
tre Fernando Grande-
Marlaska “titubegi” i no
traslladi la comissaria “a
un lloc millor”, i el diputat
d’ERC Pau Morales va sos-
tenir que amb aquesta pro-
posta “es vol blanquejar el
franquisme”, mentre his-

toriadors, institucions i la
Comissió de la Dignitat hi
reclamen “un deute de me-
mòria i reparació”.

Certament, la Comissió
de la Dignitat es va tornar
a concentrar abans-d’ahir
–com cada primer i tercer
dimarts de cada mes– da-
vant de la prefectura de la
policia espanyola per re-

clamar que es converteixi
en un centre d’interpreta-
ció i memòria de la repres-
sió política a Catalunya.
En cada convocatòria, una
persona torturada explica
el seu cas, com ara el pro-
fessor d’història de la UB
Agustí Alcoberro.

Els grups del PSC,
Junts, ERC, la CUP i els co-
muns també van tombar la
proposta de Vox per refor-
çar el cos dels antiavalots
dels Mossos, i van exigir
que el debat vers el cos po-
licial “no es polititzi”. El di-
putat Joan Carles Garcia
(Junts) li va recordar la in-
congruència de la seva pro-
posta perquè el partit ultra
demana la dissolució de la
policia catalana i el seu lí-
der va titllar el major Tra-
pero d’estar “en una banda
de colpistes”.

Tampoc va tirar enda-
vant la proposta del PSC
perquè la unitat d’escortes
deixi de dependre de la di-
recció general de la Policia
–canvi fet pel president
Aragonès corregint la me-
sura de Torra, en què una
part depenia de Presidèn-
cia– i que depengui de la
prefectura dels Mossos.
“Vostès pensen en una po-
licia autonòmica i nosal-
tres, en una de governa-
mental”, va reblar Núria
Picas (ERC). L’únic acord
per unanimitat va ser que
el conseller d’Interior in-
formi la comissió de l’in-
crement de delictes rela-
cionats amb el conreu del
cànnabis. ■

a Aposta per un “acord d’administracions” perquè la prefectura sigui un museu de la repressió franquista,
mentre que Vox la qualifica d’“emblemàtica” a ERC i Junts li recorden que el Congrés ho va aprovar el 2017

M. Piulachs
BARCELONA

El PSC demana un solar per a
la comissaria de Via Laietana

Concentració al davant de l’edifici policial per denunciar les tortures i la repressió política, abans-d’ahir ■ JORDI PANYELLA
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APAREIX UN TRAM DEL REC COMTAL 
El rec Comtal té mil anys d’història (dos mil si 
hi sumem la vida com a aqüeducte romà) i en 
gran part ha quedat sota el paviment. Unes 

obres a la Meridiana n’han fet aflorar un tram a 
tres metres de fondària, entre els carrers de 
Trinxant i de la Nació. També s’han trobat els 
estreps d’un pont del Ferrocarril del Nord (que 

havia d’unir Barcelona amb Granollers, entre el 
1850 i el 1860) i una séquia per al regadiu del 
XIX. El tram del rec descobert es va construir al 
segle XVIII o a la primera meitat del segle XIX.
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MEMORIA DE LA GRAN BARCELONA
Una biografia de l’alcalde franquista Josep Maria de Porcioles i els records p6stums de

l’urbanista Joan Antoni Solans revelen aspectes ocults de la construcci6 de la ciutat

Marc Andreu

L a pol~mica sobre l’ampliaci6 de l’aeroport
del Prat agafa perspectiva histbrica si es
llegeix a la llum de dues novetats edito-

rials que expliquen Barcelona arab noves claus i
els interessos ocults d’una altra infraestructura:
els tflnels de Collserola. Un llibre 6s Josep Maria
de Porcioles (Base), on l’historiador Josep Lluis
Martin Berbois biografia el notari i alcalde de
Barcelona entre 1957 i 1973. L’altre llibre s6n les
membries de l’arquitecte i urbanista Joan Anto-
ni Solans (Barcelona, 1941 - Palafrugell, 2019),
pare de la revisi6 del Pla Comarcal de 1953, con-
cretada en l’encara vigent Pla General Metro-
polith (PGM) de 1976. Delegat d’Urbanisme 
Barcelona (1976-1980) i director general d’Urba-
nisme de la Generalitat fins el 1997, Solans va
morir fa dos anys, just quan havia entregat el
manuscrit ara editat pel Museu d’Histbria de
Barcelona (Muhba): Barcelona 1969-1979. EIs
anys decisius del planejament de la metrbpolL

"El punt a qu~ ha arribat l’urbanisme de Bar-
celona demana que algfi expliqui les interiori-
tats del proc6s que m6s ha intuit en la millora
de la ciutat a partir dels anys setanta: l’apro-
vaci6 del PGM", que Solans subscriu que "va
esdevenir el nou contracte social d’aquell mo-
ment, de m6s efectes locals que els Pactes de la
Moncloa". Compara la seva rellevhncia arab el
Pla Cerdh, segons la tesi de corn n’6s d’erroni
explicar la construcci6 de les ciutats a trav6s de
grans esdeveniments que no es posen en con-
text histbric.

La revolta de 1868 que va precedir la Prirne-
ra Repflblica 6s una de les "greus crisis socials
que crearen les circumsthncies politiques que
permeteren el planejament", en aquest cas el
Pla Cerdh, que ja llueix a l’Exposici6 Universal
de 1888. Solans argumenta que la lluita obrera
antifranquista i l’oposici6 veinal a la Barcelona
de Porcioles van facilitar l’aprovaci6 del seu
PGM, que va transformar la ciutat iva lluir arab
els Jocs Ollrapics de 1992. El problema 6s que
"la histbria es modula exclusivament a trav6s
dels personatges histbrics que organitzaren
aquells lets singulars de la ciutat, fossilitzats
corn moments estel-lars d’esplendor".

Un d’aquests personatges 6s el Poreioles
tebric de la Gran Barcelona, l’alcalde queen una
ciutat de creixent imrnigraci6 i barraquisrne ho-
ritzontal i vertical va densificar l’Eixample arab
remuntes escripturades a la seva notaria, corn
tamb6 arab promocions mancades de serveis en
molts barris populars. "La recuperaci6 de la fe-
bre constructora de Barcelona va beneficiar cla-
rament els notaris", diu Martin, que explica
corn Poreioles va set art i part en no tancar mai
el despatx i hayer estat decisiu en la llei hipo-
tec~ria de 1944. A m6s, en el patronat de les
Vivendes del Congr6s va teoritzar que el r~girn
de propietat era adequat per a la classe obrera
perqu~ "dona velocitat a la rotaci6 de capitals",
tesi que es va avan~ar a la famosa proclama del
ministre Jos6 Luis de Arrese: "No queremos una
Espafia de proletarios, sino de propietarios".

La cara simphtica de Porcioles 6s la de qui va
acollir Floquet de Neu, vafer venir llevaneus
d’Andorra el 1962 iva set l’artifex del Museu
Picasso i la Fundaci6 Mir6 (operacions d’inter~s
per al notari Raimon Noguera).

Record d’un malson, pol~mica obra de Joan Brossa sobre la figura de Josep Maria de Porcioles. / M. MINOC~I

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SUPLEMENTO

68000

18047

Semanal

2262 CM² - 200%

40700 €

1-2

España

19 Septiembre, 2021

P.7



2 QUADERN 19/09/2021

REPORTATGE

Per6 al costat fosc de Porcioles, amb
la coartada d’una Exposici6 Univer-
sal el 1982, hi ha els tflnels del Tibida-
bo, d’Horta (mai construit) i de 
Rovlra ("caprici exclusiu de Barcelo-
na", diu Solans), impulsats pel benefi-
ci especulatiu i d’una "xarxa de cons-
tructores i bancs dirigits per moltes
persones del seu cercle intim", cerdfi-
ca Martin. Aquests interessos inclo-
Yen els cinturons de ronda, les auto-
pistes i el transvasament del Ter, que
Porcioles ’~va aconseguir que es fes
per mitjh d’un tflnel" pmjectat per
Pete Duran Farell.

Per ordenar tot aix6, Porcioles va
encarregar, el 1966, la revisi6 del Pla
Comarcal a l’enginyer Albert Serrato-
sa, que va delegar en Solans una fei-
na que es va acabar girant en contra
de molts interessos ocults. Autodefi-
nit corn a "liberal socialdem6crata" i
sense cap altra milithncia que el "sa-
cerdoci urbanistic per a la millora de
les ciutats", Solans tenia "l’obsessi6
que aquells plans no fossin ut6pics".
Servidor pflblic incorruptible, confes-
s~: "Mai vaig requalificar terrenys
contra el que fixaven els plans gene-
rals". Porcioles, corn documenta
Martin, va guanyar la Legi6 d’Honor
francesa pel simple m6rit de requali-
ficar uns terrenys ales Escoles Fran-

Solans explica la clau de volta
dels tflnels: "Apareixien per a una
certa burgesia corn a l’oportanitat de
redimir-se de la ciutat que aixecava
aquell r~gim i s’obrien caml pel
desarrollisme, el nou tarisme i una
indflstfia catalana concurrent amb
l’europea i amb baix cost de lamh
d’obra". Un Ajuntament sense di-
ners a la caixa ’~ca autoenganyar els
bancs amb el prestigi i la facflndia de
Porcioles" iva adjudicar els tflnels a
Tabasa, constructora de Banca Cata-
lanai Banc Sabadell presidida per
Enfic Mas6 i amb Miquel Roca de
secretari.

Era 1969, l’estrella de Porcioles
declinava i el moviment ve’fnal, que
Martin gaireb6 ni menciona i Solans
destaca, va sentenciar l’alcalde plan-
tant-li ca~’a en mflltiples fronts: al Po-
blenou va aturar el Pla de la Ribera;
a Nou Barris, el cintur6, i al Carmel,
el tflnel de la Rovira per les esquer-
des de les barrines de Tabasa. En
aquest marc, Porcioles va desar al
calaix el pla de Solans i el 1973, des-
pr6s que ve’fns del Carmel i Nou Bar-
ris li ocupessin el pie, va ser cessat.

Els interessos de Tabasa van pop
tar l’empresari Mas6 a set el substi-
rut de Porcioles. El 1974, Mas6 va
aprovar el PGM amb l’objectiu que
les plusvMues urbanistiques perme-
tessin a l’Ajuntament pagar l’adjudi-
cathria. Va hayer-hi dimissions i ma-
niobres de tota mena per ararat un
plaque convenia a Tabasa per6 le-
sionava altres interesso$ arreu,
meticul6s corn havia treballat So-
lans. Mas6 va caurc i el 1975 es va
nomenar al seu lloc el porciolista
Joaquim Viola.

El governador i desprEs ministre
Rodolfo Martin Villa va entrar en es-
cena intentant acontentar rendistes
i mitigar l’explosi6 ve’~nal arran del
PGM. Com diu Solans, "a Madrid el
que mEs preocupava eren les associa-
cions de veins". Pa~’adoxalment, qui
va convincer el president del Go-
vern "perqu~ el Pla seguis, donat
l’eschndol que havia aixecat, fou,
amb el seu proverbial nas politic, Pop
cioles, queli subratllh que hi havia
altres pmblemes politics rues impor-
tants".

,losep Maria Socias Humbert va
substitair Viola el 1976. "Socias no
provenia del franquisme econ6mic

Joan Antoni Solans explica al governador Rodolfo Mart(n Villa el Pla General Metropolit~ en pres~ncia de I’alcalde Mas6. / MUHBA

Porcioles va ’ ,,,, ,’.,, -.tenir la Legi6 ’
d’Honor per
haver-ho let

EIs dibuixos de
Cesc a les planes
d’EI Correo
Catalan entre
1974 i 1975 s6n
una agud(ssima
crbnica de la
situaci6
urban(stica de
Barcelona al final
del franquisme. /
MUHBA / BIBLIOTECA

DE CATALUNYA

Porcioles (amb Franco, el 1963) va ser I’inspirador de la f6rmula de successi6 del dictador. / EFE

ni de les classes mitjanes catalanes",
i, canviant-se la camisa blava, "va
atendrc les demandes de les associa-
cions en comprendre que el panora-
ma heretat no era satisfactori". Per
aixb, i per gestionar els focs del
PGM, va nomenar Solans a Urbanis-
me. Uendemh, a Solans li van
purtxar el tel~fon de casa. De poc ser-
viria, perqu~ passava "dies de mrs
de 24 hores" al despatx, vigilant fun-
cionaris ineptes o corruptes i reunit
arab veins.

Solans confessa que va copiar el
pla urbanistic de la Bolonya comunis-
ta per a la Barcelona de la Transici6,
adquirint centenars d’hecthrces per
a zones verdes i equipaments sota
dues condicions: no faria "cap canvi
de qualificaci6" per interessos pri-
vats i exigiria "mhxima honestedat
personal i pflblica". Per aixb valen
molt mrs les membries de Solans
que les tamb6 pbstumes (1994) 
Porcioles.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SUPLEMENTO

68000

18047

Semanal

2262 CM² - 200%

40700 €

1-2

España

19 Septiembre, 2021

P.8



H O M E N O T S  I  D O N A S S E S  
L’home que  

va fer possible  
la Maquinista 

L’empresari Valentí Esparó 
va aixecar on hi ha el centre 

comercial una de les factories més 
grans de la història de Catalunya  

CADA DIA MILERS de persones pas-
segen i es gasten el sou en els molts es-
tabliments de tota mena que hi ha dins 
el centre comercial de La Maquinista, el 
més gran del país. ¿Però quants 
d’aquests passejants es pregunten per 
l’origen del nom del complex? La roda 
gegantina que hi ha a l’entrada pot do-
nar una pista d’on ve aquesta denomi-
nació a qui estigui interessat en treure’n 
l’entrellat. La resposta és que en aquells 
terrenys, una parcel·la de dimensions 
colossals, hi va haver instal·lada una de 
les factories més grans de la història de 
Catalunya, l’omnipotent Maquinista 
Terrestre y Marítima, fundada el 1855 
per diversos socis, entre els quals desta-
cava amb llum pròpia pel seu lideratge 
Valentí Esparó. 

Natural de Llívia, a la Cerdanya, ben 
aviat va començar a fer-se un nom en 
l’incipient món empresarial català, so-
bretot a partir dels càrrecs de responsa-
bilitat que va ocupar al Vapor Bonapla-

ta, la firma que re-
presenta el minut 
zero de la Revolu-
ció Industrial a Ca-
talunya. No només 
va arribar a ser soci 
del mateix Salva-
dor Bonaplata i de 
Vilaregut i Rull (els 
altres accionistes), 
sinó que també es 
va casar amb Do-
lors Bonaplata, la 
filla del fundador 
del negoci. Com a 

directiu de la firma li va tocar viure la 
destrucció de la factoria durant la Bu-
llanga del 1835, sens dubte la peça no re-
ligiosa més important que va resultar 
incendiada en el decurs dels incidents. 

PARAL·LELAMENT A LA seva activitat 
purament professional, va tenir una 
vinculació molt estreta amb la influent 
Comissió de Fàbriques, de la qual va ser 
president en més d’una ocasió i des d’on 
va lluitar aferrissadament contra un 
lliurecanvisme que havia anat guanyant 

Esparó, que 
va presidir la 
patronal 
Comissió de 
Fàbriques, 
va ser un 
gran lobista 
en contra del 
lliure canvi 

xells, premses (destina-
des a la fabricació de mo-
neda, sobretot), grans 
ponts de ferro, locomo-
tores de vapor i, en gene-
ral, tot tipus d’estructu-

res de metall. 
Al cap de poc temps, la nova compa-

nyia es va establir en uns terrenys de 
la Barceloneta, on es va fer gran i hi va 
romandre fins al 1965, moment en què 
tots els tallers es van traslladar a la fac-
toria de Sant Andreu de Palomar, inau-
gurada el 1917. És aquí precisament on 
avui s’aixeca el centre comercial que 
esmentàvem al començament.  

EN ELS MOMENTS més àlgids de la 
MTM, el nombre de treballadors als 
quals donava feina superava els 3.000. 
L’ocàs de la companyia va arribar al 
principi de la dècada dels noranta, quan 
l’empresa va ser fusionada amb Macosa 
(Material y Construcciones, SA), sane-
jada i venuda a la multinacional france-
sa Alstom. Tots els centres productius 
es van tancar i es van traslladar a San-
ta Perpètua de la Mogoda (Vallès Occi-
dental). Quedaven enrere prop de 135 
anys d’història, de la qual els directius 
d’Unibail-Rodamco-Westfield (els pro-
pietaris del centre comercial) segura-
ment tampoc tenen gaire idea. —David 
Valero Carreras

terreny en els últims anys 
de la dècada dels trenta 
del segle XIX. Aquesta 
entitat, la Comissió, és 
considerada la veritable 
patronal catalana durant 
un parell de decennis 
clau de l’economia del país. El conflic-
te entre proteccionistes –amb Esparó 
com a màxim lobista– i els partidaris del 
lliurecanvisme va ser el tema central del 
món empresarial de l’època, no debades 
els empresaris catalans estaven molt 
preocupats per “la relaxació del sistema 
prohibitiu, que és de vida o mort per a 
l’antic Principat de Catalunya”, en pa-
raules de la mateixa Comissió de Fàbri-
ques. A l’altra banda del mirall, la dels 
contraris als aranzels, segurament hi 
havia la mà de la Gran Bretanya. 

La gran obra d’Esparó va ser la fusió 
del seu negoci, la foneria successora del 
Vapor Bonaplata, amb La Barcelonesa, 
de Nicolau Tous, portada a terme el 1855 
i que va donar lloc a la ja esmentada Ma-
quinista Terrestre y Marítima. L’artífex 
de l’operació, Esparó, no va poder gau-
dir gaire de la seva criatura perquè va 
morir només quatre anys després d’ha-
ver-se consumat la fusió. L’activitat 
principal de la nova empresa era la fa-
bricació de màquines de vapor (bàsica-
ment per al sector tèxtil català), però 
també produïa maquinària per a vai-

Valentí 
Esparó 
Giralt 
1792-1859 
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LA VANGUARDIA DIMECRES, 22 SETEMBRE 2021

tòries. De fet, en la primera pro-
posta de pressupostos de l’Ajun-
tament per al 2022 consten 153
milions, d’un total de 3.406 (ve-
geu La Vanguardia d’ahir). “Te-
níemmolts projectes preparats i
enspresentaremalmàxim,ésun
paquet important ienscontinua-
rem presentant als següents”, va
dir ahir l’alcaldessa, Ada Colau,
en una entrevista a Catalunya
Ràdio.
En aquest primer lot s’inclo-

uen projectes de transformació
de la mobilitat i de l’espai urbà
que encaixen amb el programa
d’ajuts a municipis per a la im-
plantacióde lesZBE, la transfor-
mació digital i sostenible del
transport urbà i a l’impuls de la
mobilitat saludable. Les actuaci-
ons s’han agrupat a les dues

sol·licitudsprevistespelministe-
ri per al present exercici. La pri-
mera puja a 74,89milions i la se-
gona a 49,96. Aquesta última es
tindrà en compte en cas que les
primeres peticions no esgotin el
pressupostdisponible.
L’Ajuntament ha prioritzat

peralprimergrup lesactuacions
executables fins al 2023 perquè
són les més madures i, per tant,
lesquetenenméspossibilitatsde
rebre els ajuts, segons els criteris
devaloracióprevistos.Enaquest
gruphiha la instal·laciódenoves
càmeres de control per a la ZBE
(1,48milions);lasuperilladel’Ei-
xample (25,90 milions); la com-
pra de 74 autobusos elèctrics (16
milions); l’extensió de la xarxa
decarrilsbici, que inclou16acci-
ons (9,16 milions); el desenvolu-
pament de la ciutat 30, per a la
qual es preveuen radars, l’actua-
litzaciódel sistemasemafòric i la
millora de la senyalització (4,44
milions); la transformació de la
Meridianaperconvertir-laenun
eixcíviceneltramjaenobresen-
tre València i Navas-Josep Esti-
vill (6,19milions); l’accessibilitat
vertical –6 projectes de col·loca-
ciód’escalesmecàniquesiascen-
sors (9,42milions)–, i ladigitalit-
zaciódeserveisdemobilitat,que
inclou la creació d’una app que
els integri (2,27milions).
A la segona sol·licitudhi figura

la connexió del Trambaix i el
Trambesòs per la Diagonal, en
concret a actuacions relaciona-
des amb la urbanització, la part
que competeix a l’Ajuntament
(33,91 milions); una nova com-
pra de cinc busos elèctrics (un
milió); la instal·lació de punts de
recàrrega a les cotxeres deTMB
del Triangle i la Zona Franca
(13,6 milions), i la digitalització
deserveisdetransportpúblic,en
concret per al sistema de pa-
gament del bitllet senzill amb
targeta a bord dels busos (1,37
milions).

Barcelona demana 125
milions de fons europeus

La zona de baixes emissions
(ZBE), la connexió de les dues
xarxes de tramvia, la creació de
lasuperilladel’Eixampleolaim-
plantació denous carrils bici op-
ten a rebre ajuts dels fons Next
Generation de la Unió Europea.
Aquesta multimilionària eina
pensada per impulsar la recupe-
ració dels danys causats per la
pandèmia –a Espanya li corres-
ponen 140.000 milions d’euros,
72.000 milions dels quals en
ajuts, la resta en préstecs– anirà
en part a les administracions lo-
cals. L’AjuntamentdeBarcelona
acaba de donar llum verda a una
primera sol·licitud de 125 mili-

ons, que presentarà en la convo-
catòria del 2021 delMinisteri de
Transport, Mobilitat i Agenda
Urbana.Éselmàximquelaciutat
potdemanar en funcióde la seva
població.
Laprevisiódelgovernmunici-

pal és optar a més recursos dels
esmentats fons europeus, que
prioritzen actuacions per a les
transicions digital i verda, a me-
sura que hi hagi noves convoca-

L’Ajuntament dona
llum verda a un
primer lot de projectes
per transformar l’espai
urbà i la mobilitat

Obresdelcol·lectordelaDiagonal.Sesol·licitaran33milionsperalaurbanitzaciódelauniódeltramvia

Alallistahihala
superilladel’Eixample,
el tramvia, lazonade
baixesemissions
oelscarrilsbici

Lesdiscotequesno
evitaranbotellots,
segonsColau

AdaColauconsidera
que lareoberturadel
lleurenocturn“ésun
primerpaspositiuperò
encalenmés”.Enuna
entrevistaaCatalunya
Ràdiovaaugurarque
amblamesura“non’hi
hauràprou”, jaqueels
botellots tambétenena
veureamblasortidade la
pandèmia,unnoucostum
degaudirde l’aire lliure i
la situacióeconòmica.
L’alcaldessa tambéva
recordarque lagentque
notinguientradaperals
concertsde laMercèen
horarinocturnnopodrà
anar-hini seguir-losdes
defora. “Estaranperime-
tratsperquènohihagiun
efectecrida”,vaavisar.

ElsMossos d’Esquadra han detingut un home
de 44 anys per presumptament haver mort el seu company
de pis. Tots dos vivien en un immoble tutelat pel centre de
salut mental de Sant Boi de Llobregat. Segons fonts poli-
cials, els dos homes es van embrancar en una baralla que va
acabar amb la mort a punyalades d’un d’ells. El detingut
hauria fet servir un ganivet de cuina. La divisió d’investiga-
ció criminal delsMossos d’Esquadra s’ha fet càrrec de les
indagacions. /ToniMuñoz

La Fira de Barcelona va rebre un premi interna-
cional pel seu protocol de prevenció contra la pandèmia de
la covid, va informar ahir en un comunicat. Concretament,
va ser guardonada per l’Occupational Risk Prevencion
(ORP), una organització dedicada a la millora de la qualitat
de la vida laboral. Aquest protocol, que ha permès el retorn
de salons com elMobileWorld Congress o l’Expoquimia, va
ser elaborat en col·laboració amb la consultora especialitza-
da en riscos Aon i l’hospital Clínic de Barcelona. / Redacció

Sistema de control d’aforament a l’últimMobile

El jutjat d’instrucciónúmero3deValls (Alt
Camp)vaordenar ahir l’ingrés apresóprovisional sense fian-
çaper a l’únicdetingutper l’agressió sexual aduesnoiesme-
norsde 16 anys almacrobotellot queva congregarmil joves a
tocardel cementiri deMontblanc (ConcadeBarberà)per la
festamajor, la nit del 10de setembre.El presumpte agressor,
unveí deVila-rodona (AltCamp)de21 anys, ha estat identifi-
cat per les víctimes, quevandenunciar els fets. La causa està
obertaperdosdelictesd’agressió sexual. /EsteveGiralt

L’Ajuntamentde l’Hospitaletde
Llobregatvaposarenmarxaahir la retiradade200plaques
franquistes instal·ladesalsanticsedificisdeproteccióoficial,
segonsva informarenuncomunicat.ElConsistori serà l’encar-
regatdepagarel costd’arrencar la simbologia, tot ique, comque
éspropietatprivada, elspropietaris teòricamentensónels res-
ponsables.D’aquestamaneraes faunpasmésenel compliment
de la lleideMemòriaHistòrica.L’administraciómunicipalva
enviarunacartaa totes lescomunitatsafectades. /Redacció

Un operari retirant una placa franquista a l’Hospitalet
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Realizan Encuentro Internacional de Museos de Memoria y 
Derechos Humanos este 28 y 29 de Septiembre en Santiago 
 
 
 
 

El Encuentro busca fomentar la reflexión y potenciar la coordinación de espacios e iniciativas colaborativas que 
pongan en relieve el rol de los Estados respecto al deber de recordar y al derecho a la memoria que es propio 
de los pueblos 
 
Este 2021 se realizará el primer Encuentro Internacional de Museos de Memoria y Derechos Humanos, que 
tendrá lugar en Santiago de Chile los días 29 y 30 de septiembre y que contará con especialistas de 
Latinoamérica y España. Las actividades comenzarán con una jornada inaugural el martes 28 de septiembre, 
con presentaciones musicales de Nano Stern, Eli Morris y Magdalena Matthey. 
 
La actividad contempla charlas magistrales, talleres y mesas de diálogo, orientadas a debatir en torno a la labor 
de los Museos y Sitios de Memoria en el presente e intercambiar metodologías, lineamientos y experiencias 
Durante esta instancia se abordará el rol sociopolítico y cultural de los museos, así como el trabajo con las 
comunidades y territorios. También se pondrá sobre la mesa tópicos relacionados con las políticas de memoria 
y reparación, los movimientos sociales y las memorias plurales. 
 
“El Encuentro busca fomentar la reflexión y potenciar la coordinación de espacios e iniciativas 
colaborativas que pongan en relieve el rol de los Estados respecto al deber de recordar y al derecho a la 
memoria que es propio de los pueblos”, sostiene Francisco Estévez, director ejecutivo del Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos de Chile, anfitrión del Encuentro. 
 
El evento contará con la presencia de destacadas y destacados exponentes, tales como Nona Fernández 
(Chile), Elizabeth Jelin (Argentina), Ricard Vinyes (España), Cristina Lleras (Colombia), Manuel Burga (Perú), 
Alejandra Naftal (Argentina), Jorge Peralta Momparle (España), además del director ejecutivo del MMDH, 
Francisco Estévez. 
 
La actividad de cierre contará con la participación de los Coros Ciudadanos, quienes interpretarán canciones 
de Víctor Jara, Violeta Parra y Los Prisioneros. 
 
Este Primer Encuentro Internacional de Museos de Memoria y Derechos Humanos tendrá como sede el MMDH 
y está coorganizado junto la International Coalition of Sites of Conscience, al Consejo Internacional de Museos 
de Chile (ICOM), la Dirección General de Memoria Democrática de la Presidencia de España, la Red de Sitios 
de Conciencia de Latinoamericana y el Caribe (RESLAC), la Embajada de Argentina en Chile y la Federación 
Internacional de Museos de Derechos Humanos de Latinoamérica (FIHRM-LA). 
 
El evento podrá ser seguido vía online. 
 

Para más información, visita la web museodelamemoria.cl/encuentrodemuseos o en las redes sociales del 
Museo de la Memoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.elciudadano.com/derechos-humanos/realizan-encuentro-internacional-de-museos-de-memoria-y-derechos-humanos-este-
28-y-29-de-septiembre-en-santiago/09/21/ 
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Un informe del Ministerio del In-
terior cuestiona tres apartados de 
la Ley de Memoria Democrática 
(LMD), pendiente de su aproba-
ción en el Congreso de los Diputa-
dos, que sustituye y amplía la 
norma que vio la luz en tiempos 
del Ejecutivo de José Luis Rodrí-
guez Zapatero.

En concreto, las consideracio-
nes fi rmadas con fecha del 22 de 
octubre de 2020 por Juan Antonio 

Un informe de Interior cuestiona 
la Ley de Memoria Democrática
El Gobierno manejó el documento, «muy crítico», durante el estudio del anteproyecto

A. Bartolomé - Madrid Puigserver –secretario general 
técnico de Interior– apuntan que 
el Gobierno no tiene competen-
cias para ilegalizar ninguna aso-
ciación –como es intención de 
Moncloa en el caso de la Funda-
ción Franco–, porque es incum-
bencia exclusiva de los jueces y 
tribunales; que no hay una co-
rrecta delimitación de competen-
cias entre el Estado y las comuni-
dades autónomas, y que no es 
necesario declarar de nuevo la 
ilegalidad de las sentencias del 

franquismo, porque ya lo con-
templaba la ley de Zapatero.  

El texto de la Secretaría General 
Técnica de la cartera de Fernando 
Grande-Marlaska enmienda par-
tes sustanciales de la ley auspicia-
da por la ex vicepresidenta Car-
men Calvo. Se trata de un 
documento «muy crítico» que ha 
sido obtenido tras una petición en 
base a la Ley de Transparencia 
por parte de Guillermo Rocafort, 
secretario de la Asociación de Me-
moria Histórica Raíces. 

cienda, Interior, Educación y 
Formación Profesional, Cultura 
y Deporte, Ciencia e Innovación, 
Igualdad, Universidades,  Políti-
ca Territorial y Función Pública, 
la Agencia Española de Protec-
ción de Datos, la Secretaría Ge-
neral Técnica del Ministerio de 
la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrá-
tica, el Consejo General del Po-
der Judicial y el Consejo Fiscal, 
además de todos los emanados de 
organismos internacionales 
«que se citan en dicha Memoria 
por ser base del anteproyecto de 
ley del que es objeto». 

Sin embargo, desde el Consejo 
se denegó la petición de forma 

«parcial», alegando que 
el reclamante «solicita-
ba el acceso a los expe-
dientes íntegros del an-
teproyecto de Ley de 
Contratos del Sector Pú-

En un primer paso, Rocafort 
reclamó el pasado 19 de diciem-
bre al Consejo de Transparencia 
información acerca de la «Memo-
ria de Impacto normativo» sobre 
la Ley de Memoria Democrática 
–cuyo anteproyecto fue aprobado 
el 15 de septiembre de 2020–, ba-
sada en una serie de in-
formes desarrollados 
por la Ofi cina de Coordi-
nación y Calidad Nor-
mativa, los ministerios 
de Justicia, Defensa, Ha-

El conjunto del 
Valle de los 
Caídos será 

«resignifi cado» 
con la nueva Ley 

de Memoria

ESPAÑA

Lo anunciaron los augures, pero Moncloa ignoró 
sus avisos. La ley bautizada como de Memoria De-
mocrática, fi cción poética con implicaciones pena-
les, lleva en su pecho la dinamita de la desafección 
y el sectarismo, antesalas de la ruptura de un con-
trato social cercado desde 2007. Los que llegaron 
para renovar la democracia inventaron las sopas 
de ajo y por todo programa traían una aversión 
completa a cuantos no comulgaran con su ideario.

La ley, que mezcla buenos deseos, malos precep-
tos y enunciados inquietantes, que viene precedida 
por el alud sulfúrico de unas declaraciones y acti-
tudes abiertamente hostiles al 
legado de 1978, nace para susti-
tuir la ley de Memoria Históri-
ca. Aquel oxímoron que trataba 
de (re)vestir los recuerdos ínti-
mos de millones de españoles 
con las hechuras científi cas de 
las ciencias sociales. Con el pre-
texto de elaborar un corpus 
memorialístico pata negra los 
redactores ignoraban los miles 
de libros y monografías, ponen-
cias y papers, tesis doctorales e investigaciones, así 
como las políticas de reparación de las víctimas. 
Para los campeones del revanchismo la herida de 
la guerra sigue abierta a pleno chorro, también por 
cuestiones de índole crematística y de prestigio, con 
la audiencia enganchada al solitrón de la inquina.   

Los críticos de la nueva ley no sólo habitan allen-
de de la alianza de civilizaciones antifascistas y las 
plurales tribus cantonalistas, sino que incluso den-
tro del Ministerio de Interior hay quien opina que 
la ley llega gripada. Basta con asomarse a los apun-
tes legales del secretario general técnico del minis-
terio. Juan Antonio Puigserver, que niega las 
competencias del gobierno para ilegalizar funda-
ciones, alerta del caos competencial con las autono-
mías y avisa del peligro de hacer el ridículo, al de-

clarar como ilegales las sentencias franquistas 
previamente declaradas como ilegales por el Ejecu-
tivo presidido por Zapatero. 

En medio siglo, de 1936 a 1977, cabotamos de la 
tormenta de plomo a la dictadura y la democracia. 
La guerra, movimiento sísmico, se activa por el 
choque o ruptura de unas placas tectónicas. Sopor-
taban la presión de una república arteroesclerótica 
por el odio, tomada al asalto por los golpistas de 
África y los prosélitos del soviet. Muchos años más 
tarde, en 1956, el PCE, que soportó el peso de la lucha 
clandestina, proclamó que para abandonar el avis-
pero había que apostar por una política de confra-
ternización nacional. Los pueblos obsesionados con 
conjugar nuevas venganzas, resarcimientos y re-
paraciones están condenados al asco mutuo y la 
generación de nuevas vocaciones totalitarias. 

Los enemigos de la reconciliación, muchas déca-
das después de aquella declaración del PCE, descu-
brieron el fi lón de la muerte, a la que rinden tributo 

con el entusiasmo de ciertas 
gentes del norte. Ignoran/des-
precian las enseñanzas de ti-
pos tan admirables y necesa-
rios como el escritor Andrés 

Trapiello, cuando con santa 
paciencia y libros incontesta-
bles insiste en que después de 
70 años no podemos arrojar-
nos los muertos a la cara. Re-
sulta perentorio asumirlos 
como propios. A todos. A los de 

Paracuellos y los mineros en Asturias. A los balea-
dos por los falangistas en la retaguardia de sangre 
espigas y a los masacrados por los anarquistas en 
sus orgías homicidas. A los que desollaron los co-
misarios de Stalin, a los mártires de Badajoz o Se-
villa y a los que terminaron delante del paredón en 
el Madrid sitiado. No hay muertos buenos o malos. 
Hay héroes. También verdugos. En los dos bandos. 
E incluso existe un tercero, que embarcó hacia el 
exilio porque la defensa de los valores liberales y la 
democracia parlamentaria era para todos sinónimo 
de equidistancia y colaboracionismo. Pero la iz-
quierda reaccionaria reniega de su mejor pasado, 
olvidando a quienes en 1956 declaran «fuera de la 
reconciliación nacional no hay más camino que el 
de la violencia». 

La mala memoria

LA OPINIÓN

Julio Valdeón

Los enemigos de la 
reconciliación, tras décadas 
de aquella declaración del 

PCE, descubrieron el fi lón de 
la muerte

P.14
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blico, al tratarse de “informa-
ción cuyo conocimiento es rele-
vante para la adopción de una 
decisión que es competencia del 
Gobierno como titular de la ini-
ciativa legislativa”». 

Guillermo Rocafort, letrado, 
presentó alegaciones que tuvie-
ron por respuesta que el «ante-
proyecto no había sido aprobado 
por el Consejo de Ministros del 15 
de septiembre», sino que se trata-
ba «del trámite previo [...], a efec-
tos de conocimiento y determina-
ción de la tramitación». 

Una vez los ministros del Eje-
cutivo dieron el visto bueno a la 
norma el pasado 20 de julio, Ro-
cafort volvió ese mismo día a in-
sistir al Consejo de Transparen-
cia en su petición, que esta vez sí 
fue atendida, y es precisamente 
en el informe recibido donde In-
terior hace constar sus «enmien-
das» a la Ley de Memoria. 

En el documento, de 12 páginas, 
fi guran las observaciones al texto 
legal, en primer lugar al artículo 
5 de la Ley de Memoria Democrá-
tica, donde se recoge que la nor-
ma 52/2007 [conocida como Ley 
de Memoria Histórica] «ya decla-
ró ilegítimos los órganos mencio-
nados» [tribunales, jurados y 
cualesquiera otros órganos pena-
les o administrativos], y que «la 
propia exposición de motivos del 
anteproyecto» hace referencia a 
que sus «sentencias y condenas 
carecen de vigencia jurídica». 

Alude a la delimitación de 
competencias y a que no 
es necesario declarar de 
nuevo la ilegalidad de las 
sentencias del franquismo

«En consecuencia», el informe de 
Interior «sugiere reconsiderar la 
necesidad de declarar la nulidad 
de las mencionadas resoluciones, 
esto es, dejar sin efectos lo que ya 
no los tiene, por carecer de vigen-
cia jurídica, una vez desplegados 
los previstos en la Ley 52/2007, de 
26 de diciembre».

Así mismo, el anteproyecto de 
ley no recoge una defi nición clara 
de las competencias que asume el 
Estado en las diversas actuacio-
nes de Memoria Democrática que 
regula, así como de las que corres-
ponden a las comunidades autó-
nomas. En la página 6 «se sugiere 
estudiar la posibilidad de delimi-
tar el orden constitucional de dis-
tribución de competencias en re-
lación con la materia regulada 
por el anteproyecto». El artículo 
50 «procede a defi nir qué son los 
lugares de Memoria Democráti-
ca, en tanto que el 51 atribuye su 

JESÚS G. FERIA 

ESPAÑA

declaración a la Dirección Gene-
ral competente de la Administra-
ción General del Estado. Se reite-
ran las consideraciones sobre la 
falta de deslinde entre las compe-
tencias del Estado y las asumidas 
por las comunidades autónomas 
a partir de la Ley 52/2007, ya que 
la legislación autonómica ha pro-
cedido a defi nir dichos lugares y 
ha establecido los procedimientos 
para su declaración».  

Sobre la disposición fi nal quin-
ta, y la intención de disolución de 
asociaciones que hagan «apolo-
gía del franquismo», el documen-
to recuerda que «la Constitución, 
en su artículo 22, deja meridiana-
mente claro que corresponde al 
poder judicial en exclusiva la di-
solución o suspensión de activi-
dades de las asociaciones, me-
diante resolución motivada. Esta 
previsión no permite al legisla-
dor ninguna excepción, ni le da 

ningún margen para innovarla o 
modalizarla». Es decir, el Gobier-
no por sí mismo no podría nunca 
proceder a ilegalizar la Funda-
ción Franco.

El texto de Interior subraya 
que «nuestra Constitución plas-
ma lo que se conoce como “indi-
ferentismo ideológico”, en el sen-
tido de que admite cualquier tipo 
de ideología, incluso la defensa 
de las contrarias a los valores y 
principios de nuestro ordena-
miento constitucional, siempre 
que respeten las formalidades y 
procedimientos constitucionales 
establecidos para su defensa y no 
recaigan en ilícitos penales (la 
ilicitud derivaría de su actividad, 
no de su ideología)».

Para Rocafort, estas considera-
ciones revelan que la Ley de Me-
moria Democrática es una norma 
«eminentemente propagandísti-
ca y electoralista».

Arranca el proceso 
de las exhumaciones 
en Cuelgamuros
La Asociación para la Defensa del Valle 
interpondrá un recurso en breve

Los trabajos previos al proceso 
de exhumación de los restos de 
77 personas que se encuentran 
en las criptas de la basílica del 
Valle de los Caídos comenzaron 
ayer. Es la actuación prevista 
después de que el pasado junio 
el Ayuntamiento de San Loren-
zo de El Escorial aprobara la 
solicitud de licencia urbanística 
para los trabajos de consolida-
ción de las criptas, primer paso 
para acceder a los restos.

En un comunicado, el Minis-
terio de la Presidencia, Relacio-
nes con las Cortes y Memoria 
Democrática indicó que la obra 
consiste en la instalación de la 
infraestructura técnica necesa-
ria y en la organización de los 
equipos humanos que acomete-
rán la tarea. Fuentes de la Aso-
ciación para la  Defensa del Valle 
de los Caídos (ADVC), que se 
opone a la intervención, corro-
boran a LA RAZÓN que «están 
con el tema de prevención de 
riesgos laborales, vacunación de 
los obreros y temas técnicos pre-
liminares». La asociación seña-
la que es «importante dejar claro 
que no están acreditados la exis-
tencia de los restos en la basíli-

A. Bartolomé - Madrid ca» y anuncia que «interpondrá 
recurso en los próximos días».

Por su parte, el departamento 
que dirige Félix Bolaños ha se-
ñalado que Patrimonio Nacio-
nal ha autorizado los trabajos 
tras la petición de los familiares 
y ha califi cado el proceso de ex-
humación como «el más com-
plejo» de los que se han realiza-
do de este tipo en España. 
También ha advertido de que 
será «largo en el tiempo debido 
al estado de las criptas».

El secretario de Estado de 
Memoria Democrática, Fer-
nando Martínez, ha apuntado 
que aunque se logre la entrada 
en las criptas no está garantiza-
da la localización de los restos 
que se buscan, ya que «más de 
sesenta años después de los 
traslados, las difi cultades son 
muy grandes», incluso pese a 
contar con «todos los medios y 
con los mejores expertos».

La primera obra consistirá en 
la habilitación de los accesos a 
los columbarios, tras asegurar 
las estructuras arquitectóni-
cas. Después tendrá lugar la 
intervención forense en la bús-
queda y localización de los 
cuerpos y los análisis genéticos 
para las identifi caciones.
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Es recuperen  
500 víctimes de 
la Guerra Civil 
però només se 

n’identifiquen 16
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MEMÒRIA HISTÒRICA

ció: “Fem una crida perquè totes 
aquelles persones que tinguin fami-
liars desapareguts durant la Guerra 
Civil i el franquisme s’inscriguin al 
cens de persones desaparegudes”. 
Abans de la pandèmia, moltes vega-
des eren els mateixos genetistes els 
que anaven a diferents punts del ter-
ritori per recollir mostres i, en el cas 
de les persones més grans, s’anava a 
casa seva. “Hi ha gent molt gran. Una 
de les dones a qui vam recollir l’ADN 
va morir sense que s’hagués trobat el 
seu familiar, però va voler deixar una 
carta en què ens agraïa que almenys 
hagués pogut fer aquest pas”, diu 
Ivon Cuscó, facultativa de l’àrea 
de genètica de la Vall d’He-
bron. Cuscó explica que un 
30% de les mostres rebudes 
són de fills i germans, i la 
resta de nets o nebots. 

 
A qui es busca? 
La majoria són soldats i 
ara s’identificaran 
brigadistes  
Fins ara pràcticament totes les 
exhumacions han sigut de sol-
dats, tant d’un bàndol com de l’altre. 
Més endavant el Govern també vol 
identificar els brigadistes internaci-
onals que van desaparèixer mentre 
lluitaven en territori català. Les últi-
mes víctimes identificades són qua-
tre soldats que van morir a la Batalla 
de l’Ebre. Un d’ells, del qual no s’ha 

Es recuperen 500 víctimes de la Guerra 
Civil però només se n’identifiquen setze

Quatre soldats republicans són els últims cossos localitzats gràcies al pla de fosses

No és gens fàcil dibuixar un mapa de 
la violència de la Guerra Civil, i en-
cara menys desenterrar i identificar 
les seves víctimes. Han passat més 
de 80 anys i dècades d’indiferència 
i de silenci. Alguns ja no podran re-
cuperar els pares ni els germans per-
què després d’anys de lluita han 
mort sense aconseguir-ho. S’avança 
a poc a poc. El 2017, amb el pla de 
fosses que va impulsar des de la con-
selleria d’Exteriors Raül Romeva, es 
van començar a fer exhumacions i 
identificacions. Abans la política de 
la Generalitat havia prioritzat digni-
ficar les fosses i tombes però no re-
cuperar-ne les restes. En aquests 
cinc anys –i a tres mesos de tancar el 
pla de fosses– s’han recuperat les 
restes de 497 víctimes i se n’han 
identificat 16. Fins al 2017, només 
s’havien recuperat 59 individus i fet 
7 identificacions.  
 
Com s’identifica? 
Més de 20.000 víctimes, 23 
d’identificades  
Es calcula que a tot el territori cata-
là hi ha unes 20.000 víctimes enter-
rades i els càlculs més optimistes 
compten que, com a molt, es podran 
recuperar les restes d’entre un 10% i 
un 20%. En molts casos és difícil 
identificar les víctimes perquè no hi 
ha prou informació i els perfils genè-
tics amb què comparar-los són insu-
ficients. Actualment es disposa de 
mostres genètiques d’aproximada-
ment 2.500 familiars vius i el cens de 
desapareguts suma 6.150 noms. A 
més, la nova llei de memòria demo-
cràtica espanyola, que encara s’ha 
d’aprovar, preveu crear un banc de 
dades estatal, però a hores d’ara enca-
ra no existeix. 

En el cas de soldats enterrats, n’hi 
ha d’arreu del territori espanyol i, per 
tant, saber qui són pot ser molt com-
plicat: “Hi ha convenis amb les Illes 
Balears i València”, assegura el direc-
tor de Memòria, Toni Font. A vega-
des és a través dels familiars, entitats 
i associacions que s’aconsegueix fer 
la comparació de l’ADN. Les restes 
exhumades es traslladen a la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, on es 
fan els estudis antropològics dels os-
sos i se n’extreu l’ADN, preferible-
ment d’una dent o d’una part del cra-
ni, i s’envia al laboratori. Els genetis-
tes de la Vall d’Hebron encreuen 
aquest ADN amb els que consten a 
la base de dades.  

La conselleria de Justícia, Lour-
des Ciuró, demana més col·labora-

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS

Xifres 
Hi ha mostres 
de 2.500 
familiars vius i 
6.150 
persones al 
cens de 
desapareguts

01. Una de les rases exhumades al vell cementiri del Soleràs. SANTI IGLESIAS  02. Un dels laboratoris on es comparen mostres de la 
Vall d’Hebron. MANOLO GARCÍA

revelat la identitat, és un soldat de 30 
anys de Sant Andreu de Llavaneres 
que va ser enterrat, amb altres perso-
nes, aprofitant un cràter que havia 
deixat una bomba a Corbera d’Ebre. 
El segon soldat també tenia 30 anys, 
vivia a Castellterçol i el van exhumar 
de la fossa de Pernafeites. Aquesta 
fossa era al costat d’un hospital mili-
tar, als afores de Móra d’Ebre (Ribe-
ra d’Ebre), on entre el desembre del 
2020 i el juliol del 2021 es van excavar 
64 rases, de les quals s’han recuperat 
177 soldats. El tercer i el quart soldats 
van ser localitzats al cementiri vell del 

Soleràs. Una de les víctimes és un 
home de 34 anys nascut a No-

nasp i l’altra és un soldat de 29 
anys d’Alacant que vivia a 

Barcelona. D’aquest ce-
mentiri s’han exhumat 
127 persones.  

Actualment hi ha 635 
fosses geolocalitzades a 
Catalunya, però no totes 

estan confirmades i moltes 
altres es desconeixen. De 

fet, algunes de les pròximes 
identificacions es faran en in-

humacions que s’han trobat per 
pur atzar. Una és un soldat que es va 
localitzar durant els incendis que hi 
va haver a Móra d’Ebre aquest estiu. 
A la Pobla de Massaluca, a la Terra Al-
ta, també s’excavarà, després que un 
pagès trobés restes òssies mentre tre-
ballava al camp.e

01 

L’última voluntat 
d’un afusellat a 
Girona

Entre el 8 de març del 1939 i el 
gener del 1945 més de 520 per-
sones van ser afusellades da-
vant les tàpies del cementiri del 
Carme de Girona. Una placa re-
corda els noms de les víctimes 
que hi ha enterrades, però al-
guns familiars volen recuperar-
ne les restes. És el cas de Dani-
el Alberola, que voldria complir 
l’última voluntat del seu avi, 
Francisco Alberola, de ser en-
terrat al seu poble natal, Cam-
pello, a Alacant. Va estar em-
presonat des de l’abril del 1939 
fins al juny de 1940 i va escriure 
un diari. “Sempre va pensar que 
l’afusellarien i al diari diu que 
voldria ser enterrat a Campello, 
i nosaltres reclamem poder-lo 
exhumar”, diu Alberola. De mo-
ment, però, no està previst. 
“S’ha fet en altres cementiris. 
És factible. Crec que s’ha de res-
pectar el desig real de les famí-
lies i no deixar-los en les fosses 
on van decidir els seus assas-
sins”, diu l’arqueòleg forense 
René Pacheco. 

02 
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Quatre soldats republi-
cans han pogut ser identi-
ficats aquest juliol a partir
de les anàlisis d’ADN de
restes exhumades en fos-
ses de la Guerra Civil i el
franquisme que s’han en-
creuat amb mostres de fa-
miliars de desapareguts
que els havien inscrit al
cens impulsat pel govern.
Fills i parents vius dels
identificats, que residei-
xen a Sant Andreu de Lla-
vaneres, Sabadell, Gande-
sa i Barcelona, rebran pre-
visiblement al mes d’octu-
bre les despulles perquè
els puguin enterrar defini-
tivament i amb dignitat.

El primer soldat a qui
s’ha pogut posar nom i
cognoms va morir al front
de l’Ebre, tenia 30 anys i
era de Sant Andreu de Lla-
vaneres (Maresme). Va
morir en combat i va ser
inhumat, juntament amb
altres persones, al terme
municipal de Corbera
d’Ebre (Terra Alta). Les
seves restes van ser exhu-
mades en una intervenció
arqueològica entre el de-
sembre del 2009 i el gener
del 2010 en una fossa si-
tuada en un cràter deixat
per un bombardeig.

El segon soldat, també
de 30 anys, nascut al Brull
(Osona) però resident a
Castellterçol (Moianès),
va morir a l’Ebre i és l’únic
identificat, de moment,
d’entre les restes de 99
persones exhumades a la
fossa de Pernafeites, al
terme municipal de Mira-
vet (Ribera d’Ebre), asso-
ciada a un hospital de
guerra republicà, on la di-
recció general de Memòria
Democràtica va fer una
excavació entre el desem-
bre del 2017 i el primer se-
mestre del 2018.

El tercer nou resultat
positiu prové de les restes
que es van desenterrar en-
tre l’octubre del 2017 i el
maig del 2018 a la fossa del
cementiri vell del Soleràs
(les Garrigues). Tenia 34
anys, era de Nonasp (Sa-
ragossa) i residia a Barce-

lona. Els arqueòlegs sospi-
ten que va ser ferit al front
de guerra, igual que el
quart identificat, recupe-
rat a la mateixa fossa del
Soleràs. Tenia 29 anys i
provenia d’Alacant, però
residia a Barcelona.

En aquesta excavació
es van trobar les despulles
d’un mínim de 127 perso-
nes. Fins ara se n’havien
identificat nou, però amb
les novetats d’aquest estiu
passen a ser onze.

Així, ja són 16 els èxits
del programa d’identifica-
ció genètica, que va entrar
en vigor el 2016, i 23 el to-

tal de persones identifica-
des a Catalunya, comp-
tant els set casos que la
Generalitat ja havia resolt
anteriorment.

El laboratori de genèti-
ca de l’hospital universita-
ri Vall d’Hebron disposa de
2.624 mostres de fami-
liars que busquen desapa-
reguts, i de 354 restes òs-
sies de les quals s’ha ana-
litzat el perfil genètic. Hi
ha una cinquantena de
cossos exhumats als quals
ja s’estan fent els estudis
antropològics i forenses.
“Analitzar l’ADN dels fa-
miliars és molt ràpid, però
l’estudi genètic de les res-
tes és molt més complex,
n’hi ha molts per arribar
encara”, explica la doctora
Ivon Cuscó, facultativa de
l’àrea de genètica clínica i
molecular. El Departa-
ment de Justícia de la Ge-
neralitat considera que
són xifres significatives
però insuficients, atès que
s’estima que a Catalunya
hi hauria enterrades unes
20.000 víctimes de la
guerra i la dictadura.

La consellera Lourdes
Ciuró va fer una crida ahir
perquè tothom que tingui
familiars desapareguts
s’inscrigui al cens, que ja
disposa de 6.150 noms.
Durant la pandèmia no
s’ha aturat la recollida de
mostres: s’han enviat a do-
micili els lots ideats inicial-
ment només per als fami-
liars d’edats molt avança-
des. “Hem fet servir
aquest sistema que te-
níem pensat per a la gent
gran per cobrir l’etapa Co-
vid en què no es podien fer
visites no urgents als hos-
pitals”, explica Cuscó.

La Generalitat té previs-
tes més excavacions abans
que acabi l’any i ja treballa
en la planificació i progra-
mació del pròxim pla
d’obertura de fosses a par-
tir del 2022. Entre els tre-
balls dels mesos vinents hi
ha l’anàlisi de les restes que
van quedar al descobert en
els incendis intencionats
que hi va haver a l’estiu a
Móra d’Ebre (Ribera
d’Ebre) i les que va trobar
un pagès a la Pobla de Mas-
saluca (Terra Alta). ■

Emili Bella
BARCELONA

Quatre soldats republicans,
identificats genèticament
a S’eleven a 16 els casos de restes exhumades en fosses que han correspost amb ADN de familiars de
desapareguts censats a L’incendi provocat de Móra d’Ebre va deixar al descobert noves despulles

Els consellers Argimon i Ciuró, amb la doctora Cuscó, ahir, al laboratori de genètica del Vall d’Hebron ■ JOSEP LOSADA

La conselleria de Justícia va
anunciar ahir l’obertura d’una
nova línia de recerca de fami-
liars de desapareguts. El de-
partament es posarà en con-
tacte amb les principals asso-
ciacions de brigadistes inter-
nacionals que van venir a
combatre durant la Guerra
Civil per mirar de trobar pa-
rents que es vulguin fer la pro-
va d’ADN i enviar-ne els resul-
tats a Catalunya amb l’objec-
tiu d’augmentar el nombre
d’inscripcions al cens de des-

apareguts i obtenir perfils ge-
nètics de descendents vius.
“Això ens permetrà incre-
mentar les possibilitats
d’identificar cossos recupe-
rats en les excavacions del pla
de fosses, on trobem fils que
podem estirar per obtenir pis-
tes dels orígens”, va assegurar
la consellera ahir en una visita
al laboratori genètic de l’hos-
pital Vall d’Hebron acompa-
nyada del titular de Salut, Jo-
sep Maria Argimon. “Fa dèca-
des que aquestes associa-

cions estan treballant amb els
seus socis i tenen llistes i con-
tacte amb familiars”, va recor-
dar el director general de Me-
mòria Democràtica, Toni
Font. “Aquestes associaci-
ons ens poden facilitar una
feina que des d’aquí seria im-
possible que poguéssim fer
sense la seva complicitat”, va
afegir-hi. El departament té
previst contactar amb enti-
tats memorialistes dels Es-
tats Units, França, Alemanya,
Itàlia, Bèlgica o Polònia.

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

Justícia busca familiars de brigadistes internacionals

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

“Una nació que no
cuida la memòria i no
repara la injustícia és
una nació que sempre
estarà ferida”
Josep Maria Argimon
CONSELLER DE SALUT

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Hallan un cadáver 
dentro de un coche en 
llamas en Albinyana 
Los Mossos d’Esquadra investi-
gan la muerte de una persona 
cuyo cadáver fue localizado la 
noche del martes totalmente 
calcinado en el interior de un 
coche en llamas en el término 
de Albinyana (Tarragona). 

Banc Sabadell ofrece 
prejubilaciones entre 
los 56 y los 62 años 
La dirección de Banc Sabadell 
propuso ayer a los sindicatos 
prejubilaciones entre los 56 y los 
62 años y bajas incentivadas a 
partir de los 50 años durante la 
última reunión del ERE, pro-
puestas que fueron rechazadas. 

Festivales piden aplicar 
el certificado Covid  
La directora del festival Cane-
tRock, Gemma Recoder, y el 
director de Cruïlla Festival, 
Jordi Herreruela, pidieron 
ayer la aplicación del certifi-
cado digital Covid para reac-
tivar los eventos multitudina-
rios como los festivales de 
música.

El conseller de Economia i Hi-
senda, Jaume Giró, aseguró ayer 
que «la presión fiscal no subirá 
en Catalunya» en los Presupues-
tos de 2022, que prevé tener lis-
tos en un máximo de tres sema-
nas para poderlos llevar al Par-
lament en octubre.  

«Eso no quita que puede haber 
algún retoque en algún impues-
to a la baja y otro que suba li-
geramente», afirmó en Catalun-
ya Ràdio, y destacó que la pre-
sión fiscal en Catalunya es de 
en torno al 34,9% –la media en 
Europa es del 41%–. «Esto de que 
en Catalunya tenemos una situa-
ción fiscal terrible no es verdad. 
Lo que pasa es que normalmen-
te quienes dicen eso se compa-
ran con una excepción, una, y es-
ta excepción es Madrid», añadió. 

Sobre la negociación de las 
cuentas, afirmó que su apues-
ta es que salgan adelante con 
la mayoría independentista: «El 
único escenario que contempla-
mos es el de hacer presupuestos 
con la CUP», dijo.  � R. B. 

Giró llevará las 

cuentas de la 

Generalitat al 

Parlament en 

octubre

Hallados soldados 

de la Guerra Civil

Los estudios genéticos del Hos-
pital del Vall d’Hebron de Barce-
lona cruzando muestras de fa-
miliares vivos con los restos 
exhumados de fosas comunes 
han permitido identificar cua-
tro soldados republicanos de la 
Guerra Civil, inscritos en el cen-
so de personas desaparecidas.  

Los soldados tienen parientes 
vivos en Sant Andreu de Llava-

neres, Sabadell, Gandesa y Bar-
celona. Se trata de dos soldados 
de 30 años que murieron en 
combate en el frente del Ebro, y 
uno de 34 y otro de 29 que se 
cree que fueron heridos.   

Los restos serán devueltos a sus 
familiares en octubre para que 
les den sepultura y «cierren el 
duelo», dijo ayer la consellera de 
Justicia, Lourdes Ciuró. � R. B.GISELA MACEDO 

gisela.macedo@20minutos.es / @macedogisela8 

69.129 dosis de vacunas contra 
el coronavirus permanecen en 
estos momentos caducadas en 
las neveras del sistema de sa-
lud de Catalunya. El Depar-
tament de Salut informó ayer 
miércoles de que está a la es-
pera a que los estudios de es-
tabilidad determinen si pue-
den utilizarse, o si por el con-
trario hay que desecharlas. 

La secretaria de Salut Públi-
ca, Carmen Cabezas, recordó 
en rueda de prensa que, en un 
primer momento, se decía que 
la vacuna de Pfizer solamen-
te podía administrarse hasta 
cinco días después de ser des-
congelada, mientras que a día 
de hoy se pone hasta 30 días 
después. «Una vacuna normal 
puede durar meses. Estamos 
guardándolas para ver qué se 
puede hacer con ellas», dijo. 

Aunque se trata de una can-
tidad significativa, Salut infor-
mó de que representa el 0,6% 
de las 10.863.410 que se han 
administrado desde que co-
menzó la campaña de vacuna-
ción en Catalunya. Este sería 
un porcentaje inferior al de 
otros países, como Estados 
Unidos o Francia, donde ha-
brían tenido «entre un 5 y un 
10% de dosis expiradas», se-
gún explicó Cabezas. Asimis-
mo, la secretaria de Salut Pú-

blica ha asegurado que se ha 
hecho «todo lo posible» para 
que no expiraran las fechas de 
caducidad: «Los puntos de va-
cunación han abierto todos los 
días, vacunamos con y sin ci-
ta, seguimos llamando por te-
léfono, yendo a los barrios con 
menor cobertura. Pero llega 
un momento en que no pue-
des pinchar a la gente sin que 
ella quiera». 

Cabezas apuntó que el moti-
vo de este desperdicio es que 
existe un desajuste entre la 
oferta y la demanda: «Lleva-

mos semanas diciendo que no 
traigan más vacunas, porque 
ya tenemos suficientes en 
nuestras neveras y congelado-
res». Además, también señaló 
que hay personas que piden 
cita y luego no se presentan en 
los centros. 

Por otro lado, la doctora re-
chazó la posibilidad de enviar 
las dosis a punto de caducar 
a otros países con menos re-
cursos: «Cuando ya están des-
congeladas, no se pueden lle-
var a otros países. A ellos se las 
tienen que llevar como nos lle-
gan a nosotros: congeladas y 
en las mejores condiciones», y 
recordó que tanto el Govern 
como el Estado colaboran en 
la estrategia Covax para inten-
tar el acceso equitativo mun-
dial a la vacunación contra la 
Covid-19. 

En estos momentos, Catalu-
ña cuenta con el 75,1% de la po-
blación vacunada con al me-
nos una dosis, y el 71,3% ya tie-
ne la pauta completa. Con 
estas cifras, Cabezas dio ayer 
por finalizada la primera fase 
de la campaña de vacunación 
de la Covid-19 y detalló que 
ahora el objetivo es alcanzar 
una cobertura vacunal de en-
tre el 80 y el 85% de la ciudada-
nía en pauta completa. 

Así, la secretaria reivindicó 
que siguen realizando llama-
das proactivas a la ciudadanía, 
impulsando acciones comuni-
tarias en zonas con menor co-
bertura en colaboración con 
entidades, vacunando en uni-
versidades.  

En cuanto a una posible ter-
cera dosis, avanzó que esta se 
administrará en las próximas 
semanas a personas mayores 
que vivan en residencias y a 
personas inmunodeprimidas, 
y que en estos momentos no 
se considera necesario inyec-
tarla a la población general. 
Sobre este asunto, Julià Blan-
co, investigador de IrsiCaixa 
en el Campus Can Ruti, argu-
mentó que «las vacunas en 
personas con dos dosis aún es-
tán funcionando, y su protec-
ción contra la enfermedad 
grave o la muerte continúa 
siendo excelente. El sistema 
inmune es algo mucho más 
complejo, no solo son anti-
cuerpos. Con estos datos cre-
emos que no es necesario so-
brevacunar a la población ge-
neral». Por otro lado, en  las 
personas inmunodeprimidas 
y mayores sí se están viendo 
«señales de alarma»: «Nuestro 
sistema inmune también en-
vejece y los niveles de anti-
cuerpos de la gente mayor son 
más bajos», dijo Blanco. Cabe-
zas explicó que, de los 60 pun-
tos de vacunación poblaciona-
les fuera de centros de aten-
ción primaria (CAP) y 
hospitales, mantendrán entre 
seis y diez de estos espacios 

mientras que los CAP seguirán 
vacunando y los hospitales ad-
ministrarán dosis al grupo de 
personas de alto riesgo –el gru-
po 7 de la estrategia de vacuna-
ción–. Al ser preguntada por el 
punto de vacunación masiva 
de Fira de Barcelona, el prime-
ro que se abrió en la capital ca-
talana de estas características, 

Cabezas dijo que seguramen-
te será uno de los que se man-
tendrá abierto pero se ajusta-
rá su tamaño a las necesidades 
actuales de la pandemia. 

En cuanto a la situación epi-
demiológica actual, la docto-
ra informó de que  «seguimos 
bajando en esta quinta ola», 
aunque los niños de cero a 
nueve años, que todavía no 
pueden ser vacunados, están 
presentando una incidencia 
mayor estos días.   

Pfizer anunció este lunes que 
solicitará la luz verde de la 
Agencia Europea del Medica-
mento (EMA) para poder va-
cunar a población menor de 12 
años, el último colectivo que 
queda por inmunizar. Además 
de cuestiones relativas a efi-
ciencia y seguridad, la vacuna-
ción de los niños choca fron-
talmente con la exigencia de la 
OMS de que, antes de abor-
dar la inmunización de los ni-
ños de los países desarrolla-
dos, las principales economías 
centren sus esfuerzos en que 
los países de renta media y ba-
ja puedan vacunar antes a sus 
sanitarios y población vulne-
rable. En cualquier caso, Pfizer 
ya anunció que su vacuna es 
efectiva en niños de cinco a 
11 años, después de un ensayo 
clínico con 2.200 niños que 
concluyó que genera una bue-
na respuesta ante el virus. �

LOS ESTUDIOS  de estabilidad 
determinarán si finalmente pueden 
inyectarse o si hay que desecharlas 
EL DEPARTAMENT sostiene que hay más 
oferta que demanda de vacunas 
LA TERCERA DOSIS solo está prevista para 
personas mayores e inmunodeprimidas

#VacunaCovid

Miles de dosis 
caducadas 
esperan en 
las neveras 
de Salut

«Hemos hecho todo lo 
posible, pero llega un 
punto en que no puedes 
pinchar a la gente sin 
que ella quiera» 

DRA. CARMEN CABEZAS 

Secretaria  General de Salut

“

�7 
20M.ES/CATALUNYA 
Esta y otras noticias sobre la 

actualidad catalana las puedes 

consultar en nuestra página web

EN CIFRAS 

69.129 
dosis de vacunas contra 
el coronavirus han cadu-
cado en Catalunya desde 
el inicio de la campaña de 
inmunización 

0,6% 
es el porcentaje de dosis 
que han caducado en re-
lación a los casi 11 millo-
nes  que se han adminis-
trado en la comunidad 

71% 
de la población  catalana 
ya tiene la pauta comple-
ta de vacunación, y el 
73,9% ya tiene al menos 
una de las dos dosis

BARCELONA
SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

BARCELONA

65000

69463

Lunes a viernes

153 CM² - 17%

2690 €

10

España
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Comencen les exhumacions a 
les criptes del Valle de los Caídos

1959. “Quan el treguin hi volem ser, 
volem fer el dol que no ens han dei-
xat fer durant generacions”, diu Na-
varro. “Ha sigut tot molt difícil. 
Quan vam anar al cementiri de Ca-
lataiud per veure el registre n’havi-
en arrencat moltes pàgines, entre 
les quals aquelles on estaven apun-
tats els noms dels assassinats –ex-
plica la besneboda de Marco 
Viedna–. Sabíem per testimonis que 
l’abril del 1959 havien anat al ce-
mentiri per intentar impedir el tras-
llat dels seus familiars que l’havien 
portat al Valle de los Caídos”.  

A Navarro li costa creure’s que fi-
nalment serà possible: “Ha sigut 
una odissea molt llarga, a la nostra 
associació [l’Associació Pro Exhu-
mació del Valle de los Caídos] hi ha 
gent molt gran, hi ha un esgotament 
mental, molta ansietat i un cert des-
ànim, no està gens bé que hàgim ha-
gut d’esperar tant de temps. Però 
també són gent molt resilient, per-
què els ha tocat viure circumstànci-
es molt difícils, i a alguns fins i tot els 
van deixar sense el pare o sense el 
pare i la mare”. 

Martínez diu que el departament 
que dirigeix hi dedicarà tots els re-
cursos, però que no serà fàcil perquè 
les víctimes estan disperses per di-

ferents criptes que no s’han obert 
en moltes dècades. En primer lloc, 
assegura el govern espanyol en un 
comunicat, s’hauran d’habilitar els 
accessos als columbaris, assegu-
rant-ne les estructures arquitectò-
niques necessàries. Després es farà 
la intervenció forense, que consisti-
rà en la recerca i localització dels 
cossos, sempre que això sigui possi-
ble, i tot seguit s’hauran de fer les 
anàlisis genètiques. Finalment, es 
millorarà l’estat de les criptes. 

Per saber on són enterrades les 
víctimes s’ha utilitzat el registre que 
tenia la comunitat benedictina i 
també documentació de Patrimoni 
Nacional on s’especifiquen els tras-
llats interns que s’han anat fent al 
llarg dels anys. Els historiadors han 
treballat per documentar cada cas, 
consultant arxius de tot l’Estat, per 
saber d’on provenien i quin va ser el 
recorregut de les víctimes. 

Manuel Lapeña va morir espe-
rant poder treure’n el seu pare, afu-
sellat pels franquistes sense cap ju-
dici i enterrat en una fossa comuna. 
Quan el van assassinar tenia 44 anys 
i quatre fills. Després de mort, a la 
família li van posar una multa i li van 
embargar tots els béns: un hort i un 
corral. Manuel Lapeña no es va ren-
dir mai, i això que no ho va tenir 
gens fàcil. Tenia una sentència favo-
rable per treure el seu pare del Va-
lle de los Caídos des del 2016. Cinc 
anys després començarà el compte 
enrere per poder-lo localitzar i treu-
re’l del lloc on el va dur el govern que 
en va ordenar l’assassinat.e

Les famílies fa anys que intenten treure’n les restes de les víctimes

Inhumació de cossos de víctimes de la Guerra Civil al Valle de los Caídos el 1959. EFE

MEMÒRIA HISTÒRICA

S’ha trigat molt, i n’hi ha que per ben 
pocs dies ja no seran a temps de veu-
re-ho. Com Manuel Lapeña, que va 
morir la setmana passada amb 97 
anys i que batallava des de feia una 
dècada per recuperar les restes del 
seu pare, enterrat sense el consen-
timent familiar al Valle de los Caí-
dos. Però uns altres, després d’anys 
de litigis, potser podran recuperar 
els seus familiars. Finalment el go-
vern espanyol va anunciar ahir que 
ja ha començat els treballs per ex-
humar 77 persones enterrades a les 
criptes de la basílica del Valle de los 
Caídos. En tots els casos són vícti-
mes els familiars de les quals han 
demanat explícitament que se les 
tregui d’allà. Segons el govern espa-
nyol, és un procés summament 
complex i ja avisa que serà llarg per 
l’estat de les restes. “Més de seixan-
ta anys després dels trasllats, les di-
ficultats tècniques són molt grans; 
entrar a les criptes no garanteix que 
es trobin les persones que es bus-
quen”, ha explicat el secretari d’es-
tat de Memòria Democràtica, Fer-
nando Martínez.  

Silvia Navarro va començar a 
lluitar per treure el besoncle del Va-
lle de los Caídos el 2009. A José An-
tonio Marco Viedna el van afusellar 
rere la tàpia del cementiri de Cala-
taiud l’estiu del 1936 i el van treure 
de la fossa comuna, sense que els fa-
miliars ho sabessin, el 4 d’abril del 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS

Reparació 
“Quan el treguin hi volem ser”, 
diu Silvia Navarro, familiar d’un 
afusellat pels franquistes
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Un jove de 25 anys,
ferit crític en una
caiguda amb
patinet a Alella

SOCIETAT

Un jove de 25 anys va quedar
ferit en estat crític ahir, des-
prés d’una caiguda en patinet
al centre d’Alella (Maresme),
segons va informar el Sistema
d’Emergències Mèdiques
(SEM). L’avís de l’accident es
va rebre a les 02.24 hores de
la matinada d’ahir a la zona de
la plaça dels Germans Lleo-
nart, a tocar de l’ajuntament
d’Alella. Es van activar tres
ambulàncies del SEM per so-
córrer el noi, que va ser tras-
lladat a l’hospital Germans
Trias i Pujol-Can Ruti. El nom-
bre d’accidents de trànsit amb
aquest tipus de transport ha
crescut progressivament. Fins
a 334 patinets elèctrics han
estat implicats en més de
6.000 accidents entre el ge-
ner i el juny d’aquest any a
Barcelona. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

Més de 150
persones protesten
per aturar les obres
a la Paret de l’Os

Protesta a Sant Llorenç de
Montgai ■ ACN

Més de 150 persones es van
concentrar ahir a Sant Llorenç
de Montgai (Noguera) per
protestar contra les obres de
sanejament a la Paret de l’Os
que la Diputació de Lleida es-
tà realitzant per evitar despre-
niments de roques a la carre-
tera que uneix aquest poble
amb Camarasa. Denunciaven
que les obres són “improvisa-
des i desproporcionades” i
que també afecten l’espai na-
tural, i exigeixen que s’aturin i
que es replantegin per tal de
mantenir “l’equilibri entre la
protecció del medi i l’ús que
n’han de fer les persones”.
També van demanar a la Di-
putació que faci públics els
projectes i estudis previs rela-
cionats amb l’actuació. Les
obres van començar el 30
d’agost i, en un principi, ha-
vien de finalitzar el 10 de se-
tembre, però un despreni-
ment no controlat va afectar
la carretera i va obligar a atu-
rar els treballs. De moment, la
circulació no es restablirà,
com a mínim, fins a final de
mes. ■ ACN

Les eleccions a l’assemblea
de representants, previstes
pel 29, 30 i 31 d’octubre, han
quedat oficialment convoca-
des després de la publicació
del decret electoral al Butlletí
Oficial del Consell per la Re-
pública (BOCR). En concret,
es podrà votar de manera in-
interrompuda des de les nou
del matí del dia 29 fins a les
vuit del vespre del dia 31.

L’1 de novembre es farà
l’escrutini general i es publica-

POLÍTICA

Convocades les eleccions del Consell
per la República per triar assemblea

ran els resultats provisionals i
el 14 de novembre se celebra-
rà l’assemblea. Les votacions
es faran electrònicament a
través de l’aplicació o del web
del Consell, des del perfil ciu-
tadà de cada registrat i a l’es-
pai habilitat per a aquestes
eleccions.

L’assemblea estarà com-
posta per dos blocs i, per tant,
la votació constarà de dues
urnes. La suma total dels dos
blocs és de 121 representants.

Per a l’elecció dels represen-
tants del bloc territorial, cada
elector podrà votar com a
màxim tants candidats com
llocs de representant corres-
ponguin a la circumscripció a
la qual pertany. D’altra banda,
per a l’elecció dels represen-
tants del bloc de càrrecs elec-
tes, cada elector podrà votar
com a màxim 30 candidats
dels que es presenten a la
circumscripció única.
■ REDACCIÓ

POLÍTICA

Un testimoni de la Maternitat
d’Elna, recollit en un llibre
El testimoni de Remei Oliva
sobre la Maternitat d’Elna ha
quedat recollit al llibre La noia
de la capsa de fils. Memòries
d’un exili no desitjat, editat pel
Memorial Democràtic dins la
col·lecció Memòries, que es
va presentar ahir en aquest
espai nord-català en presèn-
cia de la consellera de Justí-
cia, Lourdes Ciuró. “La histò-
ria de Remei Oliva no es pot
oblidar. És història amb ma-
júscules, i l’hem d’explicar als
nostres joves perquè siguin

conscients de com el feixisme
va trepitjar els drets humans
de diverses generacions i
prenguin consciència de la
importància de preservar els
drets individuals i col·lectius i
la democràcia”, va afirmar la
consellera, que va remarcar
l’excepcionalitat de tenir un
“testimoni viu de la intoleràn-
cia que fomenta qualsevol ti-
pus de totalitarisme”. Oliva
explica com, als 20 anys, va
haver de deixar casa seva, a
Badalona, on feia de modista,

per fugir cap a França l’hivern
de 1939. El seu relat abraça
els 15 mesos als camps d’Ar-
gelers i Sant Cebrià, el naixe-
ment del seu fill Rubèn a la
Maternitat i la difícil integra-
ció en una França immersa en
la Segona Guerra Mundial.
“La seva perspectiva de dona
aporta un valor qualitatiu al
seu testimoniatge, davant els
molt més nombrosos testi-
monis masculins que tenim
de l’exili”, va valorar la conse-
llera. ■ REDACCIÓ

La consellera Ciuró, amb Remei Oliva, ahir a Elna ■ JUSTÍCIA

L’Institut Català de la Salut
reprèn el seu programa
d’expertesa en lideratge femení

SOCIETAT

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha rellançat el
seu programa d’expertesa en lideratge femení,
que té com a objectiu potenciar l’accés de les
dones a càrrecs de responsabilitat i assessorar-
les en temes de lideratge dins l’entorn hospita-
lari. El programa va dirigit a vint-i-cinc dones
dels hospitals de l’ICS que han passat un pro-
cés de selecció previ i busquen potenciar les
seves capacitats de lideratge, així com esdeve-
nir referents dins l’entorn hospitalari. Com en la
primera edició, el 2019, el programa preveu
mentories de directives de l’ICS, que acompa-
nyaran les participants en el procés de capaci-
tació. A l’ICS, l’any 2019, set de cada deu pro-
fessionals eren dones. ■ REDACCIÓ

Activen el pla Inuncat en
nivell de prealerta per fortes
pluges previstes per a avui

MEDI AMBIENT

Protecció Civil va activar ahir el pla Inuncat en
nivell de prealerta davant la previsió que avui,
dilluns, es registrin pluges fortes en diversos
punts de Catalunya. Les autoritats han pres
aquesta decisió després que el Servei Meteoro-
lògic de Catalunya, Meteocat, hagi alertat de la
possibilitat que caiguin pluges intenses amb
tempesta al matí a la zona del litoral central i
durant tot el dia al quadrant nord-est del país,
al centre de Catalunya i al litoral i el prelitoral de
la demarcació de Tarragona. En aquestes zo-
nes, segons el servei meteorològic, podrien re-
gistrar-se precipitacions superiors als 20 litres
per metre quadrat en un període de 30 minuts.
■ REDACCIÓ

188055-1248726Q

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña de información pública y
convocatoria al levantamiento de las Actas Previas a la ocupación de bienes y derechos
afectados por la Modificación nº 2 de las obras: “Autovía B-40. Tramo: Olesa de Monserrat-
Viladecavalls”
Provincia de Barcelona, clave 48-B-4160.
Mediante Resolución de fecha 6 de julio de 2021, el Secretario de Estado de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana, ha resuelto aprobar el expediente de Información Pública del Proyecto
Modificado Nº 2 de las obras “Autovía B-40. Tramo: Olesa de Montserrat - Viladecavalls”, orde-
nando a la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña la incoación del Expediente de
Expropiación de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras, teniendo en cuenta, en
su caso, lo indicado en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, modificado por la Ley
11/1996 de 27 de diciembre.
En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de las facultades que le otorga el art. 98 de la
Ley de Expropiación Forzosa, y atendiendo a lo contemplado en las reglas 2ª y 3ª de su art. 52,
ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en la relación que se encuentra expuesta al
público en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Esparreguera, Abrera, Viladecavalls y
Terrassa, así como en la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña y en la sede elec-
trónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (https://www.mitma.gob.es/el-
ministerio/participacion-publica), para que asistan al levantamiento de las Actas Previas a la Ocu-
pación, en el lugar, día y hora indicados.
Además de los medios citados, se dará cuenta del señalamiento a los interesados mediante cita-
ción individual y a través de la inserción de sendos anuncios en el Boletín Oficial del Estado y en
el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. La primera de estas publicaciones, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, servirá como notificación a los posibles interesados no
identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos, y a aquellos
de los que se ignore su paradero.
A dicho acto comparecerán, bien personalmente o representados por persona debidamente auto-
rizada, debiendo aportar los documentos acreditativos de su titularidad, pudiendo ir acompaña-
dos, si así lo desean, de un Notario y un Perito, con gastos a su costa. Es necesario señalar que
esta publicación se realiza además, a los efectos contemplados en los artículos 17.2, 18 y 19. de
la Ley de Expropiación Forzosa, para que en, un plazo de quince días (que, conforme establece
el art. 56.2 del Reglamento de Expropiación, podrá prorrogarse hasta el momento en que se pro-
ceda al levantamiento de las citadas Actas Previas a la Ocupación), los interesados, así como las
personas que siendo titulares de derechos reales o intereses económicos, que se hayan podido
omitir en la relación indicada, puedan formular por escrito, ante esta Demarcación de Carreteras
(Carrer de la Marquesa, 12, 08003 Barcelona), alegaciones a los solos efectos de subsanar posi-
bles errores que se hayan producido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.
Los planos parcelarios y la relación de interesados podrán ser consultados en las dependencias
antes citadas, en días hábiles y horas de oficina. Asimismo, los citados documentos estarán dis-
ponibles en la dirección de internet: http://www.mitma.gob.es/el-ministerio/participacion-publica,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.
Barcelona, 6 de septiembre de 2021.- El Ingeniero Jefe de la Demarcación de Carreteras del Es-
tado en Cataluña, Vicente Vilanova Martínez-Falero
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Ajuntament de
Granollers

ANUNCI

La Junta de Govern Local de Granollers, en

data 29 de juny de 2021, va aprovar inicial-

ment els Estatuts i Bases d’actuació que han

de regir la futura Junta de Compensació del

Sector 125.

L’expedient restarà exposat al públic en el

termini d’un mes en la Direcció d’Urbanisme,

Planejament i Habitatge de l’Ajuntament de

Granollers, amb cita prèvia (telèfon

938426812); es podrà consultar en el lloc

web https://seuelectronica.granollers.cat/,

menú d’informació pública, apartat Urbanis-

me, subapartat Instruments de gestió, i for-

mular-s’hi les al·legacions i suggeriments

que es considerin oportuns.

Granollers, 15 de setembre de 2021

La secretària per delegació,

Gisela Bou Garriga

850162-1248903L

Ajuntament de
Gurb

ANUNCI

Per Acord del Ple de data 13 de setembre

de 2021, es va aprovar definitivament la re-

lació de béns i drets afectats per l’expedient

d’expropiació forçosa per a la realització de

les obres d’endegament del Rec Romeu, ai-

xí com la designació nominal dels interes-

sats amb els quals han d’entendre’s els suc-

cessius tràmits, quedant declarada la neces-

sitat d’ocupació d’aquests, la qual cosa es

publica a l’efecte de l’article 21 de la Llei

d’expropiació forçosa de 16 de desembre de

1954.

S’ha procedit a la seva publicació en el

BOPB de data 16 de setembre de 2021

(CVE 202110113576), per al coneixement

general.

Gurb, signat i datat electrònicament.

L’alcalde, Josep Casassas i Jordà
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Museum opens for Nobellaureate poet 
BRODSKY, FROM f>AGE 1 

Russia's cultural capitaJ. ·•we are an ex· 
r:eption" 

Brodsky died in New Yo1l1 City in 1996 
at 55, but many lifelong friends in his na
tive city survived him, and, againsl the 
odds, they dreamed of opening a mu
seum in a space so inlluential to his art 

1\vo of those friends, MikhaH l. 
Milchik and Yakov A Gordin, solicited 
help from Russian corporations and 
started buying rooms in the communal 
apartment shortly after Brodsky's 
death 

Communal apartments were a hall
mark of Sovlet lire - and they remain 
common for many in Russia's second
largest city. On the outside, St. Peters
burg, once the grand capital of a vast 
empire, is a city of ornate mansions. ¡;Jul 
inside many ofthese lavish facades, pea
pie are often crammed in dreary rooms 
with multiple families sharing one toilet. 

Brodsky, who was awarded the Nobel 
Prize in Literature in 1987, lived in a sin
gle room that had been part of a pala tia! 
enrilade. After the Bolshevik Revolu
tion, the long row of perfectly aligned 
doors was filled wilh brick, creating sep
arate rooms for famiJies_ 

President Vladimir V. Putin, 12 years 
younger than Brodsky, g1 ew up in a sim
ilar communaJ apartment jusl two 
blocks away - though he had no bath at 
all and had to use a communal bath 
house nearby. 

1'We couldn't imagine that there 
could be a museum there. But 1 
hada otrange feeling that it all 
needs to be pre!erved." 

In their familyofthree, Brodsky's par
ents assigned their son the smaller parL 
of the room. Separating the space into 
two rooms was not allowed by law, bur 
as he grew older and needed more pri
vacy, Brodsky atrvai out a .5Jl'I I)U !lpntt 
for hlmsell, by reposidoning h!J. f:t.m lf"J 
tal/ armoires and tearing down a back 
wall in one of them, so visttors could en
ter through iL 

In his 1985 essay, he wrote: "These 10 
square meters were mine, and they 
were the best 10 square meters I've ever 
known." 

Ten square meters is just over lOO 
square feet, 

After Brodsky's dealh, the owner of 
thal room, a Georgian businessman, 
knew its commercia/ value, if not its ar
tistic one He requested an exorbitant 
sum for it- more than $250,000, Once 
Mr. Milchik had raised that, the btrsi
nessman raised the price by $75,000. 

By a decade ago, Mr. Milchik's foun
dation had aJI the rooms in the shared 
apartrnent but Ms Fyodorova's. 1t 
couldn't open the museum without ac
quiring it, and that final piece of the puz
zle preved the hardest to fit. 

Even though her room hadn't been 
Brodsky's, she was a part-owner of the 
communal spaces the museum needed 
ro operate. And Ms. Fyodorova, under
standably, was not eager to have crowds 
orvisitors from aJI over the world stomp
ing through her kitcht!n as she cooked 
dinner or li:rguing bOu~ rhyme by her 
bath as she washed her hair. 

Whenever anyone did tr}' to sneak a 
peek, Ms Fyodorova would 1 oar: ''Vi&· 
ilm'l r.110 nol •. 11ow di .. 

Brodsky's friends, the local f:GYC!fll
rnent authorities and private t~n~IDC
tors made numerous attemplS to cajole 
Ms Fyodorova to sell, but she remained 
adamantJy in place. 

Stuck in this communaJ quandary, Mr. 
Milchik and Mr. Gordin experimenred 
with different solutions They pul up 
webcams in Brodsky's room lo let pea
pie experience the space online That 
wasn'l fulfilling enough~ In 2015. lhey 
convinced Ms Pyodorova w allow them 

to open 8rot.l$ky~ room rora da y tocc:tc
brate wh111 woukl h.p.Ye been his 7Sth 
birthday. The line lo get in stretched 
around the block 

The situation rema.lned stuck until 
2017, when Maksim Levchenko, a local 
real estate tycoon, gol in volved First, he 
tried to charm Ms Fyodorova He even 
wok out her garbage 

Ms. Fyodo• ova was steadfast, bul she 
suggcsiCO anothe1· solution. Au ;)lJ¡oce:nr 
apar1n1e11 went up for salto, .sha mld, 

and it would be possible to connect the 
two and thus let people enter Brodsky's 
space without intruding on Ms Pyodor
ova's privacy. 

Mr. Levchenko bought it for $500,000 
"You cannot measure il wlth money," he 
sWd of the importance of giving Brod
sky's legacy a public space. 

The museum was finally possible, but 
it still lacked items to exhibit 

Although Brodskyelected never to re
turn to SL Perersburg, one of his most 

Ti-H !\IF.W VO l~ K ri ME$ IN"/ ERNAT IONAI EO ITION 

cherished belongings did. In June, 
workers reassembled the burly brown 
desk he had used in New York. 

Other ilems had been preserved by 
his hometown friends When Brodsky's 
pnrents died in 1984, Mr. Gordin col
lected the poet's books. papen; and 
sorne rurniture 

"In 1984, it was a deeply Soviet time, 
and we couldn'r imag1ne that tllere could 
be a museum rhe1e,' Mr. Gordin, 85. 
said "But 1 hada suange fee!ing that it 

all needs to be P• eset ved.'" In 1990, after 
consulting with B10dsky, Mr. Gordin do
nated what he had stored to Russian li
brarles and ffillSeums 

That c•eated a p1oblem: The items 
now belonged to the Russian state and 
couldn't be transferred ro a prívate mu
seum The New York desk. lent by an
other museum, was instaJ\ed for a tem
porary exhibition 

Thanks to the poet's friends, however, 
there are pictures of how the room 
looked before Brodsky emigrated 

On June 4, 1972, Mr. Milchik followed 
Brodsky to the airport, whe1 e the poet 
boarded aplane for Vienna 

"At the time, rarewell parties resem
bled funerals,'' Mr. Milchik, 87, reca1led 
"We knew wc wou\d never see each 
other again." 

Upon his return lrorn UM! airpon, Mr. 
Milchlk, an arts teiC'MC:Mf, took pic
tures of the room. Sorne photos show 
withering nowers from Br~ky's last 
Soviet birthday party, just d.ll.yl befare 
he left. 

Brodsky wrole In a 1985 essay that com
munalliving, whlcb insplrcd lntense 
poetry, "hu perhaps its redeemJng s)de" 
because it "'bares llfe to lts basics: lt strips 
off any Ulusions about human na tu re." 

Having only a few items that be
\onged to Brodsky, the museum's cura
tors decided to keep his memoriaJ space 
mostly empty, though there is a library, a 
Jecture hall and space for temporary ex
hibitions 

The sparseness of the museum hasn't 
deterred visitors. 

Andrei Khapayev, 41, an information 
tectlnoJosY speciali.tn In Moscow, w:Uted 
for wttkS to get lidcets. "This s~~ lt 
very lrn}'JOrtant tome," he said. 

De$pflc the success with visitors, the 
museum's ruture is by no means secure. 
Mr. Levchenko owns the apartment 
thmL!Ah which ~pie enl« 1ho memori
aJ room. whkh tn turn is fi'WT\ed by the 
foundation headed by Mr. MiJchik . Their 
• eiAIIunship? Tt.~. 

Ttum there lJ MJ.. Fyodorova She still 
resides on the other side o( lhe waJI and 
can lurn oH the electricity al any mo
ment 

•·we are doomed," said Mr. Milchik. 
"ro live in peaceful coexistence.' 
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Museus ‘vells’, museus nous

Els museus etnològics, 
els arxius comarcals o 
els museus d’història 
recorden aquells an-
tics gabinets de curio-

sitats del Renaixement, aquelles 
golfes mal endreçades, plenes de 
troballes, de pols no espolsada, de 
bosses de plàstic amb objectes em-
mudits abans d’hora, de fòssils de 
tot tipus per substantivar i catalo-
gar. I el personal que hi treballa, 
avesat a l’eclecticisme, a bellugar-
se més des d’ecosistemes comple-
xos i dispersos que de relats espri-
matxats, ofereix un esperit tan fle-
xible com les parets dels museus, 
molts dels quals fan via gràcies al 
coneixement i la voluntat del seu 
cos de treballadores i treballadors 
(aquest sí, força esprimatxat).  

En els últims anys, a més, aques-
ta flexibilitat ha sabut nodrir-se del 
diàleg entre els museus etnològics 
i els artístics. Un trascolament que 
ha permès compartir preguntes so-
bre el sentit, valor i privilegi histò-
ric dels fons i les col·leccions, apli-
cant estratègies polítiques com el 
feminisme, l’antiracisme o el deco-
lonialisme en la revisió dels discur-
sos i pràctiques museals. El cas del 
Museu Reial de l’Àfrica Central 
(MRAC) de Bèlgica (avui African 
Museum) és paradigmàtic: sis anys 
tancats i 70 milions invertits amb 
l’objectiu de trencar amb el fantas-
ma de Leopold II i la vella idea dels 
museus d’etnologia com a instru-
ments de promoció de les polítiques 
colonials dels estats nació del segle 
XIX. A Girona, la necessitat de relle-
gir el passat en clau feminista de 
molts espais dedicats a la història i 
l’etnologia la trobem al Museu 
d’Història i al Museu d’Història dels 
Jueus gràcies al minuciós treball de 

Sílvia Planas; al Museu 
Comarcal de Cervera a 
través de Carme Bergés, 
que inclou la perspectiva 
feminista en la descrip-
ció de tot l’inventari, o 
en el replantejament del 
paper del treball de les 
dones en les colònies 
tèxtils al Museu del Ter, 
dirigit per Carles Garcia. 

A Catalunya, un dels 
museus etnològics pio-
ners a l’hora d’incorpo-
rar la mirada de l’art contemporani 
va ser el Museu de la Mediterrània, 
que a principi del segle XX va cre-
ar l’Espai Montgrí perquè servís de 
plataforma per donar a conèixer ar-
tistes i projectes del territori. 
Aquest 2021 el cicle Desplaçaments. 
Ressonàncies contemporànies mira 
al propi fons del museu amb dues 
exposicions de producció pròpia, 
on les col·leccions queden a mans 
de Pep Aymerich i Irena Visa, amb 
el comissariat a càrrec de la coope-
rativa cultural Rizoma. Si Ayme-
rich se centrava en els còdols i les 
eines de picapedrer, Visa ho feia en 
les fotografies. Un article de finals 
d’agost d’Eudald Camps sobre la se-
va exposició remetia al llibre La cà-
mera lúcida de Roland Barthes i a la 
idea que tota fotografia porta asso-
ciada, sempre, fúnebrement, el seu 
referent amb ella i que arriba a la 
seva plenitud quan el referent ja no 
hi és. Potser per això les arques dels 
museus etnològics són espais plens 
de fantasmes; d’aquí que interessin 
tant a molts i moltes artistes, atrets 
per allò que defuig les raons, per 
l’abisme, per la parla confusa del 
passat. Aquí, la relació que hi ha en-
tre les obres dependrà de l’artista 
i, si no hi ha res, també serà cosa se-

sentación de una muerte anunciada, 
que reflexiona sobre la relació entre 
l’esborrat de memòria de les dones 
artistes quan moren i la pèrdua de 
valor social.  

Finalment, mencionar Cap a les 
deus –una gramàtica fluvial–, l’ex-
posició que s’inaugurarà el 8 d’oc-
tubre al Bòlit, centre d’art contem-
porani de Girona, que, des del 
maig, dirigeixo. Volia començar 
per casa, arrelar-me a la idiosincrà-
sia gironina, a la cultura fluvial. Si 
bé l’exposició convoca vuit obres 
de nova producció (una de caràcter 
participatiu), quatre obres recupe-
rades i remuntades, i un paquet de 
conferències, tallers i rutes, alguna 
cosa hi faltava, i és aquí on van apa-
rèixer les “notes de peu de pàgina”, 
material etnogràfic i històric del 
CRDI (Centre de Recerca i Difusió 
de la Imatge), del Museu del Ter, 
del Museu de la Mediterrània i del 
Museu de Ripoll.  

Segons Boris Groys a La lògica de 
la col·lecció i altres assaigs (Arcà-
dia, 2021), un museu és un cemen-
tiri de coses mortes i, alhora, la vi-
da d’una obra no comença fins que 
entra al museu: el que la vivifica és 
formar part d’una col·lecció. Mu-
seus com el Macba, la Fundació Tà-
pies o el MNAC treballen insistent-
ment sobre les seves pròpies 
col·leccions, reactualitzant benja-
minianament el seu discurs. Potser 
la novetat rau en com els artistes 
passen dels museus i centres d’art a 
aquells espais històrics i etnogrà-
fics en què les obres es fan llegats, 
i els llegats troballa; i en aquelles 
troballes potser els artistes senten 
com s’alleugereix l’arbitrarietat o la 
pressió per la bona forma, com el 
concepte es fa diàleg i l’obra es fa 
pòsit amb el pòsit.

va. És el plaer de, des-
prés de més de dues dè-
cades de viure segons el 
cànon d’Ikea i tot el que 
implica (low cost, mini-
malisme, caràcter efí-
mer, usabilitat, renova-
ció permanent), tornar 
als armaris de ca l’àvia, a 
la vida de segona mà, als 
llegats. 

El Museu de la Vida 
Rural, amb la incorpora-
ció el 2017 de Gemma 

Carbó a la direcció, ha guanyat una 
gran aliada per a la creació contem-
porània, l’educació i la sostenibili-
tat. A Solsona, el 2 de setembre, i so-
ta el comissariat de Jaume Cosco-
llar, Perejaume va inaugurar una in-
tervenció al Museu Diocesà i 
Comarcal com a part del seu 125è 
aniversari; l’exposició, titulada D’un 
or que crema, inclou les peces de Pe-
rejaume i una obra de videodansa de 
Cesc Gelabert que dialoguen amb la 
col·lecció del Renaixement i del 
Barroc del museu. El 2 d’octubre, al 
Museu Arqueològic de Banyoles, al-
tre cop la banyolina Irene Visa inau-
gurarà l’exposició Res a veure, que 
forma part d’una trilogia de projec-
tes que tenen l’arqueologia com a 
detonant. La intervenció de Visa 
pretén, segons la mateixa autora, 
“visibilitzar l’estructura més literal 
del museu: l’edifici, les vitrines, els 
elements indicadors... tots aquells 
elements que acullen les peces però 
que no són peces, una celebració de 
tot allò que el museu és, ha sigut i se-
guirà sent”. També cal posar especi-
al atenció al Museu de Cervera - Ca-
sa Museu Duran i Sanpere, on la in-
tervenció de l’artista Ana de Matos 
és especial perquè afecta la totalitat 
de l’edifici amb un projecte, Repre-
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