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El president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, ha avançat 
que el Govern ja disposa de «més 
de 6.000 urnes» per celebrar el 
referèndum sobre la indepen-
dència anunciat per a l’1 d’octu-
bre. En una entrevista al presti-
giós rotatiu britànic Financial Ti-
mes, el president Puigdemont 
afirma que «ja tenim més de 6.000 
urnes». «No veig de quina mane-
ra l’Estat pot frenar-lo», afegeix 
en referència al referèndum. 

La Generalitat va iniciar al 
maig el procés per comprar 8.000 
urnes, i la Fiscalia es va querellar 
contra la consellera de Presidèn-
cia, Meritxell Borràs, i contra qui 
llavors era el seu secretari gene-
ral, Francesc Esteve. 

El Govern va arribar a homo-
logar a dues empreses com a pos-
sibles fabricants d’urnes, però a 
finals de juny va declarar el con-
curs públic desert, tot al·legant que 
cap de les dues complia tots els re-
quisits exigits. Llavors va inici-
ar un procés de compra «direc-
ta» de les urnes, sense donar més 
detalls. El president Puigdemont 
tampoc no concreta, a l’esmen-
tada entrevista al Financial Ti-
mes, com ha adquirit aquestes 
6.000 urnes. 

El president Puigdemont diu 
al diari britànic que l’1-O es farà 
encara que l’inhabilitin o el con-
demnin a presó. «No vull anar a 
la presó, però no hi ha res que em 
puguin fer a mi que pugui frenar 
aquest referèndum», assegura al 
periodista, el nou corresponsal 

de la capçalera a l’Estat, Micha-
el Stothard. El periodista asse-
nyala, per la seva part, que, «per 
a Puigdemont, abandonar el re-
ferèndum planificat per a l’1 d’oc-
tubre pels atemptats, seria com 
deixar guanyar els terroristes». Ben 
al contrari, «tornar a la norma-
litat és derrotar els terroristes», 
assenyala el president. Precisa-
ment sobre els atemptats giha-
distes, el president lamenta que 
el Govern espanyol «ha jugat» 
amb la seguretat dels catalans 
(vegeu més informació sobre 
aquest extrem a la pàgina 3). 

El vicepresident primer del 
Parlament Lluís Guinó (JxSí), 

d’altra banda, manifestà ahir que 
la coalició independentista que 
governa la Generalitat de Cata-
lunya contempla «qualsevol via 
de les que queden, que són legals» 
per tramitar i aprovar la llei del re-
ferèndum, també la possibilitat 
que el Govern impulsi un decret 
llei.  

Segons Guinó, cal estudiar les 
alternatives que els ofereix el re-
glament del Parlament per apro-
var-la després que el Tribunal 
Constitucional (TC) suspengués 
el sistema de lectura única. Se-
gons va dir, escolliran «la que 
s’adeqüi més al full de ruta i si-
gui més factible i eficient».
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■ Els Mossos d’Esquadra han 
detingut a Manresa un veí de 
la localitat d’Artés com a pre-
sumpte autor de dos incen-
dis al seu municipi de resi-
dència els dies 5 i 9 d’agost, 
encara que els agents no des-
carten que estigui implicat 
en altres incendis a la comar-
ca del Bages. 

Segons han informat els 
Mossos d’Esquadra, el pre-
sumpte piròman és un home 
de 39 anys i nacionalitat espa-
nyola que va ser detingut di-
jous al migdia a Manresa des-
prés d’una investigació en 
col·laboració amb els Agents 
Rurals de la regió, que el vin-
cula amb dos focs intencio-
nats a Artés, lloc on resideix. 

Els agents han dit que «tot 
apunta» que aquest home es-
taria relacionat també amb al-
tres incendis que es van de-
clarar a la mateixa comarca 
del Bages, inclosos els tres que 
van tenir lloc a Navarcles els 
dies 18, 22 i 23 d’agost. 

De moment, i mentre con-
tinua la investigació sobre 
aquests focs, el veí segueix de-
tingut i els Mossos d’Esqua-
dra «no descarten» que se li 
imputin nous delictes per l’au-
toria de més incendis.  

El pitjor incendi d’Artés es 
va declarar el 5 d’agost al pa-
ratge conegut com les Planes. 
Van cremar més de 350 hectà-
rees, el 70% de vegetació fores-
tal. Les flames van afectar els 
termes municipals d’Artés, 
Avinyó i Santa Maria d’Oló. Al 
nucli de Sant Joan d’Oló van 
haver de ser desallotjats un 
centenar de veïns.
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■ Andreu Buenafuente i Gemma 
Nierga han fitxat pel programa 
El Suplement de Catalunya Ràdio, 
segons van informar ahir els res-
ponsables de l’emissora autonò-
mica durant la presentació de la 
temporada 2017-2018. Després 
de 30 anys a la Cadena Ser, Gem-
ma Nierga disposarà d’un espai al 
programa que presenta Ricard 
Ustrell els caps de setmana al ma-
tí, on podrà «explicar històries 

que no tenim prou temps d’es-
coltar entre setmana», segons 
Catalunya Ràdio. Andreu Buena-
fuente, per la seva part, oferirà 
als oients «la seva mirada quoti-
diana de la vida», dins d’un pro-
grama que també compta amb 
les col·laboracions d’Anna Gui-
tart, Antoni Bassas, Joan Ollé i 
Lluís Gavaldà, entre d’altres. 

El director de Catalunya Rà-
dio, Saül Gordillo, va presentar ahir 

la nova programació a l’estudi 1, 
que «s’ha transformat de dalt a 
baix». 

Mònica Terribas seguirà al cap-
davant d’El matí de Catalunya Rà-
dio, que aquesta temporada «cen-
trarà la seva mirada en el màxim 
desafiament de la política catala-
na des de la recuperació de la de-
mocràcia: exercir el dret d’auto-
determinació», segons va dir 
l’emissora en un comunicat.
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CATALUNYA El Síndic de Greuges obre una investigació sobre la venda de 
droga en pisos del Raval. Segons Rafel Ribó, aquests pisos, ocupats 
de manera il·legal, podrien ser propietat de l’Ajuntament de Barcelona.

Nierga parlarà d’històries ‘que  
no tenen espai entre setmana’. ACN


