
VIENA •  L’Orfeó Català va inter-
pretar l’espectacle Road to Tanger 
aquest dissabte al Palais Auersperg 
de Viena. Es tracta de l’últim es-
deveniment que ha celebrat el Tri-
centenari de Catalunya, i que po-
sa punt i final a l’Exposició Gau-
dí, una arquitectura d’anticipació, 
coordinada pel MNAC (Mu-
seu Nacional d’Art de Catalun-
ya) a l’Architekturzentrum Wien 
de Viena. Road to Tanger vol ho-
menatjar dos emblemes cultu-
rals: la música de l’Orfeó Català i 

l’arquitecte Antoni Gaudí; ja que 
proposa una visió musical del viat-
ge que l’arquitecte va fer a Tànger, 
on va traçar els primers esbossos 
del temple de la Sagrada Família, 
símbol de la ciutat de Barcelona.  
L’esdeveniment cultural s’emmarca 
en els actes del Tricentenari, que 
conclou amb aquest la celebració 
del 300 aniversari dels fets esde-
vinguts l’11 de setembre de 1714. 
El director Josep Vila i Casañes va 
ser el director d’orquestra encarre-
gat de dirigir el recital.

L’Orfeó tanca el Tricentenari 
il·lustrant el viatge de Gaudí

El cor de l’Orfeó Catalá actuant al Palais Auersperg de Viena
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BARCELONA •   E l  j u t ge  de 
l’Audiència Provincial, Santiago 
Vidal, considera que el Tribunal 
Constitucional (TC) hauria de rebu-
tjar el recurs a tràmit del govern es-
panyol referent al nou 9N. És més, 
Vidal va afirmar ahir, en declara-
cions a l’espai L’Entrevista del Diu-
menge del canal 3/24, que el tribu-
nal hauria d’indicar a l’executiu de 
Rajoy que “s’ha equivocat”, doncs 

el Govern espanyol hauria d’haver 
instat un “incident d’execució” de 
la suspensió cautelar dictada an-
teriorment, enlloc d’interposar un 
nou recurs. “Com es pot impugnar 
una cosa davant el tribunal que el 
que fa és anular, validar o suspen-
dre normes jurídiques, a una con-
vocatòria verbal que no té cap llei 
ni cap decret darrere?”.

Després que el Consell General 
del Poder Judicial (CGPJ) descar-
tés suspendre’l cautelarment per 
la seva participació en el redactat 
d’una Constitució per a una even-
tual Catalunya independent, San-
tiago Vidal va explicar al 3/24 que 
l’esborrany estarà enllestit al gener 
i que constarà de 97 articles.

El jutge Santiago 
Vidal opina que el 
TC no hauria de 
admetre el recurs
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La vicepresidenta del Govern, Joa-
na Ortega, va afirmar en una entre-
vista que publicava aquest diumen-
ge El Punt Avui que “no es pot asse-
gurar al cent per cent” que hi haurà 
urnes i col·legis oberts el 9 de nov-
embre.

“El PP ha fet una catarsi en dies 
i ha passat de ridiculitzar i menys-
prear aquest procés a espantar-se 
i haver-lo d’impugnar”, va apuntar 
Ortega. Va afegir que “intenten po-
sar por al cos, perquè aquesta és la 
seva eina”, però  va garantir que el 
Govern seguirà preparant el dispo-
sitiu del 9N tot i l’anunci de recurs 
del Govern central. 

La vicepresidenta va assegurar 
que no s’està desobeint res ni nin-
gú “perquè no fem res il·legal”. A 
una setmana del 9N i amb la im-
pugnació de l’executiu de Rajoy a 
punt, Ortega va refermar la volun-
tat que el procés participatiu se ce-
lebri. “La voluntat amb què treba-
llem és aquesta”, va dir. “El dia 9 tots 
hem d’anar als nostres col·legis, i es-
tic convençuda que podrem exercir 
aquest afany de participar”, assen-
yalà Ortega a la publicació.

“Tot, tot estarà a punt i serà molt 
difícil parar un procés en què els 
voluntaris saben la seva feina i els 
ciutadans saben on han d’anar a vo-
tar”, va dir en referència als argu-
ments del Govern espanyol per im-
pugnar la consulta alternativa.

Uns arguments que apunten a la 
“protecció” dels funcionaris per tal 

que no cometin un “frau de llei”. 
Sobre la possibilitat que es vulgui 
impedir per la força i físicament la 
votació, la vicepresidenta conside-
ra que “no crec que cometi un error 
com aquest”.

Pel que fa al dispositiu dissenyat 
pel 9N i sobre el neguit de si hi hau-
rà prous meses, Joana Ortega va ex-
plicar que, mentre en uns comicis hi 
ha aproximadament 8.000, de cara 
al diumenge vinent n’hi haurà 7.000. 
“En alguns llocs es poden produir 
aglomeracions en moments deter-
minants, però no cues problemàti-
ques”, va comentar en un altre mo-
ment de l’entrevista a El Punt Avui. 

“No aturem res. Tot estarà a punt i 
el 9N, d’una manera o altra, ens ex-

pressarem”, va indicar, tot i que no 
va assegurar al “cent per cent” la 
presència d’urnes.

En quant a futurs escenaris polí-
tics, Ortega no és favorable a celebrar 
eleccions anticipades, ni a una De-
claració Unilateral d’Independència 
(DUI): “Crec que no s’han d’avançar 
les eleccions. És bo esgotar les le-
gislatures”, va apuntar. Tot i així, es 
va pronunciar sobre una possible 
llista unitària, que veu complicada 
per a pluralitat d’ideologia dels dife-
rents partits. Per això va considerar 
que “és més important compartir un 
punt”, tot i que aquest no hauria de 
ser la DUI, perquè aquesta “no és la 
resposta al que viu el país”, va con-
cloure Ortega.

PROCÉS CATALÀ / L’ESTAT AMENAÇA AMB PROHIBIR LA VOTACIÓ

Ortega diu que no pot 
“assegurar al 100%” que 
el 9N hi haurà urnes
]  La vicepresidenta del Govern diu que es seguirà preparant 

el dispositiu i que la Declaració Unilateral no és la resposta

La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, a l’hemicicle del Parlament
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BARCELONA •  El secretari general 
i portaveu de Ciutadans (C ‘s), Ma-
tías Alonso, va afirmar ahir que el 
Govern català “s’ha instal·lat unila-
teralment en la desobediència i el 
desafiament a l’Estat de dret i ame-
naça amb mantenir el pols antide-
mocràtic”. En un comunicat, Alonso 
va recordar al president català, Ar-
tur Mas, que el seu Govern “forma 
part d’un Estat democràtic de dret” i 
va assenyalar que, “si les institucio-
ns de la Generalitat no respecten les 
lleis democràtiques, perden la seva 
legitimitat i fan un ús fraudulent del 

poder delegat per la voluntat popu-
lar, d’acord amb les lleis”.

Sobre el recurs del Govern cen-
tral davant el Tribunal Constitucio-
nal (TC) per impugnar la votació 
del 9N, Alonso creu que “causarà 
amb tota seguretat la suspensió” 
d’aquesta “mascarada”.

“Mas sap que el respecte a la de-
mocràcia obliga el seu Govern a 
complir i fer complir les resolucio-
ns”, afegia Alonso, abans de recal-
car que, en cas contrari, el president 
català “donarà una nova mostra de 
la seva populisme antidemocràtic i 
de la seva condició de farsant dema-
gog, capaç de posar en risc la con-
vivència per tal de tapar el seu fra-
càs polític i la seva incapacitat per 
governar”.

Matías Alonso va instar finalment 
Mas a “convocar eleccions autonò-
miques i abandonar la política” amb 
l’argument que “si s’enroca i segueix 
mantenint el seu intent de frau a la 
democràcia, les conseqüències les 
pagarà també CDC, que es farà me-
reixedora de la debacle electoral 
que totes les enquestes li auguren”.

C’s: “Mas s’ha instal·lat  
en la desobediència”

]  Alonso insta el 
President a 
convocar eleccions
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