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Les endevinalles de l’Alba, 
la Jana i la Clàudia

1 En un arbre hi ha 102 ocells, arriba un caçador i en mata 3, 

quants ocells queden sobre l´arbre?

Un noi tancat dins un cotxe no pot obrir ni portes ni fi nes-

tres. Com sortirà de dins el cotxe sense trencar res?

Què li diu un jaguar a un altre jaguar?

2

3

Solucions: pàg 62

Sopa de lletres
9 carrers del poble
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Editorial
En unes eleccions catalanes amb un rècord de participació 

històric, un 81,94%, la divisió entre el bloc independentista i el 
constitucionalista es manté intacta. Seguirà havent-hi una majoria 
independentista que, a més, ha crescut en suports. JxCat, ERC i la 
CUP han sumat més de 2 milions de vots, 80.000 més que el 2015 i 
una dada molt similar a l’obtinguda pel “sí” en el referèndum de l’1 
d’octubre. Les 3 formacions a partir d’ara enfi len tot un seguit de 
converses que hauran d’acabar amb la designació de la Presidència 
del Parlament, dels membres de la mesa i la composició del futur 
consell executiu. Es tracta, almenys, de la desena negociació que 
l’independentisme ha d’abordar des del 2012. Tots els partits que 
el conformen han estat implicats, d’una manera o altra, en les 
converses que han permès tirar endavant el 9-N, la  qüestió de 
confi ança i l’organització del referèndum.

Els resultats de les eleccions catalanes indiquen que la fòrmula 
de presentar-se per separat ha sortit bé a PdeCAT i ERC, que han 
pujat en vots i han absorbit part dels electors dels cupaires, que 
han passat de 10 a 4 escons, una baixada molt signifi cativa. Una 
de les sorpreses de la nit ha estat veure com JxCat, el partit del 
president destituït pel 155, Carles Puigdemont, ha quedat més 
ben col·locat que ERC, quan setmanes abans totes les enquestes 
donaven el contrari, que el partit d’Oriol Junqueras seria el més 
votat entre les forces del bloc independentista i molt possiblement 
de les eleccions. Així doncs, l’empenta de Carles Puigdemont s’ha 
deixat notar, i el fet que molts independentistes han considerat 
que és de justícia que si era el President de Catalunya abans de la 
seva destitució per part de M. Rajoy, havia de continuar essent el 
màxim representant polític del bloc sobiranista després d’aquestes 
autonòmiques catalanes.

El mateix ha fet Ciutadans, el partit que ha obtingut el 
major número de vots i escons d’aquestes eleccions, que a 
banda d’aconseguir mobilitzar en massa els votants de l’àrea 
metropolitana, que s’ha convertit en aquestes eleccions en el feu 
de Cs, també ha tret rèdit de l’electorat del PP, que s’ha desplomat, 
deixant-se pel camí 8 escons, i evidenciant que és amb l’únic que 
la gran majoria dels votants de Catalunya s’han posat d’acord, que 
si bé el PP a Espanya té la majoria en el govern a Catalunya és un 
partit merament residual. 

Els socialistes, en canvi, no han aprofi tat una ocasió d’or per 
guanyar escons tot aprofi tant els pitjors resultats de la història 
del PP a Catalunya, i únicament han sigut capaços de sumar-ne 
un més. Qui tampoc n’ha resultat benefi ciat ha estat Catalunya en 
Comú, que s’ha vist clarament superada per la confrontació entre 
el bloc independentista i el del 155. El seu discurs, favorable a un 
referèndum pactat d’independència però que alhora, exceptuant 
alguns dels seus membres, no desitja la independència de Catalunya 
no ha acabat de convèncer als electors, tot i que la formació sempre 
ha mostrat frontalment la seva oposició a l’aplicació de l’article 155.

Així doncs, el preu de no arribar a un acord és alt per a JxCat, 
ERC i la CUP: provocaria noves eleccions i faria entrar el procés 
en una fase crítica. De nou, per tant, els partidaris de la República 
es veuen abocats a arribar a un acord que té en la situació judicial 
de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras un dels principals 
condicionants. El repte és complex: formar Govern amb el 155 en 
vigor, elaborar un full de ruta cap a la plena sobirania amb els que 
consideren presos polítics i no pas polítics presos, com bé són per 
el Govern d’Espanya, l’amenaça latent de la justícia espanyola, i 
mirar d’establir algun tipus de negociació amb un Estat que no té 
intenció de dialogar sobre el procés. Per tant, es preveu un futur 
molt incert, i encara més, molt mogut i tens entre partidaris de la 
independència de Catalunya i defensors de la constitució espanyola.

Sumari
 1 Portada Llentiscle 
 2 Endevinalles i sopa de lletres

 3 Sumari / Editorial

 4 Salutació Alcalde

 5 Pilates al polivalent

 6-7 X Esmorzar dels homes

 8-9 La Fina de Can Jaume

 10 Sopar de les Dones

 11 Lokal-Konya.com

 12-13 XII Fira del Brunyol

 14 Clàssics a Torrent

 15 Tot recordant en Josep Maria

 16-17 Torrent ha perdut població  
  l’última dècada

 18-19 Festa Major 2017

 20-21 La cuina de l’àvia Pepa

 22-23 VIII Trobada d’exalumnes
  de l’escola

 24-25 La vella i la nova escola 
  de Torrent

26-27 XI Castanyada

28-29 Imatges d’un poble

 30 Oncotrail’17

 31-33 Aplec de Santa Llúcia

 34-35 Activitat infantil de Nadal

 36-38 Fets i Gent

 39 Portada de política 
  municipal

 40-58 Cronologia del “procés” 
  català el 2017

59-61 Informació general 
  d’acords del Ple, comunica- 
  cions, propostes i reunions

 62 Crèdits. Solucions a les
  endevinalles

 63 Informació, telèfons d’interès 
  i horaris

 64 Contraportada. Torrent, 
  anys 50

EL LLENTISCLE el podeu trobar 
a la web de l’Ajuntament: 

www.torrent.cat

AJUNTAMENT 

DE 

TORRENT221 municipis



El Llentiscle de Torrent

4

Salutació 
de l’Alcalde
Josep Maria Ros i Marull
Alcalde de Torrent

El 2017, sens dubte, serà recordat per l’esdeve-
nir polític i social d’aquests darrers mesos al nostre 
país, refl ectit en el referèndum de l’1 d’octubre, en 
que molts catalans com ciutadans d’arreu del món 
vam veure amb perplexitat i dolor un ús excessiu de 
la força en l’actuació dels cossos i forces de segurat 
espanyols, a requeriment del ‘Gobierno d’Espanya’,  
per impedir l’exercici del vot en el referèndum per la 
independència de Catalunya, tot i que per l’Estat els 
resultats no tenien cap validesa legal.

Les imatges de la duresa de les càrregues policials 
es van poden veure per tots els continents, tant a les 
xarxes socials com als principals mitjans de comuni-
cació, i tot i la seva contundència, el Govern de l’Estat 
espanyol les va intentar negar en tot moment, i enca-
ra a dia d’avui segueix qualifi cant-les de professionals 
i proporcionades, sense reconèixer el que tothom va 
poder veure, els cops desmesurats de porres per treu-
re per la força a les persones concentrades en els cen-
tres electorals, com també l’ús de pilotes de goma que 
a Catalunya està prohibit des de fa uns anys.

La desconnexió emocional d’una part important 
de la societat catalana de l’actual projecte d’Espanya 
es va constatar dos dies després en el discurs del 
rei espanyol, Felip VI, envers la situació viscuda l’1 
d’octubre, on no va fer cap referència als ferits en la 
jornada de diumenge, obviant la repressió policial, 
com tampoc cap menció al diàleg i la concòrdia. 

A Torrent, com a la resta de pobles i ciutats cata-
lanes, també es va viure el referèndum amb confusió 
i nervis. La gent desconeixia el que podia deparar la 
jornada, que va coincidir amb un dinar popular, ja 
que feia dies que les notícies mostraven com molts 
efectius de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional 
arribaven a Catalunya des de molts punts d’Espanya 
esperonats pels càntics de la població, amb un trista-
ment recordat per 
molts ‘A por ellos, 
oé’. Finalment es 
va celebrar el re-
ferèndum sense 
cap incidència tot 
i ésser molt cons-
cients que també, 

igual que a 
d’altres ra-
cons de Cata-
lunya, podíem 
haver rebut 
la visita de la policia espanyola i no haver-ne sor-
tit gaire ben parats. Ara, la por al cos no ens la va 
treure ningú, i personalment com a alcalde quan ho 
recordo encara em dura. Sempre més, com la majo-
ria de catalans, portaré molt present els fets de l’1 
d’octubre de 2017.

Ha estat un any políticament molt intens que he 
viscut en primera persona, i des de setembre resto 
pendent d’estar citat a declarar per part de la Fis-
calia General de l’Estat com a col·laborador per 
un presumpte acte de cooperació en la celebració 
del referèndum pel fet d’habilitar un espai -sala de 
plens- perquè s’hi pogués celebrar la votació, essent 
un més dels 712 alcaldes imputats per aquest mo-
tiu. Vull agraïr l’interès i les mostres de suport per 
part de veïns del poble, que m’han expressat que no 
dubtaran en fer-me costat quan m’arribi la citació. 
Moltes gràcies.

Passem doncs a d’altres qüestions, com que el 
POUM està en una fase molt avançada i que espero 
que en el transcurs del 2018 el podem donar defi ni-
tivament per tancat.

A nivell d’obra civil dir que a la primavera van 
fi nalitzar el gruix més important de les obres que 
s’han estat realitzant des de mitjans 2015 al casc 
antic del poble, i resta només que la companyia de 
telefonia retiri el cablejat aeri que penja per façanes 
i per la via pública a més que es rectifi quin alguns 
detalls de l’obra per part de l’empresa encarregada.

Al setembre el fi ns ara rector, Mossèn Joan Pu-
jol, ha estat designat a unes altres parròquies, i en 
substitució Mossèn Rafel Felipe, rector de Palafru-
gell, Mont-ras i Llofriu ho és ara també de Torrent. 
Al seu costat hi haurà Mossèn Pere Artigas.

Per últim, voldria recordar el traspàs de qui va 
ésser alcalde de Torrent durant dues legislatures, en 
Josep Llenas i Tauler, de can Lay.

Us desitjo a tots i totes que tingueu un feliç i 
pròsper any 2018.
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Pilates al polivalent
A la primavera es va fer per primer cop a Torrent un curs de Pilates que ha tingut continuïtat després de 

l’estiu. Gent del poble no ha dubtat en participar-hi un cop a la setmana cada divendres i s’espera que s’hi vagi 
apuntant més veïns. El Mètode Pilates (conegut popularment com a Pilates), és un sistema d’entrenament 
físic inventat durant la Primera Guerra Mundial per l’alemany Joseph Pilates, basant als seus coneixements 
de diverses especialitats com la gimnàstica, la traumatologia, el ballet o el ioga. Al seu inici el mateix Pilates 
el va anomenar “Contrologia” (en anglès Contrology), ja que creia que el seu mètode utilitzava la ment per a 
controlar els músculs. El mètode Pilates se centra en la postura dels músculs centrals que ajuden a mantenir 
l’equilibri del cos i que són essencials per a mantenir la columna vertebral. En particular, els exercicis de 
Pilates ensenyen a ser conscients de la respiració i l’alineació de la columna i enforteixen els músculs interns 
del tors que són importants per evitar dolors d’esquena.

Els exercicis es basen en moviments controlats, molt conscients i coordinats amb la respiració, amb la 
fi nalitat de crear un cos harmoniós, coordinat, musculat i fl exible. Mitjançant la seva pràctica, la ment va 
prenent consciència de les capacitats, limitacions, fortaleses i debilitats del cos per tal de millorar l’estat físic i 
mental. És un esport molt tècnic, on la correcta execució dels diferents elements que componen cada exercici 
és més important que el nombre de repeticions o sèries. 
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X Esmorzar dels homes
El maig d’enguany vam celebrar per 10a. vegada l’Esmorzar dels homes a Torrent. El dia ens va acompanyar 

i més d’una trentena de comensals van assistir-hi, tots clar, amb els estris ben afi lats per no perdre pistonada. 
Un cop els assistents ben tips i tal com marca la tradició es va fer el sorteig del Porró d’honor, que aquest any 
va recaure en el creador de tant original proposta, en Miquel de can Lay, que tot i insistir reiteradament en 
tornar a sortejar el porró entre la parròquia, no va poder fer més que acceptar tant preuat trofeig, qui de mans 
d’en Miquel Rubau, el més veterà d’entre els participants i guanyador el 2009 de la primera edició del Porró 
d’honor, li va ésser entregat juntament amb un parell d’ampolles de vi.
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1-La Fina petita quan era petita!

La Fina Alabau Berenguer, la Fina petita ja que 

la seva mare també s’ho deia, fou nascuda a Torrent, 

a la casa coneguda com a can Tinus i actualment 

com a can Jaume, pel nom del seu pare, el 8 de Juny 

de 1951 en un dia molt plujós, segons li han dit sem-

pre. La llevadora la va pesar a pols, com un conill!!!, i 

el seu veredicte va ser que aquella nena passava dels 

6 kgs!! “La meva mare va dir que em deixessin allà al 

costat, que ja tindria prou temps per estar amb ella 

un cop recuperada”, ens explica la Fina. Fins i tot en 

Jaume, el seu pare, va dir que no volia fer passar a la 

Fina mare per un altre part com aquell.

Així la Fina es va anar fent gran, amb certes 

diferències amb el que es considera habitual avui 

dia, que potser ara no veuríem gens bé però que en 

aquella època, per necessitat i menys manies que 

avui dia, no eren tan estranyes. Per exemple,  la 

seva guarderia va ser el corral dels xais, i els seus 

companys aquells petits anyells que, com ella, eren 

recent nascuts. No es podia triar gaire, si en Jaume 

havia d’anar a segar i la Fina mare a pasturar o al-

tres feines. Tal era la passió que la Fina tingué per 

aquells companys tan especials, que amb el temps 

era ella molt millor coneixedora dels xais que el seu 

pare, sabia esclarir ràpidament quin xai pertanyia a 

la seva mare sense equivocar-se.

2-Ei!, que la vida roda molt i de voler ser mestre 

vaig passar a acabar tenint una gran família amb 

en Julián!

I pensar que tot aquest viatge va començar el 
dia de la seva primera comunió, quan li van fer les 
fotos pertinents, ja que la que més tard fou la seva 
sogra vingué a veure la mare Fina acompanyada per 
un petit noiet...: en Julián!! La que seria la seva sogra 
va preguntar per aquella nena que acabava de fer la 
comunió. La Fina, per motius de salut, s´havia anat a 
passar una temporada amb els seus tiets a la Molina, 
així que la Fina mare aprofi tant que tot just en Ca-
sanoves , el fotògraf, li havia entregat les fotos de la 
comunió, li mostrà una foto a la mare d’en Julián. La 
Fina mare molt contenta i sense saber que li prepa-
rava el futur, li mostrà la foto a aquell noiet, amagat 
darrere la seva mare, i li va preguntar si li semblava 
guapa.  Ell, molt avergonyit, va contestar que sí!!, i 
les mares sense saber res del que passaria més tard i 
en broma, ja els hi aparaularen el compromís!!! Però 
ja fou cap als 14 anys que la Fina i en Julián van co-
mençar a festejar, aquest cop sense ajuda de les mares.

Amb els anys la Fina va marxar a estudiar a Gi-
rona, junt amb la Mari Carmen de cal fl equer, des-
prés d´acabar el període escolar. La idea era conver-
tir-se en mestra, fi ns que en Julián féu que l´amor 
arraconés els estudis!!

3-La casa sempre era plena de gent, a la meva 

mare li encantava estar i jugar amb nens!

“La meva mare era molt amable amb els nens i li 
agradaven molt, així que a casa sempre hi eren ben-
vinguts, i quant ens reuníem cosins, i familiars amb 
mainada ella sempre ens preparava jocs”.  La Fina 
recorda molt aquell cop que la seva mare els va pre-
parar una gran sorpresa i molta diversió , aprofi tant 
el cementiri megalític que hi ha a Torrent, el cone-
gut com el  “cementiri dels moros”. Tot va començar 
amb una excursió a l’esmentat cementiri, tota la ca-
nalla s´equipà amb tants trastos com van poder: ga-
lledes, pales, tràmecs.... tot per anar a la recerca del 
tresor que suposadament hi havia en aquest indret. 
La sorpresa de la canalla va ser majúscula, quan les 
seves expectatives de trobar el suposat tresor es va-
ren complir, i van aparèixer tot de monedes ente-
rrades. Això sí, sempre als llocs indicats per la Fina 
mare!!! Convertida en tota una pirata, va amagar allà 

les monedes per poder entretenir aquella colla. Tal 
va ser la quantitat de tresors desenterrats que van 

La Fina de Can Jaume
Enric Caner
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fer tard a casa, i encara quedava la feina d´identifi car 

i catalogar aquells joies, cosa de la que es va encarre-

gar el “tiu Americano”!!!

4- La Fina “Ginger Rogers”

Les festes majors sempre han agradat molt a la 

Fina, sobre tot pel tema del ball; recorda com ella i 

el seu pare, en Jaume, sempre eren dels primers en 

obrir els balls de festa major: vals, tango..., res es 

resisteix a la Fina, la que confessa que no li hagués 

fet res convertir-se en una Ginger Rogers! Fins i tot 

el cos no se li està quiet quan acompanya a les seves 

nétes a funky! el ball li agrada!!

5- I les nétes de la Fina que ens poden explicar 

d´ella?

Uiiiiiii,  no té prou pàgines aquesta revista per 

tot el que ens han explicat la Jana, la Clàudia i l´Alba 

sobre la seva iaia, i encara menys per poder explicar 

totes les activitats que els fa fer! Això sí, amb una 

única condició: deixar la casa endreçada. Ella prepa-

ra activitats per a  les nenes, les porta a la platja, les 

ensenya a fer pastissos (ens han dit en confi dència 

que la Fina és molt llaminera, i la seva especialitat 

són els pastissos de colors!) i a canvi elles li mante-

nen la casa neta i endreçada quan acaben. La Jana, 

la més gran de les nétes, ajuda donant de menjar al 

bestiar de ca la Fina (galls, gallines, ànecs, gossos...).

També ens expliquen les grans qualitats 

d’infermera que té la Fina cuidant-les quan es tro-

ben malament, i la gràcia que els fa quan ens expli-

quen que per la Fina no hi ha mai ferida ni mal prou 

gran com per ser important!!! braços trencats, dits 

mig tallats.... “no n’hi ha per tant!!!”, diu ella sem-

pre.  De fet no ens estranya, ja que a ella mateixa n’hi 

han passat de tots colors! Ens expliquen rient com 

recorden un dia que la Fina havia sortit a donar de 

menjar les gallines de nit. Va empassegar i va caure 

sobre el pinso que acabava de dur... I va tornar a casa 

amb la cara tota blanca de pinso i vermella de sang 

que li rajava del nas! Ella va seure tranquil·lament a 

la cadira del saló mentre tothom la mirava amb els 

ulls oberts esglaiats, les nenes ploraven espantades, 

i ella amb calma digué “estic bé, no és res”. Però va 

entendre la reacció de la família quan es va veure 

al mirall, ens ho explica tota riallera. En un altre 

capítol de les mil i una vicissituds per les que ha 

passat, trobem la més recent viscuda aquest estiu. 

Estava cuinant un arròs (un arròs amb all que li en-

canta a la Jana) i li va relliscar la paella plena d’oli 

calent... Li va anar a petar a les cames! Quin mal! El 

primer que va pensar va ser llançar-se a la piscina, i 

així ho va fer. Allò li va alleugerir d’entrada el dolor, 

però la cura defi nitiva va ser untar-se bé amb crema 

“Nivea” de la de tota la vida, allò li va recomanar 

l’infermer que hi havia a Torrent i va ser miraculós. 

Les nétes  ens confi rmen el ritme que té la Fina!, 

però també ens confessen que l´avi Julián no es que-

da enrere!!!! tots acaben ballant en aquella casa.

La Fina ens ha confessat que ella no era bona 

estudiant, però l´Alba es queixa que als estius les 

fa treballar amb els quaderns de cole, “a l´estiu 

heu d’estudiar una hora mínim per quan comen-

ceu el curs estigueu més preparades....”, els diu la 

Fina. Tot i això  les tres coincideixen a descriure-la 

com una dona simpàtica, divertida, i molt carinyosa 

amb elles, res els hi nega, fi ns i tot quant totes tres 

converteixen casa dels avis en una casa del terror, 

o un teatre improvitzat!! I és que cadascuna d’elles 

té una habilitat especial que sovint fan servir per 

muntar els jocs que s’inventen. La Jana ensinistra 

gossos, l’Alba munta a cavall i la Clàudia és escolta, i 

s’encarrega d’ensenyar a muntar cabanes a les altres 

quan juguen pels voltants de ca la Fina! Són molt 

simpàtiques i actives i no paren mai quietes! Sempre 

estan pensant en què preparar gràcies a la llibertat 

que els ofereix l’àvia. Fins i tot han re-casat als avis, 

amb fotos de re-boda incloses! Sigui com sigui, ens 

sembla que a casa la Fina no hi ha temps per avorrir-

se. Jocs i activitats de tota mena, ja sigui a mans de 

la Fina gran o de la Fina Petita, o de les nétes, i fi ns 

i tot d’en Julián!!
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Sopar de les Dones
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Lokal-Konya.com

Gairebé el tenim 
adoctrinat però no es 
deixa, és de cal 
drapaire!!!

Si algú vol tiquets per 
l’arròs que els demani al 
meu papa

Com quedem???!!!

Enxampada 
‘in fraganti’, que 
l’activitat era per 
la mainada !!!!

Ja poden petar la xerrada 
que el mestre de l’allioli 
no perd la concentració

Quina bona pinta que té! 
Aquesta serà per mi, no 
se m’escapa!
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XII Fira del Brunyol 
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Clàssics a Torrent 
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Tot recordant

en Josep Maria
Joan Deulofeu

Què millor que explicar-vos, a través d’una 
anècdota de la Festa Major, la manera d’ésser d’en 
Josep Maria Ros, tot un personatge conegut per 
moltíssima gent; diferent, carismàtic i d’aquells di-
fícils d’oblidar. Li agradava molt viure el moment i 
amb intensitat, però a vegades no tenia fre, i sort en 
va tenir del seu entorn més proper. Sempre deia “jo 
sóc de Torrent” però també s’estimava molt Calella 
de Palafrugell. Com en la vida també era un artis-
ta amb la seva feina, i li encantava el que feia, tenia 
unes mans d’or. Sempre el trobaves barrejat amb la 
gent, incansable, alegre i amb ganes. Per ell tothom 
tenia cabuda a taula, no era rancorós. Va ésser un 
home de vida que a molts ens va fer ‘disfrutar’ i mol-
ta és la gent que l’aprecia.

A mitjans dels any 80 jo era dels principals 
membres de la Junta del grup de festes del poble. 
Tenia que moure’m bastant, i el primer any que hi 
vaig esser-hi va anar prou bé, però en canvi el se-
gon any ja vam veure difi cultats des d’un principi 
per quadrar els números de la festa. En Josep Ma-
ria sempre insistia a preguntar-nos com portàvem 
la festa, sempre feia per participar-hi,  ja que consi-
derava que és bo que hi hagi un moment en que la 
gent del poble es trobi, relacioni, parli, rigui, ... que 
si hi ha un problema és una manera de treure’l, i si la 
gent en parla és la manera bona, es necessita. Tinc 
que dir que aquell any sort d’ell em vam tenir.

Vam anar a la Teresa de cal fl equer per dema-
nar-li l’hort, com en l’any anterior, per muntar-hi la 
barra de la festa, però aquest cop ens va dir que no 
per por que li trepitgéssim, i en Josep Maria des de 
dalt la botiga ho va escoltar i va sortir pel balcó i li 
va dir a la sogra, perquè era com ell li deia a la Te-
resa, “sogra, en aquests ni se li ocurreixi deixa’ls-hi 
l’hort”, i si bé en un primer moment no el vaig en-
tendre gens ja que el dia abans m’havia ajudat amb 
un tema de la festa, al cap d’uns segons la Teresa ens 
contesta “ja teniu l’hort un altre any”, llavors el vaig 
comprendre, va fer que la Teresa canviés d’opinió 
per tal de portar-li la contrària, justament el que en 
Josep Maria buscava, era llest.

Quan en Josep Maria es va assabentar que difí-
cilment sortirien els números per la festa major em 
va venir a buscar i em va dir, “Joan te’n vols sortir, 
fes tres dies de festa”, i jo vaig quedar parat i li vaig 
contestar “però si amb dos no ens veiem capaços 
com ho farem amb tres dies?”. Ell ja ho tenia tot 
pensat, i em va proposar fer una cantada d’havane-
res i que ell se’n faria càrrec del grup, ‘El Taper’, 
però amb una condició, no ho havia de saber ningú. 
Però llavors em posava en un compromís ja que en 
el balanç de la festa major havien de sortir refl ectits 
tots els ingressos, despeses i la gent que hi havia col-
laborat, i li vaig explicar, i d’immediat hi va trobar 

solució “posa que el grup d’havaneres l’ha pagat el 
‘Senyor X’ i no en parlem més”. Així doncs, li vaig 
respectar la paraula i ningú més que jo, fi ns a dia 
d’avui, va saber qui era el ‘Senyor X’.

Però això no va ésser tot, per treure’n més rendi-
ment econòmic, uns dies abans de l’actuació del grup 
d’havaneres em va portar a una fàbrica de terrisses a 
Vulpellac que coneixia l’amo, i aquest ens va treure 
ple de caixes amb gots de ceràmica i ens els va rega-
lar. Pel dia de les havaneres en Josep Maria em va dir 
que havíem de preparar dues cassoles amb cremat; 
la primera cassola a la vista de tothom, però la sego-
na havia d’estar amagada ja que interessava de fer-
lo fort, perquè com més alcohol portés el cremat la 
gent s’arriaria i consumiria més, per tant amb prou 
feines podíem cremar l’alcohol.  Així doncs, vam fer 
el que ens va dir;  vam servir el primer got de cerà-
mica amb cremat de forma gratuïta a les taules, tot 
i que la majoria de nosaltres vam pensar que no hi 
guanyaríem cap caler, i ell ens va dir, “paciència, no 
aneu de pressa i en veureu els resultats”. Dit i fet, 
quan la gent va començar a demanar més cremat el 
vam cobrar i per partida doble, la gent pagava tant 
la primera com la segona consumició de cop, i ja s’hi 
conformaven, i des de llavors ja servíem de la segona 
cassola de cremat, que per cert, ens va sortir més 
fort del que pensàvem, però com que la gent ja anava 
força arriada tant se’ls hi en fotia, com tampoc el que 
cobràvem pel cremat. El pla del ‘Senyor X’ va ésser 
tot un èxit.

Un cop vam acabar la festa ens va dir des del bal-
có “nois ja vinc, ja baixo” i nosaltres li vam dir que 
ja havíem tancat, que estàvem fent el balanç i que no 
trauríem licor, i ens va contestar “no, no, això us pre-
ocupa” i llavors ens va baixar ampolles de conyac, de 
whisky, ... i al cap d’una estona en Sebastià Caner ba-
llant sardanes de pèl a pèl, que això molt poca gent 
ho sap, en ‘pilota dura’ enmig de la plaça i tot plegat 
perquè en Josep Maria va fer allargar la festa.



El Llentiscle de Torrent

16

Torrent ha perdut
població l’última dècada
Josep Mª Ros

La demarcació de Girona va guanyar un 

13,3% de població entre el 2005 i el 2015, segons 

les dades del padró, però aquest creixement no 

va ser ni molt menys uniforme. De fet, hi ha 38 

municipis –aproximadament un de cada cinc– que 

han perdut habitants aquesta dècada, amb descensos 

que van des del 19,2% de Gombrèn fi ns al 0,2% de 

Puigcerdà, i el nostre poble, malauradament, forma 

part d’aquests 38 municipis que han perdut població. 

En el costat contrari, hi ha 23 localitats gironines 

que han augmentat el nombre de residents més d’un 

30%, amb especial menció del 89,7% de Terrades.

Les variacions més importants han estat, 

sobretot, en municipis petits, com s’explica a la peça 

sobre principals augments i descensos i es pot veure 

també al gràfi c amb els 25 pobles amb els increments 

més importants i els 25 amb les principals caigudes. 

Les altres 13 poblacions que han perdut residents 

–a més de les del gràfi c– han estat: Planoles, les 

Planes d’Hostoles, Pardines, Regencós, Sant Andreu 

Salou, Bellcaire d’Empordà, Campdevànol, Forallac, 

Molló, Ultramort, Ripoll, Ger i Puigcerdà.

En global, hi ha 180 municipis que han crescut, 

38 que han disminuït i 3 que s’han quedat igual 

(Begur, Setcases i Palau de Santa Eulàlia).

Principals augments i descensos: 
sobretot en municipis petits

Les principals variacions percentuals de 

població s’han produït en municipis petits en 

què unes desenes d’habitants suposen un canvi 

molt fort. Així, el pòdium de municipis amb més 

creixement està format per tres pobles de menys 

de 800 habitants: Terrades (89,7%), Torroella de 

Fluvià (67,5%) i Riumors (59,1%). Després, just amb 

un 50% d’augment, se situa Navata, que ha passat 

dels 1.000 habitants gràcies al fort increment. En 

el cinquè i el sisè llocs se situen dues poblacions 

que han aconseguit superar els 5.000 habitants 

creixent un 46,9%: Sils i Celrà. En el rànquing dels 

25 municipis que més han crescut, només hi ha una 

població més gran: Caldes de Malavella, que ha 

sobrepassat els 7.000 veïns després d’augmentar la 

població un 35,7%.
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Pel que fa als principals descensos, el pòdium 

està format per dues localitats de menys de 300 

habitants, Gombrèn (-19,2%) i Susqueda (-18,6%), 

i per Portbou, que s’ha quedat amb 1.167 veïns 

després de disminuir un 15,1%. Els municipis més 

importants que han perdut residents són Sant Joan 

de les Abadesses (3.383, després de caure un 6,6%) 

i Camprodon (2.299, -6%). Ja fora dels 25 primers, 

destaquen els descensos –a més de Ripoll– de 

poblacions com ara Campdevànol (3.352, -3,2%) 

i Puigcerdà (8.825, -0,2%). En nombres absoluts, 

només hi ha tres localitats que hagin perdut més 

de 200 habitants: Sant Joan de les Abadesses (238), 

Ribes de Freser (226) i Portbou (207).

El poble de Torrent ocupava el 2015 la 13a. 

posició en porcentatge de pèrdua de població, amb 

un decreixement del -10,1%. Al 2005 hi vivien 188 

persones, com a primera residència, mentre que el 

2015 el descens es visiblement important, fi ns als 

169 habitants. A fi nals de 2017 a Torrent hi consten 

173 habitants, en part s’ha estabilitizat la xifra perquè 

fi lls del poble de tota la vida, en l’última dècada, s’han 

quedat o bé han pogut tornar al poble per viure-

hi amb la seva família, i per tant en porcentatge ha 

crescut el nombre de mainada que des de feia temps 

havia patit un descens molt considerable.

Per comarques

Les diferències no només es veuen entre 

municipis sinó també entre comarques. Així, el 

Ripollès és l’única que ha patit un retrocés en 

l’última dècada, del 4% (ha perdut 1.058 habitants). 

Els principals augments –percentualment per sobre 

de la mitjana gironina– han estat a l’Alt Empordà 

(17,6%, 20.888 habitants), la Selva (16,7%, 24.135) i 

el Gironès (15%, 24.155).

També han guanyat població, però amb 

augments més moderats, el Pla de l’Estany (13%, 

3.631), el Baix Empordà (10%, 12.053), la Garrotxa 

(8,3%, 4.277) i els 11 pobles de Girona de la Cerdanya 

(5,2%, 709).

La suma de les dades comarcals no coincideix 

amb la de la demarcació, perquè hi ha tres pobles 

d’Osona que pertanyen a Girona i un de la Selva que 

pertany a Barcelona.

Fonts;  article d’El Punt Diari i de l’Ajuntament de Torrent
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Festa Major 2017
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   Ingredients per 5 persones aprox.

• 1 pollastre tallat en 16 talls.

• 2 kgs. de naps

• Sofregit amb 1 ceba i 1 tassa de cafè de 

tomata de conserva.

• Picada amb una torradeta de pa fregit, 

100 grs. d’ametlles, el fetge del pollastre 

fregit i dos grans d’all i un grapat de ju-

livert fregits.

Elaboració:

En una paella es sofregeix el pollastre fi ns que quedi ros. Al mateix temps, en una cassola es fregeix la llesca 

de pa, el fetge del pollastre, un grapat de julivert i dos grans d’all per fer la picada. Un cop fregit tot això, es 

retira i es deixa a part i a la mateixa cassola amb el mateix oli s’hi tira la ceba i es deixa coure  fi ns que quedi 

rossa, s’hi tira un xic d’aigua perquè es desfaci i després s’hi tira la tomata i es deixa coure 10 minuts més. 

Després s’ajunta al sofregit amb la picada, juntament amb les ametlles, tot junt i es passa pel túrmix. Després 

es torna a posar a la cassola, s’hi afegeix el pollastre i es cobreix d’aigua, es deixa coure una horeta fent xup-

xup i 10 minuts abans de tancar el foc s’hi posen els naps, que prèviament s’hauran bullit, enfarinat i fregit. 

Si cal, es pot afegir aigua perquè no quedi sec.

La cuina de l’àvia Pepa
La Margarita Pannon de ben petita va aprendre a cuinar de la mà de la seva àvia Pepa. Recorda amb 

nostàlgia els dinars per Festa Major on la família es reunia al Mas Rostoll. Als 14 anys va anar a treballar de 

perruquera a l’Estartit i a Palafrugell i s’hi quedava a dormir i per tant hi havia de cuinar. Així doncs sempre 

ha estat entre fogons i en aquesta ocasió ens presenta un plat típic de Festa Major, el ‘platillo’.

PLATILLO DE POLLASTRE AMB NAPS
Els “Platillos” o guisats (també són anomenats així, val a dir-ho) barregen sempre diversos ingredients, 

animals i vegetals- menuts, carns, bolets, naps, pèsols, albergínies, colifl or arrebossat…- tallats petits, i també 

diverses classes de carns, botifarres, mandonguilles, etc. Es serveixen després del primer plat o entrant, just 

abans de l’últim plat (normalment un Rostit). És la clàssica cuina de l’aprofi tament, que retrobem a Mallorca 

-els antics Escaldums- i al País Valencià. A la regió de Girona, el “Platillo” per defi nició és el de menuts de 

pollastre -o bé ànec o oca- amb bolets, si bé n’hi ha diverses variants: amb xai, amb porc, amb vedella i diversos 

ingredients- pèsols, bolets, mandonguilles o “pilotilles”, etc.

Josep Pla parla sovint d’aquests platillos, on inclou -amb un criteri no compartit per tothom- també els 

elaborats a base de peix, així com les samfaines i, fi ns i tot, els estofats: “El platillo era un plat amb els ele-

ments que anava produint el pas de l’any”, una pura evidència pel que fa a tota la cuina tradicional i familiar. 

Sovint apareixen platillos com el “pollastre amb llagosta o amb gambes. A Girona (d’on procedeixen aquests 

plats) mai s’han considerat així, si més no al Baix Empordà i al Pla de l’ Estany, en contra del que diu Josep 

Pla, el platillo gairebé sempre era d’ aviram - pollastre, ànec, amb bolets, múrgoles, etc. A la veïna Garrotxa, 

en canvi, un dels platillos que encara es fa porta ànec, bolets i pilotilles (mandonguilles). El Vallès també és 

terra de platillos, així com el Gironès, la Selva, el Maresme i la Cerdanya. Fins i tot a les terres de l´Ebre hi 

havia el seu platillo particular.
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BRUNYOLS DE TORRENT
I amb la Margarita a la cuina no podia faltar per postres els Brunyols, una delicatessen que n’és una ex-

perta i que ,com cada any, els assistents de la Fira del Brunyol de Torrent els hi treuen de les mans.

Els Brunyols, tal com s’anomenen a l’Empordà, i no pas bunyols, és un plat de postres que es comença a 

menjar per Quaresma i és durant la Setmana Santa quan té el seu moment culminant. La seva textura és com-

pacta tirant més aviat a densa. Una de les seves característiques diferencials és el lleuger gust de matafaluga. 

Es feien tradicionalment a les cases de pagès de la comarca. Es guarden bé durant molts dies i agafen una 

consistència més densa i per alguns més saborosa.

El brunyol és una font d’energia important. Conté una quantitat elevada de greix, procedent de la llet, de 

la mantega i dels ous; proteïnes de molt alta qualitat, procedents també de la llet i els ous; i hidrats de carboni, 

tant complexos (de la farina) com senzills (del sucre). El seu contingut en vitamines no és gaire destacable, ja 

que els processos de cocció en destrueixen la major part.

   Ingredients:

• 1 kg. de farina

• 9 ous

• 300 grs. de sucre

• 50 grs. de llevat de París

• 50 grs. de xeliandre i matafaluga

• 100 grs. mantega Cadí

• 1 tub de vainilla

• 1 llimona ratllada

• 1 culleradeta de sal

• ¼ l. d’aigua tèbia per desfer el llevat

• ¼ l. d’aigua d’infusió de la xeliandria i matafaluga

• Oli de girasol per fregir.

Elaboració:

Primer es preparen els ingredients: es separa el rovell i les clares dels ous i es baten les clares a punt de 

neu, després es fa una infusió amb mig litre d’aigua que quan arrenca el bull s’hi afegeix la xaliandria i la 

matafaluga, i es deixa reposar una estona fi ns que quedi tebi, després es cola i s’agafa la meitat de la infusió, 

és a dir, ¼ de litre i també la meitat de la xeliandria i la matafaluga que queda al colador (se li pot posar tot en 

funció del gust de cadascú). La resta es guarda per si cal més líquid o per si es vol afegir més per donar més 

gust. Es desfà la mantega fi ns que quedi líquida i es ratlla la pell de la llimona. Ara es desfà el llevat de París 

amb l’aigua tèbia i un cop ben desfet s’hi tiren tots els ingredients, es barregen bé i s’hi va tirant la farina i es 

va pastant amb les mans fi ns que es formi una mena de pa. Després es tapa amb un drap i es deixa llevar fi ns 

que més o menys dupliqui el volum (depenent de l’escalfor ambiental trigarà més o menys temps).

Un cop llevats, es va agafant la pasta a pessics, se li dóna forma de brunyol i es van fregint en oli de girasol 

ben calent, i després s’hi afegeix sucre glass per sobre o bé sucre normal en funció del gust de cadascú.

A l’hora d’agafar la massa per fer els brunyols, perquè no s’enganxin als dits, es van mullant les mans amb 

aigua. 

Una suggerència, mengeu-ne amb cura que atipen molt. Bon profi t!!!
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VIII trobada d’exalumnes de l’escola
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La vella i la nova 
escola de Torrent
Rosa M. Masana Ribas

En motiu d’una visita feta per un inspector d’en-
senyament el dia 14 de març de l’any 1903 a l’escola-
casa de nenes de Torrent, sabem que l’escola estava 
situada en un habitatge format de planta baixa i dos 
pisos i el vestíbul donava accés al celler, al galliner 
i a un pou.

L’escola ocupava el primer pis de l’edifi ci, fet que 
també ens ho confi rma J. Ll. Rabasa en el seu llibre, 
on hi diu també que l’any 1896 el mestre era Josep 
Girona i Roca.  El torrentí Josep Ferrer  fa temps 
que també ens va confi rmar que l’antiga escola del 
poble estava situada en un mas a mà dreta de l’en-
trada de la vila, que rebia el nom de can Dellonder. 

L’inspector va mesurar la superfície de l’escola 

que era de 40,5 metres quadrats i deia que a cada 

alumne li corresponia 1,35 metres quadrats, dada 

que ens ha permès saber el nombre d’alumnes que 

anaven a l’escola, que havia de ser de trenta. (1,35 

m2 multiplicat per 30 alumnes, igual a 40,5 m2). 

També especifi cava que disposava de 140 metres 

cúbics. En total conformava un espai que conside-

rava  adequat.

En aquest primer pis també hi havia la casa del 

mestre que disposava de dos dormitoris, una cuina, 

que també servia de menjador i estava prevista de 

fogons, i una aigüera, però que necessitava fer-li re-

paracions. 

L’edifi ci escolar tenia defi ciències. 

Després d’haver transcorregut cinc anys de l’es-

mentada inspecció, el President de la Junta Provin-

cial d’Instrucció Pública de Girona va demanar a 

l’Arquitecte Provincial que anés a fer una valoració 

sobre l’estat de l’escola de nenes i que li presentés 

un informe, ja que deia que era necessari per poder 

prendre providències per l’ensenyament donat que 

restava paralitzat de feia temps. 

L’informe fet el 4 de març de 1908, hi constava 

que l’escola tenia goteres, que s’havien de fer obres a 

la comuna, també que mancaven rajols al teulat i a la 

xemeneia, que la fi nestra del pou s’havia d’arreglar, i 

reforçar els capsals de la fusta del teulat. 
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La vila de Torrent decidir construir una nova escola

L’Ajuntament, amb data 29 de marc de l’any 

1912, va demanar al Vicepresident de la Comissió 

Provincial autorització per dur a terme un emprès-

tit municipal de 2.500 pessetes destinades a cons-

truir una escola mixta i una casa habitació pel pro-

fessor. Per la seva construcció s’havien destinat uns 

terrenys que feien 550 m2 i eren propietat de Salvi 

Serra, persona que també va ser batlle de Torrent.

El municipi va sol·licitar permís per la compra-

emissió de làmines amb l’objectiu de contribuir en 

l’emprèstit municipal. Pensaven emetre 100 làmines 

a un preu de 25 pessetes cadascuna,  en total suma-

rien les 2.500 pessetes que necessitàven per amor-

titzar aquest capital. Aquest diners tenien temps de 

paga’ls fi ns l’any 1923,  a un interès del 4%. 

El Vicepresident li va respondre que segons la 

Reial Ordre de descentralització municipal del dia 

15 de novembre de l’any 1909 no existia cap limi-

tació legal per fer el que li demanava, degut que les 

Juntes municipals disposen de facultats per emetre 

títols de deute públic.

Excepció del procediment de subhasta de les obres 

L’Ajuntament també va demanar una altra cosa 

al Governador, que per les obres per l’edifi cació de 

l’escola que s’havien de posar a subhasta li permetés 

fer una excepció envers aquest formulisme ja que 

argumentava que el temps premiava perquè no dis-

posaven d’escola i era una qüestió d’urgència. Tam-

bé reforçava el fet de l’excepció dient-li que el cost 

de la obra no superava les 2.500 pessetes.

 El Governador amb data 10 de maig de 1912 

i en base també a les normatives de la Llei de l’any 

1909, va concedir a l’Ajuntament l’excepció de les 

formalitats de subhasta de les obres. 

El dia 31 de desembre de l’any 1912 va ser efec-

tuada una inspecció de l’edifi ci de la nova escola i 

en el dictamen hi constava que tot era correcte i al 

mateix temps felicitava els esforços fets per una po-

blació tant petita.
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XI Castanyada
Castanyes, panellets, moniatos, garnatxa, moscatell, ... ingredients principals que fan inevitable que 

sempre hi hagui una bona assistència de públic el dia de la castanyada. Aquest any, excepcionalment, la vam 
passar a diumenge ja que el dissabte 11 de novembre, en que inicialment era previst, coincidia amb un altre 
acte que es feia a la capital catalana i que veïns del poble havien fet saber al Consistori que hi volien assistir. 
Com sempre, entre grans i petits, veïns i coneguts hi havia una bona colla que pràcticament van acabar amb 
les existències, com no hauria d’ésser d’una altre manera. Vam gaudir d’una bona tarda però va anar just, ja 
que aquella mateixa tarda-nit va entrar força fred, i de la bona, i les veïnes i veïns que eren al voltant del foc 
petant la xerrada no s’ho van pensar dos cops i van aixecar cua.    
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Imatges d’un poble
Records de la família Cano Martos

Plaça Major, principi anys 80. L’Alfonso Cano i la seva dona, l’Encarnación Martos, i en José Antonio Gómez i la seva dona, la Dolores Ruiz.

L’Alfonso Cano Rodríguez mostrant una serp. L’Encarna Martos i família a Plaça amb el ninot de neu.

L’Alfonso Cano Martos amb en Paco Requena a la Plaça Major.
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Camp de futbol improvitzat als terrenys del Pla. Any 1968. D’esquerra a dreta, a dalt: Pepe, Rafa Requena, Jose, Virtudo, 

Josep, Laureano i entrenador Carmelo. A baix: José María, Antonio Contreras, Alfonso Cano Martos, Ventura Sánchez, Ángel.

Camp de futbol improvitzat als terrenys del Clot Solé. Any 1968. D’esquerra a dreta, a dalt: Antonio Contreras, Virtudo, Jose, 

Ángel, Laureano, Alfonso Cano Martos, Josep. A baix: Ventura Sánchez, Rafa Requena, Pepe, José María, desconegut.
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Oncotrail ‘17
Sota el lema «Suma’t al repte» més de 1.600 corredors repartits en prop de 200 equips han pres aquest 

any la sortida a la cinquena edició de l’Oncotrail, una cursa solidària de 100 quilòmetres que ha recaptat més 

de 230.000 euros per als hospitals gironins i els malalts de càncer de la demarcació. A més de participants de 

les comarques gironines aquest any n’hi haurà també de diverses poblacions de Barcelona, Tarragona, Lleida, 

a més de Mallorca, València, Madrid i Sevilla. També hi haurà equips formats per corredors de les comarques 

del Vallespir i el Rosselló.
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Aplec de Santa Llúcia
El diumenge 10 de desembre vam celebrar l’Aplec de Santa Llúcia a l’ermita de Sant Llop de Torrent. A les 

nou del matí ja hi havia l’Enric Caner amb morter amb mà preparant l’allioli, i sobretot, amb oli d’oliva extra 
verge del 0,4º, que li donava un gust molt suau a la salsa que va fer la delícia dels més matiners. Mentrestant 
la resta cuidava que a la graella no hi faltés material. Poc després, a l’esplanada de l’ermita, Mossèn Pere va 
ofi ciar per primer cop la missa de l’aplec com a rector del poble. L’ofi ci va estar acompanyat per la cobla Baix 
Empordà i després van tocar unes sardanes que van ballar els assistents. Aquesta edició veníem d’una setmana 
de tramuntana freda i es va notar, menys afl uència que els darrers anys però tot i això no va faltar l’ambient 
que sempre es respira a Sant Llop ni  l’arròs d’en Lluís  que, un cop més, va fer neta la paella. I quan ja tothom 
havia dinat i que el temps anava acompanyant, ja que feia poca fred, tocava petar la xerrada tips de postres que 
passaven de taula en taula, fi ns que pels volts de les 4 de la tarda quatre gotes incialment i un xic més després 
van fer que els assistents recullissin les paradetes fi ns al proper any.
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Activitat infantil de Nadal
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Fets i Gent
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Cronologia del “Procés” català
el 2017

24 de Gener. Presentació del referèndum sobre la independència al Par-
lament Europeu

El Govern de Catalunya ha presentat el referèndum a Brussel·les, al Parlament Europeu. L’acte, que ha por-

tat per títol “The Catalan Referendum”, ha comptat amb la intervenció del president Carles Puigdemont, el 

vicepresident Oriol Junqueras i el conseller d’afers exteriors Raül Romeva. Hi han assistit unes 500 persones, 

entre les quals hi ha eurodiputats, diplomàtics i periodistes de mitjans internacionals.

14 de Febrer. El Tribunal Constitucional d’Espanya anul·la la resolució 
del referèndum sobre la independència

El Tribunal Constitucional d’Espanya ha decidit anul·lar la resolució del Parlament de Catalunya que instava 

al Govern de Catalunya a celebrar el referèndum sobre la independència el setembre de 2017. La resolució ja 

havia estat suspesa cautelarment el desembre de 2016 quan el Govern del Regne d’Espanya va presentar un 

incident d’execució al Tribunal Constitucional d’Espanya.

13 de març. Artur Mas inhabilitat per desobeïr el 9-N

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha inhabilitat Artur Mas i també, com a cooperadores neces-

sàries, a les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau per la consulta del 9 de novembre del 2014, però els ha 

absolt del delicte de prevaricació. 

Jesús María Barrientos ha anunciat la sentència que inhabilita per 2 anys Artur Mas i Joana Ortega per 1 any i 

9 mesos i Irene Rigau per 1 any i 6 mesos pel delicte de desobediència. A més de condemna´ls a multes econò-

miques. La sentència no és ferma i ara les defenses poden presentar el recurs, que tot indica que serà així.

9 de juny.  L’anunci de la data i la pregunta per al referèndum

El President Puigdemont anuncia un referèndum sobiranista per l’1 d’octubre amb la pregunta; ¿Voleu que 

Catalunya sigui un estat independent en forma de república?”, la pregunta del referèndum de l’1 d’octubre.

6 de setembre. El Parlament aprova la Llei del referèndum 
d’autodeterminació vinculant sobre la independència
En una tensa tensió, el Parlament de Catalunya aprova la Llei del referèndum d’autodeterminació vinculant 
sobre la independència de Catalunya mentre els diputats opositors abandonen el Ple en senyal de protesta. 
Puigdemont i el seu Govern fi rmen la convocatòria de la consulta, que és suspesa al dia següent per el Tribu-
nal Constitucional español.

En aquesta cronologia s’han refl ectit els fets que la redacció de El Llentiscle ha considerat més destacables del 

procés; tot i així és possible que també no en destaquem d’altres que algú pugui considerar importants. Tota la 

informació s’ha obtingut a través d’internet dels diferents mitjans de comunicació, tant catalans com estatals.
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11 de setembre. La Diada del Sí
L’Assemblea Nacional Catalana organitza La Diada del Sí, concentració que ha tingut per objectiu reivindicar 

la independència de Catalunya. L’esdeveniment ha tingut lloc l’onze de setembre a Barcelona, amb un milió 

d’assistents segons xifres de la Guàrdia Urbana, que han donat suport a la realització del referèndum i a la inde-

pendència de Catalunya. Un any més, no s’ha produït cap incident en la concentració per la Diada de Catalunya.

13 de setembre. La Fiscalia cita 712 alcaldes i ordena als Mossos que els 
detinguin si no hi van
La Fiscalia General de l’Estat ha ordenat a les fi scalies de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona que citin a 
declarar com a investigats els 712 alcaldes dels ajuntaments que col·laboren amb la Generalitat per executar 
el referèndum, i demana als Mossos d’Esquadra que detinguin els alcaldes que no es presentin a declarar.

Els alcaldes han de rebre la citació dels Mossos d’Esquadra, a qui la Fiscalia General de l’Estat ha designat 
com a policia judicial. Les quatre fi scalies provincials de Catalunya llançaran l’ordre de citació “en relació amb 
els presumptes actes de cooperació en l’organització del referèndum il·legal”, diu l’ordre de la Fiscalia General 

de l’Estat.

El fi scal general de l’Estat, José Manuel Maza, demana prioritzar els ajuntaments amb més volum de població 

davant la gran quantitat d’alcaldes citats, més de 700.

Maza argumenta que en la providència del Tribunal Constitucional ha acordat la suspensió del Decret 

140/2017, de 7 de setembre, del Govern de la Generalitat de Catalunya, de normes complementàries per a la 

celebració del referèndum d’autodeterminació. En aquesta resolució s’adverteix a les autoritats i funcionaris 

del seu “deure d’impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada”, i 

els avisa de possibles responsabilitats penals.

 Un cop acabada la declaració, el fi scal podria demanar mesures cautelars, que ha de decidir un jutge, i acusar-

los del delicte que cregui. 
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16 de setembre. Els alcaldes imputats es manifesten a Barcelona i apel·len 
a la democràcia de cara l’1-O

El món local sobiranista es concentra a l’Ajuntament de Barcelona després de la decisió de la fi scalia. Bona 

part dels 712 alcaldes investigats per la fi scalia pel seu suport a l’1-O s’han concentrat aquest dissabte al 

matí al Pati Gòtic de l’ajuntament de Barcelona, on els ha rebut Ada Colau, abans de travessar la plaça de 

Sant Jaume, plena a vessar de ciutadans que donen suport als alcaldes, fi ns al Palau de la Generalitat. Amb 

les vares en mà i a crits de ‘votarem, votarem’, han rebut l’alcaldessa de Barcelona, just abans dels discursos 

del món municipal. Amb el parlament del President de la Generalitat, Carles Puigdemont, s’ha fi nalitzat 

l’acte dels alcaldes que rebutjen la «deriva perversa» de l’estat espanyol, i tot el suport perquè els ciutadans 

es puguin expressar votant el pròxim 1 d’octubre.
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20 de setembre. Operació de la Guàrdia Civil contra l’organització del re-
ferèndum amb 14 detinguts, i concentració davant la Conselleria d’Economia

En l’operació més 

contundent con-

tra la realització 

del referèndum, la 

Guàrdia Civil es-

pañola, per ordre 

de la Fiscalia de 

l’Estat, escorcolla 

vàries Conselleries 

de la Generalitat, 

així com domicilis 

particulars i vàries 

empreses privades, 

confi scant mate-

rial electoral i amb 

un total de 14 de-

tinguts, entre alts 

càrrecs del govern 

i treballadors de 

la Generalitat. La 

Guàrdia Civil ha 

requisat 10 milions 

de paperetes del 

referèndum i diver-

sos col·lectius ca-

talans, espanyols i 

internacionals con-

demenen les actuacions policials que es produeixen a Catalunya.  El President de la Generalitat, Carles Puig-

demont, acompanyat dels consellers, diu que “l’Estat ha suspès ‘de facto’ l’autonomia de Catalunya” i parla 

obertament d’Estat d’Excepció. Al Congrés dels Diputats de Madrid, els diputats de Podemos, Izquierda Uni-

da, Compromís, PNV i Bildu, juntament amb els diputats del PDeCAT i ERC es sol·lidaritzen per demanar 

la llibertat dels detinguts. El ‘Gobierno Español’ dona per desmantellat el referèndum i M. Rajoy adverteix 

amb actuacions majors en les pròximes hores si el Govern de la Generalitat no desconvoca el referèndum.

S’estenen concentracions de ciutadans arreu de Catalunya contra aquesta macrooperació i també en diverses 

capitals d’arreu d’Europa, com ara a la Plaza del Sol de Madrid. La concentració principal a Barcelona davant 

de la Conselleria d’Economia es xifra en 40.000 manifestants segons la Guàrdia Urbana. 

A les 21:45 hrs. la Guàrdia Civil acaba l’escorcoll a la Conselleria d’Economia, però no pot sortir de l’edifi ci 

perquè els milers de manifestants bloquejen la sortida de l’edifi ci. A les 22hrs. es produeix una cassolada 

en totes les ciutats de Catalunya. Finalment, les entitats sobiranistes ANC i Òmnium Cultural posen les 

00.00hrs. com l’hora de desconvocatòria de la concentració davant la Conselleria d’Economia. La concentra-

ció, però, no es dispersa del tot, i obliga a les forces policials a actuar durant tota la matinada. Finalment, a les 

08:00 hrs. del matí, els agents de la Guàrdia Civil poden abandonar l’edifi ci de la Conselleria i a les 9 hrs., gai-

rebé 24h després, es reprén la circulació en la Gran Via i la Via Laietana, tot i que les concentracions seguiran 

en diverses ciutats per manifestar-se en favor de la democràcia i l’alliberament dels alts càrrecs i treballadors 

de la Generalitat detinguts el dia anterior.
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24 de setembre. Trobada informativa sobre el referèndum

Davant les qüestions dels ciutadans sobre el referèndum de l’1 d’Octubre, en molts pobles i ciutats es van fer 

dies abans reunions i actes informatius a fi  d’explicar el funcionament i aclarir els dubtes més comuns: on vota-

rem?, podrà votar tothom?, qui treballarà a les meses?, cal portar la papereta de casa?, etc... L’objecte d’aquestes 

trobades era aclarir doncs, en la mesura del possible, dubtes entorn de la convocatòria, ja que els Ajuntaments 

no teníen cap informació al respecte i només disposaven dels locals. A Torrent hi han partitipat l’alcalde, Josep 

Maria Ros, i regidors del consistori, que han respost les preguntes dels veïns que hi han assistit.

26 de setembre. “A por ellos, oé”

Arreu d’Espanya milers de ciutadans despedeixen als Guàrdies Civils i Policies Nacionals enviats a Catalunya 

per fer front al desafi ament sobiranista del referèndum de l’1 d’octubre, esperonant-los amb crits de “a por 

ellos, oé”, “Cataluña es España”, “Puigdemont, a la cárcel”, que juntament amb els que ja s’allotjen en vaixells, 

que van arribar al port de Barcelona dies abans, reforçaran el desplegament a la capital catalana amb prop de 

6.000 efectius que vetllaran per impedir que es celebri el referèndum l’1 d’octubre.
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1 d’octubre. Celebració del referèndum sobre la independència i resultats.

La consulta sobre l’independència de Catalunya, de caràcter vinculant, es 
celebra en una jornada molt turbulenta marcada per la violència i l’ús de la 
força dels cossos policials espanyols que no han pogut impedir la votació. 
En alguns col·legis, les urnes plenes de paperetes han hagut de ser trans-
portades a llocs més segurs per a fer el recompte i per evitar que fossin 
requisades pels agents policials. 

L’Estat Espanyol ja va avisar que els cossos policials tancarien les escoles 
el cap de setmana per evitar que es fes el referèndum. En moltes de les 
escoles catalanes, les AMPEs i la població civil han organitzat activitats lú-
diques durant tot el cap de setmana per evitar-ne el tancament, i dissabte a 
la nit molta gent ha dormit a les escoles. De matinada, agents dels Mossos 
d’Esquadra s’han personat en els col·legis per avisar als concentrats que es-
taven incomplint una ordre judicial si no els deixaven accedir als col·legis, 
però els concentrats s’han negat a permetre l’accés als agents. Malgrat tot, 
alguns col·legis han estat tancats. Tot i els esforços dels darrers dies de la 
Policia Nacional i de la Guàrdia Civil per evitar que les urnes i les pape-
retes arribessin als col·legis, les urnes han arribat als col·legis electorals 
de matinada, transportades per particulars, que les havien amagat als seus 
domicilis seguint instruccions del Govern de la Generalitat.

A primera hora del matí del diumenge, s’han constituït les meses electo-
rals en els col·legis que han pogut obrir. Com que molts col·legis han estat 
tancats pels cossos policials, el Conseller de la Presidència Jordi Turull, ha 
avisat per sorpresa que s’activava el cens universal, de manera que els ciu-
tadans censats han pogut votar en qualsevol dels col·legis electorals oberts. 
Ha sigut possible gràcies a l’ús d’una eina informàtica que consultava el 
cens total. Això ha fet més lent el procés electoral però ha fet possible que 
molta gent pogués votar malgrat no poder accedir al col·legi electoral que 
tenía assignat.

Les imatges de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional fent un ús de la for-
ça amb molta violència, amb l’aprovació del Govern del Regne d’Espanya, 
sobre els ciutadans que estaven esperant per votar i que impedien el pas 
dels agents policials per accedir als col·legis per desallotjar-los i endur-se 
les urnes i les paperetes han començat a ser difosses per les xarxes socials i 
han donat la volta el món; ben aviat els mitjans internacionals s’han fet res-
sò dels fets. A la vegada, representants del Govern del Regne d’Espanya, 
com el ministre d’Afers Exteriors i Cooperació, Alfonso Dastis, han negat 
uns fets que són evidents i que han estat observats per tota la comunitat in-
ternacional. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha elevat a 893 el 
nombre de ferits pels cossos policials espanyols durant l’1 d’octubre atesos 
en els centres de salut. La brutalitat policial ha estat condemanada de ma-
nera contundent per la majoria de partits polítics, sindicats i altres entitats. 
La comunitat internacional també ha condemnat els fets de manera més o 
menys contudent; la Comissió Europea ha condemnat de manera general 
tot tipus de violència, però donant suport al Govern d’Espanya en quant a 
la il·legalitat del referèndum i apel·lant al diàleg per ambdues parts.

Malgrat el nombre de col·legis electorals tancats, el nombre d’urnes i vots 
requisats i la situació de brutalitat policial, la participació en el referèndum 
ha estat d’un 43’03% (2.286.217 electors) - només s’han comptabilitzat les 
paperetes recomptades. El Sí a que Catalunya sigui un Estat independent 
en forma de República s’ha imposat per un 90’18% dels vots, en front d’un 

7’83% de vots pel No i un 1’98% de vots en blanc.

Resultats

SÍ 94

NO 7

BLANC 2

TOTAL 103

A Torrent

A Catalunya

Cens  5.313.564

Votants    2.286.217 

Vots vàlids 2.266.498 

Vots nuls 19.719

Resultats

SÍ 2.044.038

NO 177.547

BLANC 44.913

(43,03%)

(90,18%)

(7,83%)

(1,98%)
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3 d’octubre. Vaga general i concentracions multitudinàries arreu del País. 
Discurs del Rei d’Espanya, Felip VI

Diferents organitzacions i sindicats, entre els quals hi ha les entitats de la Taula per la democràcia i d’altres 
han promogut una vaga general (anunciada com a aturada de país) de protesta contra la repressió promoguda 
per les institucions espanyoles durant el referèndum sobre la independència. Segons la Guàrdia Urbana, s’han 
manifestat 700.000 persones a la ciutat de Barcelona, 60.000 a Girona, 45.000 a Lleida i 35.000 a Tarragona. 
A la Bisbal d’Empordà, capital de comarca, s’hi han manifestat 20.000 persones, la mobilització més gran de 
la seva història. Les mobilitzacions han durat des de primera hora del matí fi ns al vespre, i algunes de les 
principals carreteres han estat tallades. Un 88% de petites empreses han tancat de forma parcial o total i un 
70% de treballadors públics han exercit el seu dret a vaga.

El rei d’Espanya, Felip VI, ha dirigit per televisió un contundent missatge als espanyols alertant de l’extrema 
gravetat oberta per el desafi ament independentista i demana a l’Estat assegurar ‘el orden constitucional’. El 
rei, en la seva intervenció, s’ha situat sense embuts al costat de l’estratègia del govern espanyol de Mariano 
Rajoy i ha obviat demanar diàleg per resoldre el confl icte, com han fet diversos actors internacionals.

Segons Felip VI, els governants catalans “d’una manera reiterada, conscient i deliberada han incomplert la 
Constitució. Amb les seves decisions han vulnerat de manera sistemàtica les normes, i han demostrat així 
una deslleialtat inadmissible amb els poders de l’Estat”. A més ha avalat l’estratègia de M. Rajoy, perquè “és 
responsabilitat dels legítims poders de l’Estat assegurar la vigència de l’estat de dret i l’autogovern de Ca-
talunya, basat en la Constitució”. A més, ha reiterat el seu “compromís” amb la Constitució i amb la “unitat 
d’Espanya”. 

També ha acusat els dirigents sobiranistes d’haver “dividit la societat catalana, que està fracturada i enfronta-
da”. “Amb la seva conducta irresponsable fi ns i tot poden posar en risc l’estabilitat econòmica i social”, ha dit, 
el dia en què hi havia convocada una aturada de país a Catalunya. 

Segons ell, el que veiem aquests dies és la “culminació d’un inacceptable intent d’apropiació de les institucions 
històriques” que ha dut Puigdemont i els impulsors del referèndum a situar-se “al marge del dret i la demo-
cràcia”: “Han pretès trencar la sobirania nacional i la unitat d’Espanya, el dret a decidir de tots ells”. 

Dirigint-se “als ciutadans de Catalunya”, Felip VI ha dit que “des de fa dècades vivim en un estat democràtic 
que ofereix les vies perquè qualsevol persona pugui defensar les seves idees”, i que “a l’Espanya constitucional 
i democràtica tenen un espai de concòrdia i trobada amb tots els ciutadans”, a Catalunya “hi ha gran inquietud 
per la conducta de les autoritats autonòmiques. Als que així ho senten els dic que tenen el suport de tots els 
espanyols”, ha afegit.

Al conjunt dels espanyols, Felip VI els ha enviat “un missatge de tranquil·litat i d’esperança”: “Són moments 
molt difícils, però sortirem endavant perquè creiem en el nostre país i ens sentim orgullosos del que som”.



El Llentiscle de Torrent

48

6 d’octubre. El govern espanyol facilita les empreses a marxar de Cata-
lunya

El govern espanyol ha aprovat avui divendres de manera urgent un decret llei que aplana el camí per tal que 

les empreses catalanes que així ho desitgin puguin traslladar la seu social. Així ho ha explicat el ministre 

d’Economia, Luis de Guindos, que ha comparegut després de la cita setmanal de l’executiu que presideix 

Mariano Rajoy. Segons De Guindos, aquest decret s’ha fet a petició de “grans grups empresarials” i de les 

entitats fi nanceres que, com el Banc Sabadell, ja s’han mogut de seu social fora de Catalunya i en les properes 

hores ho farà CaixaBank.

8 d’octubre. Massiva manifestació a Barcelona per la unitat d’Espanya 

La manifestació convocada per Societat Civil Catalana (SCC) ha donat veu segons els organitzadors a 1,1 mi-
lions d’assistents, xifra que rebaixa la Guàrdia Urbana a 350.000 persones, de Catalunya i arribats des de tot 
Espanya, s’han mobilitzat 100 autocars per portar manifestants, que están en contra del procés independen-
tista. L’anomenada ‘mayoría silenciosa’ s’ha convertit en la major manifestació unionista celebrada a la capital 
catalana sota el lema “¡Basta! Recuperemos la sensatez”.

Al capdavant de la manifestació i darrera la pancarta amb el lema ‘Tots som Catalunya’, hi havien alguns 
membres del Govern de l’Estat espanyol i dirigents del PP, Ciudadanos i el PSC. Els assistents han fet un 
recorregut que ha durat dos hores fi ns l’avinguda Marqués d’Argentera, on s’ha llegit un manifest i van parlar 
els impulsors. El manifest de Societat Civil Catalana demana acabar amb la ‘marginació’ dels catalans no na-
cionalistes, així com amb la ‘confrontació’ i el ‘dolor’ que asseguren viu la població de Catalunya arrel de l’1-O. 
L’escriptor peruà Mario Vargas Llosa i l’expresident del Parlament Europeu, Josep Borrell, s’han dirigit als 
concentrats des de l’escenari, aquest últim amb un dur discurs ha clamat que ‘el procés’ és el pitjor que l’hi ha 
passat a Catalunya, mentre que el primer s’ha dirigit als assistents amb la següent lectura “Se necesita más 
que una conjura golpista para acabar con lo que se ha construido en 500 años de historia. Aquí estamos ciuda-
danos pacífi cos que creemos en la coexistencia y en la libertad. Vamos a demostrarles a esos independentistas 
minoritarios que España es un país moderno”, i llavors ha carregat contra els ‘golpistes’ Carles Puigdemont, 
Oriol Junqueras i Carme Forcadell. 

Durant el recorregut de la manifestació els assistents han agraït a les Forces de Seguretat de l’Estat espanyol 
la defensa de l’ordre constitucional i el seu ‘exemplar comportament’ l’1 d’octubre, cantant l’himne del cos po-
licial en forma d’homenatge. Cas contrari ha estat la dels Mossos d’Esquadra, que han rebut insults. Varis ma-
nifestants asseguren que els volien ‘fora’, ‘no es nuestra policia’ clamaven. Un grup ha golpejat un furgó dels 
Mossos al Parc de la Ciutadella en fi nalitzar la manifestació, després de trencar una de les portes d’accés al recin-
te. També han estat in-
crepats els mitjans de 
comunicació pública 
catalans. Un cop acaba-
da la convocatòria, un 
grup de joves ha agre-
dit un fotògraf afi cionat 
i d’altres han llençat 
llaunes a un furgó dels 
Mossos. Segons la poli-
cia autonòmica durant 
la jornada s’han viscut 
petits alderulls i alguns 
moments de tensió, tot 
i que els mateixos assis-
tents han impedit que 
alguns manifestants 

exaltats anessin a més.



Butlletí informatiu i cultural

 49

10 d’octubre. Suspensió temporal de la Declaració d’Independència

El President de la Generalitat trasllada al Parlament de Catalunya els resultats del Referèndum sobre la In-

dependència de Catalunya. Segons el que estipulava la Llei del Referèndum d’Autodeterminació, una victòria 

del Sí implicava la Declaració d’Independència i l’activació de la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacio-

nal de la República. Tanmateix, el President ha optat per declarar suspesa de forma temporal la Declaració 

d’Independència i obrir negociacions i diàleg amb el Govern del Regne d’Espanya.

16 d’octubre. Empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i lliber-
tat amb mesures cautelars per Josep Lluís Trapero, major dels Mossos 
d’Esquadra.

La justícia espanyola ha decretat l’empresonament preventiu sense fi ança del president de l’ANC, Jordi Sán-

chez, i del president d’Òmniun Cultural, Jordi Cuixart, acusats del delicte de sedició per la convocatòria de 

les mobilitzacions del 20-S. El Govern de la Generalitat de Catalunya els considera presos polítics i no pas 

polítics presos i Amnistia Internacional demanà la seva posada en llibertat immediata. 

La magistrada, en canvi, ha fi xat compareixences quinzenals per al major dels Mossos d’Esquadra, Josep 

Lluís Trapero, i per a la seva subordinada, la intendent Teresa Laplana. La jutge els ha retirat el passaport i 

els ha prohibit sortir del país. Segons la seva opinió, l’actuació de Trapero «no apareix encara prou perfi lada» 

per «poder-lo vincular a fets tan greus com els que van succeir, sense perjudici del que pugui determinar-se 

en una fase més avançada de la investigació». 

Al vespre, un cop s’ha conegut l’auto judicial, molts ciutadans d’arreu de Catalunya, de forma espontànea, han 

fet una cacerolada.

17 d’octubre. Manifestació per la llibertat dels Jordis
La plataforma Crida per la Democràcia ha convocat a una parada general en els llocs de treball al migdia i a 

una manifestació nacional per aquesta nit a Barcelona. Els manifestants estan cridats a portar espelmes en 

senyal de protesta. L’entrada a Soto del Real de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez ha despertat, un cop més, els 

ànims de protesta entre bona part de la societat catalana. 
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21 d’octubre. M. Rajoy anuncia mesures sobre Catalunya en el marc de 
l’artícle 155
M. Rajoy anuncia les mesures que proposa aplicar sobre Catalunya en el marc de l’article 155 de la Consti-

tució espanyola, que inclou, la destitució del Govern al complert i la convocatòria d’eleccions autonòmiques.

26 d’octubre. Intent de convocatòria d’eleccions autonòmiques per evi-
tar l’aplicació de l’article 155 

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocat una roda de premsa en la qual ha d’anunciar la 

convocatòria d’eleccions autonòmiques per evitar l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola. Això 

implicarà renunciar a aixecar la suspensió de la Declaració d’Independència. El Govern del Regne d’Espanya 

ja havia anunciat els dies anteriors la voluntat d’aplicar aquest article, pel qual pretenia prendre el control de 

la Generalitat de Catalunya. El PP i Ciutadans donaren ple suport a l’aplicació de l’article, mentre que el PSC 

demanava la convocatòria d’eleccions autonòmiques per evitar-ho. El president Carles Puigdemont es mostra 

disposat a signar la convocatòria, però s’ha retirat en un darrer moment, ja que no ha pogut aconseguir garan-

ties de que el Govern del Regne d’Espanya aturi l’aplicació de l’article 155 encara que es convoquin eleccions, 

i delega en el Parlament de Catalunya la decisió de com actuar per fer front a l’aplicació de l’article 155. Final-

ment, el PSC i el PSOE, han donat suport a l’aplicació de l’article 155. ERC, PDeCAT, Unidos Podemos i les 

seves confl uències i altres partits com el PNB i Bildu mostren el seu rebuig, però el PP ostenta majoria abso-

luta en el Senat, i per tant, s’assegura que l’aprovació de l’aplicació de l’article 155 a Catalunya tirarà endavant

27 d’octubre. El Senat aprova l’aplicació a Catalunya de l’article 155 de 
la Constitució, Declaració d’Independència i constitució de la República 
Catalana, i M. Rajoy dissolt el Parlament i convoca eleccions catalanes el 
21 de desembre

Al matí el Senat ha aprovat l’aplicació defi nitiva de l’article 155 de la Constitució a Catalunya. El plenari ho ha 

aprovat després d’una votació on s’ha imposat la majoria absoluta amb els vots del PP, C’s i PSOE. Després de 

la reunió de la comissió dijous i l’aprovació d’un primer informe (amb 22 vots a favor i 5 en contra), avui diven-

dres s’ha reunit el plenari i s’han validat les mesures acordades pel govern espanyol en Consell de Ministres.

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha intervingut al ple per defensar la postura del govern 

espanyol i justifi car el perquè de la intervenció de la Generalitat. L’han acompanyat també altres ministres 

i diputats del Congrés que han assistit a la sessió tot i que no podien ni intervenir ni votar. Després de la 

intervenció de Rajoy, hi ha hagut dos torns de 40 minuts on els grups a favor i en contra han fi xat posicions 

i, posteriorment, s’han debatut els vots particulars presentats pels grups. A continuació s’ha dut a terme la 

votació defi nitiva, que ha aconseguit majoria absoluta.

Paral·lelament, i tal com havia demanat el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, es convoca un Ple 

del Parlament de Catalunya per a posar en debat l’actuació davant de l’aplicació de l’article 155 de la Consti-

tució Espanyola per part del Govern espanyol. Junts pel Sí i la CUP presenten una declaració en la qual insten 

al Govern de la Generalitat a aplicar els efectes de la Declaració d’Independència (que havia estat suspesa pel 

president Puigdemont 17 dies abans) i a obrir un procés constituent. La votació es dur a terme de manera 

secreta per petició dels grups de JxSí i la CUP. Els grups parlamentaris de Ciutadans, PSC i PPC abandonen 

la cambra abans de la votació i no hi participen. La Declaració d’independència quedà aprovada per 70 vots a 

favor, 10 vots en contra i 2 vots en blanc i en aquest mateix instant es constituïa la República Catalana com a 

estat independent i sobirà, de dret, democràtic i social, assumint el mandat del poble de Catalunya expressat 

en el Referèndum d’Autodeterminació de l’1 d’octubre. La Llei de Transirorietat entra en vigor i és el nou 

marc legal a Catalunya de forma temporal. L’actual Govern de la Generalitat, esdevé el Govern provisional 

de la República (fi ns a la convocatòria d’eleccions constituents) i el President de la Generalitat, Carles Puig-

demont, passa a ser també el President de la República.
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Hores més tard d’haver-se proclamat la República un grup de manifestants defensors de la unitat d’Espanya 

han recorregut el centre de Barcelona produïnt alguns incidents, com en la seu de Catalunya Ràdio, on han 

trencat vidres i bloquejat la sortida de l’emisora, a més d’agredir a tres persones.

Al vespre, M. Rajoy anuncia en directe per televisió la dissolució del Parlament de Catalunya i la convoca-

tòria d’eleccions autonòmiques el proper 21 de desembre. Rajoy ha fet l’anunci un cop fi nalitzat el Consell 

de Ministres en que ha destituït a Carles Puigdemont i tot el seu Govern i ha assumit les competències de la 

Generalitat. “Hoy en el Parlament se han impuesto los partidarios del cuanto peor mejor, que han liquidado 

una tradición de catalanismo integrador y pactista”, ha afi rmat.
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28 d’octubre. La UE no dóna suport a la República Catalana
La proclamació de la República Catalana ha aixecat molta expectació arreu del món, però ha despertat pocs 

suports polítics. Ni a Europa ni a l’altra banda de l’Atlàntic s’han produit reconeixements de la independèn-

cia: la majoria dels governs han preferit posar-se de perfi l o oferir el seu suport a Madrid. Catalunya, això 

sí, compta amb la simpatia de països com Escòcia, de regions com Còrsega i amb silencis còmplices com el 

d’Eslovènia.

29 d’octubre. Societat Civil Catalana convoca una manifestació a Barce-
lona per la convivència y la concòrdia
SCC convoca una manifestació a favor de la democràcia, la convivència i sí al diàleg i a la negociació respectant 

la Constitució i el marc legal vigent. L’entitat reitera que és el moment de recuperar ‘el seny’. L’associació 

assegura que “la aplicación del artículo 155 garantiza el autogobierno en Cataluña y en este momento es una 

medida necesaria para que se respete el Estado de derecho y las leyes. Normas como el Estatut de Catalunya 

o la Carta Magna (con un 68% participación y un 91% aceptación) han sido aprobadas con la clara intención 

de que todos los ciudadanos sin excepción actúen y convivan sin vulnerarlas”.

Per altre banda, Societat Ci-

vil Catalana assegura que 

“es inaceptable que el pre-

sidente de la Generalitat, 

Carles Puigdemont, hable 

en nombre de todos los ca-

talanes en sus declaraciones 

institucionales, teniendo en 

cuenta que desde que ocupó este cargo nunca fue el presidente de todos los ciudadanos de Cataluña. De hecho, 

ni siquiera representa a la mayoría”.

Abans i després de la multitudinària manifestació d’aquest diumenge a Barcelona, s’han vist episodis de vio-

lència i tensió per els grups ultres que s’han concentrat entremig de la majoria pacífi ca. Un cop fi nalitzat 

l’acte i els parlaments, un grup s’ha dirigit a la plaça Sant Jaume i hi ha hagut enfrentaments amb els Mossos 

d’Esquadra. A més altres ciutadans han estat agredits, com un taxista i una treballadora de Ferrocarrils de la 

Generalitat, com també una periodista de El Nacional mentre feia la seva feina. Les agresions han sigut múl-

tiples, com ja és habitual per part dels ultra-nacionalistes espanyols i com succeeix habitualment, els mitjans 

de comunicació espanyols, les han ocultat o bé han manipulat les imatges a les notícies estatals. Alguns també 

es dedicaven a llançar pedres als balcons i fi nestres de façanes on hi havien penjats símbols independentistes. 

Per les xarxes socials es podien veure videos dels incidents d’aquests grups i els seus càntics del ‘Cara al Sol’ 

o contra l’independentisme.

31 d’octubre. Des de Brussel·les Puigdemont exigeix davant d’Europa ga-
ranties d’un judici just
Carles Puigdemont des del cor d’Europa, un dia després d’haver arribat d’incògnit a Brussel·les, i amb una 

gran expectació mediàtica en una roda de premsa multitudinària, i a estones caòtica, i amb televisions de tots 

els països emetent la roda de premsa en directe, denuncia que dins la UE hi ha un estat que no compleix amb 

el valor de la independència judicial. En un discurs en què ha alternat el català, el castellà, el francès i l’anglès, 

ha tornat a entonar el missatge que havia emès nou mesos abans també des de la capital europea. ‘Escolta, 

Europa’, una crida a la implicació de la comunitat internacional en el cas català que aquest cop, però, arriba en 

un context completament diferent: amb el president i set consellers desplaçats a Brussel·les després d’haver 

declarat la independència i amb una querella per rebel·lió del fi scal general de l’Estat, José Manuel Maza, per 

la qual el Govern en ple hauria de declarar a l’Audiència Nacional els propers dies, on s’haurien de veure les 

cares amb la magistrada Carmen Lamela, la mateixa que va decretar presó incondicional per a Jordi Sànchez 

i Jordi Cuixart ja fa dues setmanes. Un escenari greu que ha portat a Carles Puigdemont a justifi car la seva 
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presència a la capital de la Unió Europea per “seguretat” i a exigir “garanties” d’un judici “just” per tornar. Al 

fi nalitzar l’acte, però, dos dels set consellers desplaçats –Joaquim Forn i Dolors Bassa– han tornat a Barcelona 

en l’últim vol i han estat rebuts al Prat amb crits i insults per part d’un grup d’ultres. No ha estat el cas de 

Puigdemont, que s’ha quedat, però ha remarcat que no busca “fugir de la justícia”. El president aprofi ta per 

desafi ar a M. Rajoy a fer del 21-D un plebiscit i acceptar-ne el resultat.

 Ha reivindicat també que totes les decisions preses des de divendres –quan el Parlament va proclamar la 

independència– van encaminades a “garantir que no hi haurà violència”. “Si l’estat espanyol opta per la vio-

lència, serà la seva decisió, però no ens hi arrossegarà”, ha avisat. Tot plegat és una crida a la implicació inter-

nacional, que, malgrat tot, per ara continua sense obtenir resposta.

3 de novembre. La jutge envia a presó mig Govern i veu el Procés com un 
pla delictiu. Manifest per la llibertat dels presos.

La jutge de l’Audiència Nacional Carmen Lamela ha decretat presó incondicional per al vicepresident, Oriol 

Junqueras, i per als set consellers: Carles Mundó, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Do-

lors Bassa i Meritxell Borràs. El titular d’Empresa, Santi Vila, a qui la magistrada diferencia per haver dimitit 

just abans de la declaració d’independència recuperarà la llibertat en les properes hores amb una fi ança de 

50.000 euros. 

Els consellers han arribat a l’Audiència escridassats per grups hostils i aclamats -excepte Vila- per represen-

tants del PDECat i ERC que els esperaven a la llunyania, sense poder avançar més pel dispositiu policial. Tots 

ells han passat per davant de la jutge Lamela, que els havia citat menys de 24 hores abans i que ha rebutjat 

ajornar les declaracions. Molt diferent ha estat l’actitud del magistrat Pablo Llarena, que uns metres més 

enllà, a la seu del Suprem, jutjava els membres de la mesa, als quals sí que ha donat una setmana més perquè 

considera que citant-los amb només un dia d’antelació es vulnera el dret de defensa. Al vespre, el fi scal gene-

ral, José Manuel Maza, s’alinea amb la mà dura de Lamela i subratlla a la SER que “prou paciència ha tingut, 

l’estat de dret”.

Lamela, la mateixa jutge que va empresonar Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, ha tornat a optar per la presó in-

condicional, cosa que confi rmen els pitjors auguris dels consellers i dels que esperen a fora, que han rebut la 

notícia amb ràbia, entre plors i abraçades. La jutge argumenta que es compleixen els tres requisits necessaris 

per dictar presó preventiva: risc de fuga, de destrucció de proves i de reiteració dels delictes. El risc de fuga 

el justifi cava per “l’elevat poder adquisitiu dels querellats” i per la capacitat de l’ANC i Òmnium “d’auxiliar-

los en cas de fugida”. Lamela també prova les seves sospites amb la presència de Carles Puigdemont i quatre 

consellers a Brussel·les. 

Lamela teixeix un argumentari en què, més enllà d’assenyalar els consellers, converteix la interlocutòria en 

una acusació a tot l’independentisme. Considera que el Procés és un pla “minuciosament dissenyat” per gene-

rar “inestabilitat política i econòmica”. En aquest pla hi entra el Govern, però també la societat civil, l’ANC i 

Òmnium, a les quals qualifi ca de “braç civil de l’aixecament”.
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La jutge, després d’assenyalar els actors, apunta els delictes. La desobediència la basa en nombroses resolu-

cions del TC. La malversació, en el fet que el referèndum estigués inclòs en els pressupostos. I la sedició i la 

rebel·lió, els més qüestionats pels experts i la defensa, els basa en el fet que es qüestionava el poder policial 

amb mobilitzacions “tumultuàries”.

Al vespre ciutadans es reuneixen davant Ajuntaments d’arreu de Catalunya per llegir un manifest condemnant 

públicament l’empresonament dels consellers del govern escollit democràticament a les urnes i demanant-ne 

l’alliberament immediat dels que consideren presos polítics i no pas polítics presos, així com la restauració 

del govern legítim de la República Catalana. També es vol donar suport a les persones empresonades i a les 

seves famílies, manifestant el desacord amb la situació de vulneració dels drets fonamentals que s’està vivint 

actualment. 

4 de novembre. Ordre de detenció internacional contra Puigdemont i els 
quatre consellers a Bèlgica
La jutge de l’Audiència Nacional Carmen Lamela ha dictat l’ordre europea de detenció de Carles Puigdemont 

i els quatre consellers cessats que són a Bèlgica. Es tracta de Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i 

Lluís Puig.

Ha enviat una interlocutòria a la Fiscalia general belga en què els acusa de rebel·lió, sedició, malversació, pre-

varicació i desobediència a l’autoritat. A més, ha rebutjat la possibilitat que Puigdemont i els consellers cessats 

declaressin per videoconferència des de Bèlgica. També ha tramitat una ordre de recerca i captura nacional i 

internacional de tots cinc, a través de Policia Nacional, Guàrdia Civil i Interpol.

6 de novembre. El jutge belga deixa en llibertat provisional Carles Puig-
demont i als quatre exconsellers 
El jutge belga ha deixat en llibertat l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i als quatre exconse-

llers amb obligació de romandre a Bèlgica fi ns que es resolgui l’ordre europea de detenció i de comparèixer 

davant el tribunal quan siguin cridats
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8 de novembre. Vaga general a Catalunya en resposta a l’empresonament 
de gran part del Govern de la Generalitat

Per segona vegada en poc més d’un mes, Catalunya viu aquest dimecres una nova jornada de vaga general 

amb carreteres tallades, serveis de tren interromputs i aules buides. En aquesta ocasió, la protesta l’ha con-

vocat la Intersindical-CSC i li donen suport l’ANC i Òmnium en senyal de rebuig a l’empresonament dels 

exconsellers. Els principals sindicats, CCOO, UGT i Pimec, se n’han desmarcat tot i que fan una crida a la 

mobilització dels seus afi liats si ho creuen oportú. En total 18 trams viaris afectats per mobilitzacions relacio-

nades amb la vaga general, a més de talls ferroviaris i tancament d’estacions de RENFE i ADIF per ocupació 

de les vies de l’AVE.

9 de novembre. El jutge envia Carme Forcadell a la presó

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha decretat presó sota fi ança de 150.000 euros per a la presidenta 

del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, acusada per la fi scalia de rebel·lió, sedició i malversació. Segons 

la interlocutòria del magistrat, hi ha un risc de reiteració del delicte, fet pel qual justifi ca l’ingrés a la presó 

sota fi ança. L’advocat de Forcadell, Andreu Van den Eynde, ha assegurat que no les havien deixat marge per 

a abonar la fi ança. Ha anunciat que, previsiblement, la pagarien demà –i, per tant, Forcadell podrà ser allibe-

rada– i ha dit que la resolució era ‘desproporcionada’ i que hi presentarien recurs.

El fi scal també demanava presó sota fi ança per als membres de la mesa Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna 

Simó i Ramona Barrufet. Per a Joan Josep Nuet, la petició era de deixar-lo en llibertat. No obstant això, el 

jutge ha imposat a Co-

rominas, Guinó, Simó i 

Barrufet una fi ança de 

25.000 euros per a elu-

dir la presó, i tindran 

una setmana de temps 

per a pagar-la. A Nuet, 

l’ha deixat en llibertat 

sense fi ança.

11 de novembre. Manifestació a Barcelona per reivindicar la llibertat dels 
presos polítics. 
750.000 persones inunden Barcelona per donar suport als Jordis i el Govern al crit de “No esteu sols”. La 

manifestació ha estat, en paraules de Marcel Mauri, portaveu d’Òmnium, “un gest col·lectiu de tendresa” amb 

els que consideren presos 

polítics, i no pas polítics 

presos, que des de fa 27 

dies -en el cas dels Jor-

dis- i 10 dies -en el cas del 

Govern- estan empreso-

nats a Madrid. Durant la 

manifestació un grup de 

violoncel·listes, formats 

expressament per l’ocasió 

per Músics per la Lliber-

tat, han interpretat ‘El 

cant dels ocells,’ moment 

en que els manisfestants 

han restat en silenci.
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5 de desembre. El Suprem retira les euroordres de cerca i captura contra 
Puigdemont i els quatre consellers a Bèlgica

Canvi de guió d’última hora en el procés judicial per a Carles Puigdemont i els quatre consellers a Brussel·les, 

i en el primer dia de campanya. El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha acordat retirar les euroordres 

de detenció dictades contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret i Clara Ponsatí i 

que es comuniqui la decisió a les autoritats belgues. Al·lega que ell no va ser qui va executar l’ordre de cerca 

i captura i que, en tractar-se d’una causa conjunta, no es pot processar en diferents països. En una altra pro-

vidència per evitar malentesos de tan sols una pàgina, també especifi ca que ha retirat les ordres de detenció 

internacionals. És a dir, que Puigdemont i els consellers, si volen, poden viatjar fora de la Unió Europea. Ara 

bé, en cap cas ha retirat l’ordre de detenció en territori espanyol. 

Llarena evita doncs una derrota jurídica a Brussel·les ja que veu el risc que no s’acabi imputant els membres 

del Govern a Bèlgica pels mateixos delictes que els investigats a Espanya, fet que difi cultaria una “resposta 

homogènia que va justifi car l’acumulació de les actuacions”. D’aquesta manera blinda la decisió de Lamela, ja 

que llavors es tractava de causes diferents. En defi nitiva, creu que els processats a Espanya podrien col·locar-

se en un “pitjor dret” que els que es troben “fugats”.

A Bèlgica no existeix el delicte de sedició i rebel·lió tal com es coneix a Espanya; el seu contingut és diferent. 

I només els haurien extradit si Espanya els jutjava a tots per un sol delicte, i econòmic: el de malversació. 

7 de desembre. Manifestació  a Brussel·les: l´independentisme es fa notar 
al cor d´Europa

Més de 45.000 persones, segons la policia belga, participen en la manifestació en defensa de la República Ca-

talana sota el lema ‘omplim Brussel·les’. L’Assemblea Nacional Catalana, l’ANC de Brussel·les i Òmnium Cul-

tural convoquen aquesta gran mobilització, que va sorgir d’una iniciativa ciutadana. L’acte es fa per denunciar 

la manca de democràcia de l’estat espanyol i reivindicar la llibertat d’expressió i l’alliberament dels presos 

polítics.  El barri europeu és ple d´estelades, bufandes grogues i pancartes reclamant la llibertat dels presos.

Puigdemont, que ha tancat l’acte, ha hagut de fer un recorregut alternatiu per seguretat i només s’ha su-

mat a la capçalera al fi nal de la manifestació, a la que també han acudit altres polítics catalans com 

l’expresident de la Generalitat Artur Mas o el portaveu del Congrés d’ERC, Gabriel Rufi án, entre d’altres. 

L’expresident de la Generalitat i els quatre exconsellers a Bèlgica, que també han intervingut en un acte 

on ha sonat l’Himne de l’Alegria, han estat rebuts entre crits de “no esteu sols” pels participants, que duien 

impermeables, bufandes i gorres grocs, el color elegit pels independentistes com a símbol de protesta.

L’exconseller Toni Comín ha estat qui ha adoptat un to més dur en la seva intervenció, dient “franquistes” al 

Govern de M. Rajoy. Puigdemont ha acabat el seu discurs adreçant-se al president de la Comissió Europea, 

Jean Claude Juncker: “Havieu vist mai enlloc del món una manifestació com aquesta per donar suport a cri-

minals?. 

La marxa ha sortit del parc del Cinquantenari per un recorregut variat respecte a l’inicial per indi-

cació de la Policia belga, que ha hagut de tancar alguns carrers del barri europeu, inclosa el carrer Ste-

vin, que transcorre per darrere de la Comissió Europea. Els crits més escoltats han estat “ Puigdemont, 

president”, “ Llibertat presos polítics” i “ Independència”. Centenars d’independentistes també han fet 

concentracions espontànies, en les darreres hores, en llocs turístics com la Grand-Place o el Sablon.

Els organitzadors de la marxa, els líders d’ANC i Òmnium, Agustí Alcoberro i Marcel Mauri, respectiva-

ment, s’han felicitat per la capacitat de convocatòria i una organització que ha inclòs més d’una  trentena 

d’avions que han traslladat manifestants des de Catalunya als aeroports belgues, a més de diversos centenars 

d’autocars i milers de vehicles particulars.
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14 de desembre. El jutge belga tanca el cas de l’extradició de Puigdemont 
i els seus conseller cessats.

La justícia belga ha arxivat, per la petició de les autoritats espanyoles, la sol·licitut d’extradició del cessat 

president de la Generalitat Carles Puigdemont i dels altres quatre consellers també cessats per l’aplicació de 

l’article 155, que romanen a Bèlgic des de fi nals d’octubre. La decissió judicial arriba després que el Tribunal 

Suprem espanyol decidís retirar les ordres europees de detenció i entrega que pesaven sobre els cinc polítics 

catalans. Fonts de la defensa han indicat que en la sessió el magistrat ha confi rmat que no hi havia cas i s’ha 

donat per tancat, i per tant queden lliures per viatjar fora de Bèlgica tot i que a Espanya serien detinguts.
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21 de desembre. Eleccions al Parlament de Catalunya. Resultats.

29 de desembre. M. Rajoy anuncia que convocarà per el 17 de gener la 
sessió constitutiva del Parlament de Catalunya
El màxim mandatari d’Espanya, Mariano Rajoy, amb les atribucions que l’hi han sigut conferides per l’article 
155 de la Constitució espanyola aplicades a Catalanya, ha decidit adelantar la constitució del nou Parlament 
català. Assegura que no ha sigut “un año fácil” per la situació catalana i sobre Carles Puigdemont diu “Es 
absurdo que quiera ser presidente de la comunidad autónoma desde el extranjero. No es una cuestión jurídica, 
sino de puro sentido común”. El president espanyol descarta fer canvis o cap remodelació en el seu gabinet 

després del fracàs del seu partit en les eleccions autonòmiques catalanes.

30 de desembre. Puigdemont fa balanç de l’any que s’acaba
El president destituït en aplicació de l’article 155, Carles Puigdemont, ha fet aquest dissabte des de Brussel·les 
i en poc menys de 7 minuts el seu discurs de balanç de fi nal d’any “en les circumstàncies més inversemblants 
imaginables”. Així ha defi nit el missatge que ha adreçat a través de les xarxes socials en substitució del tradi-
cional discurs de Cap d’Any que fa cada Nadal el president de la Generalitat.

Puigdemont ha començat el seu discurs recordant els “presos polítics”, i tot seguit ha fet una crida al diàleg i 
la negociació, en contraposició a la violència i la represió, que diu que no ha funcionat, alhora reclama de nou a 
M. Rajoy que “reconegui els resultats del 21D”. Diu que és una demanda de la ciutadania catalana, espanyola 
i europea. A més li pregunta “de què ha servit tanta repressió”. Davant aquesta situació, Puigdemont exigeix 
a l’Estat que rectifi qui, repari i restiueixi tot allò que han destituït sense el permís ni l’aval dels catalans “les 
urnes han parlat, la democràcia ha parlat, tothom a parlat”. S’ha referit també a la participació del 21D. Diu 
que ha estat històrica i que demostra que els catalans no tenen “por de les urnes”, i remarca que els resultats 
donen dret a fer república. El 130è president de la institució ha tancat el discurs amb una ap·pelació als valors 
republicans : “Espero que sigui un any pròsper, un any de progrés, un any d’harmonia en què gaudim dels 

valors fundacionals de la república; llibertat, igualtat i fraternitat”.

Cens  132

Vots    111

Nuls 0

En blanc 0

Resultats

JxCAT 49 CUP 5

ERC 28 CatECP 4

Cs 13 PACMA 1

PSC 11 PP 0

A Torrent

A Catalunya

* Resultats amb el 99,89% escrutat. En el resultat defi nitiu, amb el recompte 

dels vots per correu, el PP ha guanyat un escó en detriment de C’s

Votants  4.360.843

Abstencions    961.426 

V. en blanc 19.377 

Vots nuls 16.027

Resultats

C’s 1.102.099

JxCAT 940.602

ERC 929.407

PSC 602.969

CatComú 323.695

(81,94%)

(18,06%)

(0,44%)

(0,37%)

(25,37%)

(21,65%)

(21,39%)

(13,88%)

(7,45%)

CUP 193.352

PP 184.108

PACMA 38.520

Recortes cero 10.114

PU M+J 573

(4,45%)

(4,24%)

(0,89%)

(0,23%)

(0,01%)

*
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Març

• Atorgar a l’Escola Doctor Arruga de Begur, una 

subvenció de 1.500,00 €, per contribuir a la qualitat 

de l’ensenyament de l’Escola, aplicant la despesa a 

l’aplicació pressupostària núm. 17.01.920.48000.

• Adhesió a la Xarxa Local SITMUN-Girona de la 

Diputació de Girona, segons l’acord del Ple de la 

Diputació de Girona de 20 de desembre de 2016, 

en el que s’aprovà el protocol d’adhesió a la Xarxa 

Local SITMU-Girona, que ofereix el nou sistema 

d’Informació Territorial sense cost per als ens locals 

de la demarcació.

• S’aprova inicialment el Projecte de les obres de 

“Millora de l’últim tram del Camí de Sant Feliu de 

Boada” redactat per l’enginyer de Camins, Canals i 

Ports, Bartomeu Soley i Espuña.

Abril

• S’aprova inicialment per segona vegada el Pla 

d’Ordenació urbanística Municipal (POUM) de 

Torrent,  amb l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE) 

que en forma part, redactat per LAND Urbanisme 

i Projectes SLP, que conté la documentació 

relacionada a l’article 115 del Decret 305/2006, de 

18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme. 

• S’exposa a informació pública el Pla d’Ordenació 

urbanística Municipal (POUM) del municipi de 

Torrent  i  l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE), 

durant el termini de quaranta-cinc dies hàbils, a 

comptar de l’endemà de la darrera publicació del 

present acord al Butlletí Ofi cial de la Província 

de Girona (BOP), al diari el Punt-Avui, al Diari 

de Girona, al tauler d’anuncis municipals i a 

la pàgina web municipal, als efectes que totes 

aquelles persones interessades puguin presentar 

les al·legacions que considerin oportunes sobre el 

contingut del Pla d’ordenació urbanística Municipal 

i l’Estudi Ambiental Estratègic de Torrent, les 

quals podran ser presentades al Registre General 

de l’Ajuntament. El mes d’agost tot i ser inhàbil, 

es podrà consultar la documentació i presentar 

al·legacions, però no comptarà a efectes del termini 

d’exposició pública.

• Es sotmet el POUM a les consultes que procedeixin 
de les administracions públiques afectades i del públic 
interessat, de conformitat amb el que s’estableix en 
el Document de Referència del POUM elaborat per 
l’Ofi cina Tècnica d’Avaluació Ambiental (OTAA) 
del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Maig

• Aprovar inicialment l’expedient núm. 2/2017 de 
modifi cació de crèdit del Pressupost general de 
l’entitat local per a l’exercici de 2017.

• S’aprova la proposta de Codi de Bon Govern de 
l’Ajuntament de Torrent

• S’aprova la modifi cació del contracte de prestació 
de serveis per a la redacció del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Torrent, entre aquest 
Ajuntament i l’empresa Land Urbanisme i Projectes 
SLP, per incloure-hi els treballs addicionals de haver 
de tornar a elaborar una nova versió del document 
i per redactar el Catàleg d’edifi cacions en sòl  no 
urbanitzable, per un import de 6.316,20 € (IVA 
INCLÒS).

Juliol
• Es proposa com a festes locals per a l’any 2018 al 
municipi de Torrent: Dissabte 25 d’agost de 2018, 
Festa Major i Dissabte 15 de desembre de 2018, 
Santa Llúcia.

• S’aprova inicialment la modifi cació del plànol 
de delimitació de franges de prevenció d’incendis, 
segons el que estableix la Llei 5/2003.

• S’estableix que els propietaris de parcel·les urbanes 
i d’edifi cacions i instal·lacions aïllades determinades 
al plànol de delimitació són els subjectes obligats 
per la Llei 5/2003 a complir les determinacions 
d’aquesta respecte la prevenció d’incendis.

• S’estableix que les parcel·les urbanes, edifi cacions 
i instal·lacions aïllades benefi ciades per les franges 
de protecció són les que fi guren dins dels sectors 
grafi ats com a polígons obligats a protegir al plànol 
de delimitació i que llurs propietaris han de fer-
se càrrec de les despeses derivades de l’obertura i 
manteniment de les franges de protecció de que es 
benefi cien.

Informació general d’acords del ple, 
comunicacions, propostes i reunions
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• Es determina que la servitud forçosa prevista per la 
Llei 5/2003 s’estableix sobre els terrenys forestals 
grafi ats al plànol de delimitació en què s’han de fer 
les franges de protecció.

• Es determina que el traçat dels polígons obligats 
així com el traçat de la franja exterior de protecció 
poden estar subjectes a revisió i modifi cació 
mitjançant projectes executius o qualsevol altre 
tipus de document aprovat per l’ajuntament. 

• S’aprova inicialment la modifi cació de l’Ordenança 
de Policia, Bon Govern i Via Pública que afecta als 
articles 25 i 38.

Agost

• La Generalitat ha anunciat la licitació per l’execució 
de les obres del projecte constructiu de millora local. 
Millora de nus. Rotonda a la carretera GI-652 al 
PK 0+800. Tram: Torrent. Clau: MG-08007-A1.
Pressupost de licitació: 340.133,48 € sense IVA 
411.561,51 € IVA inclòs (21,00%)  
 

Setembre

• El bisbe de Girona, Francesc Pardo, signa diversos 
nomenaments que entren en vigor a partir del 14 de 
setembre. Mossèn Rafel Felipe, rector de Palafrugell, 

Mont-ras i Llofriu, ho serà també de Torrent. Al 

seu costat hi haurà mossèn Pere Artigas. Per tant 

Torrent ja no forma part de la Parròquia de Pals si 

no que passa a ser-ho de la parròquia de Palafrugell. 

El fi ns ara rector de Torrent, Mossèn Joan Pujol, 

ha estat nomenat nou rector de les parròquies de la 

Mare de Déu dels Àngels i de Santa Maria Assumpta 

de Sant Feliu de Guíxols.

• Reunió informativa al local polivalent sobre les 

franges de protecció forestal per a la prevenció 

d’incendis. Per a la xerrada informativa i participen 

membres del Consell Comarcal del Baix Empordà, 

dels agents rurals i del cos de bombers de la 

Generalitat.

Octubre
• L’administració electrònica arriba a l’Ajuntament 

de Torrent amb El Pla d’Acció eMunicipis, que té 

com a objectiu ajudar els ajuntaments a tramitar tots 

els procediments administratius electrònicament, 

tal com estableix la Llei 39/2015, de procediment 
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administratiu comú de les administracions 
públiques. Els bons resultats del Pla d’Administració 
Electrònica que la Diputació de Girona i el Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) 
van implementar experimentalment arriben a 21 
Ajuntaments gironins, entre ells el de Torrent. 
La implantació d’aquest model facilitarà que els 
ciutadans puguin fer els tràmits per internet de 
manera més fàcil. La bona acollida d’aquest Pla 
d’Acció eMunicipis s’està fent palesa, especialment, 
entre els ajuntaments més petits, els que tenen més 
difi cultats en la transició del paper al byte, ja que 
disposen de menys recursos econòmics I humans. 
La implementació del pla es duu a terme mitjançant 
l’oferiment d’assessorament personalitzat i d’un 
programari específi c que permet la modernització i 
agilització de les gestions administratives, així com 
el progressiu abandonament de l’ús del paper. 

• Manifestar el suport al Govern de Catalunya i 
al Parlament per fer efectiu el mandat popular del 
passat 1 d’Octubre en els termes que estableix la 
Llei del Referèndum d’Autodeterminació i la Llei de 
Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República 
aprovades pel Parlament de Catalunya.

• Es condemna la violació de drets fonamentals 
a Catalunya a través de les mesures repressives 
aplicades per l’Estat espanyol contra la població i 
les institucions catalanes.

Novembre

• S’aprova el pressupost de Tecplan Enginyeria i 
Urbanisme SL, per un import de 6.534,00 €, pels 
treballs de redacció del projecte executiu de les 
obres de Nova pavimentació a la Plaça Major i al 
carrer Tomàs Coll. 

• S’aprova provisionalment la modifi cació de 
l’article 8 de l’ordenança fi scal de l’impost sobre 
béns immobles de naturalesa rústica i urbana, que 
estableix el tipus impositiu del 0,765 % per als béns 
immobles de naturalesa urbana.

• Es condemna de forma enèrgica, alta i clara 
tota la violència injustifi cada generada per l’Estat 
espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i 
veïnes dels nostres pobles i ciutats que l’únic que 
volien és decidir i exercir la democràcia. Unes 
agressions dictades pel govern de l’Estat que van 
provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats 
en centres hospitalaris.

• Es dona tot el suport a les persones ferides durant 
les càrregues policials d’ahir a Catalunya. 

• S’exigeix la retirada dels efectius policials del 
Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia Civil enviats 
de manera expressa per impedir l’exercici democràtic 
de votar en un referèndum, reprimint amb violència 
les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. 
Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes 
les responsabilitats pels danys personals i materials 
conseqüència d’aquesta brutal repressió.

• Es demana la dimissió del Delegat del Govern 
d’Espanya a Catalunya, Enric Millo, com a un dels 
principals responsables per l’actuació violenta i 
desproporcionada dels cossos policials espanyols en 
molts col·legis electorals i declarar-lo persona non 
grata al nostre municipi.

• Es demana la mediació i el suport de les institucions 
europees i de la comunitat internacional.

• Es deixa constància que els municipis catalans i 
els seus càrrecs electes estaran al costat d’allò que 
decideixin les institucions catalanes, Govern català i 
Parlament de Catalunya.

• S’exigeix la llibertat immediata dels presidents 
de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i 
d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. 

• Es denuncia la manca de separació de poders a 
l’Estat espanyol, així com la manipulació i coacció 
dels mitjans de comunicació.

• Es demana a les institucions europees que no 
continuïn donant l’esquena a Catalunya davant 
accions pròpies d’una dictadura.

• S’aprova defi nitivament el Projecte de Millora 
de l’últim tram del camí de Sant Feliu de Boada 
redactat per l’enginyer de Camins, Canals i Ports, 
Bartomeu Soley i Espuña.

• Sorteig dels membres de la mesa electoral eleccions 
al Parlament de Catalunya el 21 de desembre

Desembre
• S’aprova inicialment el Pressupost General Únic 
d’aquesta Entitat per a l’exercici de 2018, juntament 
amb les seves bases d’execució i els annexes 
corresponents, la plantilla de personal i la relació de 
llocs de treball.

• Es declara l’inici de l’expedient de contractació de 
l’actuació  “Millora de l’últim tram del camí de Sant 
Feliu de Boada”.

• S’aprova l’expedient de contractació conjunta 
de les obres, pel procediment obert i tramitació 
ordinària, d’acord amb els projectes tècnics aprovats 
i els plecs de clàusules de condicions econòmic 
administratives.
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Solucions a les endevinalles de l’Alba, la Jana i la Clàudia:

1 - Sobre l´arbre cap, amb el soroll del tret marxen tots!

2 - Pel sostre, el cotxe és descapotable!

3 - Jaguar you! (“How are you” expressió anglesa que signifi ca “com estàs?”)

Solució a la sopa de lletres:
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Informació, telèfons d’interès i horaris
Ajuntament
Tel: 972 611667
Fax: 972 610317
torrent@ddgi.cat
ajuntament@torrent.cat
www.ddgi.cat/sites/torrent
      ajuntament.detorrentdemporda

Ofi cines

Dimarts i Dijous
de 17:00 a 20:00h
Dimecres i divendres
de 10:00 a 13:00h

Alcalde

Dijous de 19:00 a 20:00h

Tècnic municipal

Dimarts i dijous
de 17:00 a 20:00h

Deixalleria mòbil
Recollida a la Plaça Major.
Segon dilluns dels mesos;
(contactar amb l’Ajuntament)
d’11:00 a 14:00h.

Jujat de Pau
Tel: 972 611667
Fax: 972 610317
Divendres de 12:00 a 13:00h

Registre Civil
Tel: 972 611667
Fax: 972 610317

Ofi cines

Dimarts i dijous de 17:00 a 20:00h
Dimecres i divendres 
de 10:00 a 13:00h

Serveis 

Consell comarcal 
del Baix Empordà 972 642310

Servei de recaptació 972 640924

Correus (Pals) 972 636642

Sorea aigua 
i clavegueram 972 300255

Sorea avaries 902 250370

Fecsa-Endesa avaries 800 760706

Fecsa-Endesa 
atenció al client 800 760333

Gas butà A. Adrià 
(Sarria de Ter) 972 170101

Sarfa 972 300262

Servei taxi,TCB 972 612222

Informació 24 hores 
carreteres 972 200131

Enllumenats Costa Brava

(atenció al client) 972 612263

Enllumenats Costa Brava

(contestador d’incidències) 900 365724

Sanitat 

Consultori mèdic de Torrent 

Dimecres de 16:00 a 17:15h 

Urgències 

Hospital Palamós  972 600003

CAP Palafrugell 972 610607

CAP, Centre 
de programació 

telefònica 972 609222

Consultori mèdic 

de Pals 972 637024

 Emergències     112

Altres 

Parròquia de Torrent 

(Palafrugell) 972 300 735

PER INCIDÈNCIES EN L’ENLLUMENATPER INCIDÈNCIES EN L’ENLLUMENAT 
PÚBLIC CONTACTEU EN HORARIS D’OFI-PÚBLIC CONTACTEU EN HORARIS D’OFI-
CINA A L’AJUNTAMENT DE TORRENT O BÉ CINA A L’AJUNTAMENT DE TORRENT O BÉ 
DIRECTAMENT A L’EMPRESA ENCARRE-DIRECTAMENT A L’EMPRESA ENCARRE-
GADA DEL MANTENIMENT DE L’ENLLU-GADA DEL MANTENIMENT DE L’ENLLU-
MENAT PÚBLIC, MENAT PÚBLIC, ENLLUMENTATS COSTA ENLLUMENTATS COSTA 
BRAVA:  BRAVA:  972 612 263972 612 263
FORA D’HORARIS D’OFICINES ES FACILI-FORA D’HORARIS D’OFICINES ES FACILI-
TA UN CONTESTADOR PER A DEIXAR-HI TA UN CONTESTADOR PER A DEIXAR-HI 
REGISTRADA L’INCIDÈNCIA QUE EN LES REGISTRADA L’INCIDÈNCIA QUE EN LES 
PROPERES HORES ES RESOLDRÀ. PROPERES HORES ES RESOLDRÀ. CON-CON-
TESTADOR D’INCIDÈNCIES DE L’ENLLU-TESTADOR D’INCIDÈNCIES DE L’ENLLU-
MENAT PÚBLIC: MENAT PÚBLIC: 

900 365 724900 365 724
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