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Testimoniatge. El llibre ‘34 dies de tardor i 1 de primavera’ relata l’experiència de l’exconsellera

Meritxell Borràs publica el diari
personal que va escriure a presó
L’hospitalenca
espera judici per
desobediència després
de passar un mes en
presó preventiva arran
de l’1-O
Meritxell Borràs era consellera de
Governació quan es va celebrar el
referèndum de l’1-O. L’1 de novembre escrivia: “Soc a Brussel·les. El
President ens hi ha convocat a tot
el Govern”. Amb aquesta frase comença el diari personal que va escriure quan poc després va tornar
a Espanya i la justícia va decretar
presó preventiva contra ella i altres
membres del Govern de la Generali-

tat per desobediència. Va passar 32
nits a Alcalá-Meco, on va compartir
cel·la amb l’exconsellera de Treball
Dolors Bassa, amb qui ara la uneix
una sòlida amistat. Va sortir quan va
abonar una fiança de 100.000 euros
i en pocs dies, la seva parella li va
demanar matrimoni i es van casar el
març del 2018.
Borràs ha decidit publicar aquest
relat personal en el llibre 34 dies de
tardor i 1 de primavera, amb pròleg
del periodista Antoni Bassas. “M’ha
costat molt publicar-lo. És un diari
íntim, personal, escrit en femení, no
per parlar del procés sinó per explicar-me i deixar testimoniatge per als
meus fills”, diu Meritxell Borràs.
L’exconsellera afirma que “no hem
fet res punible que mereixi presó” i
entre els moments més durs destaca

“l’aïllament, estar lluny dels teus és
pitjor que el menjar, el fred o la intimitat que perds a la cel·la. Només pots

fer una trucada de cinc
minuts al dia i rebre
una visita a la setmana
a través d’un vidre, és
terrible la distància que
hi posa aquest vidre!”.
Per això mateix, la seva
parella li va demanar
per casar-s’hi: “allà,
si no hi ha papers, no
pots tenir visites sense
el vidre”.
El llibre, que Òmnium
va presentar a la Tecla
Sala el 4 d’octubre i que
Junts x L’H presentarà
el 18 d’octubre (20h,
Barradas), l’ha dedicat
al seu pare, l’històric dirigent de CDC
mort el 2017, Jacint Borràs, i a la seva
mare. y

Política. Actuacions, ponències i protagonistes de la votació del 2017 i d’altres lluites ciutadanes

Els CDR commemoren l’1-O
a L’H davant el Vilumara
Els comitès de defensa de la república (CDR) de L’Hospitalet van celebrar actes als barris i un acte unitari
el 30 de setembre per commemorar
el referèndum de l’1 d’octubre del
2017. L’acte central va tenir lloc al
parc de Can Creixells, rebatejat pels
CDR com a parc de l’1 d’Octubre, ja
que es troba davant l’Institut Can Vi-

lumara, on es van produir càrregues
policials contra els votants. Aquests
van exposar la seva experiència. A
més, hi van assistir altres col·lectius
de lluita ciutadana com Contra los
Muros (Múrcia). L’1 d’octubre també
es van fer aturades davant centres
de treball i col·legis electorals, i a la
plaça de l’Ajuntament. y

Vídeo
Actes i opinions
sobre l’aniversari
de l’1-O

Acte per rememorar l’1 d’octubre al parc de Can Creixells

Vivienda

La Guardia
Urbana paraliza
un piso colmena
La Guardia Urbana cerró el local de
la calle Holanda en donde la empresa Haibu 4.0 estaba acabando de
instalar un piso muestra de las microviviendas que quiere construir en
Barcelona. El local, de 150 m2 de
superficie, contenía hasta cinco de
estos micropisos. La empresa, pendiente de conseguir la licencia de
exposición para poder mostrar los
pisos, asegura que no hace nada
ilegal porque no vive nadie. A través
de las redes sociales, la alcaldesa
Núria Marín ha dejado claro respecto a la operación que “en la ciudad
no tienen cabida los pisos colmena”, y ha asegurado que “esta no es
la vía” para garantizar una vivienda
digna para todos. El Ayuntamiento
de Barcelona ya prohibió a Haibu
4.0 construir pisos colmena. y

Autobús

La residencia de
Can Serra tiene
parada de la LH1
La línea de autobús LH1 realiza una
parada en la Carretera de Esplugues,
cerca del centro de día y residencia
de Can Serra en horarios concretos.
Los vehículos que añaden la parada
a su recorrido salen del Tanatorio,
de lunes a viernes, a las 16.15h y a
las 18.15h, y llegan 25 minutos después, y los de los sábados y festivos
de 16.30h y 18.30h, que llegan en
20 minutos. y

