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Detenen l’alcalde de Miravet per
presumpta violència de gènere
La jutgessa de Falset va decretat ahir la llibertat amb càrrecs d’Antoni Borrell
ACN

ACN

Fernández, en una imatge d’arxiu.

Dos activistes, denunciats per
desordres públics al plenari
Dos activistes van protestar
ahir al migdia al ple de l’Ajun·
tament de Salou en contra del
desmantellament de les vies
de la costa i de l’aprovació de
la Relació de Llocs de Treball.
Segons un dels dos implicats,
el que ocupava fins fa poc la
Residència Montemar de Cam·
brils Jorge Fernández, la Policia
Local els ha fet fora del plenari.
Després, ja a fora, els agents han
aixecat acta i han obert diligèn·
cies per desordres públics. No
és el primer cop que Fernández
protagonitza una acció similar.
El setembre de 2018 va irrom·
pre al ple de Cambrils acusant

els regidors de «corruptes».
Ahir la seva indignació es va fer
sentir al voltant de l’aprovació
de la reforma de la Relació de
Llocs de Treball, ja que des de
fa un mes un grup de treballa·
dors fins fa poc d’una empresa
subcontractada per l’Ajunta·
ment de Salou. «No us sembla
surrealista estar aprovant això
mentre hi ha sis persones que
estan al carrer?», preguntava
Fernández. Més tard, un altre
activista va interrompre la ses·
sió reclamant que s’impulsi un
projecte de tramvia per aprofi·
tar les vies de la costa. Josep M.
Llauradó

L’alcalde de Miravet, Antoni Bor·
rell, va ser detingut ahir per un
supòsat delicte de violència de
gènere. Un jutge de Falset va de·
cretar ahir la seva llibertat amb
càrrecs. Els Mossos d’Esquadra
van detenir dimarts l’alcalde del
municipi de Miravet, a la comar·
ca de Ribera d’Ebre, acusat d’un
delicte de violència de gènere,
pel qual ja va ser detingut el pas·
sat dia 25 de març. El polític, que
va passar ahir a disposició de la
jutgessa de Flaset, va quedar en
llibertat amb càrrecs i mesures
cautelars d’allunyament i no co·
municació amb la denunciant.
Antoni Borrell, de 52 anys, és
alcalde de Miravet des del 2007,
encapçalant una candidatura
vinculada a Esquerra Republica·
na de Catalunya (ERC).
Davant la seva detenció, ERC
va demanar a Antoni Borrell que
deixi el càrrec de manera im·
mediata després de tenir conei·
xement de la seva detenció per
suposat cas de violència masclis·
ta. En un comunicat fet públic
ahir, la formació va condemnar

Antoni Borrell, alcalde de Miravet, en una imatge d’arxiu.

«qualsevol mostra de violència
masclista» i va voler refermar el
«compromís amb l’eradicació del
masclisme de la nostra societat
i amb la lluita contra les violèn·
cies masclistes de tot tipus». Se·

gons va precisar, Borrell «no té
cap vinculació orgànica amb el
partit», malgrat haver estat elegit
com a alcalde del municipi des de
2003 encapçalant la llista d’Ente·
sa per Miravet-Acord Municipal,

vinculada als republicans. El
partit, a més, s’ha compromès a
«impedir» que repeteixi com a
candidat a l’alcaldia de Miravet
en una candidatura en la qual hi
participin.
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‘El Vi Fa Sang’, un maridatge
únic entre la novel·la negra i els
vins de la DO Conca de Barberà
L’Espluga de Francolí acull des de demà i fins diumenge la cinquena edició d’aquest festival
Anna Ferran

Quan imaginem l’escena d’un
crim d’una de les mítiques de
les històries d’Agatha Christie
o de Sir Arthur Donan Coyle,
és bastant probable que visua·
litzem una víctima i una copa
de vi o de licor trencada a terra
i el seu contingut tacant la ca·
tifa. Aquesta imatge dona peu
posteriorment a tota una sèrie
d’investigacions i girs inesperats
que acaben amb la resolució del
crim. Si bé els escenaris i l’estil
de les novel·les negres han evo·
lucionat amb el temps i actu·
alment compta amb múltiples
variants, el cert és que aquest
gènere cada cop té més adeptes i
més escriptors, fora i també dins
de les nostres contrades.
Justament l’auge d’aquest gè·
nere literari i l’impuls del món i
del vi, van ser els detonants, ara
fa cinc anys, de la creació del
festival El Vi Fa Sang, de l’Es·
pluga de Francolí. Des de demà

i fins diumenge, la cinquena
edició omplirà d’intriga diversos
escenaris d’aquesta localitat de
la Conca de Barberà. Enguany,
la temàtica sobre la qual girarà
el festival és novel·la criminal i
baixos fons.
Xerrades i presentacions
De fet, la primera de les taules
rodones que s’ha organitzat en
el marc del festival porta per
títol Policia i baixos fons i apro·
fundirà sobre aquests ambients
marginals que s’han convertit
en una font d’inspiració inesgo·
table pels autors de la novel·la
criminal. Les taules rodones,
així com les presentacions i col·
loquis, es duran a terme al Mu·
seu de la Vida Rural.
Els altres debats que s’han
organitzat reflexionaran sobre
l’evolució que ha patit el gènere
de la novel·la criminal, els esce·
naris urbans i rurals d’aquest ti·
pus de novel·les i per últim tam·

bé mostraran com funcionen
altres festivals noir de la resta
d’Europa.
A tot això, cal sumar-hi que
s’ha preparat el col·loqui Vi i literatura: un maridatge òptim,
amb els autors de la Guia de
Vins de Catalunya. Així mateix,
es duran a terme presentacions i
signatures de llibres dels darrers
títols que els autors més des·
tacats del país d’aquest gènere
han publicat.
El Museu de la Vida Rural
també acollirà l’entrega dels
premis que atorga el festival.
L’escriptor valencià Ferran Tor·
rent rebrà el Premi Nacional El
Vi Fa Sang. El Premi Internacio·
nal enguany serà a títol pòstum,
i anirà dedicat a Jean Claude
Izzo, conegut per crear el per·
sonatge de Fabio Montale, un
policia que lluita contra l’hampa
marsellesa i destaca pel seu gust
pel menjar i el bon vi. El Premi
Honorífic anirà per Jordi Canal,

El Celler Vidbertus oferirà dissabte un sopar literari i posteriorment un concert de jazz.

que havia estat el director de la
biblioteca La Bòbila de l’Hos·
pitalet de Llobregat, el primer
centre especialitzat en novel·la
criminal de Catalunya.
Degustacions literàries i jazz
Però el festival també inclou ac·
tivitats vinculades amb l’oci i la
gastronomia. De fet, demà ma·
teix l’Hostal el Senglar acollirà el
sopar inaugural del festival, que
estarà amenitzat pel grup Cor·
randes són Corrandes. Dissabte,
Art Restaurant durà a terme un
dinar literari i a la nit, l’activitat

es traslladarà al Celler Vidber·
tus, que oferirà un sopar litera·
ri amb tapes i vins del celler a
partir de dos quarts de 10 de la
nit. A les 11, aquest mateix espai
acollirà la nit de jazz en viu. El
conjunt Susana Sheiman Quin·
tet interpretarà Un homenatge a
Ella Fitzgerald, que s’intercalarà
amb la lectura dels microrelats
criminals que s’han presentat
al concurs que s’organitza amb
motiu del festival.
El Vi Fa Sang ha apostat sem·
pre per implicar a tota l’Espluga
de Francolí i per això, un any

més, diversos establiments col·
laboren amb el festival guarnint
els seus aparadors amb alguns
dels llibres que es presenten en
aquesta cinquena edició. A més,
i de cara a la jornada de demà a
la tarda, s’han organitzat gim·
canes infantils i juvenils, en les
quals els participants hauran de
trobar el criminal que s’amaga
en els establiments que exhi·
beixen aparadors dedicats al
festival.
El programa, els autors i tots
els detalls sobre El Vi Fa Sang a:
elvifasang2019.wordpress.com.

