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La plataforma Aturem les guerres arriba a l’Alt Urgell. De moment són a penes una gota d’aigua, la iniciativa personal de Fermí Tordesillas, que 
divendres es plantava en solitari a les portes de l’Ajuntament d’Oliana. Ahir ja s’hi havien sumat un parell més de persones. Continuaran
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Armilla i al carrer. Tot sol per comen-
çar, sense cap recança. En silenci. Així 
es va plantar divendres passat Fermí 
Tordesillas davant de l’Ajuntament 
d’Oliana. Ahir repetia i ja l’acompanya-
ven un parell més de persones. Fins a 
l’Alt Urgell i com una iniciativa mera-
ment individual, personal, un tema de 
consciència, arriba la plataforma Atu-
rem les guerres, que està cridant a mo-
bilitzacions similars per altres ciutats 
de Catalunya. Si el secunden, satisfet; 
si no, continuarà en solitari, assegura. 
“Cap frustració, arribin o no els altres. 
Jo col·laboro, em moc, perquè veig les 
guerres, totes les guerres, però ara ma-
teix la que tenim a les portes... és quel-
com de molt perillós”. 

Barcelona, Girona, Vilanova i la Gel-
trú, Sabadell, Terrassa, Tarragona. Són 
algunes de les ciutats on aquest movi-
ment ciutadà ha començat a manifes-
tar-se, en concentracions que es desen-
volupen des de fa tres setmanes. Per 
què Oliana precisament, a la comarca 
de l’Alt Urgell? “Personalment ho he 
decidit perquè soc de Peramola i és la 
ciutat més gran d’aquí a la vora. Havia 
pensat en Solsona o la Seu d’Urgell, que 
és cert que sembla més lògic”, com a ca-
pital de comarca, reconeix. “Ja veurem, 
si qualla el moviment, però de moment 
és on puc desplaçar-me més fàcilment”, 
afegeix Tordesillas. 

Exalcalde socialista de Peramo-

la, per cert, assegura no obstant que 
aquesta iniciativa l’emprèn a títol to-
talment individual. “S’ha de fer algu-
na cosa com a ciutadans perquè entre 
els partits polítics només veiem que hi 
ha un pensament únic i que està a fa-
vor de la guerra”, es plany. 

I de moment? Ahir se sumaven un 
parell més de persones. Alguns que 
passen pel carrer s’atansen per pregun-
tar. “Després em diuen que meditaran 
si s’hi apunten”. Tothom és benvingut, 
a manifestar-se o a reflexionar sobre el 
tema. En tot cas, la pròxima cita serà 

demà, novament davant la casa con-
sistorial, a partir de migdia. Entre tres 
quarts d’hora i una hora, dempeus i en 
silenci, exigint als governs que la via 
diplomàtica, la negociació, el diàleg, 
serveixi per parar “aquesta guerra que 
no pot portar més que misèria”. 

A banda, volen mostrar rebuig al fet 
que s’enviïn armes, cosa que, defensa 
Tordesillas, “no serveix més que per 
posar més llenya al foc”. És a dir, ar-
gumenta “que si dos s’estan barallant 
i vas i li dones un bastó a un, aconse-
guiràs que la baralla s’allargui”. Bé, 
però i el dret d’Ucraïna, de l’agredit, a 
defensar-se? “No hi vull entrar. Només 
volem que la guerra s’aturi, que actuï 
la diplomàcia, que s’enviïn medicines i 
aliments, però que no se segueixi ati-
ant la foguera”, insisteix. 

Martí Olivella, activista per la pau 
de llarga trajectòria, encapçala el mo-
viment. 

Sol o en companyia, contra la guerra
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Fermí Tordesillas, divendres i en solitari. En la concentració d’ahir ja s’hi afegien més persones. 
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Fermí Tordesillas

Hem d’actuar com a 
ciutadans perquè entre 
els partits polítics 
preval el pensament 
únic a favor de la guerra

Als carrers del centre històric 
de la Seu d’Urgell els llums 
nadalencs estaran encesos els 
divendres i els dissabtes, de 
les 17.30 a les 24.00 hores, i 
la resta dels dies de la setma-
na de 17.30 a 22.30 hores. 

Pel que fa a la resta de carrers 
del municipi, les lluminàries 
nadalenques s’han reduït un 
50%. Aquestes són les mesu-
res de contenció de la despe-
sa energètica avançades per 
l’alcalde, Francesc Viaplana, 
en la presentació dels actes 
del Món Màgic de les Munta-

nyes, un cartell que proposa 
una setantena d’activitats lú-
diques i festives a partir del 3 
de desembre, quan arrencaran 
amb l’espectacle de l’encesa de 
llums, a dos quarts de set de 
la tarda, amb cercavila i ba-
tucada des de la plaça de Les 
Monges. 

Entre les propostes culturals, 
destaca el concert d’orgue que 
oferirà Cristina Alís, amb orgue 
portatiu medieval, el diumenge 
4 de desembre, a dos quarts de 
set de la tarda, a Sant Domènec. 
El concert, que s’emmarca dins 
del XXIV Festival de Música de 
Tardor-Orgues de Ponent i del 
Pirineu 2022, és d’entrada lliu-
re. En el vessant musical també 
es podrà gaudir del Concert de 
Nadal que oferiran l’Escola Mu-
nicipal de Música i l’Orquestra 
Cadí el dissabte 17 de desem-
bre, a les cinc de la tarda, a Sant 

Domènec. A aquest concert, s’hi 
podrà assistir sense reserva prè-
via i és pro La Marató de TV3. 
  Tornen l’espectacle nadalenc 
El Rescat dels Minairons i la 
Cursa de Sant Silvestre la Seu, 
el dia 31 de desembre, a dos 
quarts de set de la tarda, amb 
inici i final a la plaça dels Oms.  
Per als més xics hi ha 19 acti-
vitats que tindran lloc als dife-
rents punts de La Seu Màgica. 
El 10 de desembre, nadales des 
dels balcons. Finalment, per 
als joves hi ha una altra vinte-
na de propostes.

La Seu se suma a la contenció 
en la il·luminació nadalenca
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