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KTR15;9414229."fg"49"fg"fgugodtg."swg"crtqxc"k"hc"r¿dnkswgu"ngu"nnkuvgu"fg"eqpegu-
uk„"k"gzenwuk„"fÓclwvu"fgn"hqpu"fÓceek„"uqekcn"rgt"cn"rgtuqpcn"hwpekqpctk"fgn"equ"fg"
oquuqu"fÓguswcftc"rgt"c"nÓcp{"42280

Cvflu"swg"nc"Eqokuuk„"fÓCeek„"Uqekcn"fgn"Equ"fg"Oquuqu"fÓGuswcftc"jc"crtqxcv."
gp"fcvc"36"fg"fgugodtg"fg"4229."nc"rtqrquvc"fg"nnkuvgu"fgÝpkvkxgu"fÓcfoguqu"k"gz-
enququ"c"nc"eqpxqecv”tkc"fgn"hqpu"fÓceek„"uqekcn"rgt"cnu"ogodtgu"fgn"equ"fgnu"oquuqu"
fÓguswcftc=

Cvflu"gn"swg"fkurquc"gn"rwpv";05"fg"ngu"dcugu"igpgtcnu"fgn"hqpu"fÓceek„"uqekcn"crtqxcfgu"
rgt"nc"Tguqnwek„"KPV1433:14229."fg"5"fg"lwnkqn"*FQIE"p¿o0"6;45."fÓ330904229+=

Fg"eqphqtokvcv"cod"nÓctvkeng":2"fg"nc"Nngk"3513;:;."fg"36"fg"fgugodtg."fÓqt-
icpkv¦cek„."rtqegfkogpv"k"tfliko"lwt‡fke"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"
Ecvcnwp{c0

Gp"¿u"fg"ngu"eqorgvflpekgu"swg"oÓcvtkdwgkzgp"nÓctvkeng"38"fg"nc"Nngk"3213;;6."fÓ33"
fg"lwnkqn."fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc."fgurngicfgu"rgn"Fg-
etgv"37913;;8."fg"36"fg"ocki."k"nÓctvkeng"34"fg"nc"Nngk"3513;:;."fg"36"fg"fgugodtg."
fÓqticpkv¦cek„."rtqegfkogpv"k"tfliko"lwt‡fke"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"
Ecvcnwp{c."k"fÓceqtf"cod"nÓctvkeng"505"fgn"Fgetgv"64314228."fg"4:"fg"pqxgodtg."fg"
etgcek„."fgpqokpcek„"k"fgvgtokpcek„"fg"nÓ§odkv"fg"eqorgvflpekc"fgnu"fgrctvcogpvu"
fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.
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Ï3" Crtqxct"k"hgt"r¿dnkswgu"ngu"nnkuvgu"fg"eqpeguuk„"k"gzenwuk„"fÓclwvu"fgn"hqpu"fÓceek„"
uqekcn"rgt"cn"rgtuqpcn"hwpekqpctk"fgn"equ"fg"oquuqu"fÓguswcftc"rgt"c"nÓcp{"42280

Ï4" Ngu"nnkuvgu"guogpvcfgu."eqorngvgu"k"egtvkÝecfgu."uÓgzrquctcp"c"nc"ugw"fg"nc"
Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc."c"ngu"ugwu"fg"ngu"tgikqpu"rqnkekcnu."cnu"ugtxgku"egpvtcnu"
fgn"Fgrctvcogpv"fÓKpvgtkqt."Tgncekqpu"Kpuvkvwekqpcnu"k"Rctvkekrcek„"k"c"ngu"fgngicekqpu"
vgttkvqtkcnu"fgn"Iqxgtp"fg"nc"Igpgtcnkvcv0"Ckz‡"ocvgkz."vcodfi"gu"hctcp"r¿dnkswgu"
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fÓguswcftc."ugpu"rgtlwfkek"swg"nc"Eqokuuk„"fÓCeek„"Uqekcn"gp"fgvgtokpk"nÓgzrqukek„"
gp"cnvtgu"egpvtgu"fg"vtgdcnn0
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Eqpvtc"cswguvc"Tguqnwek„."swg"gzjcwtgkz"nc"xkc"cfokpkuvtcvkxc."ngu"rgtuqpgu"
kpvgtguucfgu"rqfgp"kpvgtrquct"tgewtu"rqvguvcvkw"fg"tgrqukek„"fcxcpv"gn"eqpugnngt"
fÓKpvgtkqt."Tgncekqpu"Kpuvkvwekqpcnu"k"Rctvkekrcek„."gp"gn"vgtokpk"fÓwp"ogu"c"rctvkt"
fg"nÓgpfgo§"fg"nc"ugxc"rwdnkecek„"cn"Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c 
q."fktgevcogpv."tgewtu"eqpvgpek„u"cfokpkuvtcvkw"fcxcpv"gn"eqttgurqpgpv"lwvlcv"
eqpvgpek„u"cfokpkuvtcvkw."gp"gn"vgtokpk"fg"fqu"oguqu"c"eqorvct"fg"nÓgpfgo§"fg"
nc"ugxc"rwdnkecek„"cn"Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."fg"eqphqtokvcv"
cod"gn"swg"guvcdngkz"nc"Nngk"4;13;;:."fg"35"fg"lwnkqn."tgiwncfqtc"fg"nc"lwtkufkeek„"
eqpvgpekquc"cfokpkuvtcvkxc0
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JOAN SAURA I LAPORTA

Eqpugnngt"fÓKpvgtkqt."Tgncekqpu"Kpuvkvwekqpcnu"k"Rctvkekrcek„
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ORDRE
GEH173214229."fg"36"fg"fgugodtg."fg"eguucogpv"k"pqogpcogpv"fg"xqecnu"fg"nc"Lwpvc"
Eqpuwnvkxc"fg"Eqpvtcevcek„"Cfokpkuvtcvkxc"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c0

Cvflu"gn"swg"guvcdngkzgp"gnu"ctvkengu"9"k"34"fgn"Fgetgv"59813;;8."fg"4"fg"fgugodtg."
fg"tgguvtwevwtcek„"fg"nc"Lwpvc"Eqpuwnvkxc"fg"Eqpvtcevcek„"Cfokpkuvtcvkxc"fg"nc"
Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."gp"nc"tgfceek„"fqpcfc"rgn"Fgetgv":414229."fg"5"fÓcdtkn."fg"
oqfkÝecek„"fg"nc"eqorqukek„"fg"nc"Lwpvc"Eqpuwnvkxc"fg"Eqpvtcevcek„"Cfokpkuvtcvkxc"
fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c=

Xkuvc"nÓQtftg"GEH1:714229."fg"35"fÓcdtkn."fg"eqorqukek„"fg"nc"Lwpvc"Eqpuwnvkxc"
fg"Eqpvtcevcek„"Cfokpkuvtcvkxc=

C"rtqrquvc"fg"nc"eqpugnngtc"fg"Vtgdcnn"k"gp"¿u"fg"ngu"cvtkdwekqpu"swg"oÓjcp"guvcv"
eqphgtkfgu.

ORDENO:
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Nc"ugp{qtc"Ectog"Uqtkc"k"Rtcfknnq"eguuc"eqo"c"xqecn"fgn"Rng"k"fg"nc"Eqokuuk„"

fg"EncuukÝecek„"Gortguctkcn"gp"tgrtgugpvcek„"fgn"Fgrctvcogpv"fg"Vtgdcnn."k"ug"nk"
citcgkzgp"gnu"ugtxgku"rtguvcvu0

Ctvkeng"4
Gu"pqogpc"nc"ugp{qtc"O0"Ectog"Cnectc¦"Oqnkpc"xqecn"fgn"Rng"k"fg"nc"Eqokuuk„"fg"

EncuukÝecek„"Gortguctkcn"fg"nc"Lwpvc"Eqpuwnvkxc"fg"Eqpvtcevcek„"Cfokpkuvtcvkxc."
gp"tgrtgugpvcek„"fgn"Fgrctvcogpv"fg"Vtgdcnn."cod"gnu"ftgvu"k"gnu"fgwtgu"kpjgtgpvu"
cn"ugw"e§ttge0

Dctegnqpc."36"fg"fgugodtg"fg"4229

ANTONI CASTELLS

Eqpugnngt"fÓGeqpqokc"k"Hkpcpegu
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