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s’encareix un 4,6% en un any,
però els preus estan un 37% per
sota dels màxims del 2007

El president, fent l’ofrena floral a la tomba d’Irla ■ ACN

Torra insistirà en
l’autodeterminació
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Avisa que la independència pacífica no
és il·legal durant la visita a la tomba del
president Irla a Sant Feliu de Guíxols
L’ESPORTIU
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Futbol Mundial

Anglaterra i Croàcia
es veuran les cares
en semifinals
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Els anglesos derroten Suècia (2-0) i els
croats Rússia en els penals (2-2 i 4-3)

Ple a l’auditori de la plaça del Port Bo de Calella de Palafrugell, en la cantada d’havaneres ahir a la nit ■ MANEL LLADÓ

Nit d’havaneres a Calella
La 52a edició de la cantada omple les platges del terme de Palafrugell
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Torra recorda Irla i insistirà a
Sánchez per l’autodeterminació

aEl president visita la tomba del seu antecessor, mort a l’exili, i el posa com a referent per als catalans
del 2018 aAvisa el govern espanyol que la justícia internacional avala independències pacífiques

defensada” que per l’exèrcit i la Guàrdia Civil. “Els
millors defensors de la
Constitució haurien de ser
els ciutadans votant-la”,
va etzibar Torra.
Referents de fora i l’exili
El nou president de la Generalitat va voler retre
ahir un homenatge a un
antecessor, el 127è, Josep
Irla, amb una ofrena floral
a la sepultura on descansen les seves restes des del
1981, a Sant Feliu de Guíxols. Amb l’acte, i davant
un centenar de persones i
membres de CDR que el
van encoratjar a no fer “ni
un pas enrere”, Torra va
reivindicar l’expresident,
mort el 1958 en l’exili a la

La frase

—————————————————————————————————

“El dret a
l’autodeterminació se
l’ha guanyat el poble de
Catalunya defensant-lo
amb els seus cossos”
Quim Torra

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

El president Torra, a l’esquerra de la imatge, amb l’alcalde guixolenc, Carles Motas, cantant ahir ‘Els segadors’ després de l’ofrena a la tomba de Josep Irla ■ E.A.

Emili Agulló
SANT FELIU DE GUÍXOLS

El president de la Generalitat, Quim Torra, mantindrà dilluns, en la reunió a
Madrid amb el seu homòleg espanyol, Pedro Sánchez, que “el poble de Catalunya s’ha guanyat el
dret a l’autodeterminació”, l’1-O, “també defensant-lo amb els seus propis
cossos”. I per això ha rebut
la darrera impugnació de
la declaració del 9-N ratificada pel Parlament, per
part del nou Consell de Mi-

nistres del PSOE, com una
“mala notícia”. “Si realment s’ha obert una etapa
diferent, volem tenir clar
si ens trobem davant del
Pedro Sánchez del diàleg
amb Catalunya o del del
155”, va inquirir Torra,
que va alertar de l’actitud
de “judicialització” de
l’executiu estatal socialista en la línia del govern del
PP sortint. Fins i tot, va recordar que els populars no
havien reimpugnat l’anterior aprovació de la declaració a la cambra catalana,
després que el Constitu-

cional deixés sense efecte
la primera, el 2016.
Malgrat tot, el president vol donar una oportunitat al diàleg i també va
voler reconèixer la importància de restablir ponts
amb La Moncloa. Però
mentre al Congrés dels Diputats la ministra Batet
no tancava la porta a parlar de tot, Torra ahir es
mostrava amatent a unes
altres declaracions, de la
ministra de la Defensa,
Margarita Robles, que assegurava que la Constitució “no pot estar més ben

Visita i contactes pel Museu Thyssen
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Torra va centrar la jornada
d’ahir a la comarca del Baix
Empordà i, en el camí cap a la
Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell, que va
presidir a la nit, va aprofitar
per fer una llarga parada a
Sant Feliu de Guíxols. Abans
de passar pel cementiri, va visitar el consistori i es va reunir amb l’alcalde, Carles Motas, i els edils. I entre les converses i contactes, el govern
local va posar sobre la taula

dos dels reptes compartits
amb la Generalitat, com són
la liquidació del llegat intestat
dels germans hotelers Joan i
Francesc Anlló –morts sense
hereus fa 15 anys– i el finançament del projecte de Museu Carmen Thyssen al municipi –amb els diners de l’herència–. El president va visitar l’exposició estival de la
col·lecció i es va avenir a reprendre la interlocució entorn del projecte.

Provença, com a “exemple
formidable perquè els catalans del 2018 s’hi puguin emmirallar” després
d’haver assumit la presidència del Parlament el
1938, en plena Guerra Civil, i la de la Generalitat
després de l’afusellament
de Lluís Companys.
Però també en l’escena
internacional i en un horitzó temporal més proper, el president remetia a
la resolució del Tribunal
Internacional de Justícia
sobre la independència de
Kosova, que avalava perquè s’havia fet de manera
pacífica i democràtica. És
una de les claus que defensa davant la “gàbia constitucional espanyola”. ■

Espadaler retreu a Torra i Sánchez
que es demanin “impossibles”
Redacció
BARCELONA

“Ni el president Sánchez
pot pretendre que el president Torra abraci les posicions federalistes, ni Torra pot pretendre que Sánchez assumeixi el dret a
l’autodeterminació”, va
indicar ahir el diputat del
PSC-Units per Avançar

Ramon Espadaler, en la
celebració del consell nacional del partit, en què va
assumir el càrrec de secretari general. Espadaler va
advertir aquest dissabte al
govern que el que és “extremament imprudent és
fer cas de la CUP” i va remarcar que el president
Torra “no pot pretendre”
que Madrid “assumeixi el

dret a l’autodeterminació”. Per aquest motiu, Espadaler va confessar que
havia rebut amb “certa
perplexitat” les declaracions de la consellera de la
Presidència, Elsa Artadi,
titllant “d’imprudent” la
impugnació al Constitucional de la moció de la
CUP amb què es ratificaven els objectius polítics

de la consulta del 9-N. El
diputat considera que no
hi ha “solucions immediates” per a un problema que
s’ha prolongat en el temps
i que, per tant, requerirà
un procés llarg. Per això va
demanar als dos mandataris que “no demanin impossibles” durant la cita
que mantindran aquest
dilluns a La Moncloa. ■

Espadaler amb el president d’Units per Avançar, Oriol
Molins, i la presidenta del consell nacional, Helena Isábal ■ ACN
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Pascal insta Sánchez a
rectificar davant Torra

Les frases

—————————————————————————————————

“Entre el senyor
Sánchez i Mariano
Rajoy ara mateix no hi
ha diferències”
Marta Pascal

COORDINADORA GENERAL DEL
PDECAT

a La dirigent diu que no faran “passos enrere” i que el punt de partida de la reunió amb Sánchez és
l’1-O i el referèndum a Ofereix a l’exconseller Puig una de les vicepresidències del PDeCAT
N. Segura
BRUSSEL·LES

El PDeCAT reclama al govern del socialista Pedro
Sánchez que rectifiqui la
seva actitud en relació
amb el moviment independentista. La coordinadora del partit, Marta Pascal, va assegurar ahir a
Brussel·les, després de reunir-se amb l’exconseller
Lluís Puig, que la impugnació al Tribunal Constitucional de la ratificació
del mandat del 9-N “és una
mala notícia” i va instar
Sánchez a “esmenar-ho”
en la reunió prevista per
demà a La Moncloa amb el
president Quim Torra. El
PDeCAT vol que els socialistes facin marxa enrere i
es desmarquin de la línia
dura del Partit Popular.
“Entre el senyor Sánchez i
Mariano Rajoy ara mateix
no hi ha diferències”, va

dir Pascal, que va criticar
que Sánchez demani “reciprocitat” en les relacions
entre la Generalitat i La
Moncloa i que “després”
vagi “al Tribunal Constitucional demanant una impugnació” sobre la moció
del Parlament català. Segons el Partit Demòcrata,
Torra discutirà amb Sánchez “de quina manera” es
pot resoldre el conflicte
“políticament”, però alerten que no faran “passos
enrere”. Tanmateix, Pascal va assegurar que el president català va a Madrid
demà “amb la voluntat de
començar un diàleg” i amb
el “dret a l’autodeterminació” i “l’1 d’octubre” com a
punts de partida. Pascal
veu aquesta trobada com
“un punt d’inici” per a un
“diàleg positiu” i no descarta “més reunions” entre el president espanyol i
el català. “Per nosaltres no

—————————————————————————————————

“Treballaré per
recosir i curar
qualsevol ferida entre
la gestió del PDeCAT i
de JxCat”
Lluís Puig

EXCONSELLER DE CULTURA

ceptar una de les vicepresidències que li han ofert
tant a ell com als exconsellers empresonats Josep
Rull, Jordi Turull i Quim
Forn. El polític va assegurar que està “disposat a acceptar el que surti” de l’assemblea que el PDeCAT
celebrarà els dies 20 i 22 de
juliol a Barcelona. La idea
de Puig és fer de pont entre
l’actual direcció de l’antiga
Convergència amb el grup
de JxCat liderat per Puigdemont. En aquest sentit,
va reconèixer “problemes
entre la gestió” del PDeCAT i la de JxCat, però va
assegurar que treballaran
per “recosir i suturar qualsevol possible ferida” en
aquesta relació. ■

La dirigent Marta Pascal, en un acte de partit, el juny d’aquest any ■ ACN

quedarà. De la taula de negociació no ens hem aixecat mai”, va reivindicar, lamentant que fins ara les
respostes de Madrid hagin
estat “parets rígides”.

de la direcció del partit.
Després del no de Carles
Puigdemont a l’oferta de
Pascal per presidir el PDeCAT, Puig va confirmar
ahir la seva disposició a ac-

A menys de dues setmanes del congrés del PDeCAT, Pascal va viatjar ahir
a la capital belga per afermar el compromís de l’exconseller per formar part

El joc
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——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

OPINIÓ

Mireia Plana

Vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El català a l’escola nord-catalana: un dret al futur

A

181594-1190127Q

La llesqueta del septentrió
(Edicions El Jonc, 2017) el
periodista Aleix Renyé explica molt bé com a la Catalunya
del Nord hi trobem gent que parla
un català perfecte a casa però
que, després, se sent incapaç de
parlar-lo en d’altres àmbits, per
exemple, a la feina, atès que tot el
lèxic i terminologia laborals només el domina en francès. Renyé
també recull anècdotes que expliquen que sovint els nord-catalans
s’estimen més de respondre a un
sud-català en francès o en el poc
espanyol que han après a l’escola.
Al no fer servir el seu català, fugen del complex d’inferioritat o
de la inseguretat lingüística quan
es troben un català de l’altre costat de la frontera.
La conclusió sembla evident, i
aplicable tant a la Catalunya del
Nord com arreu del domini lingüístic: que algú ens respongui
en espanyol o en francès no vol
dir obligatòriament que no sàpiga
parlar en català, sinó que, senzi-

llament, potser no s’acaba de
sentir segur en la nostra llengua.
Que els nord-catalans no se
sentin segurs parlant en català no
ens hauria d’estranyar gaire. Segons les dades de l’Associació per
a l’Ensenyament del Català
(APLEC), l’any 2017 només un
25% dels alumnes de la Catalunya del Nord van tenir cert contacte amb la llengua catalana a
l’escola. Què vol dir, cert contacte? D’aquest 25%, només un 6%
tenen accés a un ensenyament
bilingüe –francès i català– o immersiu. La resta, un 19%, només
reben entre 30 minuts i 2 hores
de català a la setmana. I en molts
casos, aquest és l’únic contacte
que tenen amb la llengua.
I el català a casa? Només 7 de
cada 1.000 famílies de la Catalunya del Nord transmeten el català
als fills. El 2004, n’eren només 4
de cada 1.000. Sí, és cert, hem
millorat. Però un 0,7% de llars
que transmeten la llengua, tot i
aquesta tímida recuperació, se-

Logo de la campanya

gueix sent un índex poc esperançador de cara al futur de la llengua, i sobretot, poc solidari envers les futures generacions de
nord-catalans.
Però entre aquestes dades negatives, una dada positiva contrasta: més del 75% dels nord-catalans estan a favor d’un augment significatiu de l’oferta de
l’ensenyament en català. Els habi-

tants del que administrativament
es coneix com a Departament
dels Pirineus Orientals són plenament conscients que en ple segle
XXI conèixer i dominar el català
no només és important per raons
culturals i patrimonials, sinó que
és fonamental per al desenvolupament econòmic, acadèmic,
professional i comercial del territori. No podem obviar que, dins el
marc de l’hexàgon francès, la Catalunya del Nord és un territori
desafavorit i oblidat econòmicament i política. Per aquest motiu,
per al conjunt dels habitants del
Département –siguin d’origen català o no– cada cop es veu més
necessari i oportú de conèixer i
de dominar la llengua catalana: la
llengua de 10 milions d’individus,
geogràficament veïns, potencialment clients, i turísticament visitants. El català és, sobretot, una
llengua d’oportunitats.
L’ensenyament del català a la
Catalunya del Nord, doncs, no és
només un afer de protecció i pro-

moció d’una llengua minoritzada.
És, també, un repte i una necessitat social i econòmica: es tracta
de garantir el dret d’una part de la
ciutadania de la República Francesa de poder disposar d’oportunitats professionals, comercials i
acadèmiques, així com ja fan avui
alsacians o corsos.
És així mateix com ho entenem també des de la Plataforma
per la Llengua. Per això hem volgut engegar la campanya Catalunya del Nord. El català a l’escola.
L’objectiu és que el màxim nombre possible de ciutadans entrin a
l’Estimielcatala.cat i signin una
carta adreçada al ministre d’Educació francès per demanar-li que
respecti la voluntat popular i augmenti l’ensenyament del català a
l’escola nord-catalana.
Volem creure que l’executiu
francès serà sensible a aquesta
demanda. Que assumirà sense
reserves que el català a l’escola
francesa és un dret. Un dret al futur. ■

|

14 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 8 DE JULIOL DEL 2018

Traves per a l’eurocambra
LÍMIT · La UE imposa un llindar mínim d’entre el 2% i el 5% per obtenir representació en les eleccions europees INICI · S’aplicarà
a partir de l’any 2024 i podria limitar les possibilitats de partits petits com ERC, el PDeCAT, el PNB, BNG i Bildu, que s’hi han oposat
En plena remuntada de les formacions euroescèptiques i anti-establishment al Vell
Continent que
Natàlia
qüestionen el distanciament de
Segura
Brussel·les respecBrussel·les
te als ciutadans,
la Unió Europea posa traves a la representació democràtica dels partits petits a escala europea. Amb el
vistiplau que va donar l’eurocambra dimecres passat a la reforma de
la llei electoral europea, els estats
de la UE amb circumscripció única
i més de 35 escons hauran de superar un llindar mínim d’entre el 2%
i el 5% per obtenir representació.
Una reforma que no es podrà aplicar en les pròximes eleccions europees del 2019 per falta de temps,
però sí en les vinents, i que només
implicarà canvis a l’Estat espanyol
i a Alemanya.
La polèmica reforma electoral,
de fet, va ser impulsada per la cancellera alemanya, Angela Merkel,
preocupada per l’auge dels partits
d’extrema dreta a casa seva. Tanmateix, a l’Estat espanyol limitarà,
en funció del llindar final que es
decideixi aplicar, les possibilitats
de partits petits com ara ERC, el
PDeCAT, el PNB, BNG i Bildu, que
s’hi han oposat. La decisió està en
mans de Madrid i això inquieta les
formacions independentistes i nacionalistes de l’Estat, ja que en les
últimes eleccions els seus resultats
es van moure en la franja del 2% i el
5% dels vots totals.
Així, el 2014 ERC va arribar al
4% de vots al conjunt de l’Estat i es
va assegurar dos seients a l’eurocambra, mentre que el PDeCAT,
———————————————————

Parlaments europeus participant en una sessió a l’eurocambra, en una imatge d’arxiu ■ ACN

que es va presentar juntament amb
el PNB, hi va entrar amb un 5,42%.
Més just va ser el resultat de BNG i
Bildu, que, amb un 2,08% de vots,
s’han repartit el mandat d’aquesta
legislatura. La coalició Primavera
Europea, dins la qual es presentava
Compromís, va quedar per sota
d’aquesta línia vermella que s’imposarà en les eleccions del 2024, però
va esgarrapar una eurodiputada.
En el cas de Ciutadans i Podem,
en els últims comicis europeus només van representar un 3,16% el
primer, amb 497.146 vots, i un
7,98% el segon, amb més d’un milió
de vots. Ara bé, en les eleccions espanyoles del 2016, la llista d’Albert
Rivera va obtenir el suport de més
de 3 milions de persones i la de Pablo Iglesias, de més de 5 milions.

Per tant, previsiblement seran
dues forces que se situaran molt
lluny d’aquest llindar mínim i que
amenacen clarament de disputar
l’hegemonia al Partit Popular i al
PSOE en la representació de l’Estat
espanyol a l’eurocambra, on actualment ocupen més de la meitat dels
escons que pertoquen a l’Estat.
Discrepàncies
Els defensors de la iniciativa, socialistes i populars europeus, argumenten que amb la nova llei pretenen harmonitzar els requisits per
entrar a l’eurocambra en tots els
estats membres, tenint en compte
que l’Estat espanyol i Alemanya no
imposen un mínim, mentre que la
majoria sí que ho fan. Per exemple,
volen posar fi a la fragmentació ale-

Votacions
a distància
A banda del llindar
mínim, el nou text
preveu altres novetats respecte a la
legislació actual
com ara que els europeus que es trobin
en països tercers,
com Suïssa, puguin
votar a distància.

manya, ja que en els últims comicis
fins a set partits petits d’aquest
país van esgarrapar un eurodiputat. Tres dels quals són d’esquerres
i només un és d’extrema dreta.
Per això, els verds i l’esquerra
europea critiquen la reforma al·legant que s’oposa al principi de “representació pluralista” i que afavoreix “els grans partits tradicionals”.
“El Parlament Europeu està demostrant una vegada més la seva
incapacitat per solucionar el dèficit
democràtic”, va criticar l’eurodiputat d’ERC Josep-Maria Terricabras.
Però els impulsors del canvi defensen que aquesta mena de formacions sempre poden optar per presentar-se en coalició a les eleccions
si veuen amenaçada la seva representació anant en solitari. ■

Boye veuria “un error” que polítics
presos pactessin amb la Fiscalia
Redacció
BARCELONA

L’advocat Gonzalo Boye,
que forma part de l’equip
de lletrats de l’expresident
català Carles Puigdemont,
va advertir ahir que seria
un “error” que les defenses dels polítics presos
pactessin amb la Fiscalia,
ja que “hipotecarien” el fu-

tur de Catalunya en renunciar “per sempre” a la
independència.
En una entrevista al
portal digital Vilaweb,
Boye, advocat també de
Toni Comín i Meritxell
Serret, va alertar que seria
“fatal” que la defensa dels
polítics independentistes
presos per rebel·lió arribés
a acords amb la Fiscalia

per buscar una rebaixa en
una eventual condemna.
“Arribar a un acord
amb la Fiscalia significa
renunciar definitivament,
per sempre, a la independència de Catalunya. O,
millor, al dret de votar sobre la independència de
Catalunya”, va avisar
Boye. Segons l’advocat,
aquest eventual pacte

amb el ministeri públic suposaria un “error” per part
dels polítics actualment
en presó preventiva per
rebel·lió, ja que entén que
aquests “no tenen el dret
d’hipotecar el futur d’una
societat que va dir majoritàriament una cosa en el
referèndum de l’1-O i que
ho va ratificar en les eleccions del 21-D”. ■

L’advocat Gonzalo Boye, defensor de Toni Comín i Núria
Serret, en una imatge d’arxiu ■ JUANMA RAMOS

