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NACIONAL P15

La capital catalana s’ofereix per rebre
els 141 immigrants però l’executiu diu
ara que hi ha destinacions més properes Immigrants al vaixell ■ EFE

El govern espanyol
veta a l’‘Aquarius’ el
port de Barcelona

EUROPA-MÓN P18

El Banc
Central turc
lluita contra
la caiguda
de la lira
Injecta 6.000 milions
de dòlars al sistema

Errors i
silencis

EVIDÈNCIA · Els serveis d’intel·ligència no van
rebre cap alerta de Ripoll abans dels atemptats

RISC · No va ser fins després del 17-A que molta
gent ha explicat detalls que evidenciaven el risc

NACIONAL P6-10

Estat en què va quedar un dels camions implicats en l’accident mortal a l’A-2, a Ribera d’Ondara ■ ACN

NACIONAL P17

Baixa el nombre d’alcoholèmies però un agost fatídic suma ja setze decessos

Dos morts més a la carretera

Arrasada de llaços
amb un camió ploma

Nacional P12

De Niro, 75 anys
d’una llegenda

Cultura P22,23
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er als presos i
preses polítics

catalans ostatges de
l’Estat, ara en establi-
ments penitenciaris
del país, tots els privi-

legis i més. Només faltaria. Malaurada-
ment, això no és així, en una situació
que entristeix i indigna alhora davant la
manca de valentia política del govern i
dels responsables de presons. Tots els
privilegis i més. Només faltaria. Ho re-
petirem tantes vegades com faci falta.

Els voldríem lliures, però en som els
carcellers. La crueltat i la perversió de
la justícia i del govern espanyols sem-
blen no tenir límits, i uns homes i unes
dones innocents pateixen presó. Prop
de casa, però presó. Una presó amb
dures condicions. A Lledoners, al Puig
de les Basses i a Mas d’Enric. Sense
cap privilegi o amb minses prebendes,
malgrat la injustícia flagrant que es co-
met amb ells des de fa mesos, ostat-
ges de l’Estat per haver deixat expres-
sar el poble.

Cap privilegi, però. A la direcció ge-
neral i a la conselleria semblen més
papistes que el papa, que diríem. No
fos cas que algun sindicat o l’oposició
–que, d’altra banda, gairebé els voldria
sota terra, els ostatges– es queixés.

I si fos el cas? Que no ens queixem
nosaltres de la situació de privilegi
d’Iñaki Urdangarin a la presó de Brieva,
on té tot un mòdul per a ell sol i ningú,
allà a les Espanyes, ens fa el més mí-
nim cas? Que no ens vam queixar,
quan va ser el moment, del tracte de
favor a Javier de la Rosa i tampoc va
passar res? De què tenim por? Que
se’ls emportin de nou? S’hi atreviran?
O no tenim eines per pressionar el go-
vern del PSOE?

Traguem-nos del damunt la por una
vegada per totes i mentre siguin a les
presons catalanes donem-los tot el su-
port i tots els avantatges possibles. Ai-
xequem-los un mòdul per a ells sols
amb internet, piscina i un llit d’hotel de
cinc estrelles, si cal. Tots els privilegis i
més. Només faltaria.

Per cert, no cal que ens recordeu
que el dret no funciona així. Ja ho sa-
bem. Però la política, sí. I cal no obli-
dar-ho, aquesta és una qüestió política
i mai ho deixarà de ser. Encara que so-
vint ens vulguin fer creure el contrari.

P

Full de ruta
Miquel Riera

Privilegis?
Tots i més

Per als presos polítics
catalans, tots els privilegis i
més mentre siguin en centres
penitenciaris del país
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Els treballadors d’Eulen a
l’aeroport del Prat rebutgen per
àmplia majoria la proposta de la
Generalitat i l’aturada es manté
‘sine die’.
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El president del Congrés, José
Bono, menysprea el pes
electoral del PSC i atribueix a
Zapatero el mèrit dels resultats
del PSC.

La demanda turística fa que la
inflació superi la previsió oficial
i Rodrigo Rato avisa el sector
que “liberalitzarà” molt més el
mercat.

Aturada indefinida Bono i el PSC Puja la inflacióTal dia
com
avui fa...

Reflexions d’un
ignorant
b Per què el responsable dels
Mossos és a la presó acusat
de pertànyer a “organización
terrorista”? Permetre la cele-
bració del Referèndum de l’1
d’octubre és un acte de terro-
risme? A aquestes dues pre-
guntes soc incapaç de donar-
hi resposta. Al contrari, em
plantegen més preguntes.

Al Sr. Trapero i al cos dels
Mossos, després de l’atemp-
tat de la Rambla de Barcelo-
na, se’ls va fer un merescut
homenatge per l’esforçada i
valenta feina feta. Si els Mos-
sos i el Sr. Trapero pertanyen a
una “organización criminal”,
els criminals eren ells i no els
que van fer els atemptats?

Fiscals i jutges lluiten afer-
rissadament contra el catala-
nisme i el color groc. Són tam-
bé membres d’alguna “organi-
zación criminal”?

“Organización criminal” sols
és aplicable als que democrà-

ticament volen deixar la “na-
cionalidad española” i pertà-
nyer a la “nacionalitat catala-
na”?

Ara es celebraran actes en
record de les víctimes de
l’atemptat de Barcelona. I en
agraïment al cos dels Mos-
sos? Sembla que hi seran el
Rey i el jefe del Gobierno i en
canvi no hi podrà ser el Sr. Tra-
pero. El Rey i el jefe del Gobier-
no també varen lluitar contra
els atemptats?

Segons el Sr. Sánchez, el Sr.
Felip VI entén perfectament el
que passa a Catalunya i vol
ser el Rey de “todos los catala-
nes”. Ens ho podem creure? Oi
que sembla que el Sr. Sán-
chez desconegui el discurs
que va fer el Sr. Felip el dia 3
d’octubre? Deu ser que el
desconeix o que ens vol “aixe-
car la camisa”?

 En la meva ignorància
no trobo resposta a aquestes
preguntes.
NARCÍS BANCHS I VALLS
Gelida (Alt Penedès)

Feixisme, també
al Pallars

b Per a les persones que al
Pallars fem objecció fiscal a la
despesa militar i demanem la
reconversió del pressupost
militar en usos civils, és una
odissea fer campanya. Tot i te-
nir els permisos municipals,
cartells i banderoles al cap de
poca estona ja jeuen per terra.
Quan ho denunciem als Mos-
sos, la resposta és que és
molt difícil atrapar-los. Això
contrasta amb la veu d’una
veïna de Tremp, que va veure
que dos nois treien una nava-
lla i estripaven un cartell; un
altre veí ens va dir que s’havia
encarat a tres nois –amb per-
fil vinculat a l’estament mili-
tar– que, a cops de bastó,
destrossaven una pancarta.

Algú es pensa que ho pot
fer tot; el problema és també
el seu entorn, que no l’enca-
mina cap a la democràcia o
que, fins i tot, l’esperona a la

intolerància. Així es cova l’ou
del feixisme, o neofeixisme.
JOSEP MANEL FONDEVILA
Tremp (Pallars Jussà)

No podem viure
com a catalans
b A la biblioteca de Salou ca-
da divendres expliquen con-
tes. Jo hi vaig portar la meva
neta de 3 anys. Els contes el
explicaven en castellà, vaig
preguntar quin dia ho feien en
català, i em van dir que només
ho feien en castellà i en anglès
perquè tots els nens catalans
entenien el castellà.

La meva neta de 3 anys no
va entendre el conte, però sí
que va haver d’entendre que
per ser catalana se la discri-
minava a casa seva.

Han vingut a viure com a
catalans o a ser còmplices
que els catalans no puguem
viure com a tals a la nostra
terra?
MONTSERRAT CANALS RIBERA
Salou (Tarragonès)

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió.
El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

El lector escriu

ots recordem l’episodi de
gangsterisme econòmic del go-
vern espanyol en què uns

quants centenars d’empreses varen
moure la seva seu social a fora de Ca-
talunya, que va dur els altaveus uni-
onistes a anunciar la nostra fi econò-
mica. Sempre ha sigut evident que
ningú traslladaria instal·lacions pro-
ductives o comercials ja existents,
però és que, endemés, des de llavors
hi ha hagut moltes evidències que
l’activitat al nostre país seguia, i que
el país seguia sent molt atractiu per
als inversors estrangers.

HI HAVIA, PERÒ, UN ALTRE possible meca-
nisme que podia portar a una dava-
llada econòmica del nostre país a
mitjà termini, que respondria a la se-
güent lògica: com que la situació a
Catalunya ha esdevingut incerta,
amb un país dividit en dues meitats
que desitgen futurs radicalment di-
ferents, com a inversor, això em ge-
nera una incertesa addicional que no
necessito i, per a resoldre-ho, en lloc
de fer una nova inversió a Catalunya,

T la faig a l’Aragó o al Rosselló, i m’es-
talvio aquesta incertesa. Una tal me-
na de raonament sembla plausible
per al capital, sempre conservador
en les seves decisions, i va ser es-
mentat en aquest mateix diari pel
president del Cercle de Directius de
Parla Alemanya, Albert Peters.

AFORTUNADAMENT, EL MÓN ens brinda
una referència immillorable per a
validar aquesta hipòtesi: el Quebec,
que va dur a terme dos referèndums
d’independència, el 1980 i el 1995,
en el segon dels quals el no va gua-
nyar només pel 50,6%. Si a un terri-
tori se li podria suposar incertesa so-
bre el futur, amb possibles nous refe-
rèndums, seria el Quebec. I així he
escoltat més d’un cop com s’utilit-
zava el Quebec com a exemple de
“tan bé que anava el Quebec, i l’em-
penta que va perdre després dels
referèndums”.

AIXÍ DONCS, LES DADES PUBLICADES pel
govern canadenc del 1980 al 2010,
temps suficient perquè es manifesti

aquest impacte dels referèndum,
sostenen aquesta hipòtesi de la in-
versió perduda? Doncs les dades ens
responen amb un eixordador “No”.
Diuen que un tal efecte és absoluta-
ment invisible. Res de res. Res.
D’una banda, la riquesa relativa dels
ciutadans del Quebec respecte la del
total del Canadà es manté pràctica-
ment invariable al voltant del 87% (a
diferència de Catalunya, el Quebec
és més pobre que la mitjana cana-
denca). Alhora, el creixement econò-
mic del Quebec en aquest període és
lleugerament superior al de les pro-
víncies d’Ontario i la Colúmbia Brità-
nica, però inferior al d’Alberta, que
són les províncies que compten, car
entre les quatre tenen el 84% de la
població i el 87% del PIB del Canadà.
Finalment, també podem excloure
que les xifres del Quebec es deguin a
un augment de les transferències del
govern federal, car aquestes es man-
tenen gairebé constants vora d’un
2,4% del PIB quebequès. En conclu-
sió, doncs: un altre tigre de paper
unionista.

Cesc Batlle. Enginyer industrial. MBA

La malaltia quebequesa
Tribuna

cfarre
Resaltado
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Ahir al matí, la Riera
d’Arenys de Munt va apa-
rèixer amb les banderoles
de llaços grocs que hi havia
de banda a banda de car-
rer despenjades i aixafa-
des per terra. L’Ajunta-
ment del municipi del Ma-
resme va informar que
l’atac contra els símbols de
solidaritat amb els presos
polítics catalans es va pro-
duir al voltant de les tres
de la matinada.

Segons la investigació
iniciada per les autoritats
locals, un camió ploma

hauria entrat a la Riera
des de la rambla de Sant
Martí amb la plataforma
aixecada per tal d’arrosse-
gar i arrencar els fils tra-
vessers d’on penjaven tots
els llaços grocs.

El camió hauria enfilat
tota la Riera fins a l’Eixam-
ple del municipi, per on
hauria sortit. El resultat
de l’atac ha estat el tall
també de tots els cables de
Nadal, que el municipi ja
deixa instal·lats durant
tot l’any per quan arriba el
moment de penjar els
llums de decoració nada-
lenca. Durant el matí, el
govern local decidia orde-

nar a la brigada municipal
que retirés de la via públi-
ca tots els cables malme-
sos per motius de segure-
tat, així com les bandero-
les trencades i despenja-
des.

L’Ajuntament ha fet
una crida a la col·laboració
ciutadana perquè els veïns
que tinguin alguna infor-
mació dels fets es posin en
contacte amb la policia lo-
cal per tal d’aportar dades
sobre els possibles autors.

El consistori obrirà un
expedient sancionador en
què s’imputaran les despe-
ses causades per les des-
trosses produïdes pels au-

tors. Fonts de l’Ajunta-
ment no dubten a qualifi-
car els fets de “nou atac fei-
xista” i anuncien la instal-
lació de càmeres a l’entra-
da de la Riera per la ram-
bla de Sant Martí per mi-
llorar la seguretat i perme-
tre identificar “presump-
tes delinqüents”.

Aquest és el segon atac
en pocs dies. Dimecres de
la setmana passada, dues
persones, també de mati-
nada, van trencar el llaç
groc que penjava al balcó
de l’ajuntament i se’n van
endur la pancarta que de-
mana la llibertat dels pre-
sos polítics. ■

Redacció
BARCELONA

a Arrosseguen de matinada les banderoles grogues de la
Riera d’Arenys de Munt malmetent tots els cables de Nadal

Arrenquen llaços
amb un camió
ploma a Arenys

L’exdiputat gironí del PP Jordi
de Juan va ser gravat ahir al
matí a l’Escala (Alt Empordà)
mentre retirava llaços gros.
L’escena té lloc a la barana de
la Riba, un dels espais més
cèntrics d’aquesta població i
on fonts de l’ANC expliquen
precisament que cada matí
han de reposar els llaços
grocs perquè es troben que
algú ha passat de matinada i
els ha tret. Ahir, però, va ser
entorn de les deu del matí,
quan un simpatitzant de l’en-
titat va gravar l’exdiputat, que
tot passejant el gos es dedi-
cava a retirar els símbols
grocs. Quan veu que l’estan
gravant, De Juan pretén im-
pedir-ho, però finalment gira
l’esquena i se’n va. Originari
de l’Escala, De Juan va ser
cap de llista i regidor del PP a
Girona el 1999, diputat al
Congrés a Madrid en la legis-
latura 2000-2004, i exerceix
actualment com a advocat de
l’Estat.

Llaços grocs que penjaven al llarg de la Riera ■ REDACCIÓ

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

L’exdiputat del
PP Jordi de
Juan, tallant
llaços a l’Escala
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Ciutadans va denunciar
divendres en diferit a la
fiscalia el president del
Parlament, Roger Tor-
rent, i els membres inde-
pendentistes de la mesa
(Josep Costa i Eusebi
Campdepadrós de Junts
per Catalunya i Adriana
Delgado d’ERC) per haver
permès la tramitació
d’una moció de la CUP per
reiterar els “objectius polí-
tics” de la resolució del 9-N
del 2015. En diferit, per-
què la iniciativa parlamen-
tària es va aprovar al prin-

cipi del mes passat i no ha
estat fins a mitjan agost
que el partit taronja ha for-
malitzat la denúncia. La
resolució va quedar apro-
vada amb els vots de Junts
per Catalunya i ERC, a
més dels cupaires.

El portaveu del grup
parlamentari de Ciuta-
dans, Carlos Carrizosa, va
fer pública ahir la denún-
cia i es va vantar de fer la
feina al nou president es-
panyol, el socialista Pedro
Sánchez, a qui va retreure
que no hagi portat la qües-
tió a l’advocacia general de
l’Estat i “hagi mirat a un al-
tre costat”. “Ciutadans ha

de fer el que el govern es-
panyol no fa”, va opinar
Carrizosa. En aquest sen-
tit, considera que Sánchez
és ostatge dels vots inde-
pendentistes que van per-
metre expulsar Mariano
Rajoy de La Moncloa.

El cas és que, igual com
feia el govern del PP, el nou
executiu del PSOE va in-
terposar un recurs d’in-
constitucionalitat contra
la resolució –el primer de
Sánchez contra el pro-
cés–, i que el Tribunal
Constitucional el va adme-
tre a tràmit, de manera
que la resolució va quedar
suspesa. L’única diferèn-

cia és que el tribunal no va
advertir personalment els
membres de la mesa de les
conseqüències penals que
podrien haver d’afrontar.

“Els mateixos que reti-
ren símbols als carrers
persegueixen el debat polí-

tic al Parlament. El seu
problema no és la indepen-
dència, és la democràcia”,
va piular Torrent. Al seu
torn, el president de la Ge-
neralitat, Quim Torra, va
escriure: “En el Parlament
de Catalunya parlem. I dis-

cutim. I votem. De tot. És
aquí on rau la sobirania del
poble de Catalunya. Grà-
cies Roger Torrent, Josep
Costa, Eusebi Campdepa-
drós i Adriana Delgado. Al
vostre costat pel que cal-
gui”. ■

Emili Bella
BARCELONA

Ciutadans denuncia
Torrent i la mesa per
la moció de la CUP
a El partit taronja porta a la fiscalia un tràmit de fa un mes
d’una resolució suspesa pel TC a instàncies de Sánchez

El portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ahir en roda de premsa ■ EFE / Q.G.


	14DCAT



