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‘IN EXTREMIS’ · JxCat i ERC
salven a darrera hora els
desacords sobre els diputats
suspesos i ajornen el ple
TENSIÓ · La jornada evidencia
la tensió i les discrepàncies entre
els dos socis del govern català
DISCULPES · Demanen perdó
a la ciutadania, però recorden la
judicialització del Parlament
CRÍTICA · L’oposició qualifica la
jornada d’espectacle vergonyós i
demana eleccions

Sergi Sabrià, d’ERC, i Eduard Pujol, de JxCat, en la roda de premsa que van fer a la tarda per anunciar l’acord ■ EFE

Entrevista Inés Arrimadas

“Tenim dret a
dir que els
carrers també
són nostres”

Entrevista Miquel Iceta

“Torra es troba
atrapat entre
les paraules i
els fets”

Entrevista Elisenda Alamany

“La centralitat
del sobiranisme
es troba a
l’esquerra”
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La vinyeta

Andreu Pujol

Fer

Perspectiva
històrica

M

irar-se la història des de dins
fa de mal fer: és com
posar el nas a un pam
d’un quadre per observar-ne les pinzellades o comptar els píxels d’una fotografia o d’un aparell de televisió. És
important disposar de prou perspectiva per poder-se’n fer una idea una mica vàlida. Hi penso ara que sento sentències monolítiques sobre la fi d’això
que se n’ha dit el procés, ja sigui en
forma de cants de victòria des d’allà o
bé de planys plorosos des d’aquí.
Quan ja ha passat tant temps que en
sabem tots el desenllaç, tendim a analitzar els fets històrics amb causes i
efectes. Això va acabar passant perquè abans havia passat allò altre: era
inevitable, no podia ser d’una altra
manera, es veu claríssim. Però entremig hi ha individus i col·lectius que
continuen vivint: els panxacontents
cofois que es pensen que ja ho tenen
tot fet, els desesperats que es donen
per vençuts i els persistents que no
abaixen el cap. El motí del te de Bos-

Les sentències monolítiques
sobre la fi d’això que se n’ha
dit ‘el procés’ ignoren que la
història no es pot mirar des
de dins; cal una mica
de perspectiva
ton, considerat avui un precedent indispensable per a la independència
dels Estats Units, va ocórrer el 16 de
desembre del 1773. Benjamin Franklin
ho va considerar una acció excessiva i,
fins i tot, es va oferir per pagar de la
seva butxaca les infusions malbaratades durant la revolta contra l’espoli fiscal de la metròpoli. El 1776 el mateix
Franklin signaria la declaració d’independència dels Estats Units, que no
seria formalitzada i ratificada per totes
les potències fins al 1783. El 1968 a
Praga es pensaven que tindrien eleccions lliures, llibertat de moviments i
d’expressió perquè “la primavera, la
sang altera”. Quina derrota més amarga, amb tancs i morts, si aturéssim la
història en aquell precís moment. Ara
sabem que el 1989 hi va haver la Revolució de Vellut que va fer-ho realitat. I
què me’n dieu de la Marxa de la Sal?
Era el 1930 i Gandhi va ser empresonat i, en ser alliberat, alguns dels seus
l’acusaren de traïdor per parlar de negociació i diàleg. L’any 1947 l’Índia esdevenia independent.

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Bon seny

P

as pausat per la Fira del Llibre
d’Ocasió, al passeig de Gràcia de
Barcelona. Altres anys les parades estaven distribuïdes a una vorera i
l’altra. Aquest any –potser el passat
també, no ho recordo– són totes en fila. M’agrada. Quan acabo de visitar-ne
una, miro les que em falten i em passa
com quan llegia llibres d’aventures:
encara em queden capítols per disfrutar. Arribo a la del final, reculo i faig
una repassada al conjunt. En una, trobo Bon Seny. Cuito a comprar-lo. L’havia demanat de petit als Reis. La petició va ser satisfeta. Un dia va desaparèixer. Hi ha dos llibres que m’han
desaparegut: aquest, i Sol Solet, de Comediants. Per mi que van ser objecte
de sostracció a càrrec d’algú que va entrar amicalment a casa. Ara semblarà
que casa meva sigui un entrar i sortir
de gent. Sempre s’hi han rebut poques
visites. Anava a qualificar-les de “selectes”. Tota selecció és poca. De petit
havia vist Bon Seny a la llibreria del
meu oncle Enric Tria. M’agradava amb
deliri: el format apaïsat, les cobertes
dures i acolorides, el paper bo... I, sobretot, els dibuixos de Junceda a tota

“Els antics refranys
també s’adapten a
l’actualitat política
catalana”

pàgina, que il·lustren aforismes, faules
i acudits. Si, tret dels aforismes, els
textos són d’un moralisme de melindro, els dibuixos de Junceda són una
meravella. Es diu que els dibuixants
del Papitu presentaven els originals a
la redacció i algú hi afegia l’acudit, que
moltes vegades no tenia res a veure
amb la imatge. A Bon Seny és al revés:
Junceda va donar categoria i segones
intencions a uns textos irrisoris. Ricard Opisso, un altre dibuixant de primera, va rebre l’encàrrec d’il·lustrar
una auca pedagògica sobre com havia
de comportar-se un nen educat, en
contrast amb un que no ho és. El re-

sultat va ser que li van sortir més
atractives les malifetes del pillet que
l’encarcarada conducta del disciplinat.
Bon Seny em va suggestionar també perquè era en català. Miro l’any
d’edició: 1959. Llavors no hi havia llibres per a nens ni tebeos escrits en la
llengua de casa. A casa, catalanistes
fins a la medul·la i alguna cosa més
–he dit i repetit que soc un independentista de naixement– ho deploraven. Els Reis me’l van portar, doncs,
amb total aprovació. Gairebé no el sabia llegir. L’escola no m’havia donat
les armes per fer-ho.
Amb Bon Seny i altres llibres que
he arreplegat a la fira m’assec en un
bar. “De les bones cases surten els
bons ases”: Junceda hi va dibuixar una
filera de rucs sortint de l’edifici de la
Universitat. Giro full. “Qui molt corre
ve que cau”, i es veu un motorista estavellat per haver volgut avançar un
burro. Però en canvi, i al contrari: “qui
espera es desespera”, i es veu un home
recargolat de dolor a l’avantsala del
dentista. Els aforismes, aquests i d’altres, són de vigència eterna, també en
la Catalunya del “procés”.
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No s’entén res

“
Dubto que la
majoria de la gent

entengui res del que
va passar ahir al
Parlament amb la
maniobra de JxCat
embolic entre els socis de govern. I la
perplexitat perquè això passa tot i
l’acord que va costar moltes hores de
reunió a la presó de Lledoners i a la Casa dels Canonges. La sang no va arribar al riu ahir finalment. Però l’acord
final ni amaga el problema, ni explica
quina diferència hi ha entre el que

De reüll
Adela Genís

l club de les males mares s’ha fet famós a les xarxes
socials. Té més de 300.000 seguidors a Facebook i
més de 49.000 a Twitter. El va fundar Laura Baena, que
va veure com se l’allunyava del mercat laboral després
de tenir un fill. No només és aquesta la reivindicació.
Parlen de la conciliació laboral (de la real), parlen de no
sentir-se culpable pel fet d’anar a treballar, de la falta de
corresponsabilitat en les tasques de la llar, de l’absència
de temps lliure, de la pressió per ser una superwoman,
de la feina invisible, de la càrrega mental o dels horaris
de les jornades laborals. Potser a
Reivindicació alguns els poden semblar
exagerades aquestes demandes i
perquè les
creuen que no cal organitzar una
dones no
cursa reivindicativa i d’obstacles
quedin
prevista per a aquest diumenge a
apartades del Alcobendas (Madrid) i que també
mercat laboral es celebrarà a Barcelona, Mataró o
Badalona amb el lema
#jonorenuncio. Segur? Les declaracions del candidat a
presidir la CEOE, Antonio Garamendi, dient que les
quotes obligatòries de dones als llocs directius podrien
restar competitivitat a les empreses, en podrien ser un
motiu de pes. Hi ha estadístiques que afirmen que sis de
cada deu dones han de deixar la feina després de ser
mares i que el 51% han trobat dificultats laborals.
Aquestes dades revelen que difícilment una dona pot
arribar a alts càrrecs directius. És allò que s’anomena el
sostre de vidre i on es destapa la farsa de la igualtat
entre homes i dones que ens venen des de petits.

acabaran fent els diputats d’ERC i els
de JxCat. El tacticisme és un mal que
sempre ha estat present en el procés,
però que ara ha fet metàstasi. JxCat
sembla obsessionat a erosionar ERC
assetjant el president del Parlament,
Roger Torrent. I la CUP prefereix
atiar la frustració popular contra el govern per desgastar-lo abans de fer pinya republicana. Mentrestant, l’alcaldessa de Berga ven una falsa desobediència contra la sentència d’inhabilitació notificada ahir mateix. Renunciar a l’escó de regidora i delegar la firma per no haver d’afrontar responsabilitats judicials no és desobeir. Cal
una estratègia de consens, fonamentada en la lleialtat i la unitat d’acció o
la legislatura perd tot el sentit. Ara bé,
cal tenir molt present que unes eleccions poden propulsar uns passos endavant alguns actors independentistes, però a costa de fer molts passos
enrere en el camí cap a la República.

Les cares de la notícia
EXPRESIDENT DE CAJA MADRID I BANKIA

Rodrigo Rato

Club de
males mares

E

http://epa.cat/c/jdr5db

Un acord
de mínims

Ferran Espada / fespada@elpuntavui.cat

L

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a

EDITORIAL

A la tres
a lamentable jornada política
que es va viure ahir al Parlament
o la intolerable imatge de l’1 d’octubre a les portes de la cambra catalana haurien de provocar una profunda
reflexió en l’independentisme. Potser
aquells que clamen per la sobirania del
Parlament li haurien de tenir una mica més de respecte. La situació és d’excepcionalitat i la repressió de l’Estat
abanderada per l’actuació del jutge
Llarena és una anomalia democràtica
que no permet el normal funcionament de les institucions. Però aquesta
és una realitat que no per indignant es
pot obviar. Es pot compartir o no el
dictamen que resol l’afer de la suspensió dels diputats encausats. Però, un
cop aprovat, costa molt d’entendre els
entrebancs plantejats per JxCat per a
la seva execució. Dubto que la majoria
de la gent entengui res del que va passar ahir al Parlament. El que queda en
la ciutadania és la percepció d’un altre

Accedeix als
continguts del web

Presó inevitable

-+=

El Suprem li ha confirmat una sentència de quatre
anys i sis mesos per apropiació indeguda en l’afer
de les targetes black quan presidia Caja Madrid i
Bankia. L’exvicepresident del govern espanyol en
l’era Aznar (PP), en principi, ja no podrà evitar una
estada a la presó d’almenys tres anys.
ALCALDE DE RIANE (ITÀLIA)

Domenico Lucano

Afrontar els problemes

-+=

Darrere el seu arrest i el seu enfrontament amb el
ministre xenòfob Mateo Salvini, hi ha l’exemple de la
repoblació i reactivació d’un municipi en clar retrocés, Riane, gràcies a l’acollida d’immigrants. Un model molest per a alguns, però exemple de com
afrontar el problema humanitari de la migració.
SECRETARI TÈCNIC DEL FC BARCELONA

Éric Abidal

Cas tancat

-+=

La justícia tanca el cas del trasplantament de fetge
d’Abidal, després que no hi hagi proves ni indicis de
tràfic d’òrgans, ni falsedat documental. Això qüestiona l’actitud del fiscal de reobrir el cas fent mal a l’exjugador, al seu cosí i donant, a l’Hospital Clínic, a l’Organització de Trasplantaments i a Sandro Rosell.

L’última jornada del ple del
debat de política general ha
tornat a exhibir sense pudor les diferències entre les dues principals forces polítiques independentistes al
Parlament, Junts per Catalunya i Esquerra, aquest cop per com resoldre
formalment la participació a distància dels seus diputats presos o a
l’exili, un cop el ple ja va refusar dimarts la seva suspensió dictada pel
jutge Llarena. La discussió formal,
que finalment va originar l’ajornament del ple, constata com n’és,
d’excepcional i perversa, la judicialització de la política catalana per com
condiciona la situació dels presos i
exiliats, per com amenaça cada pas
que fan les seves formacions i per
com interfereix en la sobirania del
Parlament.
La dificultat objectiva, però, no
ha de camuflar ni la distància evident que separa les dues formacions
que sostenen la majoria sobiranista
al Parlament i l’estabilitat del govern
de Quim Torra, ni l’espectacle lamentable i gratuït que van oferir durant la
jornada d’ahir, ni la munició que això
proporciona als adversaris del procés sobiranista dins i fora de Catalunya. JxCat i ERC estan obligats a reflexionar i fer autocrítica, perquè la
seva falta de sintonia desespera les
bases de l’independentisme i posa
en dubte la seva capacitat de reconstruir una estratègia conjunta
que doni resposta al mandat democràtic del 21-D.
És a les seves mans. De moment, l’acord ‘in extremis’ d’ahir permetrà al govern de Torra mirar endavant i afrontar reptes importants
com ara revertir els efectes del 155,
recuperar les lleis socials suspeses,
posar en marxa el procés constituent, incrementar la despesa social,
desplegar un pla de govern amb més
de mil mesures en diferents àmbits i,
sens dubte, continuar treballant per
l’alliberament i la restitució dels presos polítics i exiliats.
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La crida d’Oreja
Mayor Oreja fa una crida a
frenar el front format pel PNB,
EA i HB. Els nacionalistes
rebutgen l’aliança espanyolista
que proposa Borrell.

Full de ruta

No es pot oblidar la violència
exercida per l’Estat
amb les amenaces de determinats polítics, amb la retòrica infame d’uns quants
mitjans de mala comunicació. Abans de
veure’n imatges, diversos amics, sobretot amigues, van trucar-me des de Girona explicant-me les hòsties que havien
rebut o que, en el millor dels casos, havien vist com es repartien. I això, encara
que no s’hagi viscut en el propi cos, que
ho perdoni qui vulgui fer-ho, però no tenim ni el dret a oblidar-ho.
Tenint viva aquesta memòria, com acceptar una concentració vindicativa
d’aquells que van colpejar ciutadans l’1
d’octubre i disculpar el fet que es carregui contra els que van protestar el festeig
de tal violència? Com entendre la condecoració mantinguda i executada pel govern socialista a Enric Millo, que aquell
mateix matí de l’1 d’octubre va utilitzar el
llenguatge dels torturadors declarant
que van sentir-se obligats a actuar a través de les càrregues policials? Com no
sentir una indignació innominable quan
Casado i Rivera demanen la il·legalització
de partits (CUP, ERC, PDeCAT) amb l’argument que justifiquen la violència? Aplicant aquest argument sense fal·làcies i
mentides, els que haurien de ser il·legalitzats, com a mínim, són el PP, Ciutadans i
el rei d’Espanya per haver justificat la violència de l’1 d’octubre.

anys

Els partits catalans, excepte el
PSC, desqualifiquen la proposta
de Borrell, però el candidat
socialista es reafirma en
l’oferiment d’aliança al PP.

Joan Abril Español. Filòleg

Inoblidable
nmig de tantes contradiccions i incerteses, també diré què va significar per mi l’1 d’octubre perquè deu ser
una de les poques coses que encara tinc
clares sentint-me confusa, ho reconec,
amb tants de dubtes sobre què s’havia
de fer, què s’ha de fer, què podia fer-se i
què pot fer-se. Ni que sigui dir-ne alguna
cosa que va anticipar-se el 20 de setembre i que va reforçar-se el 3 d’octubre
sense que ara mateix sàpiga gaire bé què
persevera fortament d’aquell esperit,
malgrat que pugui retrobar-lo en determinades circumstàncies amb una deriva
malenconiosa. El cas és que amb la sort,
per dir-ho d’alguna manera, de ser en un
col·legi electoral pròxim a les Rambles de
Barcelona on no hi va haver càrregues
policials, vaig viure-hi l’emoció de sentirme part d’una resistència política col·lectiva i, a més, vaig crear o reforçar vincles
que s’han fet perdurables amb gent d’un
barri amb una identitat difusa per uns
motius que poden imaginar. Fins podria
dir que ho vaig viure com una festa. Tanmateix, això va ser possible perquè no
vaig patir directament la violència d’un
Estat que aleshores va ser executada a
través de la repressió policial, però que
persevera amb procediments judicials,

anys

20

Proposta de Borrell

Tribuna

Imma Merino

E
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Urbanitzacions
650.000 catalans se’n van a
viure a urbanitzacions. Els
últims anys, joves i jubilats
s’han instal·lat en el que eren
segones residències.

Cultura nipona

M

algrat que totes les comparacions
són odioses, em veig en la necessitat de suggerir a tots els governants del nostre país que facin una estada
al Japó, per tal d’importar-ne valors culturals i educatius imprescindibles. En qualsevol poble o ciutat nipona, hi ha una extrema cultura del respecte i una gran consciència cívica. En un país de 128 milions
d’habitants, l’administració del Japó fa
temps que pren mesures severes per prevenir, per exemple, tant la contaminació
atmosfèrica, com l’acústica. Està prohibit,
doncs, fumar en terrasses públiques o al
carrer mateix: només hi ha petites àrees on
es pot ennegrir els pulmons o l’aire atmosfèric. En espais privats com restaurants o
bars tampoc es fuma, llevat que el propietari decideixi de permetre-ho.
EL JAPÓ DISPOSA d’una xarxa molt potent

de transport públic (1,18 milions de quilòmetres de carretera asfaltada, 250 trens
d’alta velocitat, 173 aeroports...) i un parc
mòbil de renovació freqüent, amb un gran
nombre de turismes híbrids. La cura per
prevenir la contaminació acústica arriba
també en els espais urbans, on no es per-

met parlar per telèfon al carrer, o en altres
espais públics i privats com bars, trens, autobusos, etc. L’esperit de servei te’l trobes
arreu: si vas una mica perdut, són capaços
d’acompanyar-te fins on calgui. L’amabilitat i el respecte també es respiren en el tren
o en els avions, en les cues, ja senyalitzades
arreu, o en l’atenció com a client, amb unes
salutacions fins i tot exagerades per als occidentals, i és que aquesta cultura no neix
ara, sinó que és ancestral, un gran poble organitzat amb una elegant educació sentimental. Al Japó és molt difícil trobar papereres o recipients de reciclatge o contenidors. Ens hem de responsabilitzar de la

“
El respecte,
l’amabilitat, l’esperit

de servei i la
consciència de viure
en comunitat són
valors a importar

brossa que generem i per això ens l’hem de
dur a casa. Si no hi ha papereres hi ha més
consciència social que els escombriaires
som tots. Tothom fa neta la ciutat: cap paper, ni punta de cigarret o fulla d’arbre.
¿com els governants de la República catalana poden aconseguir aquest nivell cultural tan envejable?
La resposta, com és obvi, és la sensibilització i aprenentatge no tan sols des de l’escola, sinó des de la mateixa societat, de generació en generació. No cal dir que al Japó no
tot són virtuts i no podem emmirallar-nos
en tot, en primer lloc perquè el model de govern japonès no és pas el mateix que el que
vol tenir un país com Catalunya, ara que ha
de fer efectiva la declaració de república independent. En segon lloc perquè tenim un
caràcter més obert, amb les virtuts i els defectes que això comporta. Ara bé, viure el
comportament social japonès ens ha de
permetre, als catalans, reflexionar si més
no sobre el nostre ideari cultural, com ara
el del respecte, l’amabilitat, l’esperit de servei i la consciència exponencial de viure en
comunitat, valors que hem d’importar en
una Catalunya culta, i rica, i lliure, i feliç.

I ARA EM PREGUNTAREU:

El lector escriu

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

Ara o mai!
b El rellotge no s’ha aturat, al
contrari, sembla que va fora
de temps, sobrepassat per
l’emoció i fent-nos anar a contra temps. Les eleccions municipals s’apropen i Valls, Maragall, Munté i d’altres estan
precipitant el temps juntament amb els seus partits. En
l’àmbit local sembla que les
possibles llistes electorals comencen a agafar forma, a
prendre posicions per executar les estratègies que sempre
han fracassat. En un moment
convuls com l’actual, en una
cruïlla històrica com la que vivim, no és moment per fer els
tripijocs de sempre. Als que
viuen de la passivitat ja els va
bé que la CUP, Demòcrates,
ERC, el PDeCAT i entitats civils
no ens entenguem. El rellotge
correrà a favor seu, la seva ràbia s’haurà imposat i tots seguirem perdent el temps a
l’Espanya que ja coneixem. És
moment de reaccionar i les

eleccions municipals seran el
terreny de joc perfecte per demostrar que la majoria de catalans ho entenem i volem
una República independent.
Deixem-nos estar de missatges victimistes, d’assenyalar
els companys perquè creiem
que tenen interessos o perquè
fa temps no tenien clar on
anar. Algú creu que pot desaparèixer la corrupció d’un dia
per l’altre? Que es poden fer
polítiques socials d’avui per
demà? Caminem plegats, fem
la República i deixem-nos
anar les mans quan arribi el
moment. Avui és avui i, si no
anem tots junts, en llistes
transversals, no ens mourem.
LLUÍS FELIU I ROÉ
Sant Cugat del Vallès
(Vallès Occidental)

Justícia
independent
b Als platós de televisió, mítings i rodes de premsa del
“gobierno de España” es diu

sense vergonya que la justícia
espanyola és independent. Ho
és? Vegem-ho. Greco, Grup
d’Estats contra la Corrupció,
del Consell d’Europa, fa recomanacions als estats membres de com implementar
normes i lleis per millorar el
comportament i el control de
parlamentaris, jutges i fiscals.
L’informe Greco del 2017 diu
que, de les onze recomanacions fetes a l’Estat espanyol,
set s’han complert parcialment i que en les altres quatre
no s’ha fet absolutament res.
En concret, la recomanació VI
diu: “Que se estipulen por ley
los criterios objetivos y los requisitos de evaluación para el
nombramiento de altos cargos
en la judicatura, presidentes
de las audiencias provinciales,
de los tribunales superiores de
justicia, Audiencia Nacional y
Tribunal Supremo, con el fin de
garantizar que estos nombramientos no pongan en tela de
judicio la independencia, imparcialidad y transparencia de

este proceso.” Doncs bé, l’informe de l’any 2017 avisa l’Estat espanyol; “Greco concludes that recommendation VI
has not been implemented.”
Literalment; no s’ha fet res
per garantir la independència
del sistema d’elecció dels tribunals de justícia. Encara
més, en l’informe en què l’Estat espanyol específica quines
actuacions s’han portat a terme per respondre a les reclamacions del Consell d’Europa,
l’apartat VI està en blanc. No
han fet res perquè creuen que
no cal, perquè la justícia espanyola és un instrument al servei del govern. Els presos polítics i els dos líders socials no
tindran un judici just. Els jutges del tribunal mostraran la
seva independència del Codi
Penal i els condemnaran a penes de llarga presó seguint un
criteri d’escarment i venjança
propi dels règims feudals.
ALFONS CARRERAS
DE CABRERA
Barcelona
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La frase del dia

“No em penedeixo de res, perquè vaig fer el que havia de
fer. Tot era legal”
NARCÍS SERRA, EXPRESIDENT DE CATALUNYA CAIXA

Tribuna

De set en set

El dilema

Bon cardenal

Josep Maria Casasús

Juan-José López Burniol. Notari

E

l seu primer crit de guerra, amb el
qual va arribar a la Casa Blanca,
va ser “Amèrica primer”, però
aquest crit aviat es va convertir en
“Amèrica sola”. I fa uns dies, a Nacions
Unides, la posició aïllacionista del president dels Estats Unit va cristal·litzar
d’una forma inequívoca. En un discurs
de mitja hora posà en qüestió la mateixa ONU, l’OTAN, l’Organització Mundial del Comerç, el Tribunal Penal Internacional i el Consell de Drets Humans. “Rebutgem la ideologia de la globalització i abracem la doctrina del patriotisme”, va dir. Per Trump, “el poderós amor al teu país”, “la intensa lleialtat a la teva pàtria” és el que farà “nacions més grans, regions més segures i
un món millor”. Els conceptes clau del
president Trump són “sobirania i independència”, que han fet possible –segons ell– un àmbit “en què la llibertat
ha sobreviscut”. I, per si no quedava
clar, ha afegit: “Tan sols donarem ajut
internacional a aquells que ens respectin i que, francament, siguin els nostres
amics.” De fet, el darrer mes d’agost
decidí retallar totes les aportacions
dels Estats Units a l’Agència de l’ONU
per als Refugiats. Tot plegat significa
una oposició frontal al multilateralisme
i un rebuig absolut al llegat de Barack
Obama.
ha assumit poc
després, i també a l’ONU, el rol d’opositor a Trump, instant el món a construir
un nou ordre mundial basat en el multilateralisme. Macron replicà a Trump
–sense citar-lo– que l’universalisme és
compatible amb la sobirania i que, a
més, és un requisit imprescindible per
combatre les desigualtats que llastren
la globalització. “No crec en una globalització buida i general –va dir Macron–, però sí en els valors universals”,
i va citar els drets humans, la dignitat
humana i la igualtat de gènere. Aquest
nou ordre mundial “de rostre humà” ha

EL PRESIDENT MACRON

Sísif
Jordi
Soler

de basar-se en un multilateralisme
compatible amb la sobirania, raó per la
qual –deixà clar– “mai deixaré de defensar la sobirania, àdhuc quan el nacionalisme l’enarbora com una manera
d’atacar els altres”. Perquè el vell ordre
global –va concloure– ha fracassat “per
la seva incapacitat per donar resposta a
la distribució desigual de la riquesa”, un
fet que ha provocat l’emergència del nacionalisme excloent i dels populismes.
En conclusió, s’ha d’impulsar un nou

ordre global, un nou equilibri mundial
basat en els principis de sobirania, cooperació regional i garanties internacionals.
aïllacionisme, proteccionisme i unilateralisme, per una
banda, o universalisme, llibertat de comerç i multilateralisme, per l’altra.
Aquesta opció se li va plantejar als Estats Units després de la caiguda del Mur
de Berlín i de l’enfonsament de l’URSS:
promoure, com primus inter pares, la
creació d’un ordre jurídic internacional
expressat per lleis i encarnat en institucions (partint de les ja existents, com
l’ONU i el Tribunal Penal Internacional), o apostar per preservar la seva hegemonia mundial i per una política exterior al servei exclusiu de la defensa
dels interessos nord-americans i del
seu control del comerç internacional.
Aquesta última opció ja es va escollir sota la presidència de Clinton, però es va
consolidar i accentuar després de
l’atemptat de les Torres Bessones.

AQUÍ RAU EL DILEMA:

i
de la història –que és la vida dels pobles–, les coses són com són i no com es
voldria que fossin. I els Estats Units no
poden mantenir la seva hegemonia, ja
que li ha sortit un competidor com és la
Xina, una potència emergent que li fa
impossible el manteniment del seu somni unilateral. Una situació que fa pensar
en l’inici d’una nova etapa històrica de
bilateralitat semblant a la de la guerra
freda, de forma que la vella confrontació
entre els Estats Units i l’URSS sigui
substituïda per una dialèctica entre els
Estats Units i la Xina. L’aïllament i el
proteccionisme promoguts pel president Trump són la manifestació més palesa d’aquest replegament dels Estats
Units, que, incapaç d’imposar la seva voluntat sense contestació a la resta del
món, es tanca en si mateix i boicoteja tot
avenç multilateral.

ARA BÉ, EN TOTS ELS ORDRES DE LA VIDA

“
Els Estats Units
no poden mantenir

la seva hegemonia,
ja que els ha sortit
un competidor com
la Xina, que li fa
impossible el
manteniment del
seu somni unilateral

A

bans-d’ahir es va
commemorar a
Cambrils el 150è aniversari del naixement
de Francesc Vidal i
Barraquer (Cambrils,
1868-Friburg, 1943), el cardenal perseguit per uns i altres, com tants demòcrates catòlics i catalanistes en els anys
de guerra i postguerra espanyoles.
Aquest és l’Any Vidal i Barraquer. El 13
de setembre va fer 75 anys de la seva
mort a l’exili. Va marxar l’agost del 36,
perseguit pel fanatisme antireligiós
d’anarquistes que senyorejaven la Catalunya republicana. Va romandre a l’exili
per sempre, després del 39, perseguit
pel fanatisme dels sediciosos acabdi-

És l’Any Vidal i Barraquer. El
13 de setembre va fer 75 anys
de la seva mort a l’exili
llats per Franco. S’havia negat a signar la
carta que els bisbes espanyols publicaren el 37 a favor de la rebel·lió militar
contra el règim constitucional. Anys
abans, el maig del 31, havia enviat als capellans de l’arquebisbat que governava
–el de Tarragona– una circular on recordava que calia respectar i obeir la República tot just constituïda. Un cardenal
d’aquesta grandesa moral i patriòtica
hauria de merèixer més atenció en un
any, com aquest, de doble aniversari.
Potser passa inadvertit perquè incomoda, encara, els uns i els altres. No encaixa en esquemes simplistes o maniqueus de dues menes: el d’un laïcisme
rutinari, arcaic i superficial, i el d’un catalanisme circumstancial, instrumental,
sense conviccions. Cal lluitar contra
aquestes incultures que desnaturalitzen
raons d’emancipació nacional. Ara més
que mai és bo vigoritzar la memòria de
bons exemples com el del bon cardenal
condemnat a un doble exili.
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Nacional

Serra defensa
els sous a
Catalunya
Caixa

L’Audiència
comença a jutjar
l’expresident i 40
directius de l’entitat
pels sobresous

Fragilitat
extrema

Venturós
ja està
inhabilitada
a Berga

L’alcaldessa no pot
exercir el càrrec durant
sis mesos per no haver
tret l’estelada del balcó
municipal

El president del Parlament,
Roger Torrent, a la sortida de la
reunió encapçalada per ell i el
president Quim Torra ■ ACN

FET JxCat i ERC acaben acceptant, enmig de retrets, fórmules
diferents per cedir els drets dels seus diputats processats
CRÍTICA L’oposició apunta a una crisi de govern i els acusa
de partidisme MÉS El debat de política general s’ajorna
Emma Ansola
BARCELONA

Nova jornada inèdita al
Parlament per salvar in
extremis un principi d’acord entre Junts per Catalunya i ERC, que, tanmateix, va evidenciar la fragilitat amb la qual tots dos
grups hauran d’afrontar la
dotzena legislatura que
tot just començava amb el
debat de política general.
Ahir aquesta va penjar
d’un fill durant algunes
hores en què davant la
manca d’acord va sobrevolar la possibilitat de trencar el govern i convocar
eleccions anticipades per
la impossibilitat de garantir una majoria parlamentària pels vots en disputa.
Ahir s’hi va cosir un pedaç,
però en l’horitzó hi ha la
necessitat d’aprovar un
pressupost i una macrocausa general contra els
membres de l’anterior govern per la celebració de
l’1-O i la declaració simbòlica d’independència. I tot
fa pensar que episodis d’inestabilitat com el d’ahir
es poden repetir en qualsevol moment.
Ahir l’interès era un altre. El focus va estar tot el
dia en la consecució d’un
pacte entre les dues formacions que donen suport
al govern per permetre,
d’una banda, que els diputats processats pel magistrat Llarena no perdin els
seus drets parlamentaris

i, de l’altra, que els dos
grups mantinguin la majoria i les votacions siguin
efectives. L’acord finalment es va resoldre amb
dues fórmules diferents
per decisió de cada grup,
tot i que, en el moment de
tancar aquesta edició, no
estava clar que pogués ser
efectiu davant les impugnacions presentades per
l’oposició i els dubtes dels
serveis jurídics de la cambra.
L’anunci de l’acord, tot i
que va ser presentat de
manera conjunta pels portaveus de JxCat i ERC, va
evidenciar la debilitat d’un
pacte en què bàsicament
les dues formacions es
—————————————————————————————————

El nou episodi
omple de dubtes
l’estabilitat de
la legislatura
—————————————————————————————————

consentien dues maneres
d’actuar. I mentre que
uns, JxCat, feien gala de
no acatar la resolució; els
altres, ERC, s’acollien a
una fórmula que permetés
fer efectives les votacions,
com és la substitució dels
diputats. I, en joc, dues decisions polítiques: donar
prioritat a la sobirania del
Parlament que va optar
per no suspendre els diputats o bé acatar la resolució
judicial de Llarena, que va
ordenar la suspensió automàtica dels afectats i que

deixava en mans de la mesa del Parlament la substitució dels parlamentaris.
Creix la desconfiança
Les noves negociacions
obertes ahir entre Junts
per Catalunya i ERC es basaven en un acord aprovat
en el ple de dimarts passat
que els dos grups no van
acabar de concretar i va
donar lloc a fortes discrepàncies i interpretacions
que no es van solucionar
fins ahir al vespre, la qual
cosa va obligar a ajornar el
ple de debat de política general fins a nou avís. En
suspens han quedat les votacions a les resolucions
que haurien d’haver marcat el full de ruta de la legislatura.
Les relacions entre els
dos socis de govern apareixien deteriorades i eren
objecte de les crítiques
més dures dels grups de
l’oposició.
Sacsejada al Parlament
Les discrepàncies entre
els dos socis de govern ja es
van fer evidents al matí,
quan Junts per Catalunya
va presentar un text en
què el portaveu del grup
anunciava que es faria càrrec, tal com havien fet fins
ara, de les delegacions de
vot dels diputats Carles
Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep
Rull registrades al maig,
abans de la resolució del
magistrat Pablo Llarena.

Amb aquest model, el grup
volia evidenciar que no
acatava l’ordre judicial i
imposava la sobirania del
Parlament que dimarts al
matí havia acordat rebutjar la suspensió. JxCat evitava, però, acollir-se al segon punt de l’acord que havia estat introduït per
ERC, la qual cosa va provocar que el president del
Parlament, Roger Torrent, no acceptés aquesta
fórmula si, a més a més, no
anava signada pels diputats afectats.
La ferida quedava oberta. La decisió va provocar
un recés de la mesa del
Parlament i es van succeir

les reunions entre els principals líders dels partits. El
president Torra i el vicepresident Aragonès iniciaven els primers contactes
que després remataven els
consellers Elsa Artadi i Ernest Maragall amb el diputat Sergi Sabrià i membres del gabinet de la presidència del Parlament.
L’acord arribava a la
tarda, els diputats processats signaven un paper, tal
com reclamava Torrent,
per ratificar la seva delegació de vot en el portaveu
Batet alhora que també es
feia referència a l’acord del
ple de dimarts. Tot prou
ambigu per generar dub-

tes. Torrent l’acceptava i
ara s’obria un nou xoc a la
mesa del Parlament amb
Ciutadans i el PSC argumentant que l’acord vulnerava la resolució judicial
i els lletrats expressant seriosos dubtes.
La polèmica i la suspensió del ple va obligar Junts
per Catalunya i ERC a demanar disculpes a la ciutadania, si bé atribuïen a
l’excepcionalitat de la situació política, amb diputats a la presó i a l’exili,
l’enrenou ocasionat. “Ens
aferrem a la defensa dels
drets dels nostres diputats, no podem normalitzar aquesta situació”, re-
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L’APUNT

Bandera de totes
les portades
Jordi Panyella

Li deia dimecres, Miquel Iceta a Inés Arrimadas, que la
seva bandera espanyola és la que hi ha, al costat de la
catalana, presidint la sala de plens del Parlament i que
no li cal exhibir-ne cap des del faristol. Pot ser molt hàbil en la dialèctica, el líder del PSC, però el fet és que la
performance d’Arrimadas era ahir a tots els quioscos
d’Espanya (els que encara queden) gràcies a la porta-

da de tres diaris madrilenys. El dolç despertar mediàtic del partit taronja el va arrodonir el bany i massatge
que en forma d’entrevista va tenir Albert Rivera a RNE,
on va tornar a excitar el votant espanyolista insultant
Quim Torra. I mentrestant, els partits independentistes en mans d’un jutge, atrapats a les presons, en el
desconcert i, el que és més greu, a matadegolla.

Les frases

—————————————————————————————————

“L’estabilitat està
garantida, farem un
esforç per superar
la situació
d’excepcionalitat”
Eduard Pujol
PORTAVEU ADJUNT DE JXCAT
—————————————————————————————————

“La judicialització de
la política pot provocar
més conflictes. Estem
en una anormalitat
absoluta”
Sergi Sabrià
PRESIDENT DEL GRUP REPUBLICÀ
—————————————————————————————————

“JxCat ha trencat
l’acord i posa en perill
aquesta institució.
Estan posant fi a la
seguretat jurídica”
Jèssica Albiach
PRESIDENTA DELS COMUNS

Una enrevessada fórmula que acaba permetent dues interpretacions diferents

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

El portaveu de JxCat, Albert
Batet, va registrar poc abans
de la reunió de la mesa del matí un text per anunciar que,
atès que el ple de dimarts va
rebutjar la suspensió dels diputats, ell “continuaria votant” en representació dels
quatre afectats de JxCat
(Puigdemont, Sànchez, Turull i
Rull); és a dir, que seguiria utilitzant la delegació de vot que
ja li havien atorgat tots quatre
en mesos anteriors. Torrent,
però, es va negar a acceptar
cap escrit si no venia signat
per ells mateixos, i això va

obrir les hostilitats. L’acord a
què van arribar JxCat i ERC a
la tarda consistia en dos
punts, que de fet ja es van
complir tot seguit. El primer,
que els quatre diputats de
JxCat presentarien cadascun
un escrit signat a la mesa per
“verificar” que el document de
Batet al matí “expressa” la seva “voluntat, d’acord amb la
resolució del ple del Parlament” de dimarts. Així genèricament, tot i que aquella resolució tenia dos punts: el primer, que es rebutjava la suspensió dels sis diputats, i el se-

gon, que se’ls facultava igualment a “designar” algú que
fes les seves funcions, fórmula
que equivalia de facto a la
“substitució” suggerida pel
jutge Llarena, i a la qual es van
acollir de seguida Junqueras i
Romeva. Això sí, en aquest segon punt JxCat interpreta que
el terme designació de diputats és més ampli i pot encabir
tant una “substitució” de les
funcions com una “delegació”
estricta del vot.
El segon punt de l’acord
d’ahir a la tarda era que la mesa donés tràmit a aquests

quatre escrits, fet que equivalia que Torrent acceptaria validar el vot dels quatre diputats.
Aquesta enrevessada fórmula
permetia a JxCat mantenir el
discurs que els seus diputats
no estan suspesos perquè
continuen delegant el vot, tal
com ho feien, i a Torrent li permet cobrir-se les espatlles en
un possible contenciós judicial, ja que pot adduir que
n’accepta el vot donant compliment a un acord de ple, i
d’acord amb un escrit presentat per ells després. Com que
els escrits de JxCat van entrar

acompanyats de les delegacions inicialment concedides
fa mesos, els lletrats van expressar dubtes jurídics, i, davant les crítiques de l’oposició,
es decidiria deixar clar en un
acord de mesa que els vots seran vàlids, un fet que van aprofitar Cs, el PP i el PSC per presentar escrits de reconsideració que obligaven a convocar
una nova mesa per resoldre’ls.
Una mesa que al vespre, després d’una junta de portaveus
amb dures crítiques, es va
suspendre segurament fins
dimarts. ■ Ò.P.J.

plicava el portaveu de
JxCat, Eduard Pujol. Conjuntament amb el republicà Sergi Sabria, es felicitaven per l’acord aconseguit
que permetia continuar la
legislatura.
Una legislatura, però,
que començava amb peus
de fang, ja que tots dos
partits, si bé per un costat
intentaven tancar ferides,
per l’altre es llançaven retrets d’haver actuar en benefici propi. Per ERC, el
seu soci de govern havia
incomplert l’acord del ple i
posava als peus dels cavalls el president del Parlament, Roger Torrent, empenyent-lo cap a la desobediència si donava per bo
un acord que no respectava l’ordre judicial. Per
JxCat, els republicans supeditaven l’actuació política a la salvaguarda del seu
futur candidat electoral,
Roger Torrent, i els acusaven de partidisme i d’acatar Llarena. Tot i que a la
sala de premsa els portaveus de cada grup van evitar parlar de crisi, ja es van
encarregar la resta de
grups d’assenyalar la debilitat del govern. El president espanyol, Pedro Sánchez, a les 9 del vespre
emetia una piulada en què
demanava “superar el
conflicte, construir convivència dins el respecte a la
Constitució i l’autogovern
català. ■
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govern espanyol, Pedro
Sánchez “què més ha de
passar a Catalunya perquè
actuï i accepti que ha de
protegir milions de catalans?” Arrimadas va qualificar de “vergonya” i va dir
que sentia una “immensa
tristesa” pel que havia passat ahir al Parlament, un
fet que, segons ella, culminava “una setmana negra”. En aquest sentit va
recordar el que considera
també un “assalt violent”
del Parlament dilluns o
acords per incomplir resolucions judicials.

Diputats de Cs, el PP i el PSC a l’hemicicle del Parlament després d’esperar vuit hores perquè es reprengués el ple del debat de política general ■ GUIFRÉ JORDAN/ACN

Els comuns volen comicis si
no es garanteix l’estabilitat
a Lamenten que es torni a la dinàmica d’anar de “crisi en crisi” i es faci “saltar pels aires” l’acord pels
diputats suspesos al qual van donar suport a L’oposició qualifica de “vergonya” la suspensió del ple
Jordi Alemany
BARCELONA

Catalunya en Comú-Podem (CatECP) va aconsellar a Junts per Catalunya
(JxCat) i Esquerra Republicana (ERC) que, si la
resposta a la pregunta de
“si són capaços de mantenir i garantir l’estabilitat
aquesta legislatura” és negativa, haurien de convocar eleccions. Així ho va
afirmar ahir la presidenta
del grup parlamentari,
Jèssica Albiach, tot i que
va matisar que considerava que no era la millor opció perquè “significava
allargar la paràlisi”, ja que

ells sols no poden solucionar el bloqueig, però tampoc es pot continuar “de
crisi en crisi” i amb un govern que “no té cap rumb”.
Dos dies després que els
comuns haguessin estat
“generosos” donant suport al dictamen del ple sobre els diputats suspesos
per “desbloquejar el Parlament i fer polítiques per a
la gent”, Albiach va lamentar que l’haguessin “fet
saltar pels aires”, posant fi
a la seguretat jurídica de la
institució per culpa de “la
lluita per l’hegemonia de
l’espai independentista”,
el “sectarisme” i els ànims
de venjança entre ERC i

Els socialistes amenacen amb el Constitucional

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

Sobre l’acord assolit entre
JxCAT i ERC que hi va haver
dimarts, la portaveu socialista, Eva Granados, va assegurar que demanaran l’empara
del Tribunal Constitucional si
el dia de la represa de la sessió plenària el president del

Parlament, Roger Torrent
(ERC), afirma que els quatre
diputats de JxCat poden votar en considerar que es cometrà un “acte no legal”. Per
Granados, la formació de Torra va “trair l’acord amb ERC,
ja que va recordar que dele-

gar el vot “no és possible”, i va
dir que les votacions viscudes dimarts en el ple eren una
comèdia, però “barata”, ja
que, a parer del seu grup, i
com ja van advertir, els diputats estaven suspesos des de
l’inici, “no voten, ni cobren”.

JxCat.
La demanda d’eleccions feta per l’oposició
només va tornar a sortir
de la boca del portaveu del
PP, Xavier García Albiol,
que va qualificar d’“estafa
a la democràcia” el que va

passar ahir en el ple i va
acusar JxCat, ERC i la
CUP de pervertir les institucions catalanes i d’actuar com uns “antisistema
dins les pròpies institucions catalanes” afavorint
la seva “autodestrucció”.

La portaveu del principal grup de l’oposició, Inés
Arrimadas (Cs) va seguir
el discurs del seu líder, Albert Rivera, molt centrat
en el desgast al govern de
l’Estat i va preguntar en
veu alta al president del

Tardor calenta per al PSC
La portaveu parlamentària socialista, Eva Granados, a més de coincidir a
qualificar de “vergonya”
els fets d’ahir que van portat a la suspensió del ple,
també va fer servir la ironia, en demanar al president de la Generalitat,
Quim Torra, “si per tardor
calenta es referia a això”.
Granados va començar assegurant que la legislatura
ja havia començat tocada
amb “un engany, abans i
després” i, per aquest motiu, hi va afegir que estava
clar que “el que comença
malament, acaba malament”. Per la socialista, el
Parlament “està tancat
des del juliol” i hi va afegir
que no sabia si hi havia govern ni qui manava perquè “l’independentisme
ha col·lapsat, el govern ha
col·lapsat i no sabem quins
suports té Torra”.
La CUP va optar per un
discurs serè lamentant
que el problema de fons
era que “no es pot exercir
amb llibertat una acció política” per la ingerència de
l’Estat espanyol, en paraules de Maria Sirvent. Els
anticapitalistes esperen
convocar la militància per
“fer una anàlisi rigorosa i
col·lectiva” dels efectes de
la interlocutòria del jutge
Llarena, però van recordar que mantenen que els
diputats no estan suspesos per decisió presa amb
majoria absoluta, que els
drets i deures dels diputats estan intactes i que
les delegacions fetes per la
mesa eren vigents. ■

Les frases

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

“Què més ha de
passar a Catalunya
perquè el senyor
Sánchez actuï?”
Inés Arrimadas
CIUTADANS

“Si els diputats de
JxCat voten, cometran
un acte no legal
i anirem a l’empara
del Constitucional”

“L’independentisme
ha col·lapsat, el
govern ha col·lapsat
i no sabem quins
suports té Torra”

“Torra està sol
i només despenja el
telèfon quan el
truquen des de
Brussel·les”

“Fa mesos que
arrosseguem aquesta
situació complexa i cal
una anàlisi rigorosa i,
sobretot, col·lectiva”

“Catalunya està
governada pels
antisistema dins les
pròpies institucions
catalanes ”

Eva Granados

Eva Granados

Jèssica Albiach

Maria Sirvent

Xavier García Albiol

PSC

PSC

CATALUNYA EN COMÚ-PODEM

CUP

PARTIT POPULAR
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——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Emili Bella

LA CRÒNICA

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

Qui dia passa, legislatura empeny
E

129303-1195534Q

l Palau del Parlament va tornar ahir a la seva funció original, de polvorí, a punt de
fer saltar pels aires la majoria independentista i l’estabilitat del
govern dos dies després que el
president Quim Torra amenacés
de desestabilitzar el de Pedro
Sánchez, que ahir devia menjar
bols sencers de crispetes en algun sofà de La Moncloa.
La darrera sessió del debat de
política general havia de començar a les dotze del migdia, però
Junts per Catalunya i ERC es van
endinsar en un laberint jurídic i
semàntic de difícil comprensió
per al comú dels mortals per la
designació dels vots dels diputats
presos i de Carles Puigdemont,
en una jornada d’anades i vingudes constants i d’entrades i sortides per la porta que condueix als
despatxos del president i el vicepresident de la Generalitat a la
cambra. S’hi va veure entrar Torra
–en mànigues de camisa–, Torrent, Aragonès, Artadi, Campdepadrós, Jové, Salvadó, Costa, Delgado, Maragall, Gómez del Moral,
Vilalta, Batet, Morral... i diversos
carros amb entrepans, begudes i
cafè. No ho ha constància que hi
hagués ratafia.
La negociació va durar més de
cinc hores en què la legislatura es
va aguantar per un fil. Un diputat
de JxCat assegurava al migdia
que hi havia un principi d’acord i
uns metres més enllà un company seu de files ho desmentia.
Dos parlamentaris més es reunien discretament amb el lletrat
Joan Ridao en una sala propera i
tornaven a entrar a la reunió. Els
dos grups han tingut tot l’estiu
per resoldre la designació dels di-

El portaveu de JxCat, Albert Batet, i la diputada d’ERC Montserrat Fornells, ahir a l’hemicicle ■ EFE / TONI ALBIR

putats i fins i tot van aprovar una
fórmula dimarts per desencallarla, però no havien pactat com
aplicar-la. Així d’enrevessat.
Acostumats a plens que se
suspenen, investidures interruptus i a peticions de reconsideració filibusteres, el que va passar
ahir formava part de la normalitat
parlamentària. De fet, el portaveu
adjunt de JxCat, Eduard Pujol, al
costat del cap de files republicà
Sergi Sabrià, aixoplugava totes
les desconfiances i mirades de reüll sota la catifa de l’anormalitat
imposada per la justícia espanyo-

la i l’existència de presos polítics
i d’exiliats.
Hauria estat un exercici interessant preguntar als manifes————————————————————————————————————————

Pujol aixoplugava totes
les mirades de reüll sota
la catifa de l’anormalitat
imposada per l’Estat
————————————————————————————————————————

tants que van trucar dilluns a la
mateixa porta del Palau del Parlament quina diferència veuen entre la fórmula jurídica utilitzada

per Junqueras i Romeva per delegar el vot i la de Puigdemont,
Sànchez, Rull i Turull sense que
t’enviïn a pastar fang.
Finalment, el ple es va acabar
ajornant, però no per la manca
d’acord dels grups independentistes, sinó per la constatació que
a quarts de nou del vespre ja no
són hores. Poc abans Ciutadans,
acompanyat pel PSC i el PP, havia
protagonitzat una altra de les seves performances ocupant els
seus escons en un hemicicle buit
per escenificar la impaciència. Els
diputats taronja i els populars van

marxar de la votació de dimarts,
és a dir, surten quan hi ha ple i entren quan no n’hi ha. La cap de
l’oposició, Inés Arrimadas, repetia
a tort i a dret la paraula bochorno.
La cirereta d’un altre dia
estrambòtic arribava amb l’agenda de president per avui, que inclou el curiós anunci d’una visita
oficial de Torra al Departament de
la Vicepresidència, territori
d’ERC: l’anunci que el president
visitarà una conselleria del seu
propi govern. Se n’espera una fotografia d’unitat amb Aragonès. I
qui dia passa, legislatura empeny.
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Miquel Iceta President del grup parlamentari del PSC

Elisenda Alamany Portaveu de Cat en Comú-Podem

“No som els
socis d’aquest
govern”
Miquel Iceta, durant la segona sessió del debat de política general ■ EFE

“El judici és un
llast per a tots”

BALANÇ · “La centralitat del sobiranisme es troba en
l’esquerra, que massa sovint ha caigut en errors estratègics”
TORRA · “No comparteixo l’estratègia dels dos darrers anys”

TORRA · “El president està pressionat per si mateix i pel
moviment independentista”JUSTÍCIA · La judicialització
de la política hipoteca el paper dels polítics
Xevi Xirgo
BARCELONA

S

i alguna cosa ha marcat aquest
ple ha estat l’ultimàtum que ha
fet el president Torra i la resposta immediata de vostè, hores
abans que ho fes la ministra Celaá. Ho
va consultar amb ella?
No vam parlar. Hi ha coses que se saben,
i una és que en el nostre projecte no hi
entra la convocatòria d’un referèndum. I
amb el projecte de diàleg que estem posant en marxa tampoc hi entren els ultimàtums, ni d’una banda ni de l’altra. Jo
crec que ha estat un error de Torra, un
president que es troba molt atrapat entre les paraules i els fets.
Vostè veu el president Torra pressionat?
Jo el veig pressionat per si mateix i pel
moviment independentista. S’han promès moltes coses que no s’han complert,
i hi ha inquietud, frustració. En aquest
sentit, el president té una pressió que ell
mateix havia animat que es produís. Va
dir apreteu i han apretat. El que passa és
que el pressionen massa en relació amb
el que el president pot complir o fer.
Des de l’altra part es diu diàleg però
sempre que no es parli del dret a l’exercici de l’autodeterminació.
Es pot parlar de tot però dins la llei. No es
pot pretendre que el govern del PSOE accepti un plantejament quan des del primer moment ha dit que no entra en els
seus plans. Després de sis anys sense diàleg entre el governs de Catalunya i d’Espanya no es pot esperar que en els cent

primers dies es restableixin tots els mecanismes institucionals i que, a més,
s’acordi un referèndum d’autodeterminació. Seria ingenu pensar això. S’haurà
de començar per altres coses. Hi ha una
cosa que l’independentisme no assumeix, i és que per fer un plantejament
fort de canvi de les relacions entre Catalunya i la resta d’Espanya, primer s’ha de
produir un acord a Catalunya que encara
no tenim. En una societat dividida el que
hem de fer és trobar un punt en el qual hi
pugui haver un acord més gran que la
meitat més un. S’ha de fer molta feina a
casa.
Veu el PSC donant suport als pressupostos de la Generalitat?
En aquest moment no. No compartim
l’orientació política del govern i no ens
sentim cridats a sostenir-lo políticament. A més, no està clara ni la pròpia
cohesió del govern ni la seva orientació a
mitjà termini.
Pot ser que tothom pensi que sigui quina sigui la sentència qualsevol acord pot
saltar pels aires?
És possible. La judicialització de la política hipoteca el paper dels actors polítics
que no poden prendre decisions. El judici
és un llast per la legislatura catalana i
l’espanyola. Ara bé, crec que no ens hem
de resignar a dir que no es pot fer res fins
que se celebri el judici. Hem de posar elements de confiança i promoure el diàleg i
els acords concrets, no sobre qüestions
de fons sinó sobre els acords pendents.
No podem només estar patint esperant a
després del judici. Hem d’actuar. ■

Elisenda Alamany, durant l’entrevista amb Xevi Xirgo, director d’El Punt Avui ■ N.H.

Xevi Xirgo
BARCELONA

L

a va agafar per sorpresa, la retirada de Xavier Domènech? A què ho
atribueix, més enllà del que ell ha
dit?
Crec que al cansament. La seva pèrdua
és molt gran, no només per a els comuns,
sinó per a la política del país. En Xavi és
aquella persona que representa l’agrupament de les esquerres, un nou sobiranisme que no està supeditat sempre a la
dreta ni a les elits polítiques i econòmiques que han portat l’austeritat a Catalunya. Amb ell vaig veure que aquest espai
polític a Catalunya hi té cabuda, que cal
una nova política i una nova manera de
fer-la, i donar espai a persones que no
s’han sentit representades.
Tampoc hi ha Lluís Rabell. La cohesió del
grup és major o menor que la que hi havia amb CSQP?
No li puc parlar per l’anterior grup, perquè no va ser el meu projecte. Allò era
una coalició i els comuns vol representar
una nova manera de fer política, un nou
sobiranisme i una nova esquerra.
La van excloure de la direcció de CSQP
per massa independentista?
Jo penso que el repte dels comuns és precisament acceptar i potenciar la diversi-

tat. A Catalunya ja hi ha prou partits que
representen l’independentisme i d’altres
que volen perpetuar l’statu quo. Però només hi ha un espai que té la virtut i la fortalesa de tenir persones de sensibilitats
diverses per oferir solucions al conjunt
de la ciutadania.
Se sent la diputada 71 del bloc independentista?
No comparteixo l’estratègia dels dos darrers anys. Mai hauria votat Torra. Penso
que la centralitat del sobiranisme es troba en l’esquerra, que massa sovint ha
caigut en errors estratègics.
Què va pensar l’1-O?
Que calia ser-hi.
I un any després?
L’1-O és una gran oportunitat, com també ho va ser el 3-O quan tothom es va unir
en contra de la repressió. Si es fa una bona lectura del 1-O i del 3-O, no la que en fa
Torra, d’aquí en surt una solució.
Estem vivint un canvi de rol entre els comuns i la CUP? És a dir, els comuns seran qui donarà estabilitat al govern?
No som socis d’aquest govern. Som coherents amb el que hem defensat sempre.
Suspendre diputats que creiem que són
a la presó injustament, no ho podem acceptar. ■
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Inés Arrimadas Cap de la oposició i líder de Ciutadans al Parlament

JUDICIAL · “Ens querellarem contra la mesa
i ja veurem si hi ha responsabilitats amb la mesa
de la comissió de l’Estatut dels Diputats”
Xevi Xirgo
BARCELONA

L

a cap de la oposició i líder
de Cs al Parlament, Inés
Arrimadas, va parlar ahir
per a El Punt Avui TV.
Aquí se’n reprodueix un extracte.

No li agrada que els governs de
Torra i Sánchez dialoguin?

Un jutge pot alterar les majories d’un parlament tenint en
compte que els presos són preventius?
La llei d’enjudiciament criminal
és molt clara. Els polítics són
com la resta de ciutadans.

Inés Arrimadas, ahir ■ N.H.

Que parlin, sí. M’agradaria que
el senyor Sánchez li digués, al
senyor Torra, que deixi d’incomplir les lleis i que deixi de
dir als CDR que han de collar.

incompleix les lleis. Qui ha de
ser el garant de la Constitució a
Catalunya, que és el govern de
la Generalitat, decideix si vol
respectar els drets de tots.

Si el president espanyol fos Rivera, no es reuniria amb els independentistes? Aplicarien el
155 i ja està?
L’aplicació del 155 depèn de qui

Hi ha alguna cosa del govern
que li agradi?
Poquetes. Tal com reconeix
Torra, la seva prioritat és la independència. Quan es va reunir

Es querellaran contra Torrent,
la mesa i la comissió de l’Estatut dels Diputats?
Ens querellarem contra la mesa
i ja veurem si hi ha responsabilitats amb la mesa de la comissió
de l’Estatut dels Diputats. Incomplir el reglament del Parlament ens sembla inadmissible.
Li he sentit dir que els partits
de govern fan servir un excés
de simbologia. Quan ve al Parlament i porta una bandera espanyola no fa el mateix?
Jo li he retret, al govern, que digui que el símbol del govern és el
llaç groc. Cadascú pot portar els
seus símbols, però no es poden

substituir els símbols de tots
per símbols ideològics. Tampoc
es pot ocupar l’espai públic amb
símbols ideològics. La bandera
oficial d’Espanya està sent cremada i retirada d’edificis públics gairebé cada dia.
Quan retiren llaços no col·laboren a la crispació social?
Paguem els impostos per tenir
les platges netes de creus grogues i no haver-nos d’empassar
ideologia política que no és la
nostra. Volem uns carrers lliures de plàstic groc. Nosaltres tenim el mateix dret a defensar
que els carrers són també nostres.
Vostè va dir que hi ha molts catalans que s’estan plantejant
marxar de Catalunya. Segons
l’Idescat i l’INE, Catalunya creix
en població.
Hi ha dades de funcionaris de
cossos generals de l’Estat que
estan demanant molt més marxar de Catalunya que no pas venir-hi. Es una cosa que no es pot
quantificar. Fa molts anys que
vaig dir que això generaria fractura social i em van dir de tot. ■

155040-1195532Q

“Tenim dret a
defensar que els
carrers també
són nostres”

amb Sánchez, va dir que més
del 90% de la conversa va ser
per parlar del procés. No és una
manera de gestionar Catalunya
que m’agradi.
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S’executa la inhabilitació
de l’alcaldessa de Berga
BERGA

L’alcaldessa de Berga,
Montse Venturós, va rebre ahir l’ordre d’execució
de la sentència que la inhabilita de l’acció política du-

Creen una
caixa de
solidaritat per
Joanjo Bosk
Redacció
FIGUERES

Els CDR i Alerta Solidària
han creat una caixa de solidaritat per recollir fons i
ajudar el cantant Joanjo
Bosk, a qui Interior ha multat amb 1.000 euros per
haver participat en els talls
a l’N-II i l’AP-7 a Figueres
durant l’aturada de país
del 3-O. Els diners es destinaran a cobrir la sanció, a
les despeses que es puguin
derivar de la seva defensa
–tot i que Alerta Solidària
ja va anunciar que ho assumia gratuïtament–, així
com a altres casos que puguin sorgir a la comarca de
l’Alt Empordà. Segons ha
explicat Bosk, se’l considera “organitzador” de les
protestes tot i que ell ho nega, assegura que tot plegat
va sorgir de manera espontània i ha recorregut contra la sanció, informa ACN.
El cantant també diu que
no se’l va identificar i critica que sigui la mateixa Generalitat qui hagi tramitat
l’expedient.
Divendres
passat, unes 200 persones
es van concentrar a Figueres per donar-li suport,
després que es fes pública
la sanció que se li imposa.
El 3 d’octubre de l’any
passat, en el marc de l’aturada de país convocada per
organitzacions, entitats i
sindicats, es van fer concentracions i es van tallar
diverses carreteres de Catalunya. Centenars de persones van participar en les
accions que es van fer a
l’AP-7 i l’N-II a l’altura dels
Hostalets de Llers, a la comarca de l’Alt Empordà,
on el trànsit va resultar
afectat des de primera hora del matí fins a mitja tarda. ■

rant els pròxims sis mesos. Venturós ja no va presidir el ple municipal que
es va fer ahir al vespre i,
mentre no se’n nomeni un
substitut, el fins ara primer tinent d’alcaldia,
Oriol Camps, actuarà com

178740-1195576Q

Redacció

a alcalde en funcions de
Berga. El jutjat de Manresa va dictar sentència després que l’alcaldessa mantingués l’estelada al balcó
de l’ajuntament en dues
convocatòries electorals.
Fa una setmana, l’alcal-

dessa va anunciar que, un
cop rebés l’ordre d’execució de sentència, només
exerciria les funcions polítiques mentre que un altre
regidor de la CUP n’assumiria la firma jurídica.
La CUP i altres col·lectius van convocar una concentració ahir al vespre,
coincidint amb el ple, per
rebutjar una inhabilitació
que, segons la CUP, equival a “segrestar la voluntat
popular”. ■

Venturós, el maig passat, després de declarar als jutjats de
Manresa ■ ARXIU
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MALEÏDA HEMEROTECA AVUI FA UN ANY 5 d’octubre del 2017
DAVID BRUGUÉ

“No permetrem
que la censura entri
al Parlament, i
treballarem perquè s’hi
pugui parlar de tot”

El TC va a totes
El Tribunal Constitucional accepta el recurs del PSC i prohibeix la
sessió del Parlament de Catalunya en què el president, Carles
Puigdemont, té la intenció d’explicar com s’aplica el resultat del
referèndum i pel temor que s’hi
pugui fer la declaració unilateral
d’independència. La presidenta,
Carme Forcadell, sospesa si li fa
cas, però CSQP ho contraresta

amb una petició idèntica de compareixença del president català
per al mateix dia. De fet, el ple suspès no s’ha ni convocat formalment. Sorprenentment, el PP fa
un anunci en el sentit que no anirà
al ple frenat, però en canvi sí al demanat per CSQP. Mentrestant,
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart arriben a l’Audiencia Nacional acusats d’un delicte de sedició.

Banc Sabadell trasllada la
seva seu social a Alacant

142017-1192851Q

El consell d’administració de Banc Sabadell aprova el trasllat de la seu social de
l’entitat a Alacant. La decisió, amb la qual
s’especulava des de feia mesos, es va precipitar després d’unes jornades negres a la
borsa. L’entitat ho justifica com un moviment tècnic i sosté que mantindrà els serveis centrals a Barcelona. CaixaBank ultima també el canvi de seu. ■ ORIOL DURAN

CARME FORCADELL
Presidenta del Parlament de
Catalunya

Adeu als cossos policials. Centenars d’agents
carreguen les maletes i marxen de Pineda de Mar i
Reus de manera esglaonada dels hotels. ■ T.M.

“Tant la judicialització
del conflicte com la via
unilateral compliquen
la situació de bloqueig
a Catalunya”
ADA COLAU
Alcaldessa de Barcelona

“No és possible
declarar morta
la democràcia a
Catalunya i no fer res”
JOSÉ MARÍA AZNAR
Expresident de l’Estat espanyol
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Dies dedicats al cava

El medi ambient, en escena

Trobada de productes de qualitat

Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
La vila organitza diverses activitats aquests dies
coincidint amb el Cavatast i la Setmana del Cava, com
ara una mostra d’artesans i el Cava Shopping Day.

Tàrrega (Urgell)
L’espai firal aplega la 19a Fira del Medi Ambient el 6 i
el 7 d’octubre, amb una vuitantena d’expositors de
sectors relacionats amb temes mediambientals.

Olot (Garrotxa)
El recinte firal acull aquest cap de setmana la 7a
Fira Orígens, que reforça l’aposta pel producte
ecològic i té Menorca com a territori convidat.

Ocasió única i
divertida per
acostar-se als ibers

Móra la Nova
reforça la
Festa del Tren

a Cap de Setmana

Ibèric, amb un
centenar d’activitats
gratuïtes al principals
jaciments ibèrics de
Catalunya

Arriba un cap de setmana
ideal per apropar-se, de
manera amena i divertida,
als ibers i descobrir com
era la vida fa més de 2.000
anys a les nostres terres.
El 18è Cap de Setmana
Ibèric presenta un centenar de propostes en vinti-tres jaciments ibèrics de
Catalunya, com ara reconstruccions
històriques, tallers d’experimentació, visites guiades i teatralitzades, exposicions o
tast de menjar i beguda
ibèrica. A més, com cada
any es tria un tema específic del món ibèric entorn
del qual es preparen les activitats. Per a aquesta edició s’ha triat l’aigua. Sota

Una vintena de jaciments
ofereixen activitats ■ ARXIU

el lema Domesticant l’aigua de fa 2.200 anys,
s’oferiran moltes activitats per conèixer com gestionaven aquest bé tan
preuat: el consum, l’emmagatzematge, les infraestructures que construïen per recollir-la, canalitzar-la, evacuar-la...
(www.rutadelsibers.cat).

La segona edició de la Festa del Tren de Móra la Nova
arriba dissabte i diumenge
al Museu del Ferrocarril,
que formarà part de l’Any
Europeu del Patrimoni
Cultural. El programa
d’enguany reforça les activitats adreçades a tots els
públics i, en especial, al públic familiar. A banda dels
tallers per a famílies dedicats a la música, l’art, la ceràmica i els jocs, s’inclouen
noves activitats com ara
l’espectacle Laberta Delpoblet, per a lectors d’1 a 3
anys, i una sèrie de visites
guiades pensades per als
més petits. També s’han
potenciat el circuit de trajectes en tren a escala de 5
polzades i els jocs de rol. No
es pot deixar perdre, però,
un dels plats forts de l’edició passada: la visita teatralitzada Un passeig per
l’estació, a càrrec del grup
de teatre local L’Estació.
També hi haurà exposicions, dinar popular, mercat, visita al museu...
(www.fcaf.cat / www.festadeltren.cat).

Dies de
titelles
Vilassar de Mar (Maresme)
Festival de Titelles. Del 5
al 7 d’octubre. www.vilassardemar.cat
Onze espectacles de titelles, berenar d’inici del festival i la cercavila de cloenda, els tallers de la Sol, la
projecció d’un documental i la fira d’artesans, formen la programació del
22è Festival de Titelles Firobi. Els espectacles a l’aire lliure són gratuïts i el
preu de les entrades per a
la resta és de 6 euros els
adults i 2 els infants. Cal
recordar que tots els nens
que portin un titella a la
mà tindran una entrada
gratuïta als espectacles
que es facin a l’Ateneu i a la
sala M. Roser Carrau.

L’AGENDA DE LA SETMANA
FESTES MAJORS I ALTRES FESTES
Martorell (Baix Llobregat) ...............................................................................................................Dies 28/09-7/10. Festa del Roser. www.martorell.cat
Miravet (Ribera d’Ebre)........................................................................................................................... Dia 7. Festa Tres Tombs. www.turismemiravet.cat
Móra la Nova (Ribera d’Ebre).....................................................................................................................Dies 6 i 7. Festa del Tren. www.moralanova.cat
La Pobla de Lillet (Berguedà)........................................................................................................... Dies 5-8. Festa major del Roser. www.poblalillet.cat
Verdú (Urgell) ............................................................................................................................... Dies 6 i 7. Festa de la Verema i el Vi. www.verdu.cat
Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà)......................................................................................Dies 6 i 7. V Festa del Vidre Artesà. www.vimbodi.altanet.org

FIRES I MOSTRES

Neix Cordevi, un nou
festival del Pallars Jussà
Amb l’objectiu de promoure i donar a conèixer la riquíssima gastronomia pallaresa, neix Cordevi, el
Festival Gastronòmic del
Pallars Jussà, que els propers mesos d’octubre i novembre omplirà la comarca de propostes diverses i
originals
relacionades
amb el corder i el vi principalment però també amb

altres productes, com ara
licors, cervesa, oli, embotits, safrà i vedella. Hi haurà fires però també altres
activitats, com per exemple caminades amb pastors, tastos, degustacions
i tallers gastronòmics, visites guiades i sopars en
llocs emblemàtics. Parallelament, dins el marc del
festival, un gran nombre

de bars i restaurants oferiran menús especials km 0
amb producte al cent per
cent pallarès i, coincidint
amb els caps de setmana
de la mostra, es servirà un
Menú de Cuina de Fira. La
programació
comença
aquests dies amb la Fira
Ramadera de la Pobleta de
Bellveí (la programació, a
www.alteugust.com).

Alcanar (Montsià)....................................................................................................................Dies 6 i 7. Tyrika, festival iber d’Alcanar. www.alcanar.cat
Alcover (Alt Camp).................................................................................................................................Dies 10-14. Fira de Bandolers. www.alcover.cat
Amposta (Montsià)...........................................................................................................Dia 7. II Fira del Disc de les Terres de l’Ebre. www.amposta.cat
Cambrils (Baix Camp) ...................................................... Dies 11-14. 9a Mostra de Vi i Gastronomia ‘Cambrils, entrada al País del Vi’. www.cambrils.cat
Lleida (Segrià)...................................................................................... Dies 5-7. Rumm Festival Gastronòmic Food Truck Lleida. www.turismedelleida.cat
Masdenverge (Montsià) ................................................................................................................. Dies 6 i 7. XI Fira del Caçador. www.masdenverge.cat
Montgai (Noguera) ...............................................................................................................Dies 4-7. 10 Fira de Màgia al Carrer. www.montgaimagic.cat
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)......................................................................................................................Dies 12-14. Orígens. www.larapita.cat
La Torre de Capdella (Pallars Jussà) .................................................................Dies 4-7. Fira Ramadera de la Pobleta de Bellveí. www.torredecapdella.org

DIVERSOS
Alella (Maresme)............................................................................................................................................... Dies 29/09-1/11. Vi+. www.alella.cat
Barcelona (Barcelonès) ..............................................................................Dies 2-6. 5è Aplec d’agricultura urbana. www.bcn.cat www.festivalinfancia.com/
Calella (Maresme)................................................................................................................................ Dies 29/09-20/10. Oktoberfest. www.calella.cat
Cardedeu (Vallès Oriental) .......................................................................................................................Dies 6 i 7. Diada Modernista. www.cardedeu.cat
Lleida (Segrià)..................................................................................................................................... Dies 5-7. Musiquem Lleida. www.coralshalom.cat
Manlleu (Osona) ..................................................................................................................Dia 7. 77è Concurs de Colles Sardanistes. www.manlleu.cat
Roquetes (Baix Ebre) ...................................................................................................Dies 5-7. VI Jornades Lúdiques Desperta Ferro. www.roquetes.cat
Sant Fruitós de Bages (Bages) ................................................................................................................. Dies 6 i 7. Benet Games. www.santfruitos.cat
Sort (Pallars Sobirà) ..........................................................................Dia 6. Lo Llumener, Festival Pirinenc de Literatures Infantils i Juvenils. www.sort.cat
Tortosa (Baix Ebre)..................................................................................................................................Dies 5-7. Festival A Cel Obert. www.tortosa.cat
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www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45
2x1 LIMITADA

De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda,
i divendres
de 8 del matí a 2 de la tarda

NURIA FERGÓ

La televisió

La nostra graella

TV3
22.30 FIRA MEDITERRÀNIA 2018

Festival Úniques

CASTELL
TEMPLER
DE GARDENY
Turó de Gardeny, s/n de
Lleida
Tots els caps
de setmana i festius,
de 10 a 2/4 de 2
del migdia
Preu de l’entrada: 2,60 euros
Cal presentar
la targeta directament
a les taquilles

2x1 LIMITADA

Cúpula de les
Arts a Girona,
dissabte 27 d’octubre,
a les 9 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu butaca platí: 22 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

L’ESPERIT DE
PIAZZOLLA
Cia. Quintet Mar del Plata
Música

Teatre La Gorga
de Palamós,
diumenge 7 d’octubre,
a les 6 de la tarda

Concert ‘Les cançons seran
sempre nostres’
El líder del grup Obeses, Arnau Tordera, i l’intèrpret
de tenora Magí Canyelles presenten el projecte Les
cançons seran sempre nostres, en un concert molt
especial en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa. El grup aposta, així, per recuperar i normalitzar
l’ús popular de la cançó tradicional, un patrimoni que
de generació en generació ha recollit les històries i inquietuds de la gent. El repertori parteix d’una selecció
de les cançons recollides al llibre Explica’m una cançó – 20 cançons tradicionals catalanes del músic i etnomusicòleg Jaume Ayats, que recull temes tan coneguts com ara Els Segadors i La filadora.

08.30 Notícies locals.
09.00 L’entrevista. Amb Mònica Hernández.

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada: 10 euros

CENTRE DE
VISITANTS DE
L’ESTANY
Plaça del Monestir, 4 de
l’Estany (Moianès)
Més informació:
www.viulestany.cat
Preu de l’entrada: 2 euros
Cal presentar
la targeta directament
a les taquilles

2x1 LIMITADA

CIRC
CHARLIE RIVEL
a Girona

Cúpula de les Arts a Girona
- Dimecres 31 d’octubre,
a 2/4 de 9 del vespre
- Dijous 1 de novembre,
a 2/4 de 8 del vespre
- Diumenge 4 de novembre,
a 2/4 de 8 del vespre

OFERTA 2x1
IL·LIMITADA
Preu butaca Or: 19 euros
Preu butaca Plata: 14 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

Campanya Teatre Amateur

EPICENTRE

Passeig del Vall, 13
de Tremp
Preu de l’entrada: 3 euros
Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la
targeta de subscriptor

15.00 TORNA-LA A TOCAR, SAM

Les estrenes de la cartellera
Repàs de les estrenes de la cartellera, amb títols com
ara Querido Fotogramas, Black is Beltza, Christopher
Robin, Ha nacido una estrella i Venom. També celebrarem els 43 anys de Kate Winslet i els 72 de Susan
Sarandon, i acabem amb un homenatge a Charles
Aznavour.

15.30 Notícies locals.
16.20 Teló de fons. Reemissió.
17.00 Notícies locals.

18.00 PAISATGES ENCREUATS

CONTENTS I
ENGANYATS

Centre de Visitants del
Pallars Jussà

Convidada: Ester Capella, consellera de
Justícia.
10.00 Ben trobats. Amb Clara Tena.

12.00 Notícies locals.
13.00 L’entrevista. Reemissió.
14.00 Notícies locals.

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

Teatre Municipal de Caldes de
Malavella, dissabte 13 d’octubre, a les
8 del vespre. Preu de l’entrada: 5 euros

La natura que envolta les
comarques gironines
Nou programa que té com a objectiu divulgar paisatges de les comarques gironines, explicar les característiques de cadascun d’ells i conscienciar sobre la
importància de protegir l’entorn. En la primera entrega d’aquesta sèrie documental coneixerem les característiques de l’Alta Garrotxa.

Sala Cultural La Laguna de Sils,
diumenge 14 d’octubre, a les 6 de la
tarda. Preu de l’entrada: 6 euros
Teatre Casino La Unió de Vidreres,
diumenge 21 d’octubre, a les 6 de la
tarda. Preu de l’entrada: 5 euros

OFERTA 2x1 LIMITADA
Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

18.30
19.00
20.00
21.00
21.30
22.00
22.30

Notícies locals.
Connecti.cat.
Notícies locals.
Torna-la a tocar, Sam. Reemissió.
Paisatges encreuats. Reemissió.
Gaudeix la festa. Reemissió.
Fira Mediterrània. ‘Les cançons seran
sempre nostres’.

El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

Atenció al client

972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1194864L

La graella

00.20 Notícies locals.

www.elpuntavui.tv

06.00 Notícies 3/24.
08.00 Els matins.
Amb Lídia Heredia. Convidat: Josep
Vicent Boira, secretario de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración del
Territorio de la Generalitat Valenciana.
Avui s’entrevista Josep Vicent Boira,
secretari d’Habitatge, Obres Públiques
i Vertebració del Territori de la
Generalitat Valenciana. El novel·lista,
geògraf i professor valencià també és
comissionat del Govern d’Espanya per
al corredor mediterrani.
12.00 12-14.
13.55 Telenotícies comarques.
14.30 Telenotícies migdia.
15.40 Cuines.
16.00 Com si fos ahir.
El Bernat i la Marina discuteixen
sobre qui ha de marxar als Estats
Units, perquè la seva filla ha tingut
un problema. Finalment hi anirà ell.
L’Andreu està al cas de tot i li sap greu
per la Marina.
16.40 Tot es mou.
20.15 Està passant.
21.00 Telenotícies vespre.
22.00 Zona zàping. De nou el programa
porta les imatges més divertides de
les televisions del món, com el cotxe
volador que sembla que hagi inventat
Doraemon o el cavall que va entrar al
bar de l’hipòdrom. A més, s’emeten
els millors fails i virals de la xarxa, les
imatges casolanes dels espectadors a
la secció No te la fotis i les reaccions
de la caverna mediàtica merengue a la
derrota europea del Reial Madrid.
22.40 La gran pel·lícula. Projecte
Llàtzer. Al Marc li diagnostiquen una
malaltia terminal el pronòstic de la qual
és d’un any de vida. Incapaç d’acceptar
aquest final, decideix congelar el seu
cos. Seixanta anys després, l’any
2084, es converteix en el primer home
ressuscitat de la història. Llavors
descobreix que el gran amor de la seva
vida, la Naomi, l’ha acompanyat durant
tot aquest temps d’una manera que ell
no esperava.
00.25 Cine. 2001: una odissea de
l’espai.
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09.00 L’hora del Timmy.
09.47 Raa Raa, el lleó escandalós.
10.30 Noddy, un detectiu al País de
les Joguines.
11.17 Vicky, el viking.
11.41 Quatre amics i mig.
12.07 L’inspector Gadget.
12.20 Les misterioses ciutats d’or.
12.45 Home: Aventures amb la Tip i
l’Oh.
13.11 Salve, rei Julien!
13.55 El detectiu Conan.
14.45 Bola de drac Z Kai.
15.31 Pat, el carter: Servei
d’entregues especial.
16.14 El petit drac Coco.
16.38 La caleta de la Lily.
17.14 Loopdidoo.
17.45 El Mic i els seus amics.
18.10 Bola & Bill.
18.45 Pat, el gos.
19.15 En Miku i la Fant.
19.29 Una mà de contes.
19.48 Les Sisters.
20.12 Els germans Kratt.
20.55 El detectiu Conan.
21.20 Com si fos ahir.
21.55 Premis Vinari.
Gala de lliurament dels Premis Vinari
en què es premia els millors vins
de Catalunya. Txe Arana i Empar
Moliner condueixen l’acte per al qual
han competit 902 vins sota les 11
denominacions d’origen catalanes.
22.55 Els habitants de la fi del món.
00.25 Premis Vinari.
01.25 Els habitants de la fi del món.

