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La Moncloa assegura que va defensar a
títol personal que “tenir polítics presos
no facilita les coses”, a El Punt Avui
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renya Millo
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El govern
espanyol diu
ara que vol
reformar el
Codi Penal
Per la polèmica pel
càstig a La Manada

CIS · El 62% dels catalans
volen més autonomia o la
independència i Oriol Junqueras
és el líder més valorat

JxCat descarta
desobeir el TC per
investir Puigdemont
OPCIÓ · El grup s’encamina cap
a la proposta d’un quart candidat
sense renunciar a restituir  
el president més endavant
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Emotiu comiat d’Iniesta
El jugador del Barça va anunciar que deixa el Barça i se’n va a jugar a la Xina la temporada vinent ■ ALBERT GEA / REUTERS

Surt en llibertat un
violador no rehabilitat
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Kim i Moon pacten avançar cap 
a una “desnuclearització total”
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Els dos presidents a la zona desmilitaritzada ■ EFE
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entre les dues Corees

Un fons inversor compra
el 100% de Cirsa
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endemà de Sant
Jordi, un guàrdia

civil de la caserna de
Sant Andreu de la Bar-
ca (Baix Llobregat) va
agafar el telèfon per

entrar, en directe, a una emissora de rà-
dio de Madrid. Des d’allà va explicar a to-
ta l’audiència que porta els seus fills a un
dels instituts que van ser assaltats pel
seu propi cos l’U d’Octubre i que, des-
prés d’això, els seus fills van ser moral-
ment incomodats pels professors. La se-
güent actuació de la Guàrdia Civil –és a
dir, dels pares interessats– va ser pren-
dre declaració a un grapat de docents
assenyalats pels nens. Avui nou d’ells es-
tan acusats de delictes d’odi per part de
la Fiscalia. Però tot i així, el guàrdia civil va
insistir per la ràdio a dir que “encara s’es-
tan portant a terme algunes activitats
amb menors que haurien d’estar tutela-
des”. I, atenció, aquest militar destacat a
Catalunya no apuntava només cap a
aquell institut, el dels seus fills, sinó cap a
tots: “No ho tolerarem. És un sistema
educatiu evidentment pervertit”. Després
d’amenaçar tothom, va penjar i es va
quedar tan ample.

Tot plegat ve de lluny, però aquests
darrers temps la Guàrdia Civil està evi-
denciant, sense complexos, la seva fun-
ció de policia política amb àmplies zones
de discrecionalitat i impunitat. I no no-
més a Catalunya. Un turmell trencat en
una baralla de bar a les festes d’Altsasu
pot acabar amb condemnes de fins a 50
anys de presó contra diversos joves per
l’única raó que els seus oponents eren
guàrdies civils. La Guàrdia Civil és qui ge-
nera el relat, en tots els casos, i la resta
de l’itinerari judicial ja no se sortirà
d’aquests paràmetres. Un sistema que
encara ha quedat més clar en la instruc-
ció contra els presos polítics catalans.

De fet, l’arbitrarietat és de tal nivell
que es mostra en els dos sentits, sense
complexos. Per això el fet que un guàrdia
civil i un militar formessin part de la tris-
tament famosa Manada no els ha afegit
responsabilitat sinó que, per contra, els
ha garantit una presó militar de règim
especial i la percepció ininterrompuda
del 75 per cent del sou que els pertocaria
si treballessin. La negra silueta del tricor-
ni i la capa sempre és allà, perquè la ve-
iem tots.

L’

Keep calm
Salvador Cot

El tricorni és
negre

La Guàrdia Civil evidencia,
sense complexos, la seva
funció de policia política amb
àmplies zones de
discrecionalitat i impunitat

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch

ntoni Llena és tan ingràvid com
els papers que manipula i els
que fa servir per dibuixar i pin-

tar. Se’n fabriquen, de tan fins? Ell els
troba. Ara presenta exposició a la gale-
ria A/34 del carrer Aribau de Barcelo-
na. Dominen els colors: “Fins ara no-
més dibuixava perquè tenia massa res-
pecte per la pintura.” S’ha deixat anar.
Fa servir ceres, guixos, tintes..., “qual-
sevol cosa que pinti”. En una paret hi
ha cinquanta quadrets: “És la produc-
ció d’un mes.” Cada dia pinta una obra
sobre paper, o més d’una. Guarda el
resultat en unes capses. Les vaig po-
der veure un cop que em va convidar a
casa seva, a Vallvidrera. Me’n va obrir,
i en van sortir meravelles.

Antoni Llena havia començat la car-
rera de caputxí. Era al convent que
l’orde té a Sarrià quan hi va haver la
tancada d’estudiants i intel·lectuals
que es va conèixer com la Caputxina-
da. Quan Tàpies s’hi va unir, Llena es
va emocionar. Li va oferir el plat de so-
pa i el llit. El superior del convent el va
animar perquè li mostrés les manipu-
lacions de paper que feia. Tàpies les va
observar amb un interès molt viu. Li

A

van agradar. Es va acostar per exami-
nar-les millor, i els papers van volar
per efecte de la respiració. Quan a ca-
sa seva em va obrir les capses vaig res-
pirar de tort i patint per un esternut.

He tret la informació sobre com Lle-
na i Tàpies es van conèixer de la bio-
grafia de Pere Casanovas que he escrit
jo i que ara busca editor. Pere Casano-
vas és “l’escultor dels altres”. Ell fa ge-
gantines les escultures de petit format
que els escultors i pintors li presenten.
Més del vuitanta per cent de les escul-
tures públiques visibles a Barcelona
han sortit del seu taller. També, mol-
tes repartides per Catalunya i l’estran-

ger. El Núvol i cadira que corona l’edi-
fici de la Fundació Tàpies n’és una. El
rebrec de filferro que Tàpies li va pre-
sentar ell el va convertir en l’escultura
monumental d’acer. El David i Goliat
de la Vila Olímpica i l’Homenatge als
castellers de darrere l’ajuntament de
Barcelona han seguit el mateix procés.
Totes dues són de Llena. Que no ha-
víem quedat que només treballa amb
paper? De paper sostingut per dos fil-
ferros va fer la cara de Goliat. Pere Ca-
sanovas la va transformar en una su-
perfície de cent seixanta metres qua-
drats i nou tones, que sembla que no
pesi, que sigui lleugera com Llena i
que un cop d’aire se l’hagi d’endur.
Quan Tàpies la va haver vist va dir:
“M’agradaria haver fet jo aquesta es-
cultura.” L’Homenatge als castellers
va partir d’una fina malla que protegia
una ampolla de vi. També té l’aire
d’haver-se d’enlairar. Els quadrets de
l’exposició estan protegits amb uns vi-
dres. Si no fos així, el dia de la inaugu-
ració, amb tanta gent respirant, hau-
rien sortit per la porta i el carrer Ari-
bau s’hauria omplert de papers de co-
lors voladors.

“L’artista
presenta les últimes
produccions,
ingràvides com ell

Vuits i nous

Els papers d’Antoni Llena
Manuel Cuyàs

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.Punt de Vista
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i vostès són dels partidaris de la
república, de pensar i viure com
si fossin republicans, suposo que

ja ho saben, avui tenen una magnífica
oportunitat de demostrar-ho. I és
anant al quiosc i comprant un exem-
plar del primer número –de fet, el nú-
mero 0, el de col·leccionista– del set-
manari La República. O, encara mi-
llor, fent-se’n subscriptors. Per només
72 euros l’any, o per 12 si es volen sub-
scriure a l’edició digital. I si ara vostès
es pregunten per què carai els ho reco-
mano jo, que exerceixin de republi-
cans i es facin subscriptors del setma-
nari per tenir el carnet de La Repúbli-
ca, doncs és ben senzill: perquè el set-
manari està fet i pensat per uns mag-
nífics professionals amb qui fins fa
quatre dies compartíem empresa. Els
conec a tots. Una vintena de professio-
nals i d’excel·lents periodistes que sa-
ben de què parlen. En Carles, la Su-
sanna, la Mercè (les Mercès, de fet),

S “La primera
capçalera de la
Catalunya
republicana és avui
al quiosc, farcida de
bon periodisme i
bons professionals

en David, en Pere, la Carina, la Irene,
en Xavi, en Joan, la Nàdia, en Marc, la
Teresa, en Jordi, en Josep... Són bons,
molt bons. I els parlaran amb rigor des
d’un producte nou, fresc, visual, des-
enfadat, punyent, valent i, sobretot,
desacomplexat. Perquè això és el que
fa La República. Periodisme desacom-
plexat, començant pel nom del setma-

nari. Desacomplexat i lliure com ho
són i com ho van ser els dos milions de
persones que en aquest país surten al
carrer cada cop que cal. La primera
capçalera de la Catalunya republicana
és avui al quiosc, farcida de bon perio-
disme i de col·laboradors de primera
divisió. Descobreixin-la. Descobreixin
els seus reportatges, les seves propos-
tes, les seves seccions (també la dedi-
cada a la monarquia) i submergeixin-
se en la República de les Arts. Visquin-
la i acostumin-s’hi. Perquè La Repúbli-
ca ha vingut per quedar-se. Aquesta i
l’altra. Vostè, lector d’El Punt Avui, se
la trobarà de franc el diumenge amb el
diari. Sàpiga-ho. Però faci-ho saber
també a aquells que no ho saben. Als
seus fills, al seu germà, als seus com-
panys de feina, al de la botiga del cos-
tat i al del bar de la cantonada. La Re-
pública, aquesta i l’altra, necessita
companys de viatge. Ens necessita a
tots. Llarga vida a La República!

Visca ‘La República’!
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

L’empresonament de diri-
gents del moviment republi-

cà català exclusivament per la seva
activitat política, sense haver estat
ni tan sols jutjats, i acusats de delic-
tes inexistents com es pot veure
amb la rebel·lió o la malversació, és
una aberració democràtica i una
vulneració de drets fonamentals.
Però la gestió del règim penitenciari
a què se sotmet els presos i les pre-
ses polítics es pot denominar direc-
tament com a pura acció venjativa
de l’Estat. Mantenir la reclusió a Al-
calá-Meco, Estremera i Soto és sim-
plement una crueltat, especial-
ment per a les famílies. La darrera
petició de trasllat a presons de Ca-
talunya ha estat oficialitzada per
Jordi Cuixart i ahir mateix per Oriol
Junqueras –i reiteradament dema-
nada també per la resta de presos–.
La crueltat de la negativa es posa
de manifest en casos com el fill de
Cuixart –d’encara no un any– que
ha hagut de viatjar amb la seva ma-
re durant mesos –més de la meitat
de la seva curta vida– perquè el seu
pare el pogués veure, més de 1.200
quilòmetres setmanals.

Un injust empresonament llu-
nyà que és encara menys compren-
sible ara que ja s’han notificat els
processaments. Un pervers règim
penitenciari al qual cal afegir els
constants càstigs per simples con-
verses telefòniques com la que en
el seu dia va fer Oriol Junqueras en
una intervenció radiofònica o com
la darrera de Jordi Sànchez, utilit-
zada en un acte del 21-D, que li ha
costat un traumàtic canvi de mòdul
i un cruel augment durant un mes
de les hores de tancament a la seva
esquifida cel·la. Els presos polítics
haurien d’estar lliures i a casa. Com
a societat no podem renunciar a
aquesta democràtica reivindicació.
Però fins llavors cal exigir a l’Estat
espanyol un règim penitenciari hu-
manitzat i just.

La presó com
a venjança
de l’Estat

EDITORIAL

Les cares de la notícia

La visita del líder nord-coreà a territori de Corea
del Sud per primer cop en dècades per reunir-se
amb el president Moon Jae In ha donat fruits en
forma de pacte històric per posar fi a una con-
frontació que ja dura 65 anys i per avançar cap a
la desnuclearització completa de la península.

PRESIDENT DEL CONSEJO GRAL. DEL PODER JUDICIAL

Pacte històric

La sentència de la Manada torna a posar la justícia
espanyola sota la lupa per la seva peculiar percep-
ció de la realitat, que deixa indefensa la part femeni-
na de la població, especialment en el cas del jutge
que defensa l’absolució dels cinc violadors. Que se
sàpiga, encara no li han obert un expedient.

-+=

-+=

Últim acte de servei
Andrés Iniesta

Justícia sota sospita
Carlos Lesmes

-+=

Kim Jong-Un

Iniesta ha decidit marxar d’un equip campió (Lliga i
Copa), sent-ne peça clau i el capità, abans de viure
un rol secundari o ser un problema. Va arribar al
Barça amb 12 anys, ho ha guanyat tot, el seu futbol
és emblema del club i ha estat un esportista exem-
plar. S’ha guanyat el dret a triar. El trobarem a faltar.

CAPITÀ DEL FC BARCELONA

PRESIDENT DE COREA DEL NORD

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 28 D’ABRIL DEL 2018 | Punt de Vista | 3

De reüll
Maria Palau

Ai Weiwei
els retrata

l silenci que impera en la classe artística espanyola
davant l’onada repressiva de l’Estat, no ja només

contra el moviment republicà català sinó contra
ciutadans que no combreguen amb l’establishment, és
un fenomen vergonyant. A totes les patums que no es
van rebel·lar a la fira Arco de Madrid per impedir, amb
una protesta ferma, una acció contundent, la censura
d’una obra que invocava la realitat dels presos polítics a
l’actual Espanya de tics tardofranquistes, els ha deixat
en evidència un dels creadors més coneguts del món,

referència global per la seva
defensa incondicional de la dignitat
humana, el xinès Ai Weiwei. El cap
de setmana passat, va difondre a
les xarxes socials la trobada que
havia tingut amb el “valent líder”
Carles Puigdemont i va llançar un
missatge molt clar: el que està
passant a Catalunya “posa a prova

els drets de les persones i la democràcia a Europa”. A Ai
Weiwei, un home que ha patit directament les
represàlies del règim del seu país, que fa anys que ha
posat el seu art al servei del drama dels refugiats i que
és respectat arreu, ningú no l’ha pressionat perquè doni
la seva opinió de les misèries d’aquest petit racó de
món. El seu gest és honest i sincer. L’activista xinès, en la
llunyania, ha dit de quina part està; d’altres, tan propers
al que està succeint, fan com si la cosa no anés amb ells
o naveguen en aigües ambigües. Molts estan quedant
ben retratats.

E

L’artista i
activista
xinès s’ha
compromès
amb el cas
català

http://epa.cat/c/64qb55
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Pablo Iglesias sacseja el
Congrés en anunciar una moció
de censura a Mariano Rajoy,
que no obté el suport del PSOE
ni de Cs.

10
anys

20
anys

La sanitat privada catalana
ofereix qualitat a preus
competitius. Els estrangers
demanen serveis d’oftalmologia
i cirurgia estètica.

Josep Borrell, candidat del
PSOE a la Moncloa, acusa el
president de la Generalitat,
Jordi Pujol, de ser totalitari i el
“gran jacobí de Catalunya”.

Moció de censura Turisme mèdic El PSOE ataca CiUTal dia
com
avui fa...
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l problema de dei-
xar marge d’inter-

pretació als jutges és
que són humans i
s’equivoquen, a vega-
des per una percepció

esbiaixada dels fets, a vegades per l’he-
rència cultural que imposa determinats
valors per sobre d’altres i a vegades per
pròpia voluntat, és a dir –i per enten-
dre’ns– amb tota la mala llet. En aquest
sentit, és revelador observar com els
jutges de l’Audiència de Navarra no
aprecien violència (ni intimidació, ni
agressió, ni violació) en els cinc indivi-
dus de La Manada que van violar en
grup, un rere l’altre i de diverses mane-
res, una noia de 18 anys durant uns San-
fermines, mentre que uns altres jutges,
a l’Audiencia Nacional i el Suprem, sí ve-
uen violència en la manifestació pacífica
del 20-S davant la conselleria d’Econo-
mia, on l’única víctima va ser la xapa i
pintura dels cotxes que la Guàrdia Civil
va deixar al carrer; o en la resistència a la
brutalitat dels policies espanyols per
part dels votants del referèndum de l’1-
O; o en el mateix fet d’intentar arribar a
la independència de Catalunya a través
d’una decisió democràtica a les urnes. I
què tenen a veure la sentència de La

Manada i les interlocutòries del jutge Lla-
rena? La voluntat del jutge. Aquest mar-
ge de maniobra que, a Navarra, permet
als jutges convertir la justícia espanyola
en una eina de retrocés social, i a Catalu-
nya, o a Altsasu, en una eina de repressió
política. Només des d’una convicció pro-
fundament masclista es pot ignorar el
suplici de la jove acorralada per cinc
energúmens o exigir a la víctima que s’hi
deixi la pell i potser la vida per poder cer-
tificar que hi ha hagut violació. Només
des d’una actitud bel·ligerant i venjativa
contra l’independentisme català es pot
defensar la rebel·lió dels membres del
govern, diputats i líders socials, que no
formen part de cap manada sinó que són
gent de pau de provada trajectòria de-
mocràtica, que sí, van participar en l’or-
ganització d’un referèndum democràtic
amb la idea d’aplicar-ne el resultat. I no-
més des de la mateixa actitud venjativa
es pot qualificar de terrorisme una bara-
lla nocturna de bar. En tots els casos un
jutge marca l’alçada del llistó i també en
tots la Guàrdia Civil hi té un paper desta-
cat, ja sigui com a constructor del relat,
com a part implicada o com a membre
de La Manada.

E

Full de ruta
Toni Brosa

Jutjar el jutge

Veure o no violència en una
manifestació pacífica o en
una violació en grup no pot
estar en mans del jutge

“L’avaluació
s’hauria d’abstenir
de barrar el pas
a oportunitats
formatives posteriors

n dels aspectes més controvertits
del sistema educatiu és la seva fun-
ció avaluadora. Hem donat per es-

tablert que l’escola i l’institut han d’ava-
luar els aprenentatges de l’alumnat dels
quals en fem responsable el centre educa-
tiu. És a dir, allò que el professorat ense-
nya als alumnes ha d’esdevenir aprenen-
tatge en l’alumnat que, llavors, haurà de
mostrar que ho ha après mitjançant unes
evidències d’avaluació que solen traduir-
se en qualificacions i, sovint en les edats
més avançades, s’expressen numèrica-
ment.

AQUEST CONTINU docent ensenya-alum-
ne aprèn i demostra-docent qualifica no
és res més que una construcció històrica
associada al procés de la institucionalitza-
ció escolar. Tanmateix no té cap fona-
ment epistemològic o pedagògic mínima-
ment consistent. Com moltes altres coses
ho seguim fent perquè sempre ho hem fet
així. L’escola ha de posar notes, ha de qua-
lificar, perquè és la forma social que té per
demostrar la seva pretesa eficàcia ins-
tructiva. D’aquest procés se’n deriven
conseqüències d’estratificació social que,

U sovint, tenen una funció reproductora de
desigualtats i dificulten les intencions
compensatòries i equitatives dels siste-
mes educatius democratitzadors i al ser-
vei de la igualtat d’oportunitats.

GRADUALMENT, HAURÍEM DE SER CAPAÇOS
d’anar alliberant les escoles (sobretot, en
les etapes bàsiques del sistema) d’aquest
rol qualificador i seleccionador de l’avalua-
ció. Per fer això, caldria que centres i do-
cents aprofundissin en metodologies i es-
tratègies que els permetessin aproximar-
se a les adquisicions profundes, vertebra-
dores i personalitzades de les fites d’apre-

nentatges competencials assolits per cada
alumne en particular. L’aprenentatge té
un vessant personal que no es pot obviar i
aquest exigeix, doncs, una avaluació sin-
gularitzada i no estandarditzada. Per al-
tra banda, l’escola també propugna l’apre-
nentatge social que es produeix en els pro-
cessos col·laboratius entre els alumnes i
que també s’ha de poder avaluar.

EN DEFINITIVA, L’ACREDITACIÓ de les com-
petències acadèmiques, professionals, so-
cials i personals s’haurien de validar en els
accessos a les institucions formatives de
les etapes no obligatòries del sistema, així
com en períodes previs de l’ingrés al lloc
de treball. L’escola bàsica sí que hauria
d’informar del procés seguit per cada
alumne i dels àmbits on presenta els seus
punts forts, però l’avaluació s’hauria
d’abstenir de barrar el pas a oportunitats
formatives i laborals posteriors. Ara ho fa
aferrant-se a protocols i litúrgies que cer-
quen més classificar i seleccionar que no
pas promocionar els itineraris personals
que, per definició, seran divergents en
tempos, fites assolides i oportunitats fu-
tures per descobrir.

Enric Roca. Director d’Edu21 i professor d’educació a la UAB

Avaluació singular
Tribuna

‘Fake news’

b Al segle passat les notícies
mundials venien principal-
ment a través dels diaris, la
ràdio i la televisió. Amb l’arri-
bada d’internet, hi havia llocs
de confiança on s’obtenia in-
formació de qualitat sense ser
una tasca costosa per a
l’usuari. Avui dia, les xarxes
socials són les grans genera-
dores de trànsit i algunes
d’elles tenen com a únic ob-
jectiu manipular i viralitzar-se
per obtenir ingressos publici-
taris. Busquen, a través de les
fake news, influir amb menti-
des o mitges veritats en l’opi-
nió pública. Són notícies que
fan ús de frases o discursos
heterogenis a favor o en con-
tra de persones, fins i tot amb
intencions evasives o subtil-
ment enganyoses. Porten a
desacreditar persones amb
falsedats per deshonrar-les.

Caldria doncs conscienciar
els cibernautes sobre la ne-
cessitat d’aprendre a llegir i

valorar el context comunica-
tiu, ensenyant a no ser divul-
gadors inconscients de la de-
sinformació, i a més encorat-
jar les companyies internau-
tes perquè busquin solucions
que corregeixin les fake news.
CRISTINA CASALS MASSÓ
Esplugues de Llobregat
(Baix Llobregat)

La talla política
i l’alçada
b Uns no donen la talla per-
què intel·lectualment no n’es-
tan capacitats, són limitats,
igual que la immensa majoria
dels qui els voten, gent que
mai no s’han llegit un progra-
ma electoral i si se l’haguessin
llegit de segur que no els vota-
rien; uns són analfabets i els
altres segurament tenen min-
vades les facultats de com-
prensió. Em refereixo a aquells
líders unionistes de discursos
repetitius i que cansen d’avor-
riment. Puigdemont no és
president, és un fugat de la

justícia i amb greus delictes,
etcètera... Altres només par-
len de rebel·lió, de sedició, i
una immensa majoria de car-
ronyaires, voltors de la políti-
ca, que el color groc és ofen-
siu. Fàcil solució, que esborrin
de la bandera espanyola la
franja del mig i tots contents,
començant pel rei de la corba-
ta. Uns els voten per la imatge,
no pel missatge, i així guanyen
escons. Un exemple, Itàlia:
personatges com Elena Anna
Staller, coneguda amb el so-
brenom de Cicciolina, i a Cata-
lunya, per guapa, la nena de
Jerez de la Frontera.

La vicepresidenta del des-
govern espanyol assisteix a un
acte organitzat per una entitat
feixista de la mà del malreeixit
Manuel Valls, un polític fran-
cès totalment devaluat a la ja-
cobina França i que cerca un
agònic aixopluc polític a redós
dels enemics de la democrà-
cia. No parlem del tercer en
discòrdia, el rei de la zeta,
quan diu que hem de norma-

litzar políticament el país,
quan ell és d’un dels partits
que l’han desestabilitzat amb
el 155. I del trenca-sostres què
podem dir, quan es vol carre-
gar la diada i l’himne de Cata-
lunya? Senyors, només ens
resta dir que el seny és nostre,
la rauxa, dels unionistes.
PERE MANUEL GIRALT PRAT
Sant Just Desvern (BaixLlobre-
gat)

‘Me too’

b Quan em llevo al matí tinc
un sentiment de dol i de cul-
pa. De dol quan penso en la
bona gent empresonada i, a
la vegada, em sento perso-
nalment culpable. Jo també
vaig ser un dels que votaren
el referèndum il·legal... i estic
en llibertat... i ells, empreso-
nats. Tinc el dret, com a cul-
pable, d’acompanyar-los físi-
cament uns dies a les pre-
sons de Castella.
JOAN MARTORELL I BARBERÀ
Matadepera (Vallès Occidental)

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
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Cristóbal Montoro, MINISTRE D’HISENDA

“Catalunya ha perjudicat la recuperació econòmica
d’Espanya”

La frase del dia

“Per al feixisme
no s’ha de
fer pensar
ningú, només
acompanyar-lo, que
se senti protegit,
entre iguals

n el seu llibre sobre el feixisme Rob
Riemen arriba a la conclusió que el
seu retorn, que ell considera inevi-

table i afirma que de nou s’inicia ara, es
deu a la manca de coratge. Per a Sòcra-
tes, el coratge és ser capaç de conquerir-
se a un mateix, de ser just, d’esforçar-se,
de cultivar la pròpia ànima, de mirar de
front la vida i desafiar-la. Tu contra ella.
De ser tu mateix i no la societat de mas-
ses informe, atemorida i enganyada tal
com la descriu Ortega, i que Nietzsche va
explicar com la conseqüència en l’home
individual i el col·lectiu social de la deca-
dència dels valors, de la seva negació, del
nihilisme. La idea central dels socràtics
és que l’home s’ha d’elevar sobre els seus
instints i necessitats físiques per fer i
practicar la justícia, viure la veritat i
crear l’art i la bellesa en contraposició a
viure dominat per les passions, angúnies
i els desitjos immediats...

MARCEL CAMUS VA ESCRIURE La pesta al
1947 just acabada la guerra. A Orà, ciutat
d’Algèria de la costa, un metge, el Dr.
Rieux, troba un dia una rata morta. Li es-
tranya però no en fa cas; l’endemà, dues, i
després cinc, vint... Consulta un metge
amic seu, el Dr. Castel, amb més expe-
riència: “Què és això?”, “ja ho saps”, “no,
estic esperant les anàlisis”, “no calen, és
la pesta, morirà la meitat de la població,
no ho vols veure, però s’infectarà tot-
hom...” Escriu Marcel Camus: “El Dr.
Rieux sabia el que la multitud joiosa igno-
rava: el bacil de la pesta mai no mor ni
desapareix, pot estar adormit durant de-
senes d’anys, espera i arriba un dia en
què, que per dissort i alliçonament dels
homes, la pesta desperta les seves rates i
les envia a morir i a infectar una ciutat fe-
liç...”

ÉS EL FEIXISME, LA POR, la manca de valor,
la mentida, la drecera que porta enlloc,
però, com la pesta, dorm al si de la socie-
tat i un dia es desperta i aniquila primer
un ciutadà i després la ciutadania. “No

E podem combatre el feixisme si no reco-
neixem que no és res més que el costat es-
túpid, patètic i frustrat de nosaltres ma-
teixos i que ens hauria d’avergonyir”. Pe-
rò necessitem reconèixer-lo i plantar-li
cara.

HITLER I MUSSOLINI VAREN ARRIBAR al po-
der al 1933 i al 1922 per eleccions lliures
basades en mentides i pors, voluntats de
revenja, inoculades a les poblacions de
pobles civilitzats i lliures. No es pot enga-
nyar tothom sempre, però sí molts una
vegada. La història ho demostra. Són di-
ferents aquells temps i l’actual per la bru-
talitat dels mètodes que es varen desple-
gar després, però en l’inici ¿està això
lluny de les eleccions que han portat
Trump al 2016  i Orban al 2018 al poder
als EUA i a Hongria? Els mecanismes són
similars, la por al diferent, l’odi al que “et
vol prendre part de la teva vida i part del
teu benestar i de la teva feina”... Dos mis-
satges idèntics separats per setanta
anys. “Deutchland über alles”,“America
first”....

DESTRUIR UNA DEMOCRÀCIA és més difícil
que als anys trenta, l’estructura de l’Es-
tat és ara més sòlida als EUA que a l’Ale-
manya de la República del Weimar i Hon-
gria està, i no pot fàcilment sortir-ne, a la
UE. Són marcs possibles de violentar, pe-
rò millors per la seguretat que impliquen.
El nacionalisme és també inherent al fei-
xisme, el d’abans i d’ara està suportat en
el ressentiment, en la reclamació perma-
nent, en l’enuig i la revenja. Algú va veure
mai riure Hitler, Mussolini o ha vist mai
somriure Trump?

L’AVANTATGE PER LA SEVA FÀCIL i ràpida
extensió, que és un risc en si mateix i que
el fa especialment perillós respecte d’al-
tres principis polítics, és la seva superfi-
cialitat. Per al feixisme no s’ha de fer pen-
sar ningú, només acompanyar-lo, que se
senti protegit, entre iguals. Cal només ex-
plicar a la ciutadania el que han de voler, i
fer-la creure que ho pot aconseguir fàcil-
ment perquè l’hi pertany, és seu i s’ho me-
reix. Els homes no són tots iguals... És cert
que el desdoblament de l’ànima i el cos,
l’esperit i la matèria, és una idea socràtica
que trenca amb una tradició epicúria de
gaudir a la vida d’allò que està més a
l’abast. Aquesta idea de l’ànima i el cos, re-
collida per Plató i portada a l’extrem, és de
la que neix el cristianisme.

MALGRAT LA CRÍTICA que en fa Michel On-
fray, un dels més interessants filòsofs
francesos del moment, que ridiculitza
per artificial l’ànima platoniana, és més
un hedonista actiu que un pensador idea-
lista i abstracte, hi ha poc dubte que el
platonisme a través del que sabem de Sò-
crates fa millor l’home individualment i
socialment, i el fa més feliç per la perspec-
tiva que li ofereix de ser millor i de projec-
tar-se en els altres. És probablement
aquesta la idea més fèrtil del cristianisme
i la contribució cabdal d’Occident a la his-
tòria de la humanitat. Però com diu Mar-
cel Camus, mai no estarem del tot lliures
que la pesta torni.

Joaquim Coello Brufau. Enginyer

La pèrdua de coratge
Tribuna

Sísif
Jordi
Soler

a impunitat de la
mentida és com el

mercat de la cocaïna:
un negoci en espiral,
que no para de créixer
gràcies al fet que els

consumidors es fan traficants per poder
continuar consumint. L’Espanya postde-
mocràtica actual només s’explica per
una dilatada tradició en què la mentida
ha estat un salconduit social plenament
normalitzat. Els GAL es van fundar als
vuitanta sota la presidència de Felipe
González, aquest senyor que mai va re-
fusar (ni refusarà) la ics d’aquell terroris-
me, però que ara es passeja per les tribu-
nes d’Europa alertant que l’1-O és com-
parable a l’auge de Hitler i Franco. El 1992
Baltasar Garzón va aplicar la llei antiter-
rorista a desenes d’independentistes,
instruint unes causes que no s’aguanta-
ven per cap banda. La gestió política de
l’enfonsament del Prestige l’any 2002 i
l’accident de metro de València el 2006
(43 morts i 47 ferits) ens parlen d’oculta-
ció d’informació, manipulació dels mit-
jans de comunicació i censura. El 2003
J.M. Aznar va fer entrar Espanya en guer-
ra esgrimint la mentida deliberada que a
l’Iraq hi havia armes de destrucció mas-
siva. Un dels casos més escandalosos de
corrupció dins la UE, el cas dels ERO a
Andalusia, està essent minimitzat pels
mitjans de comunicació. Avui, un màster
fraudulent i unes cremes robades al sú-
per epitomitzen la mentida. Una agressió
sexual és reduïda a abús sexual. Només
una cultura tan assentada en el mono-
cultiu de la mentida pot explicar també el
corrent negacionista que es dona entre
intel·lectuals, professors universitaris,
periodistes i tanta altra gent, disposats a
negar l’evidència que a l’1-O hi va haver
violència policial i que hi ha grups feixis-
tes autoritzats per patrullar els nostres
carrers, i partidisme judicial, i presos polí-
tics, i exili. Exili, per cert, escrit sense les
cometes de la vergonya.

L

De set en set
Lluís Muntada

Cultura de la
mentida
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L’associació insta els
ajuntaments a
consensuar una
versió rigorosa de la
jornada de votació

El primer premi
de Sant Jordi va
ser venut a Palau
d’Anglesola i
Balaguer

L’ACM impulsa
“informes
de la veritat”
sobre l’1-O

La Grossa
somriu a
Ponent amb
quasi 2 milionsNacional

Les paraules del delegat del
govern espanyol a Catalu-
nya, Enric Millo, a El Punt
Avui TV en què constatava
que l’empresonament de
polítics independentistes
“no facilita les coses” han
causat un gran enuig al
president Mariano Rajoy i
a l’equip de La Moncloa,
que no només basen el seu
discurs sobre Catalunya
en la negació de l’existèn-
cia de presos polítics sinó
que ni tan sols han conce-
dit ni una sola paraula
d’humanitat o empatia
amb ells i amb el patiment
de les famílies. Segons
fonts properes a Rajoy, el
govern espanyol considera
censurables les paraules
de Millo i rebaixa el seu
sentir a una simple “opinió
personal” que, a sis-cents
quilòmetres de distància,
no és compartida per nin-
gú a La Moncloa.

Mentre Millo va gosar
empatitzar amb el dia a dia
dels presos –“és una situa-
ció que em fa pensar en les
seves famílies. Fa patir.
Per ells i per les seves famí-
lies. I a alguns d’ells els co-
nec molt”, admetia dime-
cres a El Punt Avui TV–, el
govern espanyol ha pros-

crit qualsevol mot de cali-
desa amb persones que
descriu com a acusats de
rebel·lió i sedició. Sense
anar més lluny, tant la vi-
cepresidenta, Soraya
Sáenz de Santamaría, com
el ministre d’Hisenda,
Cristóbal Montoro, han
mantingut una relació flui-
da amb empresonats com
ara Oriol Junqueras (en re-
unions bilaterals i al Con-
sell de Política Fiscal), però
sempre han refusat oferir
una opinió estrictament
humana sobre la situació
de privació de llibertat que
viuen els seus interlocu-
tors durant l’última legisla-
tura, tant si se’ls interpel·la

en públic com en privat. El
més lluny que arriben al-
guns ministres és a traslla-
dar en privat al Congrés un
sentiment general de com-
prensió a diputats del PDe-
CAT i ERC sobre l’excep-
cionalitat del moment, pe-
rò això no impedeix que el
discurs públic sigui el del
“retorn a la normalitat”.

Yuste i els acostaments
Pel que fa la demanda d’a-
costament a una presó ca-
talana dels presos repar-
tits a Estremera, Soto del
Real i Alcalá Meco, fonts
del govern espanyol ne-
guen que Rajoy hi pugui in-
fluir i se’n desvinculen amb
l’argument que és una de-
cisió del jutge del Suprem
Pablo Llarena. Es dona la
circumstància, però, que
la secretaria general d’Ins-
titucions Penitenciàries
que recau en Ángel Yuste
–que va acostar presos
d’ETA al País Basc per or-
dre de José María Aznar als
anys noranta– depèn del
Ministeri de l’Interior de
Juan Ignacio Zoido.

Des de la taula del Con-
sell de Ministres, el porta-
veu del govern espanyol,
Íñigo Méndez de Vigo, va
exigir una vegada més “el
retorn a la normalitat” a
Catalunya amb una inves-

tidura que no sigui la de
Carles Puigdemont i pre-
sencial, perquè investir el
130è president de la Gene-
ralitat és “ciència-ficció”.
“No entra en un cap humà
que una persona que ha fu-
git i que està a tants quilò-
metres pugui ser president
de Catalunya”, sosté. La
preferència de Rajoy, se-
gons fonts properes, és que
JxCat i ERC investeixin un
president gràcies als vots
delegats de Puigdemont i
Toni Comín abans del 22
de maig i sense la CUP, pe-

rò no es descarta la repeti-
ció electoral.

Diàleg per dictat del PNB
El govern espanyol, alhora,
té previst recórrer al Cons-
titucional contra qualsevol
pas que faci el Parlament
per aprovar la llei de la pre-
sidència que obri la porta a
la investidura a distància,
sense precisar si forçaria la
impugnació preventiva
des de la simple inclusió de
la llei en l’ordre del dia. “El
govern recorrerà contra
qualsevol frau de llei. Que

no facin coses estranyes
perquè ja saben quina serà
la reacció del govern”, avi-
sa Méndez de Vigo. Un afe-
git al guió, però, és ara
l’oferta de diàleg al presi-
dent que no sigui Puigde-
mont i que ve dictada pel
PNB des que va donar el
vot a favor del pressupost
del 2018, tot i estar vigent
l’article 155. “O com ara o
anar a una situació nova
que inclou el diàleg dins la
llei”, oferia Méndez de Vigo
el dia que es complien sis
mesos del 155. ■

Enuig de
Rajoy
amb Millo

David Portabella
MADRID

COP Censura que el delegat digués a El Punt Avui TV que la presó
dels polítics independentistes “no facilita les coses” i ho qualifica
d’“opinió personal” GEST Es desvincula de l’acostament
AVÍS Méndez de Vigo: “Investir Puigdemont és ciència-ficció”

El portaveu
Méndez de
Vigo, ahir en la
roda de premsa
del Consell de
Ministres
■ ÁNGEL DÍAZ /

EFE
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“O continuem com
ara o anem a una
situació nova que
inclou el diàleg
dins la llei”
Íñigo Méndez de Vigo
PORTAVEU DEL GOVERN ESPANYOL

“El govern recorrerà
contra tot frau de llei.
Que no facin coses
estranyes perquè ja
saben quina serà la
reacció del govern”
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Espanya no fa eco
L’APUNT li, des del carrer i des de la clandestinitat incipient.

A Espanya, crides i no fa eco. Ni diàleg, ni justícia, ni
democràcia real. Violència, humiliació i medalles
zoidals. Però els inconformismes individuals i col-
lectius del sobiranisme són demostradament in-
combustibles i sabran generar un altre momentum
de conjunció dels astres per rematar la feina.Emili Bella

Han passat sis mesos d’aquella balconada interior del
Parlament després de la proclamació de la República.
No hi va haver balconada exterior. I així és com els in-
dependentistes catalans porten la República, de cara
endins, interiorment. D’aleshores ençà l’acatament del
marc espanyol ha estat progressiu i ininterromput,
amb el poc marge d’anar tocant el voraviu des de l’exi-

Oriol Junqueras i Raül Rome-
va van elevar ahir la petició a
Institucions Penitenciàries
de ser traslladats a una presó
catalana i posar fi a la reclu-
sió a Estremera que obliga els
familiars a recórrer 1.300 qui-
lòmetres en cada visita.

En el 175è dia a la presó,
Junqueras demana en un es-
crit el seu trasllat a Brians II o
a un altre centre proper a
Sant Vicenç dels Horts, fent

èmfasi en les conseqüències
emocionals i físiques que pot
tenir la reclusió a més de sis-
cents quilòmetres de casa
per als seus fills, menors
d’edat. Romeva cita la Con-
venció dels Drets dels Nens
de l’ONU, que recull el dret
dels infants a relacionar-se
amb el pare o la mare per exi-
gir el trasllat a un penal català
i “que la ignomínia individual
deixi de ser col·lectiva”. ■

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

Junqueras i Romeva, pel trasllat

L’Estat espanyol continua
xocant de ple contra Ale-
manya. Si primer va ser la
negació de violència du-
rant el procés sobiranista
per part de la justícia ale-
manya, ara el govern ger-
mànic s’ha negat que es
premiés els seus agents
que van detenir el presi-
dent Carles Puigdemont el
25 de març passat, tal com
havien sol·licitat les auto-
ritats espanyoles.

La Policía Nacional va
fer arribar una petició al
land alemany de Schles-
wig-Holstein, a través de
la Policia Federal Alema-
nya, per tal de conèixer la
identitat dels agents que
van arrestar Puigdemont i
així poder-los condecorar.
Però la resposta del go-
vern regional germànic va
ser taxativa: no en divul-
garan els noms. “El govern
no té la intenció de comu-
nicar a les autoritats espa-
nyoles els noms dels
agents de policia involu-
crats en la detenció del se-
nyor Puigdemont”, va as-
segurar el portaveu del go-
vern del land, Peter Hö-
ver, segons recull l’agència
alemanya DPA, i hi va afe-
gir: “Els policies van ac-
tuar per raó d’una euroor-
dre i no van fer res més que
la seva feina.”

Per la seva banda, el
Ministeri de l’Interior ma-
tisa que no es va transme-
tre cap proposta formal
per a la condecoració dels
policies alemanys, però
reconeix que podria ha-
ver-hi hagut alguna gestió
informal.

Puigdemont va ser de-
tingut el dia 25 de març en
una gasolinera situada al

nord d’Alemanya, a no-
més 30 quilòmetres de la
frontera amb Dinamarca.
L’arrest es va produir des-
prés que el president esti-
gués sotmès a vigilància
per part d’agents d’intel·li-
gència espanyols des de la
seva sortida de Finlàndia,
on havia anat a fer unes
conferències.

Un cotxe en moviment
Puigdemont va decidir
marxar de Finlàndia des-
prés que el jutge del Tribu-
nal Suprem, Pablo Llare-
na, reactivés l’euroordre
de detenció i va agafar un

cotxe per tornar fins a Bèl-
gica, on s’havia de posar a
disposició de les instàn-
cies judicials d’aquell país.
Puigdemont va passar per
Dinamarca, però tot indi-
ca que els agents espa-
nyols es van esperar que
estigués a Alemanya per
comunicar la seva presèn-
cia, ja que creien que el
país germànic podia ser
més favorable a l’extradi-
ció que Dinamarca. Altres
fonts, però, indiquen que
la policia danesa sí que va
ser avisada, però no va po-
der detenir Puigdemont.

Una de les principals hi-

pòtesis és que la policia es-
panyola va poder seguir
Puigdemont perquè el seu
cotxe tenia un dispositiu
de geolocalització. Es do-
na la circumstància que,
setmanes enrere, els mos-
sos que acompanyen habi-
tualment el president ja
havien detectat un aparell
semblant al seu cotxe a
Waterloo i ho van posar en
coneixement de les autori-
tats belgues. La fiscalia va
obrir una investigació per
determinar qui seguia els
moviments del president
però encara no n’ha comu-
nicat els resultats. ■

M.B.
BARCELONA

Alemanya es nega a
premiar els agents que
van detenir Puigdemont
a L’Estat volia condecorar els policies germànics i havia sol·licitat la seva identitat
a El govern alemany diu que van fer la seva feina i que no calen premis

Carles Puigdemont a la sortida de la presó de Neumünster ■ ARXIU
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JxCat no intentarà que el
president del Parlament
ni la resta de membres in-
dependentistes de la mesa
desobeeixin el Tribunal
Constitucional per inten-
tar investir Carles Puigde-
mont. El grup parlamen-
tari del president de la Ge-
neralitat pretén tirar en-
davant la reforma de la llei
de la presidència en el ple
de la setmana vinent i, si el
TC també la bloqueja, s’en-
caminarà cap a la propos-
ta d’un quart candidat per
evitar l’avançament elec-
toral. Aquest és l’itinerari
que, segons diverses fonts
consultades, es dibuixa a
JxCat, on des de fa setma-
nes l’escenari d’unes no-
ves eleccions ja es palpava
majoritàriament descar-
tat. S’hi dona per fet, però,
que qui mourà la fitxa defi-
nitiva serà el mateix Puig-
demont des de Berlín.

Després que l’alt tribu-
nal va suspendre l’intent

d’investidura de Puigde-
mont del 30 de gener amb
l’admissió a tràmit del re-
curs del govern espanyol,
JxCat manté que no inten-
tarà que la mesa del Parla-
ment –que ja va començar
a ser advertida– desobeei-
xi la decisió. Així ho va ver-
balitzar en declaracions a
Efe el portaveu adjunt del
grup parlamentari,
Eduard Pujol. Forçar la
desobediència, va dir, “se-
ria alimentar encara més
el conflicte en la mala di-
recció”. No obstant això,
per JxCat, les “amenaces”
de l’Estat “no porten en-
lloc.” Per al grup, Puigde-

mont continua sent el seu
candidat perquè deixaran
la porta oberta a investir-
lo durant tota la legislatu-
ra encara que s’acabi no-
menant un altre president
de la Generalitat. Ho sos-
tindran encara que el TC
també bloquegi la via de la
reforma de la llei de la pre-
sidència, amb què prete-
nien regular l’execució a
distància d’un debat d’in-
vestidura i la gestió del go-
vern. JxCat vol aprovar la
norma malgrat el dicta-
men del Consell de Garan-
ties Estatutàries, que la
considera inconstitucio-
nal i contrària a la carta ca-
talana, tenint en compte
que els seus informes no
són vinculants. Encara
que el TC suspengui la llei,
consideren que els esdeve-
niments podrien fer viable
la investidura de Puigde-
mont en algun altre mo-
ment. Això sí, el 130è pre-
sident hauria de mantenir
l’escó.

Fonts de JxCat indi-
quen que, si la reforma de

la llei es bloqueja com ja va
anunciar el govern espa-
nyol que passarà, Puigde-
mont podria fer després el
pas per proposar un quart
candidat que, aquest cop
sí, permetria formar un
govern i aixecar el 155, tal
com demanen ERC i el
PDeCAT. Tot està, en
qualsevol cas, en mans del
president. Al grup parla-
mentari preveuen que si-
gui ell qui designi el prò-
xim nom per a la investi-
dura. Més enllà de les tra-
vesses que s’han fet en les
últimes setmanes i mesos,

i que en alguns casos par-
tien de la lògica de diver-
gències obertes entre el
cercle de Puigdemont i els
diputats més fidels a la di-
recció del PDeCAT, Puig-
demont no s’hauria de-
cantat portes endins per
cap nom.

En espera de la resolu-
ció de l’euroordre, que
manté Puigdemont a Ber-
lín, els plans del grup eren
que el president liderés
una estructura política pa-
ral·lela al govern de la Ge-
neralitat des de Brussel-
les, amb els anomenats

consell de la república i
l’assemblea de represen-
tants.

Mentre es deslloriga el
llarg escenari postelecto-
ral, Puigdemont rebutja
anar a remolc de les pres-
sions de l’Estat. “Aquests
mesos ens ensenyen que
hem de saber gestionar bé
el temps amb el nostre ca-
lendari”, va declarar ahir a
TV3, fent balanç dels sis
mesos de la declaració
d’independència al Parla-
ment. Manté que suspen-
dre-la el 10 d’octubre va
ser un “error”. ■

JxCat descarta
desobeir el TC
per investir
Puigdemont
a S’encamina cap a la proposta d’un quart candidat sense
renunciar a restituir més endavant el president a Abans
pretén exhaurir la reforma de la llei de la presidència

Odei A.-Etxearte
BARCELONA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

“JxCat no forçarà cap
desobediència,
perquè seria alimentar
encara més el
conflicte en la mala
direcció”
Eduard Pujol
PORTAVEU ADJUNT DE JXCAT

Eduard Pujol i Elsa Artadi dimecres passat al ple del Parlament ■ JOSEP LOSADA

182483-1186802T
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El Centre d’Investigacions
Sociològiques (CIS) ha de-
dicat l’últim estudi a Ca-
talunya. L’enquesta es va
dur a terme entre el 28 de
desembre del 2017 i el 25
de gener del 2018, just
després de les eleccions
convocades per Mariano
Rajoy un cop va destituir
el govern de la Generalitat
a través de l’article 155.
Les dades es basen en
unes 2.500 enquestes.

D’acord amb les respos-
tes dels ciutadans, resulta
que els que es decanten
per aconseguir més auto-
nomia i els que volen viure
en un estat reconeguda-
ment independent conti-
nuen sent majoria, fins a
arribar a un 62,3%. Un
percentatge que, dividit
en blocs, representa que
els ciutadans que volen
més autogovern sumen

un 25,9%, mentre que
un 36,4% són favorables
a un estat independent.
Amb tot, també cal tenir
en compte que els dos
grups baixen en percen-
tatge respecte a l’última
enquesta, prèvia a les elec-
cions del 21-D. Llavors els
que defensaven la capaci-
tat de convertir-se en un
estat independent suma-
ven el 44%, vuit punts
més. Pel que fa als enques-
tats que optarien per que-
dar-se amb l’actual siste-
ma autonòmic, el percen-
tatge augmenta i passa del
12,4% de fa uns mesos al
23,8% actual. En canvi,
només un 6,6% aposten
actualment per un estat
amb un únic govern cen-
tral i sense autonomies, i
un 2,6% es decanten per
un estat en què les comu-
nitats tinguin menys auto-
nomia que actualment.

D’altra banda, un dels
blocs que sorprenen pel

que fa al resultat obtingut
té a veure amb la capacitat
dels partits per gestionar
determinades àrees de
l’executiu.

ERC, al govern
Així, malgrat que les elec-
cions del 21-D van donar
més vots a JxCat que a
ERC, els enquestats consi-
deren que és el partit de
Junqueras el que està més
capacitat per fer front a
gairebé tots els àmbits,
com l’atur, l’autogovern,
la immigració, l’habitatge,
l’economia, la sanitat, el
finançament econòmic,
l’educació, la protecció del
medi ambient i la llengua
catalana. Només en se-
guretat ciutadana els en-
questats consideren que
està més ben preparada
JxCat que ERC, tot i que
només supera els republi-
cans per una dècima.

L’últim baròmetre del
CIS també valora la situa-
ció econòmica. El 47,1%
consideren que la situació
econòmica és dolenta o
molt dolenta a Catalunya,
però, en canvi, el percen-
tatge augmenta fins a un
58,7% si la pregunta es re-
fereix al conjunt d’Espa-
nya. La mateixa relació
s’aplica en valorar la situa-
ció política. Un 64,5% cre-
uen que és dolenta o molt
dolenta a Catalunya i un
75,1% a tot Espanya. ■

Redacció
BARCELONA

El 62% dels catalans volen més
autonomia o la independència
a Malgrat que els enquestats que volen més autogovern són majoria, el percentatge baixa respecte a
l’últim estudi del CIS a ERC és el partit més ben valorat per gestionar la Generalitat

Enquesta CIS, post electoral de Catalunya Desembre 2017 / gener 2018
Quin d’aquests partits o coalicions considera que està 
més capacitat per fer front a cada un d’aquests temes?

Vostè se sent...?

Com qualificaria l’actuació del govern de 
la Generalitat en aquests últims dos anys

14,0 16,9 9,1 9,3 3,7 1,8
14,4 17,4 9,9 7,4 2,9 3,2
15,0 22,0 9,4 6,5 3,9 1,6
13,7 17,4 9,5 10,8 4,5 2,4
13,3 17,8 10,8 12,7 5,4 1,6
15,5 18,1 10,1 7,2 3,2 2,4
14,4 19,3 11,3 10,8 3,6 1,9
14,1 21,1 9,2 6,7 3,5 2,1
15,0 21,5 10,7 9,2 4,3 2,1
12,9 17,7 10,0 12,5 6,3 1,4
13,3 24,7 9,2 6,4 4,6 1,7

L’atur

La inseguretat ciutadana

L’autogovern de Catalunya

La immigració

L’habitatge

L’economia

La sanitat

El finançament autonòmic

L’educació

La protecció del medi ambient

La llengua catalana

Únicament
espanyol/la Amb un únic govern

central sense autonomies

Comunitats autònomes amb 
menys autonomia que ara

Comunitats autònomes amb
igual autonomia que ara

Comunitats autònomes amb 
més autonomia que ara

Comunitats autònomes amb la 
possibilitat de convertir-se
en un estat independent

No sap

No contesta

Més
espanyol/la
que català/na   

Tant
català/na com 
espanyol/la

Més
català/na que 
espanyol/la

Només
català/na 

NS / NC

Valoració dels líders polítics

Mot bona
4,7%

5,5%

6,3%

6,6%

2,3%

2,6%

23,8%

36,4%

2,3%

25,9%24,4%

21,5%

4,0%

% dels enquestats que no 
coneixen el candidat

Bona
23,1%

Regular
32,3%

Dolenta
26,1%

Molt dolenta
12,7%

NS/NC
1,1%

% sobre el total de les 
persones enquestades

La puntuació és de 0 a 10, 0 significa molt malament i 10 molt bé

Puntuació
mitjana

0,9 5,20

Oriol 
Junqueras

0,1 4,45

Carles 
Puigdemont

19,8 4,05

Carles 
Riera

2,7 3,68

Miquel 
Iceta

2,2 3,59

Inés 
Arrimadas

3,6 1,55

X. García 
Albiol

10,8 4,30

Xavier 
Domènech

Preferències d’organització 
territorial de l’Estat

38,2%

Als enquestats també se’ls
ha demanat que valorin els lí-
ders catalans. Tots suspenen,
menys el candidat d’ERC,
Oriol Junqueras, que aconse-
gueix un 5,2. Darrere d’ell, qui
obté la millor nota és el can-
didat de JxCat i president
destituït, Carles Puigdemont,
amb un 4,45, seguit de Xavier
Domènech (Catalunya en Co-
mú-Podem), amb un 4,3, i
Carles Riera (CUP), amb un
4,05. Per sota del 4 queden

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

Les xifres

2.450
entrevistes es van fer entre
el 28 de desembre del 2017 i
el 25 de gener del 2018.

182
municipis de les quatre de-
marcacions tenen ciutadans
enquestats.

60
preguntes inclou l’enquesta
del Centre d’Investigacions
Sociològiques (CIS).

Inés Arrimadas (Cs), amb
un 3,59, i el més mal valorat,
Xavier García Albiol (PPC),
amb un 1,55. Pel que fa al
grau de coneixement que es
té dels líders, els més cone-
guts són Puigdemont i Jun-
queras, per aquest ordre.

En l’enquesta postelecto-
ral, també es pregunta sobre
la valoració que es fa de la
gestió de la Generalitat du-
rant els dos darrers anys en
determinats àmbits. En el cas

de l’autogovern, el 6,8% dels
enquestats la qualifiquen de
molt bona; el 23%, de bona;
el 26%, de no gaire bona, el
26,4%, de dolenta, i el 13,9%,
de molt dolenta. Quant a
l’atur, el 68% consideren
que la gestió és no gaire bona
o dolenta. En el cas de la llen-
gua catalana –l’àmbit que
s’emporta millor nota–, el
43,3% qualifiquen la gestió
de bona; el 21,5%, de no gaire
bona, i el 13,6%, de dolenta.

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

Junqueras, el més ben valorat i l’únic que aprova
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FARMACOGENÈTICA, MED. PREVENTIVA

NUTRICIÓ INFANTIL
• Assessorament en llets i ‘papilles’
• Secció infantil ecològica (HOLLE)

DERMOFARMÀCIA
• Analitzador de pell i cabell, consell personalitzat

ASSESSORAMENT NUTRICIONAL PERSONALITZAT
Tria el nivell de personalització que millor s’adapti a tu:
• Anàlisi nutrigenètica
• Dietes de control de pes (COMPLET DIET)
• Dietes 50plus
• Dietes especials per a diferents patologies: diabetis, 
risc cardiovascular

• Restrenyiment

DESHABITUACIÓ TABÀQUICA
• T’ajudem a deixar de fumar

CONTROLS ANALÍTICS
• Perfil lipídic complet (LDL, HDL, TRIGLICÈRIDS)
• Hemoglobina glicosilada
• Glucosa, àcid úric, creatinina, colesterol total…
• Test ràpid VIH

CONSELL DERMOONCOLÒGIC
Elaboració pròpia de fórmules magistrals
Homeopatia
Flors de Bach
SPD (Sistema Personalitzat Dosificació)

Encara és l’hora que algu-
na instància de l’Estat es-
panyol s’adreci a les poli-
cies locals del país per de-
manar informació sobre
què va passar durant el re-
ferèndum de l’1-O. La jus-
tícia espanyola disposa, ai-
xò sí, de la versió de la
Guàrdia Civil i la Policía
Nacional per mitjà d’uns
informes que parlen de
Sant Esteve de les Roures,

l’Arbog o un tal Orni i que
criminalitzen els votants
de l’1-O.

Per recentrar els fets,
l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques
(ACM) ha engegat una
campanya perquè els
ajuntaments, especial-
ment els que s’han vist
afectats “pel relat fals” de
les interlocutòries i els
atestats dels cossos i for-
ces de seguretat de l’Estat
i per les querelles i infor-
mes de la fiscalia, que ja

són una norantena, elabo-
rin “informes de la veritat”
sobre aquella jornada.

Es tracta de recollir i
consensuar una visió ins-
titucional que “pugui rela-
tar la veritat de manera ri-
gorosa i veraç del que va
passar l’1-O”, per després
posar aquesta informació
a disposició del conjunt de
la ciutadania i de la justí-
cia. “Els ajuntaments som
Estat i no se’ns ha dema-
nat en cap moment la nos-
tra opinió”, va criticar ahir

el president de l’ACM i al-
calde de Sallent, David
Saldoni, després d’una
reunió del comitè execu-
tiu de l’entitat. “Volem ex-
plicar la veritat des dels
municipis. La violència
que hi va haver en alguns
va ser provocada per de-
terminades actuacions
molt lluny de la voluntat
dels veïns”, va afegir-hi.

L’ACM insta els consis-
toris a recollir testimonis
de veïns, tècnics, informes
de les policies locals, dels

CAP de cada localitat i uti-
litzar altres fonts per les
quals cap poder espanyol
no s’ha interessat. “Ens es-
tranya moltíssim que l’Es-
tat, el poder judicial, ningú
no hagi demanat aquesta
informació”, va remarcar
Saldoni.

Fotografia global
L’associació dona un mar-
ge de dos mesos perquè els
consistoris consensuïn
aquests informes i els
adrecin a l’ACM, perquè es

fusionin i s’elabori un do-
cument conjunt que ser-
veixi de fotografia global
de l’1-O arreu del país. “Els
alcaldes de Catalunya vo-
lem defensar el bon nom,
la dignitat, la imatge i el
prestigi dels municipis del
país, un prestigi que inten-
ten qüestionar per trans-
metre una imatge de vio-
lència”, va defensar l’alcal-
de. La iniciativa també es-
tà oberta als ajuntaments
que vulguin contribuir a
“fer el màxim de general el
relat de la veritat”.

Cada municipi validarà
de la manera que cregui
més convenient l’informe.
Alguns passaran pel ple,

d’altres per juntes de por-
taveus o per juntes de go-
vern locals. La idea és que
la feina estigui acabada
abans de l’estiu i, en qual-
sevol cas, abans que s’obri
el judici al Tribunal Su-
prem, que encara no té da-
ta. Saldoni va posar l’ac-
cent en el consens i en la ri-
gorositat a l’hora d’elabo-
rar els documents: “Hi ha
molta informació que no
és de part. No estem par-
lant d’una versió parcial
com la de la Guàrdia Civil.
No estem treballant un in-
forme d’opinions o sensa-
cions. El que s’hi posi ha de
poder ser demostrable,
perquè ho posarem a dis-
posició de les parts i dels
jutjats. I, per tant, els
noms dels pobles han de
ser correctes.” ■

Emili Bella
BARCELONA

L’ACM impulsa “informes
de la veritat” sobre l’1-O
a L’associació insta els ajuntaments a oferir un relat institucional veraç i rigorós de la jornada de
referèndum a Saldoni denuncia que l’Estat no s’ha interessat per la versió de les policies locals

David Saldoni, ahir després de la reunió del comitè executiu de l’ACM a la seu de l’entitat ■ ORIOL DURAN

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

La frase

“No estem treballant
un informe d’opinions
o sensacions. El que
s’hi posi ha de poder
ser demostrable”

David Saldoni
PRESIDENT DE L’ACM



EL PUNT AVUI
DISSABTE, 28 D’ABRIL DEL 2018 | Nacional | 13

306277-1186087T

La justícia espanyola està
tremolant aquests últims
dies. A les resolucions sur-
realistes i barroeres sobre
el procés català, s’hi ha
afegit l’aberrant sentència
pel cas de La Manada, una
situació que ha provocat la
indignació entre els ciuta-
dans, que reclamen refor-
mes urgents en aquest
camp. Realment, l’Estat
espanyo té un problema
amb la justícia, però tam-
bé amb Catalunya, la mo-
narquia, l’economia, la lli-
bertat d’expressió, les in-

fraestructures i un llarg
etcètera. Demà, El Punt
Avui publica un elaborat
dossier en què analitza
aquest panorama.

Alguns dels exemples
que s’exposen són real-
ment reveladors: un 95%
dels espanyols consideren
que la xacra de la corrup-
ció està molt estesa; un ra-
per mallorquí, Valtonyc,
ha d’entrar a la presó d’a-
quí quinze dies per les lle-
tres de les seves cançons;
es requisen samarretes
grogues en un estadi de
futbol; el deute públic es-
panyol ja s’enfila fins a 1,4
bilions d’euros; les protes-

tes dels pensionistes inun-
den els carrers de l’Estat;
la justícia alemanya dona
un clatellot a Pablo Llare-
na i La Moncloa negant la
violència del procés sobi-
ranista; Florentino Pérez
s’enriqueix amb el cas
Castor; molts rotatius es-
trangers qüestionen l’es-
tratègia de Mariano Rajoy
respecte a Catalunya; el
món universitari està en-
mig d’una ombra de sospi-
ta per culpa del no màster
de Cifuentes...

Tot plegat amb un go-
vern del PP més qüestio-
nat que mai amb les en-
questes en contra i al qual

li costa cercar aliances per
poder tirar endavant els
seus projectes. Fins i tot al-
guns analistes ja parlen
d’una “legislatura perdu-
da” a Madrid. A l’altre can-
tó, però, ni Pedro Sánchez
ni Pablo Iglesias se senten
prou forts per expulsar
Rajoy de La Moncloa,

mentre que Albert Rivera
espera el seu moment.

Associacions interna-
cionals han denunciat to-
tes aquestes problemàti-
ques. Amnistia Interna-
cional s’ha queixat de la
censura que es viu a l’Estat
espanyol en referència a la
llibertat d’expressió i el

think tank The Economist
Intelligence Unit del pres-
tigiós setmanari britànic
The Economist situa l’Es-
tat espanyol al llindar d’u-
na democràcia “imperfec-
ta”. L’any passat va ser el
segon país que més va bai-
xar a Europa, només supe-
rat per Malta. ■

Redacció
BARCELONA

L’Estat acumula
problemes en
tots els fronts
a Un dossier analitza demà a El Punt Avui els maldecaps
d’Espanya amb Catalunya, la justícia, el rei o l’economia

Mariano Rajoy i el rei Felip VI representen dos dels models caducs que actualment estan en
crisi a l’Estat espanyol ■ ARXIU
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La graella

TV3

   06.00   Notícies 3/24.  
  14.00   Zona zàping  .  S’ofereix un ampli 

resum de la quarta Copa del Rei 
consecutiva del FC Barcelona i es 
destaquen algunes de les celebracions 
que es van enviar al programa. 

  14.30   Telenotícies migdia.  
  15.40   Tarda de cine. Els misteris 

de l’illa.  L’agent Brach s’ocupa 
d’investigar el cas d’un cadàver trobat 
en un vaixell a la deriva entre Fort 
Boyard i l’illa d’Aix. La víctima, José 
Chebec, acabava de quedar en llibertat 
després de passar 20 anys a la presó 
per un atracament en què van morir 
dues persones. 

  17.25   Tarda de cine. Per què vaig 
segrestar el meu cap?  L’Anna és 
una jove treballadora i mare de dos 
nadons bessons. El seu cap, que no 
entén la situació, l’acomiada just abans 
de perdre la memòria en un accident. 
L’Anna decideix donar-li una lliçó. 

  18.55   Tarda de cine. Un estiu càlid.  A 
la ciutat de Miami, tres joves amigues 
comparteixen la seva vida privada, 
els seus somnis, els seus problemes 
quotidians i la seva vida sexual. 

  20.30   Ja t’ho faràs  .  Amb Rafel Vives. 
Programa que mostra com fer coses 
amb les pròpies mans, reciclant i 
transformant coses de casa .

  21.00   Telenotícies vespre.  
  21.55   Preguntes freqüents  .  Laura 

Rosel entrevista Xavier García Albiol 
i Salvador Illa. Amb ells comenta 
els atacs que han rebut recentment, 
els sis mesos d’aplicació del 155 i 
l’actualitat política en general. A més, 
manté una conversa refl exiva amb 
Iñaki Gabilondo, gravada a Madrid. El 
programa també analitza la dimissió 
de Cifuentes, el vídeo del furt de les 
cremes i es debat sobre les clavegueres 
de l’Estat. Tanca el programa una 
conversa musicada amb la cantautora 
Mayte Martín. 

  01.30   Notícies 3/24.  
  03.00   Ritmes a l’estudi.  
  04.00   Jazz a l’estudi.  
  05.00   Blues a l’estudi.   
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   07.35   La caleta de la Lily  .   
  08.09   El drac Digby  .   
  08.35   Mic  .  Inclou El Mic i els seus amics .
  09.00   Dora, l’exploradora  .   
  09.50   Súper 4  .   
  10.15   Els germans Kratt.  
  10.40   La família del Super3.  
  11.10   Set nans i jo  .  El virus ferotge. 
  11.33   L’equip Spike  .   
  12.25   Espies de veritat  .   
  13.15   El ranxo  .   
  14.05   Robin Hood, el trapella..  .   
  14.30   El meu cavaller i jo  .   
  14.55   El Zack i el Quack  .   
  15.30   Els Croods: L’origen.  
  16.20   Turbo F.A.S.T.  
  17.05   Súper 4  .   
  17.42   Doraemon.  
  18.30   Zoom, el dofí blanc  .   
  19.10   Prodigiosa  .   
  19.55   Els germans Kratt  .   
  20.45   Kung Fu Panda  .   
  21.35   Blog Europa.  
  21.55   Quan arribin els marcians.   

 Els no-llocs, l’art dels grafi ts, els 
superherois, la soprano María Bayo i 
l’actor Julio Manrique, protagonistes 
del vintè capítol marcià .

  22.40   El documental. Ícaros.  Després 
de marxar del país en els anys 70 per 
fugir del servei militar, el Marcel viu 30 
anys entre els micos udoladors al bosc 
de Costa Rica, on practica cerimònies 
de Ayahuasca en presència de viatgers 
joves que estan de pas. 

  23.40   Col·leccionistes  .   
  00.30   Trens singulars.  
  01.20   Blog Europa.     www.elpuntavui.tv

La nostra graella

09.30 Notícies locals.  
10.00 L’hora d’anglès (English Hour).
   ◗ Going Native.  Neil Stokes entrevista Núria

Moliner i Guillem Callejón, del grup Intana.
Reemissió. 

10.30 L’hora d’anglès (English Hour). 
 ◗ Catalan Connections.  Marcela Topor

entrevista Lluís Soldevilla, formador i consultor
d’alt rendiment . Reemissió. 

11.00 L’hora d’anglès (English Hour). 
    ◗ Small Talk.  Nicole Millar parla amb Anjalina

Chugani, xef i autora del llibre Soul Spices.
Reemissió.

11.30 Notícies locals.  
12.30 Et toca a tu - Una història musical

transformadora. Emissió del concert de
la big band de l’institut Guillem Catà de
Manresa i la Coral Infantil de les Escodines a
l’Auditori de Barcelona, dins del projecte
integrador Et toca a tu. Amb l’Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional de
Catalunya (OBC) interpreten l’obra Illa
Esperança, creada per Arnau Tordera,
d’Obeses. Els alumnes van ser dirigits pel
mestre Kazushi Ono. 

13.00 Notícies locals.  
14.00 De ‘tee’ a ‘green’. Reemissió. 
14.30 Teló de fons. Olot compromès. Reemissió. 
15.00 Notícies locals.  
16.00 1món.cat.  Magazín. Festa de la Malavella

a Caldes de Malavella.
18.00 Bàsquet en joc. Partit CB Granollers -

Bàsquet Pia Sabadell, de copa Catalunya
masculina .

20.35 Notícies locals.  
21.00 Gaudeix la festa. Reemissió. 
21.30 Autèntics.cat. Reemissió. 
22.00 Notícies locals.  

23.35 Cicle JajaJazz. Dins del 37è Festival
Jazz Terrassa, el saxofonista i clarinetista
d’Argentona Gabriel Amargant presenta el disc
Aire acompanyat al contrabaix per Marko
Lohikari i el bateria Ramon Prats.

00.45 Notícies locals.  

21.30 AUTÈNTICS.CAT

El Punt Avui Televisió recupera la conversa entre Xan-
tal Llavina i el periodista Jordi Basté, director i pre-
sentador d’El món a RAC 1.

La televisió

Entrevista a Jordi Basté

Nou programa presentat per Jaume Tauler que repas-
sarà els primers anys de la història del jazz i la seva
implantació a Catalunya. A través de personatges,
músics i paisatges, coneixerem les arrels i l’evolució
d’aquest estil musical al nostre país.

23.00 TOT JAZZ

Viatge per la història del jazz

www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45 De dilluns a divendres,
de 8 del matí a 3 de la tarda

Atenció al client972 18 64 80 i també aatencioclient@elpuntavui.cat
801175-1183749L
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DESCOBREIX 
U2 AMB 

PLEASE U2
Xics’n’Roll

La Mirona de Salt,
diumenge 13 de maig, 

a les 12 del migdia 

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 12 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

IMMORTAL

Teatre Auditori del Mercat
Vell de Ripollet, 

divendres 4 de maig, 
a les 9 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 16 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

YOMIMUÀ
d’Arnau Pérez 

Teatre de Blanes, 
diumenge 13 de maig, 

a les 7 de la tarda

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 6 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

RUSÓ SALA &
CATERINANGELA

FADDA

El Casal del 
Monestir d’Amer, 

diumenge 13 de maig, 
a les 7 de la tarda

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 10 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

2x1 LIMITADA

Cal presentar 
la targeta directament 

a les taquilles

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

2x1 LIMITADA

Cal presentar 
la targeta directament 

a les taquilles

2x1 LIMITADA

Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo

juntament amb la 
targeta de subscriptor

EPICENTRE
Centre de Visitants del

Pallars Jussà

Passeig del Vall, 13
de Tremp

Preu de l’entrada: 3 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

cfarre
Resaltado
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