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La vinyeta

Tian Riba

Fer

La massa

L

a idea de massa
ha aparegut al Suprem per ajudar a escriure el relat de la rebel·lió. És aquesta una
paraula amb un sol
significat, però amb un concepte filosòfic tan contradictori que fa més d’un
segle que és objecte d’anàlisi. I ho torna a ser ara, al tribunal que jutja els polítics catalans i fora de la sala, vinculada a la comunicació de masses –per
què creuen que hi ha tants candidats
mediàtics?– i en la revifada del populisme –si és que mai ha marxat–. La
massa pot ser un ens voluble i imprevisible o una suma de ciutadans individuals capaços de tenir raó crítica. I en
això estem. Al Suprem i fora del Suprem. Un ens voluble, l’1-O reforça el
discurs de la rebel·lió. Una suma de
ciutadans crítics reforça la idea de
desobediència civil. Un ens voluble fora de la sala és algú a qui primer s’intenta seduir amb un llenguatge populista i a qui, un cop assolit el poder, es
fa emmudir. Una suma de ciutadans
crítics permet prendre als polítics –i

Vuits i nous

Barreja les ‘mamachicho’
amb la política i el
‘madridcentrisme’
i tindràs la situació actual

Editorial a la Selva

als mateixos mitjans de comunicació–
la capacitat de marcar l’agenda introduint, per exemple, qüestions que mai
en formarien part.
Per això, quan amb un interès evident –o amb una gran miopia, si és
que no en són realment conscients–,
els polítics posen el focus de la seva
crítica únicament en els programes informatius –i de les televisions públiques–, s’equivoquen. Perquè hi ha més
política en els programes d’entreteniment –i generalment de les televisions
privades– que allà on un periodista fa
una entrevista a un polític. El populisme italià neix als vuitanta amb la mal
anomenada televisió escombraria de
Berlusconi, que allunya la massa de la
política tradicional i converteix en referents personatges al marge del sistema. Preguntem-nos per què Felipe
González importa aquest model a Espanya. I preguntem-nos, ja que ens
fem tantes preguntes i posem tant la
lupa sobre TV3, quina influència acaba
tenint aquest model quan després de
les mamachicho incorpora la política al
xou fet des del madridcentrisme que
Aznar va fer triomfar.

Manuel Cuyàs

E

n mig de la Selva hi ha una estació de tren amb el nom de dos
pobles, Maçanet i Massanes, que
no correspon ni a l’un ni a l’altre. En
diem també l’Empalme perquè en
aquell punt es connecten la línia ferroviària del Vallès i la del Maresme. He
estat algunes vegades a l’estació. On
són Maçanet i Massanes en mig
d’aquell descampat? No es veu cap poblat ni fent visera. La gent de Maçanet
i Massanes, la fan servir per anar d’un
lloc a l’altre? Un matí de fred intensíssim, un grup de passatgers ens trobàvem a la sala d’espera, desproveïda de
qualsevol punt de calor. Un frare caputxí amb túnica i sandàlies ocupava
un banc. Els peus enormes sense mitjons obsessionaven els reunits. Tenien
una atracció hipnòtica d’origen masoquista. Al seu costat seia una senyora
tapada de dalt a baix. Només se li veien
els ulls. La meditació sobre quina cultura s’adaptava millor al nostre clima,
si la cristiana o la mahometana, es va
fer inevitable.
Dissabte vaig ser a Maçanet, Maçanet de la Selva, per primera vegada a la
vida. M’hi havia cridat Jordi Albertí,

“
Gregal té el
domicili a Maçanet,
on no s’hi arriba ni
amb el tren que té

l’amo de l’editorial Gregal. Resulta que
aquest poble remot on ni amb el tren
que li dona anomenada s’hi arriba, té
una editorial. El catàleg és extens. Els
autors, alguns de coneguts, hi confien.
Pels volts de Sant Jordi, Albertí els
convoca a una festa. Els serveix un esmorzar al domicili de l’editorial i després els desplaça al teatre del poble per
escoltar unes conferències i una intervenció musical. Dissabte em va tocar a
mi ser un dels conferenciants. Em va
fer una mica de pudor parlar davant
autors i traductors que en saben més
que jo, però endavant. Els vaig dir quatre coses sobre periodisme, que és el

meu camp, no tant el d’ells. Van parlar
també Josep Manuel Vidal-Illanes, autor menorquí, i la Neus Chordà, amiga
i relacions públiques d’editorials i escriptors. Una feina difícil, i més ara,
quan els diaris han baixat la paginació,
sobretot la de la secció de cultura. Un
jove al piano, una rapsoda recitant, un
col·loqui agradabilíssim, i cap a Tordera a dinar.
Jordi Albertí m’explica que l’editorial li va bé. Dona feina a unes quantes
persones, publica llibres a bon ritme.
Com que és tan petita té molta capacitat de maniobra. “Si una llibreria ens
sol·licita un llibre que nosaltres mateixos tenim exhaurit l’imprimim en cinc
minuts i a la tarda ja el té.” Té la impremta al mateix local de l’editorial:
una màquina de les dimensions d’un
piano de mitja cua. L’edició s’ha simplificat i abaratit molt. El dinar acaba
amb un brindis: bon Sant Jordi, fins
l’any que ve. Veig autors feliços. Gregal
els dona satisfacció. Una pregunta et
vull fer, Jordi: agafeu el tren a Maçanet-Massanes, a l’Empalme? La seva
dona i col·laboradora, la Isabel, s’avança en la resposta: “Mai; anem a Sils.”
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A la tres

EDITORIAL

El consens
antiracista

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

Oh EuroPPa!

N

o es pot pas negar que és molt
bo, aquest tal Pablo Casado. Un
bon dia decideix que a les generals a Catalunya hi col·loca una marquesa (la marquesa Cayetana, amb
una llarga trajectòria i arrelament a
Catalunya –és una ironia–), i al cap de
res decideix que l’exministra Dolors
Montserrat –la que en alguns moments ens van vendre com la gran promesa del PP a Catalunya– se’n vagi cap
a Europa. Se l’ha tret de sobre. I amb
quina elegància. Cap a Europa. Cap a
Europa ella i tots aquells que no va voler a les llistes del Congrés, com els Esteban González Pons o els Àngel Garrido, i es veu que hi poden acabar anant
els Zoidos i els Margallos de torn. Brillant, com se’ls ha tret de sobre. Però,
saben què és el millor? El gran projecte
que Casado ha encarregat a Montserrat i companyia. Se n’han d’anar a Europa, deia ahir Casado, amb un gran
projecte polític: “contrarestar les fake

“
Aquest és el
brillant projecte

europeu del PP?
Anar-hi a
contrarestar les
‘fake news’
catalanes? Fantàstic!
news sobre Catalunya”. Brillant objectiu, doncs. “Si hem vist que els independentistes presenten de forma sorprenent Junqueras i Puigdemont a les
eleccions, i que el PSOE presenta Borrell que en la seva etapa de ministre no
ha defensat el contrarelat als independentistes, és fonamental que el PP dei-

De reüll
Marga Moreno

Les cares de la notícia
EXCANDIDAT SOCIALISTA A LA PRESIDÈNCIA DE FRANÇA

Benoît Hamon

‘Recursos
naturals’

Són presos polítics

P

osar-se a la pell de l’altre és un exercici d’empatia
imprescindible. Fer-ho desencadena solidaritat i
accions altruistes o fins i tot canvis en l’arquitectura dels
propis prejudicis. Escoltem responsables o portaveus
d’institucions, partits, organitzacions, col·lectius, que
expressen amb tant rigor com poden idees, queixes i
propostes. A escala quotidiana, trobem veïns, ens atenen
a les botigues, parlem amb familiars i amics... Un
experiment curiós es intentar imaginar què passa per la
ment d’aquella gent, aparentment tan concentrada a
atendre’ns o a comunicar informació
Un decret
que consideren rellevant, i, si hi ha
confiança, indagar una mica. Tret de
invisible del
les excepcions més òbvies i dels
poder va
casos encomiables d’alguns homes,
assignar a la
la majoria de les dones arrosseguen,
dona les feines a més de la responsabilitat o
l’atenció que requereix cada
de cures
moment, la càrrega mental de mil i
un assumptes: si aquesta setmana caldrà descongelar la
nevera abans no hi gravin un National Geogràphic sobre el
pol Sud, si el carnet de vacunes dels menuts està al dia, si
la bugada que hi ha dins la rentadora s’arrugarà massa o
si l’aigüera amb els plats per rentar serà declarada
reserva de la biosfera. El problema que, per cert, retrata
molt bé Silvia Federici al llibre Caliban i la bruixa és que les
feines de cures van ser assignades a la dona per algun
decret invisible del poder i, junt amb la funció
reproductora, s’han disfressat de recurs natural. Com si
caiguessin del cel o les fessin els follets. I no.

xi molt clar quina és la posició dels espanyols en tot aquest disbarat del procés”, va dir ahir Casado en un esmorzar amb periodistes. Brillant. No només perquè d’alguna manera admet
que sí, que les tesis independentistes
estan triomfant a Europa, sinó perquè
mata dos ocells d’un tret i es treu de
sobre aquells candidats que no eren de
la seva devoció. Aquest és el gran projecte europeu del PP. Anar a construir
una Europa més oberta, més democràtica, que sigui capaç d’assumir els reptes futurs, com la immigració o el creixement dels populismes? Construir un
projecte europeu més modern i adaptat als temps que venen? No. El projecte europeu del PP de Casado és ben
simple: posar fi al que ell en diu fake
news sobre Catalunya. Contrarestar
l’efecte Puigdemont i Junqueras i fer
un Borrell cada cop que puguin. Que
bons que són. I quin brillant projecte
europeu!

-+=

L’excandidat socialista a la presidència de França
després de derrotar Manuel Valls a les primàries
ha visitat Oriol Junqueras i Raül Romeva a Soto
del Real i en un vídeo a les xarxes s’ha sumat a les
veus internacionals que alerten que aquest conflicte polític no es pot resoldre als tribunals.
ESCRIPTOR

Marc Pastor

Sisena novel·la

-+=

L’escriptor presenta Els àngels em miren, una novel·la policíaca que ens transporta al Sant Andreu
d’una Catalunya independent en forma de república. És la seva sisena obra, part d’un projecte
global, després de Montecristo, La mala dona,
L’any de la plaga, Bioko i Farishta.
MEMBRE DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA DHARMA

Lluís Fortuny

Deu anys després

-+=

La Companyia Elèctrica Dharma acaba de posar a
la venda el seu nou disc Flamarada, amb cançons
noves, en el que suposa la reaparició creativa del
grup després de deu anys i també el seu primer
projecte musical després de la mort d’un dels
fundadors del grup, Josep Fortuny, el 2013.

La participació de tots els
grups polítics de l’arc parlamentari català en l’anomenada taula
de partits i entitats contra el racisme, i el compromís adquirit per tots
ells d’evitar i denunciar els discursos
que incitin el pas del racisme latent
als actes de racisme és una molt bona notícia, tenint en compte la proximitat de les eleccions espanyoles,
europees i municipals, on el fenomen migratori i els seus efectes collaterals exigirien un debat responsable al marge de la retòrica demagògica i inflamada de les campanyes.
L’acord signat pels partits i la cinquantena d’entitats socials que també hi van participar és una declaració d’intencions, però també de consens i de fermesa davant el degoteig
d’episodis d’enfrontaments contra
immigrants i davant l’evidència del
recent informe anual de SOS Racisme, que denunciava, entre d’altres,
l’increment substancial dels casos
d’agressió o discriminació racista
entre particulars, com a símptoma
de generalització del problema. La
convocatòria de la Taula és un encert, i la resposta unitària dels partits
amb representació al Parlament és
la millor resposta possible.
El que està en joc és la cohesió
social i la convivència, que són un
dels grans consensos de país a Catalunya. I el que posa en risc aquesta
cohesió no és la presència d’immigrants, que ja fa temps que hi són i ja
constitueixen el 15% de la població
catalana. El problema són les actituds racistes individuals i el discurs
populista i desacomplexadament
xenòfob que les alimenta i que per
primer cop, amb Vox, arriba a la cita
electoral amb força mediàtica i expectatives fonamentades. En aquest
sentit, és imprescindible aïllar i denunciar aquest discurs tòxic, de la
mateixa manera que és necessari articular un discurs positiu de la immigració i de la diversitat, que exposi
clarament els seus beneficis.
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Des de la presó
Puigdemont fa una crida des de
la presó “a seguir endavant”.
Reclama que no s’abaixi “la
guàrdia” davant d’un Estat cada
cop més “autoritari”.

10
anys

Divisió al G-20
Merkel i Sarkozy exigeixen junts
una regulació més estricta dels
mercats, mentre que Obama i
Brown aposten pels estímuls
fiscals.

20
anys

Escorcoll a LAB
Agents de la Guàrdia Civil
escorcollen la seu del sindicat
abertzale LAB a Tafalla en una
investigació del jutge Manuel
García-Castellón.

Tribuna

Full de ruta
Emili Bella

Jordi Cervera. Periodista

Iglesias
i els mitjans

L

es clavegueres de
l’Estat pràcticament no obren telenotícies a Espanya ni
quan afecten un partit
dels seus. Es donen
per fetes, són tradició,
formen part del pòsit franquista, del
romanent antidemocràtic, de les pellofes del règim, de la normalitat, segons
el concepte estatespanyolenc de normalitat. Pablo Iglesias li assegura, a
Ana Pastor (la periodista), que amb
Pedro Sánchez encara funcionen (és
clar!), però no gosa aprofundir en la
resposta perquè, diu, la qüestió està
sota secret de sumari. No cal haver
anat a declarar com a testimoni a l’Audiencia Nacional com va fer ell la setmana passada perquè li expliquessin
els detalls del funcionament de la claveguera per saber que encara està activa. Si és una estructura d’estat espanyola! Va per lliure, amb un govern o un
altre a La Moncloa, amb els populars
que es vanten d’haver destruït la sanitat catalana i amb els socialistes de la
calç viva i els micròfons. Aviat Iglesias
vindrà de campanya electoral a donar-

Iglesias és aquell polític que es
queixava d’haver seleccionat
malament els periodistes
que l’entrevistaven quan
no li agradaven les preguntes
que aquests li feien
nos lliçons sobre com operen les clavegueres, com va fer sobre què han de
pensar els descendents d’andalusos i
extremenys o sobre els culpables del
despertar del feixisme. Que tingui molta sort en la lluita contra la claveguera
periodística i les seves connexions
amb la policia patriotera: Espanya és
irreformable. Ara bé, sobre les pressions polítiques a la premsa, esperem
que vingui llegit de casa i s’hagi acabat
El director, de l’exdirector d’El Mundo
David Jiménez, que esmenta els assenyalaments públics a periodistes per
part d’Iglesias, tal com li va recordar
Pastor diumenge. Segurament el llibre
farà un bon Sant Jordi. En una butxaca
dels pantalons –en concret, una butxaca del darrere– s’ha aficionat a portar la Constitució, per allò que Podem
també és constitucionalista, no fos
cas. A l’altra, a partir d’ara pot carretejar El director. Iglesias és aquell polític
que es queixava d’haver seleccionat
malament els periodistes que l’entrevistaven quan no li agradaven les preguntes que aquests li feien.

Cremar els quadres

L

a memòria col·lectiva és una estructura fràgil, i més encara quan no es
va nodrint amb aportacions regulars. El mes d’agost del 2020 es compliran
100 anys del naixement d’un dels artistes
més singulars de casa nostra, un home
que, pel fet de ser del Camp, de Montblanc
concretament, i de no ser gens amant de la
faràndula ha tingut molt més reconeixement a l’estranger que a Catalunya. Maties
Palau Ferré va ser deixeble de Picasso, va
triomfar als salons d’Octubre de Barcelona
amb el seu estil a cavall entre la figuració i
el cubisme, de colors vius i traç poderós,
quan es començava a fer present l’abstracció i el surrealisme de Dau al Set i d’allí va
saltar a Madrid, a París, a Londres i als Estats Units, on, anys més tard, li proposarien obrir una fundació amb el seu nom,
oferiment que ell va rebutjar per edificar-la
a la casa pairal de Montblanc on és ara.

A COMENÇAMENTS DELS SETANTA,

Palau
Ferré protagonitza un litigi important que
salta a les pàgines dels diaris. Per mor d’un
contracte lleoní amb un marxant, es veu
obligat per llei a pintar 42,20 metres quadrats per saldar un suposat deute que no

tenia en compte ni la cotització de la seva
pintura ni les tarifes que es pagaven pels
seus quadres. El pintor, ensorrat i abatut,
va decidir no comercialitzar més els seus
olis i durant anys va pintar quadres que
després cremava.
ELS MITJANS ARTÍSTICS internacionals ho

van considerar un crit de protesta a favor
de la llibertat artística, i fins i tots alguns
museus americans van exposar les cendres dels quadres que Maties cremava.
Després es va centrar en la ceràmica i en
una tècnica pròpia a base de tinta xinesa
de colors brillants i resultats espectaculars

“
Maties Palau
Ferré, deixeble de

Picasso, va triomfar
als salons d’Octubre
de Barcelona

i va recuperar el gust per pintar, però sense
exposar, treballant al seu estudi i col·laborant només en causes humanitàries d’arreu del món com Amnistia Internacional,
Mans Unides, la Fundació Vicente Ferrer o
el Memorial Josep Vidal i Lecha, fet que va
fer augmentar el seu prestigi internacional a la vegada que seguia sense ser massa
conegut a l’Estat espanyol.
EL SEU NEBOT NET, l’historiador Francesc

Marco Palau acaba de publicar a Gregal El
pintor que cremava els seus quadres. Assaig biogràfic de Maties Palau Ferré, una
obra de lectura ràpida que permet recuperar els punts clau de la seva vida i obra, i situar el personatge i marcar la pauta del que
serà un volum molt més extens que començarà a marcar les bases del catàleg
raonat de l’obra del pintor montblanquí.
De moment, aquest llibre i una visita a la
seu de la Fundació Palau Ferré ens poden
donar totes les pistes necessàries per acostar-se al geni d’aquest artista d’ulls tristos
i pinzell brillant i acolorit tot fent justícia
a un dels grans noms del segle XX català i
internacional que val la pena conèixer i
reivindicar amb força.

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

Cs
b Qui no vulgui pols, que no
vagi a l’era. Hi ha gent que no
sap què vol dir aquesta dita;
potser per jove, urbanita o
perquè les nostres tradicions
no li són cap prioritat. Els dirigents de Cs no paren d’insultar (colpistes, esputadors, feixistes, macarrons d’herriko
taberna, nazis, rústecs, que
trafiquem amb prostitutes
–rufians–, racistes, supremacistes, terroristes, xenòfobs...), i quan els tornen una
part dels improperis, fins i tot
hi ha nostrats que s’esquincen
les vestidures. Es creuen els
únics que tenen llibertat d’expressió. No recordo que defensessin prou Anna Gabriel
quan fa tres anys la van qualificar de “puta i malfollada”
[sic] des d’Intereconomía. És
clar, són dels seus.
Una petita part de la ciutadania es deixa entabanar
pel discurs de Dr. Jekyll i Mr.
Hyde, amb mentides i mala-

barismes de veritables giracamises. Se’ls veu, però,
l’ideari joseantoniano des
d’una hora lluny; com als socis. I et miren amb acritud,
altivesa, bilis, crispació, insolència, malícia, somriure de
perdonavides...
Arrimadas, torni els
150.000 euros gastats amb
diners dels catalans! I les multes a Waterloo: d’això se’n diu
una ciutadana exemplar! Ja
poden presumir d’honradesa,
que són els reis de les tupinades. Transparència? Regeneració? Vella política infecta! O
no, Alberto Carlos?
SALVADOR DOMÈNECH
Sant Quirze del Vallès
(Vallès Occidental)

Bons exemples
b Les notícies relacionades
amb l’excés de residus són
molt freqüents. Com a consumidor preocupat, vull destacar-ne un parell, perquè crec
que assenyalen bons camins

a seguir. A Alemanya i als
països escandinaus els supermercats tornen un suplement al client per l’envàs, cobrat al comprar-lo, si aquest
es retorna a la botiga. La gran
solució. Així ho crec jo. Turquia
també ens alliçona. Bonifiquen el preu del bitllet del
metro d’Istanbul si els viatgers introdueixen botelles de
plàstic buides en una màquina ja preparada per a aquesta
funció. Així promouen el reciclatge i l’ús del transport públic. Espanya sembla que vol
seguir l’exemple alemany i
escandinau. Què esperen les
autoritats d’aquí? Són idees
que ja haurien de ser una
realitat arreu de la nostra
Península.
JAUME PORTA JOSA
Amposta (Montsià)

Vulneracions
b De vulneracions, se n’omplen la boca. És clar que la
Constitució conté valors. Hi ha

ben amagats tres vegades on
s’exposen els Drets Humans
Universals, que proclamen el
Dret a l’Autodeterminació dels
Pobles. El 1977, l’ONU va suggerir al govern espanyol
l’oportunitat de comprometre’s amb els Drets. L’any
1979, va incorporar-se l’acord
amb la llei màxima. En la redacció de la Constitució, on
en els articles 10 i el 93 queden clarament incorporats els
Drets Humans Universals, hi
ha clarament anotat el Dret de
l’Autodeterminació dels Pobles. Esmento el que va sortir
en la carta en aquest mitjà democràtic l’explicació veraç
d’on hi ha separatisme, sempre només contra Catalunya,
l’esquarterament territorial
produït en formes espúries
mostra que Espanya és l’única
separatista. Amb les distorsions connaturals de les realitats històriques ho presenten
a l’inrevés.
ALEXANDRE PINEDA FORTUNY
Barcelona
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La frase del dia

“No canviarem l’autodeterminació per un nou sistema de
finançament”
Pere Aragonès, VICEPRESIDENT DEL GOVERN

Tribuna

De set en set

Viure d’escriure

“‹Plumífero›”

Imma Merino

Jordi Cabré. Escriptor

A

questes setmanes (i mesos) que
visc presentant la meva novel·la
arreu del país com si fos un circ
ambulant, passin i vegin, he pogut
comprovar que hi ha una gana i una set
de “coses especials” molt generalitzada. No només de cultura i de coneixement, que per cert he de dir que qui llegeixen més són clarament les dones
(de totes les edats i condicions), sinó
una set i una gana de bones notícies i de
fe en alguna cosa i de bellesa que possiblement havíem abandonat. Som un
país segrestat per un pragmatisme mal
entès, on hem caricaturitzat la màgia.
En parlàvem fa poc dinant amb l’Estel
Solé: la gent va de la feina a casa sense
passar gaire per la zona perillosa de la
creativitat, com si la cultura fos un
complement per a consumir, com si els
llibres només fossin per a ser llegits
(com a màxim), i no per a ser viscuts.
Com si no ens hi anés la vida.
i observacions
dels lectors i noto aquesta angoixa. Angoixa sobre quin sentit té fer tot el que
fem si no ens permetem deixar volar el
cap, de si tanta apel·lació a la ficció (la
meva novel·la va sobre això) no serà
massa bonic de dir i massa difícil de fer,
sobre si això del procés ha estat “independentisme màgic”... I he arribat a la
conclusió que al mateix temps la gent
desconfia de la màgia, però la necessita. Se’ls veu als ulls que saben que res
no val la pena sense aquest esperit del
Club dels Poetes Morts, però alhora
s’ensorren de seguida en una llei de la
gravetat que els torna cínics, i desconfiats, i sarcàstics envers l’actitud més
desenfadada o ingènua. Jo ho dic molt
sovint, a les presentacions: quan s’acaben les vacances d’estiu no és que “tornem al món real”, sinó que llavors és
justament quan comença la comèdia.
La ficció. Allò que ja no som nosaltres
mateixos, sinó el que representa que es
vol de nosaltres. En definitiva, un estil

de vida molt poc interessant.
de les coses, que hi són, ens aporta dutxes d’aigua freda que ens poden endurir la pell
però que no haurien mai d’arribar-nos
dins les venes. La por no ens hauria de
fer decidir. Els anys 70 són interessants justament no perquè tot fos possible, sinó perquè com a mínim tot ho
semblava: ara les coses ni ho són, ni ho
semblen, i això porta al conformisme
més empobridor. Com deia David Trueba fa poc en una entrevista, en les nostres ficcions o desitjos és on hi ha segurament més sinceritat: la vida que
voldríem viure, la persona amb qui
voldríem estar, el país que voldríem
tenir. En canvi és quan ens posem autobiogràfics, a explicar qui som com si
fos una entrevista de feina, o fins i tot
quan diem “seré molt sincer”, és en
aquests moments quan en el fons ens

COMPROVAR LES DIFICULTATS

ESCOLTO LES PREGUNTES

Sísif
Jordi
Soler

“
Si volem la
llibertat, deixeu de

dir que és
impossible i que no
ens deixaran o que
ens han mentit i que
no ha servit
absolutament de
res. O que ha estat
una ficció.

cobrim de més màscares. No perquè siguem uns mentiders, no: sinó perquè
normalment, admetem-ho, no en tenim ni idea, de qui dimonis som. Com
carai vols explicar-ho, si no ho saps ni
tu. Millor explica-m’ho a través dels
teus somnis, i t’entendré millor. Seràs
més tu.
prestar atenció a
allò que no és “tangible” i “efectiu” i “segur” i “reconegut per la llei”, aleshores
la realitat vigent s’imposarà pels segles
dels segles. Si tot allò que es considera
difícil es caricaturitza com a “màgic”,
no caldrà ni que jo faci presentacions
del llibre ni que ningú escrigui res ni
que ens plantegem coses sobre la nostra vida i el nostre entorn. Si no ens encomanem els uns als altres una mica
d’il·lusió, fins i tot d’il·lusionisme, de
relat espurnejant, de salsa de la vida,
fins i tot de cert carnaval o de joc de miralls on tot com a mínim sembli possible, o plantejable, aleshores sempre
acabarà guanyant el BOE i les coses tal
com estan configurades. Allò tan vulgar que anomenem realitat. Si ho preferiu, comencem les presentacions de
llibre dient “al capdavall és cert que
tots ens hem de morir” i ens recreem
en aquesta evidència. Allò que anomenem “realitat” és, en efecte, molt sovint la cosa més vulgar del món. Per exemple, això de morir-se. És tan vulgar,
si ho pensen bé, que ho fa tothom.

SI REALMENT NO CAL

no m’empenyis cap
avall tota l’estona. Si volem la llibertat,
deixeu de dir que és impossible i que no
ens deixaran o que ens han mentit i que
no ha servit absolutament de res. O que
ha estat una ficció. Per favor, nois. Noies. Hola. Avui estem vius. Avui no
m’expliquis com estàs. Avui explica’m
com vols estar, i si podem fer-hi alguna
cosa. I somriu una mica, va. No llegeixis
el llibre, devora’l. No escriguis el llibre:
viu-lo.

SI ESTÀS AMB MI,

H

a mort Rafael Sánchez Ferlosio,
un intel·lectual espanyol irreductible a una etiqueta, inclosa la
d’intel·lectual. En tot cas, ell només
n’acceptava una: “Plumífero”, paraula
que he escrit en castellà, però respecte a la qual traduirem al català la
definició pròpia que va fer-ne Sánchez Ferlosio: “Persona que té per
ofici escriure.” Així de simple. S’ha de
tenir present que al diccionari de la
RAE té dues accepcions: “Persona
que tiene [sic] o lleva plumas” i, considerant-ho un ús col·loquial despectiu, “Escritor, en especial periodista”.
No és per res que es refereixi de manera especial als periodistes: és un
ofici sobre el qual tothom es permet
dir de tot i, sobretot, menysprear-lo.
Amb la seva definició, tan neutra,
Rafael Sánchez Ferlosio capgirava el
sentit despectiu d’una de les accepcions de “plumífero”, però, encara
més, reconeixia, amb la humilitat que
traspuava i sense donar-se importància, que no feia altra cosa que escriure. Ho va fer incansablement. De
quasi tot, pensant-hi, en prenia notes, que a vegades prenien més forma, però que mantenien un caràcter
aforístic: una espurna de pensament,
un llampec de lucidesa. Recordo que,
fa moltíssims anys, vaig llegir un article seu en què afirmava que la seva
definició de l’ésser humà va ser-li inspirada per una que va sentir-li dir al
dictador Franco: “Portador de valors
eterns.” Sánchez Ferlosio, fill del falangista arrogant Rafael Sánchez Mazas, va donar la volta a una afirmació
tan falsament transcendent, tan buida i tan insuportable. D’aquí, va dir
que l’ésser humà és “gozador de bienes efímeros”. Doncs això mateix. Ni
valors eterns ni hòsties. Així que gaudim tant com puguem de bens (i de
plaers) efímers. Com ho és, d’efímera, la vida mateixa.
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Excloure la
immigració
del debat
polític

Acord de partits
i entitats per a un
debat responsable
i contra el racisme
i la xenofòbia

Nova Grossa per
Sant Joan amb
tres milions de
premi

El nou sorteig
s’afegeix als de Cap
d’Any i de Sant
Jordi i es farà el
24 de juny

Trànsit L’accidentalitat no afluixa el 2019

BALANÇ · Els accidents de trànsit en
carretera deixen 36 víctimes durant el
primer trimestre INCIDÈNCIA · Un
terç són de col·lectius vulnerables i la
meitat es registren en cap de setmana

Accidentalitat a les carreteres catalanes
Primer trimestre 2019

42
Marta Membrives
BARCELONA

Els accidents a les carreteres catalanes han deixat
un balanç de 36 víctimes
durant el primer trimestre de l’any, el que representa un mort cada tres
dies. La xifra indica una
davallada d’un 28% respecte a l’any passat, quan
hi va haver 50 morts en un
inici d’any especialment
negre a les carreteres. Cal
tenir en compte que les xifres del 2018 inclouen
l’operació sortida de les vacances de Setmana Santa.
És per això que, tot i la davallada, el Servei Català de
Trànsit (SCT) alerta que
no s’ha de baixar la guàrdia i que cal conduir amb la
màxima atenció i prudència per prevenir qualsevol
incidència a la carretera.
Des de Trànsit fan especial incidència en un seguit de dades preocupants
com ara l’important repunt del nombre de víctimes de més edat. Un terç
dels morts són majors de
65 anys i la franja d’edat
en què ha crescut més la
sinistralitat és la de persones més grans de 74 anys,
en què s’han registrat 9
morts, cinc més que l’any
passat.
Òscar Llatje, coordinador de Seguretat Viària i
Mobilitat del SCT, destaca
que es tracta d’un col·lectiu especialment fràgil i remarca la importància de
portar cordats els cinturons de seguretat, perquè
en molts casos les víctimes
eren acompanyants en un

vehicle accidentat.
Un terç dels morts formaven part d’un col·lectiu
vulnerable; 7 eren motoristes; 2, ciclistes i 3, vianants. En el cas dels motoristes destaca la reducció
a la meitat del nombre de
víctimes mortals, que
l’any passat van ser 14, i a
més ho fa tot i les setmanes continuades de bon
temps que fan que més
motos surtin a la carretera. Aquesta pot haver estat la causa que els accidents s’hagin concentrat
durant els caps de setmana. De fet, hi ha hagut més
morts en accident en diumenge, 12, que la suma del
total dels registrats entre
dilluns i dijous, que en són
10. Del total dels 36 morts,
26 s’han registrat de divendres a diumenge i gairebé la meitat dels accidents han tingut lloc en
horari de tarda.
La distància amb les vacances de Setmana Santa
i la bonança meteorològica han disparat la sinistralitat sobretot al mes de
març, en què el nombre de
morts, 18, és el mateix que
el de la suma dels mesos de
gener i febrer.
Víctimes a les carreteres
Pel que fa als vianants, la
xifra s’ha reduït sensiblement però no desapareix,
tot i que, segons Llatje, “no
n’hi hauria d’haver perquè
parlem de carreteres”. Les
xifres facilitades ahir pel
Servei Català de Trànsit
són un balanç de la sinistralitat a les carreteres,
però no comptabilitzen ni
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víctimes mortals ni accidents en nuclis urbans,
perquè, segons expliquen,
aquestes dades triguen
més temps a processar-se.
Ole Thorson, vocal de l’Associació per a la Prevenció
d’Accidents de Trànsit
P(A)T, lamenta que no es
puguin conèixer al mateix
temps les dades globals.
“Els morts en carretera
només són la meitat del
balanç total i aquesta xifra
dona la sensació que la situació és millor del que en

realitat és.”
Tot i aquesta crítica, el
P(A)T és fa una lectura positiva de les dades. “Després d’anys amb una tendència a l’alça és una bona
notícia que les xifres de sinistralitat baixin”, destaca Thorson, que, tot i així,
remarca l’increment dels
accidents en cap de setmana “després d’anys d’equilibri entre laborables i
caps de setmana”.
Les dades per demarcacions mostren una reduc-

ció notable dels accidents
a les comarques de Barcelona, on en aquest trimestre s’han registrat 9 víctimes mortals enfront de les
23 del mateix període de
l’any passat, i a les de Girona s’ha passat de 7 a 6
morts en aquest primer
trimestre. Les xifres no
són tan positives pel que fa
a les demarcacions de Lleida i Tarragona, que, segons coordinador de Seguretat Viària i Mobilitat del
SCT, és on cal centrar els

esforços a partir d’ara, sobretot a l’entorn dels desplaçaments relacionats
amb les vacances de Setmana Santa. En el cas de
Lleida, l’increment del
nombre de víctimes és de
prop d’un 17% i a Tarragona el nombre de morts, 14,
és el mateix de l’any passat
i coincideix també amb la
xifra registrada l’any
2010.
Entre les causes més
freqüents dels accidents
no hi ha el mal estat de les
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L’APUNT

Dolors Montserrat, candidata del PP a les europees.
L’exministra catalana, que havia caigut del 28-A, encapçala la llista al Parlament Europeu. Es batrà amb el socialista Josep Borrell. Com ell, s’ha marcat el combat
del que bateja com a fake news independentistes a Europa com a gran repte. Montserrat, la diputada dels discursos impossibles, en defensa de les bondats de l’Es-

Feinada
Anna Serrano

Campanya per
evitar els
atropellaments

Morts per demarcacions
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Accidents mortals per demarcacions
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6
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6

DEMARCACIÓ DE

Barcelona
DEMARCACIÓ DE

Tarragona

18 9

11 13
carreteres, segons indiquen fonts de Trànsit. Els
principals motius són distraccions al volant, excés
de velocitat o haver consumit alcohol o altres substàncies que afecten la conducció segura.
L’Associació per a la
Prevenció d’Accidents de
Trànsit insisteix en la necessitat de reduir la velocitat a l’interior dels nuclis
urbans com a mesura per
evitar
atropellaments.
“En zona urbana caldria

TOTAL

42 35

Les frases

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

“Es referma la
tendència de l’any
passat i es dobla el
nombre de víctimes
majors de 74 anys”

“Cal que s’unifiquin
les dades d’accidents,
perquè els morts en
carretera només són
la meitat del total”

COORDINADOR DE SEGURETAT VIÀRIA
I MOBILITAT DEL SCT

VOCAL DE L’ASSOCIACIÓ PER A LA
PREVENCIÓ D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Òscar Llatje

restringir la velocitat als
30 quilòmetres per hora”,
manté Ole Thorson, que
argumenta que la meitat

tat espanyol. Per aquelles coincidències, la designació
de la popular transcorria en paral·lel al desplaçament
que l’exministre i candidat francès a les europees pel
partit Génération.s, Benoît Hamon, va fer a Soto del Real per visitar Oriol Junqueras, Raül Romeva i Jordi Cuixart. “La democràcia espanyola no té bona salut”, certificava Hamon. Quina feinada, la de Montserrat.

Ole Thorson

de les persones que hi ha
als carrers són vianants i
“caldria garantir que no
seran atropellats”. La-

El Servei Català de Trànsit fa
aquesta setmana una campanya preventiva de protecció i control dels vianants en
l’àmbit urbà. La campanya,
coordinada amb les policies
locals de diversos municipis
de Catalunya, té com a prioritat evitar els atropellaments.
Per aquest motiu se centra a
combatre tant els comportaments dels conductors que
posin en perill la seguretat
dels vianants com les conductes antireglamentàries o
no segures d’ells mateixos,
com per exemple encreuaments incorrectes. S’incideix també en la detecció
d’infraccions relacionades
amb el fet de no respectar els
i els passos de vianants. És la
primera campanya d’aquest
tipus que es du a terme
aquest any i se n’ha programat una segona durant el
mes de setembre. L’any passat, 17 vianants van perdre la
vida a les carreteres i autopistes catalanes, 12 més que
l’any anterior. Es per això que
el SCT insisteix a recordar a
aquest col·lectiu que, si inevitablement han de circular per
carretera, ho facin amb la
màxima atenció i respectant
les normes de seguretat. ■

menta que fa quinze anys
que fan la mateix demanda a la direcció general de
Trànsit i encara no han obtingut cap resposta. Pel
que fa a l’estat de les carreteres, indica que queda feina a fer, però sobretot
apel·la al respecte dels límits de velocitat i al sentit
comú dels conductors per
evitar accidents, i sobretot a extremar la prudència i mirar d’evitar distraccions al volant que poden
tenir resultats fatals. ■

Trànsit alerta que en els desplaçaments curts durant les
vacances s’ha d’extremar la precaució ■ MANEL LLADÓ

Les previsions
per a Setmana
Santa posen en
alerta el SCT
a Si continua el bon temps hi haurà
molts vehicles a les carreteres a Es

faran controls per detectar distraccions
M. Membrives
BARCELONA

Les previsions per aquesta
Setmana Santa apunten a
un nombre important de
desplaçaments si es manté el bon temps. El fet que
aquest any s’escaigui ben
entrat el mes d’abril fa que
molta gent tingui previst
sortir. És per això que el
Servei Català de Trànsit
(SCT) recomana molta
prudència als conductors i
fa especial incidència en
les demarcacions de Lleida i Tarragona, on molts
vehicles es desplacen per
passar uns dies de vacances. Òscar Llatje, coordinador de Seguretat Viària
i Mobilitat del SCT, recoman prudència en els desplaçaments curts un cop
s’ha arribat a la destinació
de vacances, perquè, assegura, és en aquests tipus
de trajectes on es relaxa
més l’atenció necessària al

volant. En el cas de les operacions sortida i tornada,
el fet que hi hagi retencions de trànsit a causa del
gran volum de vehicles a
les vies principals fa que la
velocitat es redueixi i no hi

La frase

—————————————————————————————————

“Recomanem molta
prudència en els
desplaçaments curts
en destinació durant
les vacances”
Òscar Llatje

COORDINADOR DE SEGURETAT VIÀRIA
I MOBILITAT DEL SCT

hagi tants accidents amb
víctimes.
El SCT mantindrà durant la Setmana Santa les
campanyes preventives
amb controls no visibles
per detectar distraccions
al volant i l’helicòpter que
detecta imprudències i
maniobres sobtades. ■
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La signatura del pacte per la immigració i contra la xenofòbia, amb Oriol Amorós, Quim Torra i Chakir el Homrani, d’esquena ■ ACN

Pacte i crida per excloure la
immigració del debat polític
a Quim Torra demana a la societat i als partits polítics que es conjurin per “impedir l’avenç de la
discriminació, el racisme i la xenofòbia” a Reivindica que se signi l’acord en plena campanya
E. Ferran
BARCELONA

Convivència i cohesió per
aturar l’augment del racisme. Amb aquest objectiu,
tots els grups polítics parlamentaris i 53 institucions i entitats van signar
ahir l’acord de país per
mantenir un debat responsable sobre la immigració i contra el racisme i
la xenofòbia. “Tots, administracions, partits i societat civil, ens conjurem
per impedir que la discriminació, el racisme i la xenofòbia avancin i es facin
forts”, va assegurar el president de la Generalitat,
Quim Torra.

L’acord és fruit de la
taula de treball entre partits i entitats contra el racisme, convocada pel mateix president de la Generalitat dies després dels
atacs xenòfobs que es van
produir als centres de menors d’immigrants de Canet de Mar i Castelldefels.
“Hem de reforçar el consens majoritari per protegir el model de convivència i cohesió que aquest
país ha anat construint al
llarg del temps”, insistia
ahir el president en la seva
intervenció davant d’una
cinquantena d’entitats.
En la sessió de treball,
hi van participar el síndic
de greuges, Rafael Ribó;

El mateix discurs d’immigració, a tots els públics
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El document consensuat ahir
per tot l’arc parlamentari assenyala que els discursos “no
són neutres” i, per tant, l’impacte que tenen sobre la realitat quan es parla d’immigració, tampoc. Per això, els signants del pacte es compro-

meten a fomentar la convivència i respectar la diversitat. “Volem ser una única societat diversa i no una diversitat de societats aïllades entre
si. Cal, doncs, comprometre’s
a adreçar als diversos públics
el mateix discurs sobre el fet

migratori, sigui quin sigui el
seu lloc d’origen”, assenyalen.
També s’insten a donar opinions i missatges sobre la immigració en dades disponibles i contrastables i no en
percepcions subjectives ni
en dades tretes de context.

administracions locals i
comarcals; agents econòmics i socials, i les entitats
que formen part de la Taula de Ciutadania i Immigració. El president va
assenyalar durant l’acte:
“Alguna cosa falla quan
avui ens trobem parlant

de racisme i discriminació.” Per això, va insistir
a treballar per solucionar
“els aspectes que no funcionen prou bé; reforçar
aquest consens majoritari
i, sobretot, impedir que el
racisme mai pugui avançar i fer-se fort”.

Després de les paraules
dels grups parlamentaris i
d’algunes entitats, i de la
lectura i signatura del document, Torra va posar en
relleu el fet d’assolir el pacte en ple context electoral
i enmig d’un ambient de
“dialèctica partidista”. Va

assenyalar que, en una
qüestió tan decisiva com
“la immigració, el racisme,
la xenofòbia i la discriminació”, calia tirar endavant amb “un dels grans
consensos de país sense
estalviar esforços”. Els representants polítics van
subratllar la necessitat de
reforçar el consens sobre
la immigració. Saloua Laouaji (JxCat) reclamava
“combatre el racisme, més
enllà dels titulars”. Sergi
Sabrià valorava la “trobada inèdita de partits de
tots els colors”, mentre
que Miquel Iceta (PSC)
destacava el caràcter “cohesionat” de Catalunya.
Noemí de la Calle va proposar “obrir i dur el grup
de treball al Parlament” i
Santi Rodríguez (PP) avisava: “No ens fem cap
favor si no advertim dels
riscos de la immigració.”
Una declaració a la qual
Natàlia Sànchez (CUP) va
respondre: “Compte, perquè el racisme pot ser fins i
tot institucional.”
Per la seva banda, el
conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies, Chakir
el Homrani, va assegurar
que “aquesta lluita és un
repte de totes i tots, i, de
la mateixa manera, el nostre model d’acollida com a
país es basa en la diversitat i la interculturalitat”.
Les entitats que agrupen diversos col·lectius
d’immigrants valoren el
pacte com un primer pas,
si bé reclamen més mitjans
i atenció, més enllà dels
brots de racisme que es puguin produir. Adverteixen
que la prova de foc de
l’acord polític serà en les
municipals, quan s’abordi
la qüestió dels manters i la
venda il·legal, l’accés a l’habitatge i altres aspectes socials. També assenyalen
que els nouvinguts no poden votar i que aquest fet
els fa més vulnerables en
aquest debat i reclamen
que no se’n faci demagògia.
En l’acte de la firma, a
Barcelona, hi van ser presents representants de
l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació Catalana
de Municipis, les diputacions i les associacions de
municipis. ■

Les frases

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

“És un compromís
necessari i fonamental
per a la cohesió social
i la convivència, fins i
tot en campanya”

“L’acord és un punt
de partida per
anar encara més
endavant”

“Cal tallar de soca-rel
qualsevol brot
de racisme en
qualsevol àmbit”

“És un pas, però
falten recursos per
fer realitat el pacte”

“Si els immigrants
poguessin votar, els
partits no en farien
tanta demagògia”

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Chakir el Homrani

Rafael Ribó

Norma Véliz

Ahmed Nasser el Alaoui

CONSELLER D’AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

Quim Torra

SÍNDIC DE GREUGES

ASSOC. MUJERES PA’LANTE

DIPUTAT EN COMÚ PODEM

“Cal tenir en compte
que cap dels manters
de qui es parlarà
durant la campanya
pot votar”
Aziz Faye

PORTAVEU MANTERS
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nar i secretari general de
FAES, Javier Zarzalejos.
A més de rescatar a les
llistes noms de fidelitat aznarista, Casado enduria
ahir la involució del seu
discurs autonòmic proposant que la Guàrdia Civil i
la policia espanyola manin
sobre els Mossos d’Esquadra –i també l’Ertzaintza–
per “evitar enfrontaments
com els de l’1-O”. Casado
sosté que una involució
com seria la dependència
jeràrquica de les policies
autonòmiques respecte a
la Guàrdia Civil i la policia
–de forma que aquestes
donin ordres als Mossos–
es pot fer a través de la llei
de seguretat ciutadana o
de la llei de seguretat estaMontserrat, amb Pablo Casado i Ángel Garrido, en la presentació de la llista del PP en les europees del 26-M ■ F. ALVARADO / EFE

Casado envia Montserrat
a Europa contra el “relat
‹fake›” independentista
a El líder del PP proposa que la Guàrdia Civil i la policia manin sobre els Mossos
sense tocar la llei de seguretat a Els populars s’ofereixen per a un 155 en solitari
David Portabella
MADRID

Pablo Casado no ha volgut
que Dolors Montserrat fos
la candidata del PP per
Barcelona en les eleccions
del 28 d’abril perquè ha
preferit que sigui la patrona de FAES Cayetana Álvarez de Toledo –aliena al
PP català– qui es disputi
amb Inés Arrimadas i amb
Vox el vot espanyolista.
Però Casado no s’oblida de
l’exministra de Sanitat.
Montserrat serà la cap de

llista del PP a Europa el 26
de maig i la missió que s’ha
fixat a Brussel·les és la de
“frenar el relat fake” de
l’independentisme català i
divulgar “la gran democràcia que és Espanya”.
Montserrat, de fidelitat
amb María Dolores de Cospedal, és una de les poques
polítiques protagonistes
en l’etapa de Mariano Rajoy –va ser la ministra de
Sanitat del novembre del
2016 al juny del 2018 en
substitució
d’Alfonso
Alonso– que el president

del PP no ha marginat en
la purga de marianistes i
sorayistes.
26-M: lluita de catalans
Després de confiar-hi com
a portaveu del PP al Congrés pel seu discurs desacomplexat contra l’independentisme, Casado l’envia ara al Parlament Europeu, on es disputarà la batalla de la internacionalització del plet català en la
propera legislatura amb
l’ara ministre Josep Borrell de cap de llista del

PSOE, i també amb Carles
Puigdemont (JxCat) i
Oriol Junqueras (ERC)
com a candidats i aspirants a recollir l’acta d’eurodiputat tot i l’exili i la
presó, respectivament.
Com a dos del PP repeteix Esteban González
Pons, mentre que el tercer
és Antonio López-Istúriz
–secretari general del
PPE–, el quart és Ángel
Garrido –ara president de
Madrid– i la cinquena és
Pilar del Castillo. La llista
inclou l’afí a José María Az-

La frase

—————————————————————————————————

“El fonament de la
proposta de Casado és
revertir l’organització
territorial del títol
vuitè a la Constitució”
José Luis Ábalos

SECRETARI D’ORGANITZACIÓ PSOE

tal, sense cap nova llei ni
modificació legal. El PP, a
més, vol donar a delegacions i subdelegacions del
govern el poder d’avaluar
com s’exerceixen les competències autonòmiques.
Casado fins i tot s’ofereix
per aprovar el primer tràmit del 155 a Catalunya
“en solitari”.
Pel ministre i secretari
d’organització del PSOE,
José Luis Ábalos, la idea de
Casado sobre els Mossos
va “en contra de la Constitució”. “És revertir el model d’organització territorial de l’Estat que consagra el títol vuitè”, va dir. Aitor Esteban (PNB), alhora, recorda que l’Ertzaintza és “policia integral”. ■

EnComú i el
PSC avalen el
diàleg acordat
a Pedralbes
Xavier Miró
BARCELONA

En Comú Podem (ECP) i el
PSC avalen el diàleg polític
entre els governs espanyol
i català a partir de l’acord
assolit pels dos executius
en l’anomenada Declaració de Pedralbes. El candidat d’ECP, Jaume Asens,
ho ha repetit en els últims
actes i ahir refermava
aquest acord per defensar
que, després del 28-A, la
prioritat és un pacte de la
seva formació amb el
PSOE i l’aval de les forces
independentistes per ferlo possible. Per això, Asens
descarta exigir ara al
PSOE un referèndum com
a condició per pactar perquè creu que pot frustrar
el camí. Un camí que, segons ell, ha de començar
amb un acord sobre el referèndum entre els partits
catalans per després abordar-lo amb els espanyols a
través d’una llei de la claredat a la canadenca. Per
Asens, descartar ara que el
referèndum pugui ser
d’una sola pregunta sobre
la independència o amb altres possibilitats com ara
l’augment de l’autogovern,
l’únic que farà serà bloquejar el diàleg prioritari. Per
la seva banda, el secretari
d’organització del PSC,
Salvador Illa, avalava ahir
la Declaració de Pedralbes
com a base per a un “diàleg
dins la llei”. Per Illa, el
marc legal es pot canviar
“amb l’acord de tots”; però,
en cap cas, unilateralment
perquè, conclou, aquesta
via ha fracassat. ■

ERC posa com a condicions parlar de
referèndum i de la fi de la repressió
Ò. Palau
BARCELONA

ERC no donarà suport a
un govern del PSOE que
no accepti ni tan sols parlar del dret a l’autodeterminació i la fi de la repressió als presos i exiliats polítics. Així ho va certificar
ahir la portaveu, Marta Vilalta, que, tot i que va cri-

dar a obtenir el millor resultat possible de les forces
republicanes el 28-A per
ser més fortes en la negociació d’una possible investidura, va situar aquests
dos elements com els “pilars bàsics” indefugibles.
Això sí, “sense línies vermelles ni xecs en blanc”, va
voler recalcar, ja que entén
que són conceptes amplis.

En aquest sentit, després
que Podem hagi plantejat
un referèndum amb diverses respostes possibles, Vilalta es va mostrar disposada al diàleg, tot i que la
demanda d’ERC és “un referèndum binari, perquè
ha de tenir una resposta
clara i nítida”. Per això
també va instar els de Pablo Iglesias a no oblidar-se

de treballar per fer-lo possible “durant la legislatura”, i no només en campanya. ERC lamenta que la
dreta alimenti la catalanofòbia i la utilitzi per obtenir
vots, però va retreure
igualment als socialistes
que les seves respostes
“sempre són un no”, i que
tampoc tenen “cap projecte per a Catalunya”. ■

Marta Vilalta, portaveu d’ERC, va deixar clar que ni posaran
línies vermelles ni donaran xecs en blanc al Congrés ■ ACN / G.R.
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OPINIÓ
Lluís Falgàs
Periodista

—————————————————————————————————

Inoperància
del govern

A

vui el govern català
voldrà donar la impressió que va per
feina i està pendent del dia
a dia malgrat el judici, el
procés i la llarga campanya
electoral. Per donar la impressió que la maquinària
no s’atura aprovarà la primera part del pla de contingència per prorrogar el
pressupost d’aquest any.
També anunciarà que aprovarà un suplement de crèdit
per atendre necessitats
com ara els últims increments retributius dels treballadors públics i el retorn
parcial de la paga extraordinària del 2013.
Mentre el govern vol donar la impressió que treballa i res s’atura, l’oposició,
per iniciativa dels socialistes, opina tot el contrari.
Demà dimecres es presentarà una moció per denunciar la inoperància del govern de la Generalitat. Exigiran que el president, Quim
Torra, se sotmeti a una
qüestió de confiança o bé
que convoqui eleccions. El
text, que passarà a votació
en el ple de demà, assenyala que el govern no ha estat
capaç d’aprovar el pressupost del 2019, que ha perdut la majoria parlamentària i que no respecta els
acords que s’aproven al
Parlament. “Un govern que
no governa”, escoltarem.
“Que no envia lleis al Parlament i que no és capaç
d’arribar a acords”, continuarem escoltant.
El govern no es donarà
per al·ludit i, malgrat els
precs de l’oposició perquè
Torra convoqui eleccions i
mocions de confiança, Torra no els farà cas. D’haver-hi
convocatòria, seria després
de saber-se les sentències.
El debat sobre la inoperància del govern pot esdevenir
un diàleg de sords. L’objectiu del govern ara mateix és
gestionar els principals problemes que provenen del
setembre-octubre del 2017 i
que han portat presos, exiliats i danys col·laterals que
fan impossible que la política catalana sigui normal.

JxCat censura el “no a
tot” del PSOE i no veu
Podem com un aliat
J.A.
BARCELONA

Laura Borràs i Míriam Nogueras, números dos i tres
de la candidatura de JxCat
el 28 d’abril, van carregar

172233-1206834L

—————————————————————————————————

ahir contra el PSOE i Pedro Sánchez l’endemà del
seu acte a Tarragona perquè van posar en relleu
que ha descartat el diàleg
amb el seu “no a tot”, ja sigui al referèndum, l’auto-

determinació, la independència o el president Quim
Torra. Borràs va qualificar-ho d’una “oda al bloqueig”, afegint-hi que demostrava que “els xecs en
blanc per avançat” no funcionen. Aniran a Madrid a
“defensar i fer possible la
independència” i recelen
de la proposta de Podem
de fer un referèndum, tot
recordant que en els últims comicis es van erigir
com a aliats i “no van complir”, va dir Nogueras. ■

Laura Borràs i Míriam Nogueras, en la roda de premsa
d’ahir a Barcelona ■ BERNAT VILARÓ / ACN
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Agents de la Guàrdia
Civil ferits l’1-O que
declaren al Suprem

GUÀRDIA CIVIL A SANT
ISCLE DE VALLALTA /
FOTO: EPA

La Guàrdia Civil va actuar en 70
centres de votació, 51 amb incidents

12

1
23

Declaren al Suprem:

27

2

10 Mont-roig del
Camp

10

11

5
6 4

Garrigàs
11 (Alt
Empordà)

7

contusionats insultats caps de dispositiu
9

Agents ferits

1 Callús

(Bages)
1 agent rep un cop als
testicles a l’escola
Joventut (autor
desconegut)

3 Sant Joan de
Vilatorrada
(Bages)
1 agent rep l’impacte
d’una cadira al cap a
l’IES Quercus (1 detingut)

2 Fonollosa

(Bages)
1 agent rep un cop de
peu a la cama esquerra
(autor desconegut)

10

8
COL·LEGI
ELECTORAL
DE DOSRIUS

Sant Iscle de
5 Vallalta
Sant Cebrià de

4 Vallalta

(Maresme)
5 agents ferits al CEIP
El Pi Gros de Sant
Cebrià de Vallalta: 1
agent ferit al dit

(Maresme)
1 agent ferit al dit

Dosrius
6 (Maresme)

8 agents amb
contusions.
4 a l’escola Castell i 4
al casal Les Cotxeres

GRÀFIC: EL PUNT AVUI

Sant Esteve
7 Sesrovires
(Baix Llobregat)
1 agent, cau i rep una
coça al cap
(1 detingut)

Sant Carles de
8 la Ràpita
(Montsià)
1 agent, amb ferides
a l’ull per una moneda
al pavelló muncipal
Firal

9

(Baix Camp)
3 agents ferits. El
primer va rebre una
coça al dit; el segon,
un esquinç al canell,
i el tercer, una lesió al
genoll a l’IES A.
Ballesta

Vilabella

(Alt Camp)
1 agent ferit, dit
trencat

2 agents ferits

12 Esponellà

(Pla de l’Estany)
2 agents amb
hematomes

Veïns ferits
Als centres de votació
on van actuar els
agents
50 ferits als 5 centres
de votació del Bages
42 ferits al pavelló de
Sant Carles de la Ràpita
11 ferits a Castellbisbal
Ferit l’alcalde de
Dosrius i veïns del
municipi
3 ferits a Esponellà

El fiscal demana investigar deu
votants de l’1-O a Barcelona

a Són nou veïns que van denunciar càrregues policials a l’IES Pau Claris i que ara són acusats de “voluntat rebel”
per no haver-se aixecat d’una escala, i un al centre Mediterrània a Un sindicat policial vol elevar el nombre a 36
Mayte Piulachs
BARCELONA

La fiscalia de Barcelona,
finalment,
comparteix
l’aposta de l’Advocacia de
l’Estat i del Sindicat Professional de la Policia
(SPP) per estrènyer els límits de la llibertat d’expressió i de manifestació.
Si inicialment el fiscal Diego Villafañe s’havia negat a
demanar la investigació de
sis votants del referèndum
de l’1-O a l’escola Prosperitat de la ciutat per desobediència greu com vol el
SPP, ara sí que aprova que
s’investiguin per aquest
delicte nou concentrats
(sis dones i tres homes) a
l’escola Pau Claris, que estaven asseguts a l’entrada i
a l’escala, i que estan identificats perquè van denunciar al jutjat excés policial.
També vol que s’investigui
un votant per resistència a
l’escola Mediterrània.

El SPP vol imputar un
delicte de desobediència
greu o resistència a 36 veïns, que alhora han denunciat abusos en les càrregues policials en quatre
centres de votació de Barcelona. En concret, són:
dinou votants a l’institut
Pau Claris, vuit a l’escola
Ramon Llull, sis a l’escola
Prosperitat i tres al centre Mediterrània. El sindicat policial, que defensa
agents acusats dels delictes de lesions i contra
la integritat de les persones, ha pogut denunciar
aquests votants perquè
estaven identificats amb
nom i cognoms en la causa. Pel que fa a les accions
contra els agents, a l’institut Pau Claris hi ha un cap
i dos agents investigats,
mentre que a l’escola Mediterrània n’hi ha set.
El magistrat del jutjat
d’instrucció 7 de Barcelona, que investiga uns qua-

Agents de la Guàrdia Civil ferits l’1-O, al Suprem
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El TSJC no va ordenar aturar càrregues

rior va detallar que per aturar l’1-O es van ferir un total
de 93 agents de la Guàrdia
Civil i la policia espanyola.
Els 1.066 ciutadans ferits
són només recordats per les
defenses. En aquest sentit,
la magistrada Mercedes Armas, que va ordenar als tres
cossos policials tancar els
centres de l’1-O, ha respost
al Suprem que no va ordenar aturar les càrregues policials al migdia tot i la seva
duresa i la crítica de polítics.
L’exhort va ser demanat per
l’advocat Jordi Pina.

i Molinero, demà
b L’alt tribunal té sobre la
taula definir quina violència
és necessària en la rebel·lió.
I el paper dels Mossos es
tornarà a debatre demà
amb la declaració dels comissaris Ferran López i Joan
Carles Molinero.

b La vuitena setmana del
judici contra els independentistes catalans al Suprem arrenca avui amb la
declaració de dos comissaris de la policia espanyola,
un dels quals va fer un informe sobre les càrregues policials durant l’1-O. L’acció
contra els votants del referèndum es començarà a debatre aquesta setmana amb
la declaració de 39 agents
de la Guàrdia Civil, 27 dels
quals ferits durant la seva
intervenció en punts de votació. El Ministeri de l’Inte-

Els comissaris López

b Santiago Vidal ha demanat
al jutjat d’instrucció 13 que
derivi la seva causa al TSJC, ja
que ha recuperat la plaça de
magistrat. Aquest aforament,
però, només serveix si era jutge en cometre l’acció.

ranta agents de la policia
espanyola per les càrregues de l’1-O a la ciutat, va
desestimar la investigació
dels votants al·legant que
no se’ls havia prohibit

anar als centres de votació, i que aquesta trentena
no feia una escomesa real i
directa contra els agents,
necessària segons l’article
556 del Codi Penal. Ara,

l’Audiència de Barcelona
ha de resoldre els recursos
a la negativa del jutge.
“En les imatges captades, s’adverteix una oposició obstinada, persistent i

Santiago Vidal vol la
causa al TSJC

reiterada al compliment
de l’ordre que emana de
l’autoritat, fet que expressa la voluntat rebel de desatendre les seves decisions
i de menystenir l’exercici
de la funció pública, amb
l’ús també d’una resistència activa per ser desallotjats, consistent en la seguda d’un centenar de persones, que, juntament amb el
clima generalitzat d’hostilitat cap als agents, va motivar l’ús, per la seva part,
de la força mínima per
obrir-se pas”, afirma Villafañe, membre de la Unió
Progressista de Fiscals
(UPF), en el recurs, conegut ahir i presentat a la secció tercera de l’Audiència.
El fiscal s’oposa que s’investiguin deu ciutadans
més al Pau Claris perquè
aquests veïns no van ser
reconeguts en el vídeo com
els altres. L’acció presumptament delictiva dels nou
votants és “seure a l’escala,
negar-se a abandonar-la i,
amb la seva posició, impedir la intervenció policial”
i, en un cas, “increpar ges-

La frase

—————————————————————————————————

“Hi ha una oposició
persistent i obstinada al
compliment de l’ordre,
fet que expressa una
actitud rebel”
Diego Villafañe

FISCAL JUTJAT INSTRUCCIÓ 7 BARCELONA

tualment un agent”. Villafañe també s’oposa, com
el jutge, que la comissaria
d’informació de la policia
espanyola identifiqui si hi
ha membres dels CDR en
els vídeos. És a dir, que tindrien llistes de persones
per la seva ideologia.
En l’escrit, el fiscal comparteix que les nou persones que ara vol investigar
van admetre al jutge que la
seva actuació era obstaculitzar l’ordre de la magistrada del TSJC de tancar
els centres i agafar urnes i
material. Insisteix que els
votants podrien haver comès un delicte de resistència o desobediència greu.
Hi afegeix jurisprudència,
en què exposa les diferències entre la desobediència
lleu, despenalitzada i que
ara es castiga per la llei
mordassa; la desobediència greu, de la qual indica
que ha de ser “contumaç”,
i la resistència, en la qual,
tot i ser passiva, hi podria
haver una acció de “violència i intimidació moderada” com ara el forcejament
amb un agent policial. ■
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a L’exministre francès visita Junqueras, Romeva i Cuixart
a Soto del Real a Compara Espanya amb Hongria i Polònia
Emili Bella
BARCELONA

Bosch, Riba i Hamon, sortint ahir de Soto del Real ■ EFE

car Hamon, que considera
que, com a ciutadans comunitaris, la seva reclusió
demostra que la democràcia espanyola “no té bon

estat de salut” i ho va comparar amb estats com
França, Hongria i Polònia,
on creu que tampoc en té.
L’excandidat presiden-

161580-1206857Q

L’home que va derrotar
Manuel Valls en les primàries socialistes franceses
per presentar-se com a
candidat a president de la
república, l’exministre i
ara candidat a les eleccions europees pel partit
Génération.s Benoît Hamon, va visitar ahir Oriol
Junqueras, Raül Romeva i
Jordi Cuixart a la presó
madrilenya de Soto del Real i va lamentar el seu empresonament preventiu.
“Vinc aquí com a demòcrata europeu”, va expli-

844498-1198504Q

Hamon constata la
mala salut de la
democràcia a l’Estat

cial va assegurar que no és
independentista i que respecta la Constitució espanyola, però que cal una
sortida “democràtica que
no inclou els tribunals”. Al
seu costat hi havia el tàndem de Junqueras a les europees, la parella de Romeva, Diana Riba –que no va
poder entrar a la reunió
perquè encara no té condició d’autoritat i com a familiar té un altre règim de
visites– i el conseller d’Acció Exterior, Alfred Bosch,
amb qui Hamon es va reunir fa unes setmanes a
París en una visita institucional. “Forma part de la
nostra obligació com a govern de Catalunya que se
sàpiga a França i a tot el
món el que està passant”,
va afirmar el republicà.
El suport de Hamon als
presos polítics s’afegeix al
dels 41 senadors de l’Estat
francès que han signat un
manifest per denunciar la
repressió contra els dirigents polítics i socials catalans, i a l’aprovació
d’una moció a l’assemblea
del Consell Regional d’Occitània en la mateixa línia,
entre altres . ■

El regidor de
Badalona acusat de
desobediència, absolt
M. Piulachs
BARCELONA

L’Audiència de Barcelona
ha absolt el regidor de Badalona José Téllez (Guanyem Badalona) del delicte de desobediència pel
qual va ser condemnat a
una multa de 4.320 euros
per l’afer d’uns cartells. La
secció sisena sosté que
l’ex-tinent d’alcalde “no va
rebre cap requeriment de
l’autoritat ni va manifestar cap voluntat de desobediència ni intencionalitat de fer-ho” i, per tant,
no va cometre el delicte.
Els fets jutjats es remunten a la nit del 25 de
setembre del 2017, quan
una patrulla de la policia
local de Badalona va aturar cinc veïns que penjaven uns cartells d’una entitat social, en què es deia
“Hola Europa” i un “Sí”.

En arribar-hi, Téllez els va
demanar que tornessin els
cartells i que l’alcaldessa
de Badalona havia instat
la fiscal de Barcelona a deixar sense efecte la seva ordre d’usar policies locals
com a policia judicial per
aturar l’1-O, seguint un
acord nacional. Els policies no van fer-li cas i Téllez va agafar els cartells i
els va tornar als veïns. La
magistrada Àngels Vivas,
ponent de la resolució, exposa que no hi havia cap
ordre expressa cap a Téllez: no la van fer els agents
ni l’ordre de la fiscalia
d’aturar el referèndum
era dirigida al regidor. Hi
afegeix que els cartells comissats “no eren propaganda electoral”, sinó
d’una entitat que “expressava una posició i, per
tant, emmarcat en la llibertat d’expressió”. ■
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OPINIÓ

Joan Ignasi Elena

Portaveu jurídic d’Esquerra Republicana

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

La massa humana
D

esprés d’unes primeres
jornades en què han testificat les persones de més
rellevància política i policial, no
han estat capaços d’acreditar cap
acte de violència ni l’impediment
de la pràctica de cap de les diligències judicials ordenades. Així
mateix, no s’ha acreditat cap despesa vinculada a actes declarats
il·legals.
Curiosament, els responsables
de la seguretat de l’Estat, des de
Rajoy fins al secretari d’estat,
passant per Zoido, no recorden
cap acte de violència per part
dels ciutadans, ni el 20-S ni l’1-O.
Ni la totpoderosa Soraya Sáenz
de Santamaría. No oblidem que,
segons les acusacions, estem davant d’una insurrecció violenta.
És creïble que, davant d’aquest
brutal delicte, no en recordin res?
Sorprèn que aquesta incapacitat de recordar dels alts responsables de l’Estat no obtingui reprovació per part de la sala, mentre que professionals sense cap
vinculació amb el món del dret o
de la seguretat es veuen sotmesos a un escrutini quan dubten en
alguna de les seves respostes. El
“no me acuerdo” i el “no me consta” només s’accepten a algunes
persones. Casualment, als que
més obligació tenen de recordar.
Però, més enllà de la falta de
fonament de les imputacions als
encausats, impacta el concepte
que hi ha darrere de molts dels
interrogatoris que la fiscalia i l’advocacia de l’Estat formulen. El fet
d’utilitzar termes com “la massa”
per referir-se als manifestants, o
confondre el dret a protesta amb
l’amenaça, la coacció i la violència, indica quina és la seva con-

La sala segona del Suprem, la setmana passada, en el judici als líders de l’1-O ■ EFE

cepció dels drets fonamentals i
l’intent descarat de deshumanitzar els ciutadans catalans que
defensen la República catalana i
el dret a votar en un referèndum.
————————————————————————————————————————

S’està intentant
criminalitzar la
reivindicació, la
protesta, la mobilització
————————————————————————————————————————

Aquesta actitud, així com demanar de manera inquisitorial si
es té vinculació amb Òmnium
com si d’un delicte es tractés, evidencia quins valors integren el
seu capteniment democràtic.

S’està intentant criminalitzar
la reivindicació, la protesta, la mobilització. I fins i tot l’insult, que,
malgrat que no l’aprovaré mai,
no és cap delicte. El que és una
pràctica habitual en les manifestacions reivindicatives, en les mobilitzacions contra els desnonaments i en les queixes per actuacions governamentals, s’intenta
que sigui el fonament de la condemna als encausats. A falta de
fets, literatura.
I per donar-hi aparença de realitat, estan acumulant reiteratives
declaracions de policies que mostren, en resposta a preguntes de
la fiscalia i de l’advocacia de l’Estat, una mirada apocalíptica i dra-

màtica d’unes accions de protesta legítimes i homologables a la
majoria de les accions de protesta pacífiques que es donen a la
nostra societat.
————————————————————————————————————————

Es jutja també un estat
per inoperància
d’una part dels seus
governants
————————————————————————————————————————

Alhora, observem com les fermes, segures i vehements afirmacions dels policies sobre l’1-O
davant les preguntes de la fiscalia, es tornen dubtes, evasives i
clamorosos silencis quan són

sotmesos a l’interrogatori de les
defenses. Semblen realment persones ben diferents. Un diria que
tot plegat ha estat molt oportunament preparat tenint en
compte el contrast entre les respostes en funció de qui pregunta
i l’exactitud de la terminologia
utilitzada. “Cares d’odi”, “mai havia vist res semblant”, “la massa”,
“actitud tumultuària”, “muralles
humanes”...
I si alguna cosa indigna especialment, és l’explícita voluntat
de la fiscalia de buscar la condemna per sobre de la veritat,
que, malauradament, en molts
moments del judici, sembla l’autèntica convidada de pedra.
Es jutgen dotze persones que
no han comès cap delicte. Les
coses van bé, malgrat tot, perquè
no han acreditat ni podran acreditar cap delicte. Veurem com
evolucionen les coses. Les defenses continuaran fent una feina
magnífica al servei de la veritat.
Però que ningú oblidi que es jutja
també un estat que, per inoperància d’una part dels seus governants, ha subrogat a la justícia
la seva incompetència. Allò que
només pot resoldre la política.
Cada dia són més les persones de la política i del món mediàtic que, veient l’evolució del judici, expressen a porta tancada i
en converses privades, la bogeria
que suposa. Per la insubstancialitat de l’acusació i per la vergonya aliena que viuen. I, per cert,
persones de tota mena. I, sobretot, estupefacció per la falta de
sentit que la política hagi abaixat
els braços i hagi renunciat a resoldre amb diàleg el que mai
hauria d’haver abandonat.

Els observadors denuncien una
orquestració de fiscals i testimonis
David Portabella
MADRID

Els observadors del judici
del Tribunal Suprem sota
la plataforma International Trial Watch denuncien que els últims testimonis –entre ells, el del tinent coronel de la Guàrdia
Civil Daniel Baena– demostren que la causa es

basa en una “investigació
prospectiva” i té caràcter
“polític” perquè arrenca el
2015. En l’informe de la
setena setmana del judici,
els experts constaten una
“orquestració” de fiscals i
testimonis policials de
l’acusació evidenciada en
l’ús de mots coincidents.
Pels observadors –entre ells Khadija Ryadi, Be-

chir Labidi i Sahar Francis–, la insistent repetició
dels termes “odi”, “tumult”, “massa” i “por” –sumats a “polvorí” i “insurrecció”, dits per Baena–
“podria denotar tant que
tals declaracions estarien
orquestrades i preparades” com el fet que el judici
televisat en directe “estaria contaminant” les testi-

ficals. Quan el judici entra
ara en la vuitena setmana,
els observadors censuren
de nou la inflexibilitat de
Manuel Marchena a l’hora
d’impedir contrastar el
discurs d’agents amb vídeos i gravacions dels fets
de què parlen, com quan
Baena diu a Público que és
Tácito, en contra del que
va dir sota jurament. ■

Els observadors d’International Trial Watch constaten una
“investigació prospectiva” en l’últim informe del judici ■ ACN
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Reneix la idea
d’impulsar
Barcelona via
esdeveniments

Barcelona, les seves instal·lacions i infraestructures, i la tremenda il·lusió dels barcelonins per
mantenir viu el seu innat
esperit olímpic, són elements bàsics per aspirar
que aquest projecte sigui
una realitat”.

a El PSC i Cs plantegen una exposició universal i uns nous
Jocs d’estiu a La línia iniciada amb l’èxit de Barcelona 92

semblava enterrada després del Fòrum de les Cultures
Joan Rueda
BARCELONA

Les sensacions de massa
soroll per no res que va
provocar el Fòrum de les
Cultures de l’any 2004 van
fer que tots els partits es
desvinculessin de la idea
que Barcelona necessitava grans esdeveniments
per avançar. Fins i tot el
PSC –que havia impulsat
la proposta des d’una idea
de Pasqual Maragall quan
era alcalde, a finals dels
anys noranta, fins a Joan
Clos, el batlle a qui li va tocar viure’l– se’n va desvincular. Jordi Hereu va centrar la seva campanya de
les municipals del 2007 a
defensar que tocava més
la ciutat de les persones i,
tot i que no en va renegar,
es va desmarcar de grans
esdeveniments com el fòrum. Es tancava, doncs,
una etapa en què aquest
plantejament havia estat
plenament vigent, gràcies
sobretot a la transformació extraordinària que va

La frase

—————————————————————————————————

“L’exposició
universal seria una
oportunitat per unir
i rellançar la ciutat,
per treballar plegats”
Jaume Collboni

CANDIDAT DEL PSC A L’ALCALDIA DE
BARCELONA

viure la ciutat arran dels
Jocs Olímpics de Barcelona 92. Posteriorment, la
idea de vincular Barcelona
i Jocs Olímpics va tornar
a sorgir, però aquest cop
amb una proposta, els
d’hivern, que va més enllà
d’un projecte de ciutat, ja
que també hauria de servir per impulsar l’economia del Pirineu.
La campanya d’aquestes eleccions municipals,
però, ha tornat a posar sobre la taula la possibilitat
que la ciutat organitzi un
gran esdeveniment, com
va fer amb un Fòrum de les
Cultures que va tenir un
pressupost multimiliona-

ri. El candidat socialista,
Jaume Collboni, va plantejar, el 14 de març, que la
ciutat sigui la seu d’una exposició universal el 2030,
i el candidat de Ciutadans,
l’ex-primer ministre francès Manuel Valls, va recuperar, uns dies després, el
21 de març, la proposta
d’una Barcelona olímpica,
en aquest cas tornant a
aspirar als Jocs Olímpics
d’estiu, el 2032, 40 anys
després dels primers.
Motor de transformació?
Per Collboni, l’exposició
universal Barcelona 2030
seria “una oportunitat històrica per tornar a unir la
ciutat, treballar plegats
entre institucions i societat civil i rellançar-la al
món”. L’exposició universal arribaria un any després del centenari de la
fira internacional a la qual
Barcelona va donar cabuda el 1929 i que va suposar la segona transformació de la ciutat després
de la primera exposició, el

Valls, amb el president del COE, Alejandro Blanco, ahir,
i Collboni, amb Pedro Sánchez, diumenge ■ EPA / EFE

1888. La proposta de l’exposició universal del 2030
seria, pel PSC, el motor
per escometre una ambiciosa transformació de la
zona de la Fira Montjuïc i
del Poble-sec, amb vista a
impulsar l’activitat cultural de la ciutat i el potencial econòmic de la zona,
així com a finalitzar importants infraestructures
de transport.
Pel que fa a Ciutadans,
ahir mateix Valls es va reunir a Madrid amb el president del Comitè Olímpic
Espanyol (COE), Alejandro Blanco. L’alcaldable
creu que uns nous Jocs a

Barcelona serien possibles
si es tornés a “conjugar
l’esforç de les administracions, l’empresa privada i
la ciutadania”, com va passar el 1992. Les grans ciutats olímpiques, va recordar l’alcaldable, “sempre
han intentat organitzar
uns segons Jocs”, com en
el cas de Londres, Tòquio,
Los Angeles, París i Atenes. En la seva trobada
amb el president del COE,
es va parlar de la possibilitat d’organitzar els Jocs
Olímpics d’hivern el 2030,
cosa que ja està en marxa,
o els d’estiu l’any 2032.
Per Valls, “el lideratge de

Oposició ferma
Les propostes de recuperació de grans esdeveniments no han agradat
gens a la resta de candidats. L’alcaldessa de Barcelona i candidata de Barcelona en Comú, Ada Colau, va reaccionar amb
una piulada a la proposta
de Collboni: “La lluita per
les ciutats sostenibles no
pot ser un nou Fòrum
de les Cultures el 2030.
Menys expo i més limitar
cotxes i regular lloguers.”
La número 2 de Junts per
Catalunya, Elsa Artadi,
va assenyalar: “No haurien de ser la nostra prioritat; són projectes a molt
llarg termini, i tenim reptes més immediats. Històricament, la ciutat ha
fet grans transformacions
amb els Jocs Olímpics i
les exposicions internacionals, però ara els reptes,
la transformació que necessitem, estan més orientats al dia a dia, per fer una
ciutat més habitable, més
amigable, més verda, i per
donar empenta a sectors
que troben traves per tirar
endavant.” Sí que ha defensat l’aposta pels Jocs d’hivern, però “sobretot perquè haurien de ser un gran
catalitzador per transformar els Pirineus”.
La CUP-Capgirem Barcelona va afirmar ahir:
“Ens oposem frontalment
a l’aterratge de nous esdeveniments fastuosos, apostes lucratives del sector privat que no beneficien gens
les classes populars.” ■

FUNDACIÓ PRIVADA CASAL
DELS AVIS D’ALFORJA
De 1990 a 2015, 25 anys cuidant les persones grans
amb excel·lència, millorant cada dia.

PLACES DISPONIBLES TANT DE RESIDÈNCIA COM DE CENTRE DE DIA.
On som?
La residència està situada al centre del poble, a on es troben els comerços, just al costat de l’església.

Què oferim?
Totes les instal·lacions de la Residència i el Centre de dia ofereixen el màxim confort i qualitat als residents. Cal Botó és una
antiga casa pairal remodelada i la casa adjacent, can Serra, és una casa moderna que ha estat construïda recentment
amb els estàndards més alts del mercat.

Disposem d’un gran equip de professionals

178801-1207173Q

859432-1205559Q

Metge, Infermera, Fisioterapeuta, Educador social, Psicòloga, Treballadora social, Auxiliars de geriatria, Cuiners i equip
de manteniment
Disposem de places de centre de dia lliures i properament amb servei de transport.

Per a més informació:
Plaça de Dalt, 1 - 43365 Alforja – Tel. 977 81 60 21
www.casalavisalforja.org i Facebook: Fundació Casal dels Avis d’Alforja
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Quadern d’economia

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

L’economia, en segon terme
El procés sobiranista ha deixat l’economia
en segon terme i això no és
bo. L’economia catalana,
Francesc
és clar, perquè
Cabana
l’espanyola i
especialment
Madrid estan guanyant posicions.
Soc sobiranista, independentista i
el que vulguin. M’avergonyeix un
Estat que tanca a la presó bons
amics i un Tribunal Suprem que
els jutja, quan més aviat ho hauria
de fer als guàrdies civils que donen falsos testimonis a carretades. I un president de la sala que
fa el seu paper, però acabarà fent
el que s’espera d’ell.
Demanaria als responsables
de l’economia de Catalunya en el
govern de la Generalitat que no
vagin a Waterloo, que no visitin els
presos, que no assisteixin a manifestacions o actes sobiranistes i
que es dediquin plenament a
l’economia catalana. L’Estat espanyol és molt fort i una situació
afeblida de l’economia catalana
serà un trumfo per a ell.
Déu em guardi de buscar responsabilitats personals, ja que
l’economia catalana està en les
mans de molta gent, des del president de la Generalitat fins a la
telefonista de Palau. Tot indica
que no hi ha política econòmica,
no hi ha normes que surtin del go-

mantingui diàleg constant amb
les patronals i els sindicats. I en
aquest moment no veig que hi hagi diàleg, perquè el govern està
pendent de Waterloo, de la UE, de
les discussions al PDeCAT, de les
discussions a ERC, i entre els socialistes. Es creen institucions
com la Crida, que ningú sap què
és. Mentrestant, els empresaris
catalans s’acostumaran a anar a
Madrid i no a la plaça de Sant
Jaume. Ja ho havien fet durant
molts anys i no els vindrà de nou.

————————————————————

Vull un govern que
elabori una
estratègia per a les
empreses catalanes

El vicepresident i conseller d’Economia, Pere Aragonès, en una intervenció al Parlament ■ ACN

vern i el seu paper queda en mans
de les patronals, que no són pas
independentistes, amb algunes
excepcions.
Posaré un exemple. Què s’ha
fet contra el trasllat forçat del domicili social de les grans empreses fora de Catalunya, forçat per
una trucada del rei dels castellans? Res, em sembla. I va ser
una mesura que pot tenir molta
importància en el futur. La Borsa

de Barcelona es queda sense empreses que hi tinguin la seu social
i pot suposar la seva ensorrada si
no es prenen mesures compensatòries. Això i l’aplicació del 155
poden suposar una recentralització d’Espanya, com la que teníem
amb el franquisme. I mentrestant,
nosaltres estarem discutint el paper dels Mossos d’Esquadra i
crearem noves divisions. No conec cap país que hagi parlat tant

d’unitat i cap país més dividit que
el nostre. Ningú vol una Catalunya
independent sense força econòmica, que es convertiria en un estat súbdit de l’Estat espanyol. O
com a mínim, jo no la vull.
No estic a favor d’un govern intervencionista, però sí d’un govern que elabori una estratègia
per a les empreses catalanes, que
estudiï les possibilitats d’un suport públic a capital i treball i

El procés serà molt llarg, si tot
va bé. I jo espero que vagi bé, perquè Espanya dona prou mostres
del que farà amb nosaltres, si la
deixem fer. I Catalunya necessita
una economia forta, com la que
s’estava construint fa uns anys.
Però ara l’economia ha quedat en
segon terme. Els polítics catalans
i la mateixa població catalana es
cansaran abans que el govern i la
població espanyola. Catalunya té
bons economistes, però ara estan
tots donant classes a la Universitat. No podrien deixar l’economia
en mans d’un Andreu Mas-Colell
o d’un parent seu?

Primeres mesures per a la
pròrroga pressupostària
a El govern aprova

avui un crèdit per
cobrir l’augment de
sou dels funcionaris

Ò.P.J.
BARCELONA

El Consell Executiu aprovarà avui un decret llei per
dotar un suplement de
crèdit extraordinari a fi
d’atendre les necessitats
de despesa que no s’inclouen en l’últim pressupost
aprovat, del 2017, un cop
ha constatat la continuïtat de la pròrroga actual
arran de la manca de suport necessari al Parlament per aprovar-ne un de
nou. En aquest cas, el crè-

dit permetrà cobrir l’augment previst de les retribucions dels treballadors
públics del 2019, a més del
retorn compromès del
40% de la seva paga extra
del 2013, segons va anunciar ahir el vicepresident i
conseller d’Economia, Pere Aragonès, a Catalunya
Ràdio. El crèdit forma part
d’un pla de contingència
més ampli per minimitzar
els efectes de la pròrroga,
que s’ha treballat d’acord
amb les necessitats específiques de cada departament i que es presentarà
la setmana vinent. “Sense
pressupost no podrem fer
noves inversions ni obrir
nous programes, però
hem de garantir que els

serveis es puguin continuar prestant”, subratllava Aragonès, que avançava que les prioritats seran
per als àmbits d’ensenyament, salut, treball i benestar, emergències i seguretat. “Intentarem cobrir
el màxim del que hi havia a
la proposta de pressupost”, aclaria.
Aragonès, a banda d’això, lamentava el retard en
l’actualització de les bestretes del model de finançament, que són d’uns
940 milions només per la
part corresponent a l’IVA i
l’IRPF –si bé podrien pujar
fins a uns 1.400 milions
amb una regularització
pendent de l’impost–, però en què de moment el Mi-

Aragonès, al Parlament, el dia que hi va anar a explicar el
projecte de pressupost, fins ara fallit, per al 2019 ■ O. DURAN

nisteri d’Hisenda ha fet
l’orni. El vicepresident lamentava que la ministra,
María Jesús Montero –a
qui aquesta setmana enviarà una carta per sol·licitar-li més recursos d’altres
partides destinades a la

immigració per fer front a
l’arribada de menors no
acompanyats–, “juga una
mica al gat i a la rata perquè diu que té problemes
jurídics”, però li exigia que
traspassi els diners per
mitjà d’un decret llei, com

ja va fer l’executiu socialista el 1996 en situació
igualment de pròrroga
pressupostària, com ara.
Aragonès, a més, aprofitava per denunciar que no
s’hagi aixecat el control financer reforçat des del
2015 només a les finances
de la Generalitat, amb l’únic motiu que “no els agrada la ideologia dels membres del govern”, i li exigia
que es retiri “per respecte
al pluralisme polític”.
Tot i que està caducat
des de fa cinc anys, Aragonès creu que “no és gaire
realista pensar que amb
caràcter immediat hi haurà un nou model de finançament”, vista la situació
de provisionalitat del govern espanyol i els diversos
comicis a la vista. El govern no defugirà la qüestió, però en tot cas el vicepresident deixava clar:
“No canviarem l’autodeterminació per un nou model de finançament.” ■

