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Fer

Aires del Japó

N

o entrarem en
detalls de la successió al Tron del Crisantem, però que
quedi constància, en
tot cas, que l’emperador Hirohito, considerat per uns quants historiadors com el
principal responsable de l’entrada del
Japó a la Segona Guerra Mundial, va
continuar essent emperador després
de la desfeta militar perquè el general
MacArthur va considerar que era millor mantenir-lo al tron que no pas anar
al fons de la qüestió: exigir-li responsabilitats penals per l’establiment d’aliances feixistes i per la desmesura imperialista. Hirohito va morir al llit i el va
succeir Akihito, l’emperador que ara
acaba d’abdicar a favor del seu fill, Naruhito. Les cerimònies han estat fastuoses, amb el benentès que fastos, al
Japó, equival a discreció i minimalisme
sever. Però no volia parlar d’això, sinó
de l’aire que respiren. Amb l’inici d’una
nova era –Reiwa, que vol dir bella harmonia– es liquida l’era anterior, l’anomenada Heisei, pau arreu. Els noms
que reben els períodes històrics en
què mana (per dir-ho d’alguna mane-

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Era normal que després del
llegat bèl·lic d’Hirohito
arribés una era amb voluntat
pacífica. Ara també ho és que
es parli d’una harmonia bella
ra) un determinat emperador responen més aviat al desig, bastit segons
cites literàries i espirituals, que no pas
a la conclusió final del mandat. No són,
doncs, un resum, sinó una esperança.
Era normal que després del llegat bèllic d’Hirohito arribés una era amb voluntat pacífica. I ara també ho és que
es parli d’una harmonia bella, amb la
presència d’elements que conviden a
la reflexió sobre la conjunció d’antigues tradicions i d’una contemporaneïtat que es debat entre l’extrema tecnologia i el perill imminent de la destrucció del precari entorn natural. Però
no volia parlar d’això, sinó de l’aire que
respiren. Fa anys, quan vam canviar de
segle, un home va voler fer negoci amb
la idea d’embotellar aire del segle XX.
Ho va certificar davant de notari i em
penso que va vendre unes quantes
unitats de nostàlgia atmosfèrica. Al Japó ha passat el mateix. Venen ampolles amb aire recollit durant l’era Heisei.
M’agradaria molt tenir-ne una i viure
una experiència tan fascinant. Tot i
que, de fet, ja la vivim tots plegats. Respirem aire embotellat del 1939.

El menjador dels atletes

A

l vestíbul dels cines Icària, al
Poblenou de Barcelona, hi ha
un bar frankfurt que es diu La
Gàrgola de Notre-Dame. Hi abunden
reproduccions del bestiari fantàstic
que corona la catedral de París que fa
unes setmanes va resultar severament
cremada. Hi demano un cafè abans
d’entrar al cine. Li dic a la noia que
atén la barra: “Em pensava que estaríeu de dol.” Em respon: “No és el primer que fa la broma.” Aquestes coses
fereixen una mica. Quan em serveix el
cafè, m’assenyala la companya que es
belluga entre les taules: “Tant ella com
jo estudiem restauració.” Avui la paraula restauració ha pres un sentit
equívoc: restauració de béns artístics i
mobiliaris o restauració en referència
al ram de l’hostaleria? Com que les
dues noies són cambreres, em decanto
per la segona opció. M’he precipitat:
“Restauració d’obres artístiques.” No
són cambreres. Fan de cambreres per
pagar-se els estudis. Afegeix: “Ja ens
podrien contractar, a París.” Dotzenes
de gàrgoles falses ens observen. Les
cambreres provisionals els retornen la
mirada i des del subterrani on se si-

“
Ens suplicaven
poder anar a dinar i
a sopar al
McDonald’s

tuen el bar i els cines pensen en gàrgoles de pedra i no de cartró.
Durant els Jocs de Barcelona,
aquest subterrani va acollir l’enorme
restaurant dels atletes allotjats a la Vila Olímpica del Poblenou. Els treballadors no hi podíem accedir. L’observàvem des d’un balcó protegit per una
barana. Els atletes s’hi servien de tot:
pans de tota mena, verdures del Maresme i de la Xina, carns i peixos a la
brasa, a la planxa o amb mil sucs, totes les fruites i tots els dolços del món,
adaptacions a totes les dietes... Nosaltres, com que no podíem sortir de la
Vila en horari laboral, ens havíem de

nodrir obligatòriament al McDonald’s
que encara avui hi ha a la ronda Litoral. El menú era sempre el propi de la
casa. Vam expressar una protesta: van
afegir al règim diari espaguetis i gaspatxo. En acabat, tornàvem al panorama des del balcó. Un dia, un atleta que
es disposava a baixar al menjador ens
va demanar de canviar el seu passi pel
que a nosaltres en permetia dinar al
McDonald’s. Va ser el primer d’una pila. Alguns ens el suplicaven i ens n’oferien diners. La transacció no va ser
mai possible. La discriminació entre
atletes i treballadors era estricta. Ara,
dues noies que serveixen cerveses, salsitxes i hamburgueses en aquell lloc
voldrien ser a París.
Només un cop vaig penetrar al menjador suculent. Em van encarregar
que m’ocupés del president mundial
del joc d’escacs, un filipí. Els escacs no
són olímpics però el seu president
sempre és convidat als Jocs. Em vaig
pensar que li faria gràcia sopar entre
els atletes. Jo vaig devorar de tot. Ell
mentre pelava una taronja amb mala
cara em va dir: “A una personalitat
com jo se la porta al Botafumeiro.”
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A la tres

Casado, la víctima

N

“
El líder del PP,
cinc dies després de
les eleccions, no
només continua
sense admetre cap
responsabilitat sinó
que en culpa Rajoy
cions que hi ha a la cantonada, i encara va i dona lliçons. El dilluns, l’endemà de les eleccions, se’l va passar tancat. Ell, que no calla mai, no va dir ni
piu. I quan obre la boca és per repartir
culpes. “Fa vuit anys que perdem suports electorals; no hi ha res que sigui
atribuïble a aquesta darrera campa-

De reüll
Adela Genís

ls resultats electorals han donat una sonora
bufetada als ideòlegs de la campanya de la dreta.
Des dels despatxos de la FAES es treia la calculadora
i se somiava que dividint i triturant les faccions
(Ciutadans i Vox) l’artefacte que en sorgiria podria
destronar Pedro Sánchez. Un pacte a l’andalusa. El que
no s’havia previst, potser, és que les campanyes són
molt llargues i que l’actual president del govern
espanyol s’ha revelat com un corredor de fons que ni
Casado ni Rivera han pogut batre. Els dos candidats han
baixat a l’arena i han radicalitzat
Els ideòlegs tant el seu discurs que una corrua
de vots han anat directament a
de la dreta
engrandir les files del PSOE.
somiaven
Emmirallat en la política que es fa
sumar per fer en altres països i desbocat en
fora Sánchez formes i en discurs, Rivera ha
aconseguit esgarrapar vots de la
del govern
dreta, però queda molt lluny
d’aquelles arrels fundacionals del que pretenia ser
Ciutadans: substituir el PSOE (i, sobretot, el PSC) i
presentar-se com un partit modern i liberal. En aquesta
batalla fratricida per aconseguir els vot de la dreta, el
que hi ha perdut bous i esquelles és segurament qui
més havia animat i defensat els altres dos partits. Un
error de càlcul que en calent ja reconeixia la candidata
del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, després de la severa
derrota patida a Catalunya. I és que en política és
perillós fer créixer els que suposadament, algun dia,
t’han de donar suport.

nya”, va dir ahir durant la festivitat de
la Comunidaz de Madriz, al costat
d’Esperanza Aguirre. I hi va afegir:
“Les causes d’aquest resultat tan dolent són tres: la crisi econòmica, els
casos de corrupció i la situació de Catalunya” que, va venir a dir, Rajoy no
havia sabut resoldre amb més contundència. Segur, Pablo, que tu no hi tens
res a veure? Segur? “Culpables hem sigut tots”, va afegir. Caram. Quin lideratge, senyors meus. Si més no, la
marquesa Cayetana, la mateixa nit
electoral –quan ja no anava vestida de
groc–, ho va admetre sense pal·liatius:
“Les coses s’han de dir pel seu nom, i
això ha estat una derrota; soc responsable dels pèssims resultats”, va dir.
Casado, en canvi, reparteix culpes arreu. Ell, suposo, encara es deu considerar una víctima. Magnífic, Casado.
Ànims. Continua així. Cap a recollir
un altre premi del 26-M. Se’n diu lideratge, d’això teu.

Les cares de la notícia
FUTBOLISTA

Leo Messi

Error de
càlcul

E

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/ikjnw3

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

o es pot pas negar que és molt
bo, aquest Pablo Casado. Han
passat cinc dies des de les darreres eleccions a Espanya i no només
no assumeix cap responsabilitat pel
seu ridícul resultat electoral sinó que,
a més, ahir es va espolsar les puces de
sobre culpant-ne Mariano Rajoy. És
bo. Han passat tantes coses des de diumenge, i algunes de tan greus (com
les darreres decisions de la Junta Electoral Central), que a mi em sembla
que això ha ajudat a fer que la patacada electoral del PP, l’espectacular patacada electoral, ens passés més desapercebuda del compte. Ha enfonsat
el PP al seu mínim històric; ha dut el
seu partit molt per sota de qualsevol
expectativa demoscòpica, i ha demostrat que la seva capacitat de lideratge
és la que és. Cap possibilitat de fer res
al Congrés, cap possibilitat de ser decisiu en res al Senat, unes expectatives
duríssimes amb vista a les altres elec-

Accedeix als
continguts del web

La força del líder

-+=

El futbolista del Barça, flamant Creu de Sant Jordi, exerceix un lideratge indiscutible des de tots
els punts de vista en l’entitat blaugrana. Porta
l’equip a les portes d’una nova final de la Champions sumant a la genialitat el seu esforç encomanadís i reclamant la unitat de públic i equip.
PROFESSORA D’EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL

Txus Morata

El lleure, una oportunitat

-+=

Un estudi de la Fundació Pere Tarrés fet amb entrevistes a joves de vuit centres educatius de Catalunya, València, Mallorca i Madrid, coordinat per
Txus Morata, constata que les hores de lleure en
un esplai o un casal són una oportunitat d’èxit per
als infants més vulnerables.
DIRECTOR DEL FILM ‘VITORIA, 3 DE MARZO’

Víctor Cabaco

Campanades a morts

-+=

S’estrena la pel·lícula que evoca la massacre que es
va produir el 3 de març del 1976 a Vitòria, quan la
Policía Nacional va disparar contra treballadors i va
provocar cinc morts. El director del film es lamenta
que avui encara ningú no ha demanat perdó pels
fets. Encara ressonen les campanades a morts.

Veneçuela
camina per la
corda fluixa
Juan Guaidó ha sumat una
nova derrota en la dura pugna que manté contra el president
de Veneçuela, Nicolás Maduro.
Aquest cop, la maniobra realitzada
pel líder opositor, alliberant de l’arrest domiciliari el seu company
opositor Leopoldo López –ara refugiat a l’ambaixada espanyola– i capitanejant l’aixecament d’un grup
de militars, podia haver tingut conseqüències catastròfiques. Un cop
desarticulat el nou intent de cop
d’estat dels opositors, afortunadament sense un gran nombre de víctimes, el país necessita obrir un
procés de concertació nacional urgent. El govern bolivarià no pot
mantenir Veneçuela en una degradació constant de les condicions de
vida de la gent, però l’oposició no
pot pretendre aconseguir el poder
a qualsevol preu. I continuar arengant a l’enderrocament del govern
només afegeix violència i allunya
Veneçuela de l’única opció viable,
que és un procés electoral supervisat per instàncies internacionals
que no s’hagin definit a favor de cap
de les dues parts.
L’oposició té un important suport social, però també són multitudinàries les adhesions populars
al chavisme. La qual cosa indica
que Veneçuela és un país profundament dividit, amb una societat molt
polaritzada. I la confrontació directa és una opció extremadament perillosa. La realitat és que les profundes divisions de l’oposició veneçolana els ha impedit fins ara guanyar
eleccions en els darreres dècades. I
no pot pretendre aconseguir el seu
objectiu per la força antidemocràtica. Probablement Guaidó comença
a ser més un problema que un actiu, i l’oposició haurà de revisar els
seus plans i el seu lideratge. Oposició i govern han de decidir ara si volen afrontar la seva pugna des de la
reconciliació o des de la trinxera.
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Recta final
Puigdemont convoca una
reunió a Berlín de la qual podria
sortir el candidat a la
investidura, per a la qual Artadi
guanya suports.

David Portabella

Si Rivera titlla Torra de “nazi”
i el ‘fact-checking’ s’aplica a
saber si el líder de Cs menteix
sobre si Sánchez ha assumit
els 21 punts de Torra, és un
VAR fallit que valida l’insult
mort i una que ha de néixer, és hora de
dir que el fact-checking és com el VAR,
una tecnologia d’arbitratge infal·lible
que al final aplica un humà, amb tota la
grandesa i la misèria que això implica.
El VAR és molt útil, però si l’apliques
només en una àrea no detecta totes
les faltes. Si Albert Rivera titlla Quim
Torra de “nazi” i després ho rebaixa a
“totalitari” al debat de TVE i el factchecking s’aplica a resoldre si el líder
de Cs menteix sobre si Pedro Sánchez
ha assumit els 21 punts de Torra, es
converteix en un VAR fallit que valida la
versemblança de l’insult. Quan el popular Javier Maroto li diu “ets escòria”
a Iñaki Ruiz de Pinedo i el fact-checking
s’aplica a esbrinar si Maroto defensava
a Vitòria parlar amb l’esquerra abertzale o no, es converteix en un VAR fallit
que homologa la insídia. I el mateix
succeeix amb els adjectius colpista,
supremacista, feixista. Si no atén les
infraccions en totes les zones i elegeix,
el fact-checking s’assembla a un VAR
que només veu els penals rigorosos en
una àrea i en l’altra àrea ho permet tot.

20
anys

Jaume Oliveras i Costa. Escriptor

El VAR del
‘fact-check’

V

anys

Crisi a Kosovo
L’alliberament dels tres soldats
no atura els bombardejos de
l’OTAN. Víctor Txernomirdin i
Jesse Jackson impulsen una
nova ofensiva diplomàtica.

Tribuna

Full de ruta

iure l’apoteosi de
les notícies falses
va acompanyat d’una
recerca de la veracitat
i la joguina de moda
és el fact-checking.
Com que el periodisme va arrelat a la
verificació dels fets i el seu contrast, el
primer efecte col·lateral de l’invent és
devastador, perquè el que ve a dir
–sense voler o en algun cas volent-ho–
és que només el que passa pel sedàs
del fact-check és versemblant. I això
de retruc denigra tot el periodisme que
el que fa és verificar el seu material de
treball discretament sense penjar un
rètol lluminós a l’entrada com el d’una
farmàcia oberta de matinada. De la
mateixa manera que si aquí es digués
que aquest és un article honest es diria
indirectament que la resta d’articles
que conviuen al diari no ho són o no ho
són tant, cada vegada que s’invoca el
fact-checking com si fos l’evangeli en
l’era de les fake news s’insinua que no
hi ha verificació més enllà de l’invent.
En aquest període de desintoxicació
electoral entre una campanya que ha
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Fita històrica
Els blaugrana humilien el
Madrid al Bernabéu i
sentencien la Lliga. És el primer
cop que el Barça fa sis gols al
coliseu blanc.

Governar els municipis

E

ls anys han anat passant i aleshores érem força joves. Bé, almenys
jo era força jove. Amb tot, alguns
ens havíem foguejat en la lluita clandestina i sabíem, per pròpies experiències, què eren els grisos i fins els verds.
Feia un temps que el dictador era de
cos present –encara ho està– i, innocents com érem, crèiem que la democràcia podia arribar amb el consens del
1978. L’abril del 1979, ara fa quaranta
anys, després de la nit del franquisme,
recuperàvem els governs municipals i
ens atrevíem a predicar, novament innocents, que amb nosaltres el poble entraria als ajuntaments.
RECORDO AMB EMOCIÓ els dies 3 i 19 d’a-

quell any. Jo anava a la llista municipal
del PSUC i vam guanyar les eleccions al
meu poble. Festa grossa i alegria de
molta gent. El dia 19 entràvem al saló
de plens de l’ajuntament i ocupàvem
els escons que havíem guanyat. A Badalona, el primer alcalde de la recuperada
democràcia, en Màrius Díaz, feia un
discurs emocionant i emocionat. En
una primera fila de convidats, els po-

ders fàctics locals –que nosaltres crèiem en retirada–, amb alguns uniformes de gala, escoltaven, incrèduls, paraules que parlaven de democràcia i de
poder popular. Fèiem càbales que tot
era possible.
VAIG DEDICAR VUIT ANYS a la gestió muni-

cipal, amb molta il·lusió i convençut
que anàvem canviant les coses. Molts
vam pensar que canviaríem el poder i a
alguns el poder els va canviar a ells. Un
bon grapat vam tornar a les casernes
d’hivern, en espera de noves primaveres. Quaranta anys després, podem fer
l’inventari d’un munt de renúncies i

“
Als nostres
pobles i ciutats
tenim la sort de
poder conèixer
els candidats

contemplar, amb tristor, que les coses
estaven “atadas y bien atadas”. Encara ara, quaranta anys després, ho commemorem amb la boca petita i una certa vergonya aliena. Coincidint amb
l’aniversari, es prepara la consulta que
iniciarà l’onzè mandat electoral. Unes
eleccions governades des de temps
convulsos i amb interrogants sobre la
qualitat democràtica de l’Estat. Temps
difícils per a la lírica, però amb el convenciment que, malgrat les limitacions, és als ajuntaments, on es genera
la política més propera a la ciutadania,
on cal apuntalar la gestió eficient i on
s’esperen els brots d’una nova política.
ALS NOSTRES POBLES I CIUTATS

tenim la
sort de poder conèixer els candidats i
saber qui són i a qui representen. Segur
que estem al corrent de fins on deixaran la pell en defensa dels interessos de
la ciutadania. I, sobretot, amb la percepció de quins són els que mereixen la
confiança, personal i política. El nostre
repte de votants és saber separar el gra
de la palla. I persistir, pensant que
molts somnis encara són possibles.

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

Hospital de
Mataró i sanitat
pública
b Sovint ens queixem de la
sanitat pública, però poques
vegades es valora el treball
que fa tot el personal de la sanitat pública.
Aquesta carta és per expressar el nostre total agraïment a tot el personal de
l’hospital de Mataró, començant pel SEM, passant per urgències, restaurant, personal
de neteja i en especial a tot el
personal sanitari (doctors/es,
infermers/es) de l’UCI, i de la
segona planta .
El dia 10 de març ingressava la meva mare a l’UCI amb
un fallada multiorgànica i el
dia 12 de la mateixa setmana
ingressava el meu pare amb
una insuficiència respiratòria.
A la meva mare li han salvat
literalment la vida, i l’atenció
que hem rebut de tot el personal ha sigut, ja no només com
a treballadors sinó en el sentit

més humà com a persones,
inigualable. Un tracte que ha
sigut familiar, afectuós... tracte que no es pot expressar
amb paraules. Un tracte que
demostra que tot i que no estan en les millors condicions
laborals, ells valoren més el
bon treball que la seva remuneració econòmica.
Repeteixo, tot el personal
sanitari de l’UCI (Guillem, Anna, Xevi... i molts més), com
el de la 2a planta (Alba, Mariona, Montse....), tots i totes,
no puc posar el nom de tots
perquè amb més de 32 dies,
són molts els que han tractat
els meus pares. Repeteixo,
l’únic que volem dir a tot el
personal sanitari i no sanitari
de l’hospital de Mataró és:
gràcies pel vostre esforç per
fer-nos l’estada a l’hospital al
més agradable possible. Enhorabona pel vostre treball.
Sou unes molt grans persones! Gràcies.
FAMÍLIA GARRIGA RIBOT
Malgrat de Mar (Maresme)

Els tres poders
b Presumim de democràcia,
dels tres poders que diu que
la validen. Avui, en el nostre
àmbit democràtic, el poder judicial té segrestats, implicats
en processos inquisitorials,
atrapats amb multes econòmiques, i perseguits, representants del poder executiu
(govern), representants del
poder legislatiu (Parlament) i
representants del mateix poble sobirà del qual diu que
emanen tots els poders (ANC,
Òmnium i altres). El poder judicial, que no ha votat ningú,
exerceix d’actor polític omnipotent i s’atorga la potestat
de bloquejar i invalidar els altres poders, que sí que són
democràtics. Tot el sistema
democràtic està supeditat al
poder judicial, que no ha votat
ningú. De què serveixen el govern i el Parlament si estan
condicionats per la mirada vigilant del poder judicial? De
què serveixen els vots del po-

ble sobirà si un jutjat els pot
ignorar, desautoritzar o criminalitzar? Avui, al nostre país,
l’únic poder efectiu és el dels
jutges. De veritat algú creu
que ho tenim ben muntat això
de la democràcia? Què hi
diuen els teòrics de la ciència
política?
JOAQUIM TARÉS I CERVERA
Barcelona

Creu de Sant
Jordi a
esportistes
b La Núria Picas i el Messi rebran la Creu de Sant Jordi. Alleluia, perquè a casa nostra
honorem molt poc els esportistes. Exemple: Barcelona està farcida de carrers que duen
el nom de militars, capellans i
polítics, però d’esportistes,
quatre amb prou feines. Per
no dir que el de Ladislau Kubala –un altre exemple– el tenim totalment oblidat.
MIQUEL PUCURULL FONTOVA
Barcelona
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La frase del dia

“Casado ha volgut donar una puntada de peu a Santiago
Abascal, però ja ho ha fet en el meu cul”
Esperanza Aguirre, EXPRESIDENTA DE LA COMUNITAT DE MADRID PEL PP

Tribuna

De set en set

Dret a l’habitatge

Pencaires

Xavier Cortadellas

Xavier Diez. Historiador

D

es dels inicis del capitalisme, el
rendisme s’ha considerat una
activat improductiva i tòxica,
una mena de rèmora del passat feudal,
que dificulta el desenvolupament econòmic. En bona mesura, la propietat
urbana, i la manipulació artificial del
seu valor sobre la base d’una posició de
privilegi –en altres termes, especulació– ha estat un obstacle que condiciona la qualitat de vida ciutadana i la seva
capacitat de compra i de consum.
MALAURADAMENT, aquesta ha estat una
constant d’un capitalisme que mai no
ha estat un mercat veritablement lliure, un model d’acord amb els principis i
paràmetres d’un Adam Smith tan preocupat per l’eficàcia econòmica com
per la dimensió moral de la societat.
Per contra, l’especulació pot considerar-se com la dimensió parasitària del
sistema, que en una fase intensa d’urbanització està sotmetent al límit la
resta de sectors econòmics i el benestar d’individus i famílies. Tanmateix,
no és una cosa nova, especialment en
un país com el nostre, en què el sector
immobiliari compta amb una gran capacitat d’influència política.
A TALL D’EXEMPLE, a partir d’una recerca

historiogràfica i estadística de José
Luis Oyón sobre la ciutat de Barcelona,
es va poder comprovar com, al llarg del
primer terç del segle XX, qualsevol increment salarial era neutralitzat immediatament pel preu del lloguer, en
una evolució paral·lela que contrastava
arreu del continent europeu, quan diversos ajuntaments van encetar polítiques d’habitatge públic. Encara més:
d’acord amb les estadístiques coetànies, per al 1930 s’estimava que el preu
de l’habitatge a la capital catalana representava la càrrega més feixuga de
les principals ciutats europees (al voltant d’un 15% de renda familiar), tot
representant entre el 19-22% del salari

Sísif
Jordi
Soler

d’un treballador qualificat, el 27-30%
d’un de no qualificat, i entre el 33-38%
d’una treballadora qualificada. Aquesta pressió va implicar, en època de crisi
econòmica, una de les vagues de lloguers més importants del continent,
recentment rescatada de la història
per un llibre de l’activista Manel Aisa, i
que va implicar un agre conflicte amb
les autoritats republicanes.
EL CAS ÉS QUE A CATALUNYA en general, i
a Barcelona en particular, qualsevol
política d’habitatge públic ha estat sabotejada pels grans tenidors de sòl. A
banda d’això, s’ha generat una certa
cultura de rendisme contemporani que
veu amb bons ulls l’explotació de llogaters o les bombolles immobiliàries que
tant de mal han causat al sistema econòmic i a les rendes baixes i mitjanes.
L’èxit turístic i l’emergència de fenòmens com l’habitatge no residencial no
han fet res més que agreujar una situa-

“
En una època
de revolució de les
tècniques
constructives no té
cap sentit mantenir
artificialment
inassequible el preu
d’un dret
fonamental

ció de flagrant injustícia en què el dret
a l’habitatge constitueix una entelèquia que amb prou feines es fa servir
com a material de demagògia electoral.
La dura i la crua realitat és que els preus abusius impliquen un empobriment
generalitzat de famílies que han de dedicar una part desproporcionada dels
seus ingressos a cobrir un bé de primera necessitat. Uns ingressos que podrien anar destinats a altres béns i serveis que permetrien alimentar una economia productiva. La situació de les
empreses no és pas millor. Els preus
desorbitats condicionen l’activitat econòmica i fan plegar negocis rendibles
per la impossibilitat de fer front a preus
abusius i condicions canviants.
EN UN MOMENT D’ELECCIONS

municipals
sobta trobar una escassa imaginació i
ambició per resoldre el principal problema urbà. El més intel·ligent i raonable és promoure la intervenció del sector immobiliari. Això vol dir, ras i curt,
un sistema de control de preus i l’estatalització –és a dir, la gestió directa per
part d’entitats institucionals– de la
venda i lloguer de l’habitatge. Les alternatives –construcció d’habitatge públic, ajuts, incentius fiscals...– han demostrat uns límits que no permeten ni
la consideració de cures pal·liatives.
Pensem, per posar un exemple, que fixar preus que permetin dedicar la meitat de l’import actual alliberaria rendes
familiars a un nivell que millorarien radicalment el consum i el benestar de la
majoria. El revers d’aquesta proposta,
és, per descomptat, el sacrifici de tot
un sector de rendisme urbà. El que no
es diu és que fins ara el privilegi dels especuladors implica el perjudici col·lectiu. I en una època de revolució de les
tècniques constructives –amb l’aparició, per posar un exemple, de la tècnica
de 3D– no té cap sentit mantenir artificialment inassequible el preu d’un dret
fonamental.

S

embla que hi ha
gent que no sap
què fer quan no treballa. N’hi ha d’altres a
qui els passa exactament al revés: que no
tenen ni idea de què
han de fer quan són al lloc de treball.
Però avui parlarem dels primers. En
general, és gent que, quan és a la feina,
no para de moure’s, de demanar silenci o de dir què han de fer tots els altres.
No cal que ningú els digui que són
molt pencaires o que són la mar de
competents en el seu treball. Ja ho saben. Ai d’aquella o d’aquell que no ho
comparteixi! Si a la feina han d’estar
concentrats, els molesta que algú parli,
estossegui o es mogui. Si són ells els
que s’han de moure, sembla que s’entrenin per córrer els cent metres. (Mireu, però que no siguin dels que mouen molt de pressa les cames i que fan
els passos molt curts. Aquests enganyen). Quan tornen de vacances, en
comptes d’ensenyar les fotos del mòbil
o d’explicar el que han menjat, diuen
que tornen amb un grapat d’idees noves per rendibilitzar més la feina.
Abans els catalans teníem fama de ser
d’aquests. D’ençà que el món s’ha fet
petit, els primers del podi són els japonesos. Vaig ser tot el dia de Sant Jordi
a tocar de la Pedrera. Jo venia llibres,
però els japonesos que s’hi acostaven
volien sobretot fer-se una foto. Com
que treballen tant i com que tenen tan
pocs dies de vacances, molts d’ells ni
tan sols no travessaven el passeig de
Gràcia. Es giraven, fixaven la Pedrera
al fons de la imatge, feien la foto i tocaven el dos de pressa. Uns, cap a la
Sagrada Família; els altres, cap a l’aeroport. Va haver-hi un moment que,
sense adonar-me’n, em vaig posar entre la càmera i uns quants d’ells. Van
haver de repetir la foto perquè jo els
sobrava. I em van dir de tot. Sí, va ser
com si hagués trobat la Inés o la
Cayetana.
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Empar de la
UE per als
abusos de
l’Estat

Eurodiputats de
diversos partits i
l’ANC engeguen el
procés per censurar
Espanya

Anàlisi del
26-M a
poblacions
catalanes

Predomini del
sobiranisme a
Berga, que decidirà
si manté el suport a
Venturós

Proclamació o suspens
FET El recurs de Puigdemont, Ponsatí i
Comín demana, com a cautelars, que
se’ls torni a incloure a la llista mentre no
es resol el cas MÉS Proposen presentar
una prejudicial a la justícia europea en
què demanarien la suspensió del 26-M
Emma Ansola
BARCELONA

El recurs, de 51 pàgines,
carrega durament contra
la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) d’apartar Carles Puigdemont,
Toni Comín i Clara Ponsatí de les llistes de la coalició
Lliures per Europa-Junts.
Una decisió que els advocats no consideren que sigui jurídica –“no es basa en
cap llei”, indiquen–, sinó
que es tracta d’una “manifestació de voluntat estrictament política, promoguda pel prejudici i l’odi” cap
al president de la Generalitat a l’exili i altres membres del govern destituït
pel 155.
L’escrit es va presentar
anit davant, finalment, de
tres organismes perquè
l’ordenament jurídic és
“poc clar” a l’hora d’establir quin és l’òrgan competent per recórrer contra
les proclamacions de les
llistes electorals. Així ho
explica ja a l’inici de l’escrit
la defensa dels candidats
exclosos. S’adrecen a la
Junta Electoral Central, al
jutjat contenciós administratiu i també al Tribunal
Suprem, que hauran de
respondre,
tractant-se
d’una cita electoral pròxima, en un termini de dos
dies.
Com a novetat, el nou
recurs, que signa l’advocat
Jaume Alonso-Cuevillas,
demana aquesta vegada
mesures cautelars a jutges
i magistrats mentre no resolguin el recurs i, per
tant, reclama que els tres
candidats siguin inclosos
de forma immediata en la
candidatura “atesa la ur-

gència de l’assumpte”. Tot
i que aquesta seria la principal novetat del nou escrit, n’hi ha una altra de secundària però de relativa
importància que podria
afectar la convocatòria de
les eleccions europees.
El 26-M, en risc
Així, els autors del recurs
plantegen la sol·licitud
d’una qüestió prejudicial
per tal que traslladin al Tribunal de Justícia de la
Unió Europa, a Luxembug, el cas. La raó principal
és que l’acord de la JEC
afecta el dret de la Unió
Europea i vulnera els seus
principis fonamentals, per
la qual cosa en l’escrit
apunten la possibilitat que
en cas de dubte es reclami
la prejudicial a Luxemburg. Alerten que, en
aquest cas, es podria arribar a demanar la suspensió de la cita del 26-M amb
la finalitat de no privar de
drets, de manera irreparable, els candidats exclosos.
Pel que fa al contingut
del recurs, entre els arguments que defensen els advocats es fan servir els mateixos postulats que el president, vicepresident i els
dos vocals de la JEC que
van emetre un vot particular al de la resta de membres de la junta. És a dir,
que tant Puigdemont, com
Comín i Ponsatí són perfectament elegibles perquè la situació de rebel·lió
no s’inclou en els motius
per apartar-los d’una convocatòria electoral i, en tot
cas —afegeixen— la seva
situació és imputable al
Tribunal Suprem, que va
optar per retirar les ordres
d’extradició. També reite-

L’advocat Gonzalo Boye, entre els
diputats de JxCat Josep Costa i
Gemma Geis, ahir en la presentació
del triple recurs ■ A. GARCIA / EFE

Les frases

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

“La JEC s’inventa la
legalitat, la resolució
és arbitrària i contrària
al dret espanyol i
europeu”

“L’acord és d’extrema
gravetat perquè
qüestiona un dret
bàsic, el pluralisme en
democràcia”

Gonzalo Boye

Gemma Geis

ADVOCAT, SUBSTITUT DE PUIGDEMONT
A LES LLISTES DEL 26-M

DIPUTADA DE JXCAT

ren, com es va fer en el vot
particular, que ser en el
cens de residents europeus no és requisit, que
l’obligatorietat de residència afecta candidats que
no tenen la nacionalitat, i,
finalment, que els eurodiputats són representants
de la ciutadania de la Unió

Europea, i no pas dels estats que la configuren.
Il·legal i arbitrari
És per tots aquestes arguments que la defensa dels
tres candidats, ara vetats,
qualifica l’acord de la JEC
d’“il·legal i arbitrari” i, a
més a més, n’acusa els sig-

nants d’actuar amb “mala
fe” per haver obviat de forma expressa criteris legals
en benefici dels seus arguments.
Com a prova dels arguments jurídics de la defensa, en el recurs també es
recorda que aquests tres
candidats ara vetats es
van presentar a les eleccions del 21 de desembre
del 2017, que Josep Maria
Matamala i Lluís Maria
Puig, també exiliats, s’han
pogut presentar a les llistes electorals del 28-A, i
per reblar el clau, hi indiquen que Ponsatí ha estat
vetada per a les eleccions
europees però, en canvi,
forma part de la llista de pri-

màries a l’Ajuntament de
Barcelona i que Oriol Junqueras també és candidat
europeu. “Anòmal, inaudit,
d’extrema gravetat”. Els
adjectius ressonen en l’escrit del recurs i també ho
van fer ahir durant la presentació del text per part
de l’advocat i ara substitut
de Puigdemont a la llista
europea, Gonzalo Boye, i
els diputats de JxCat Josep
Costa i Gemma Geis, que
van denunciar que l’acord
de la JEC vulnera el pluralisme. Finalment, el recurs
també denuncia els tempos
amb què la JEC va decidir el
vet: es va reunir el 28-A i el
va notificar als afectats
l’endemà. ■
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Voteu Bou, sisplau
Jordi Panyella

La ciutat de Barcelona no pot prescindir del talent de
Josep Bou. Cal fer una crida general que el forner candidat del PP a l’alcaldia de la capital catalana rebi el
suport suficient de la població perquè, si més no, ell
aconsegueixi l’acta de regidor. Si algú en dubta, que
pari atenció a la profunditat de pensament del personatge, que ahir va proclamar que la seva és “l’única

candidatura de centredreta lliure de populismes i separatismes”. Brillant! És com si demanés que se’l votés no pel que és sinó per allò que no és. Descartant
tares, desfullant la margarida. El més genial de tot és
que Bou, que es presenta amb les sigles d’un partit
que es fa dir Popular, es proclami com a no populista. I
el seu pa, senyor Bou, segur que està fet amb farina?

faci una concentració a
Barcelona en suport del
seu dret a presentar-se a
les eleccions europees des
de l’exili.

sió

Negociacions a Madrid
I és que des d’allà continua
exercint el seu rol de líder
del partit i, com a tal, ahir,
per exemple, va fer una
crida als socialistes espanyols per no obviar-los en
la tanda de contactes per
formar govern. Després
d’una reunió amb el president Quim Torra a Water-

Carles Puigdemont i Quim Torra, ahir en un acte a Brussel·les ■ ACN

Puigdemont diu que
no perdrà l’esperança
a El president a l’exili assegura que faran tots els passos

necessaris per ser a la papereta de JxCat del 26-M

Les frases

—————————————————————————————————

“La decisió de la JEC
és “un escàndol
democràtic, una
exclusió il·lícita
i il·legítima dels
independentistes”
—————————————————————————————————

“És obligatori que
tothom parli amb
tothom”
Carles Puigdemont

Natàlia Segura
BRUSSEL·LES

171445-1209843L

Abans que els seus advocats expliquessin el recurs, al matí el president
Puigdemont també va comentar el cas durant la roda de premsa del Consell
per la República i l’ANC sobre la iniciativa ciutadana
europea a favor de sancionar Espanya. Puigdemont
va assegurar que, si el recurs al Suprem “no va bé”,
aniran al Tribunal Consti-

tucional i seguiran els passos necessaris per ser a la
papereta de Junts per Catalunya en les eleccions
europees del dia 26 de
maig.
“No perdrem mai l’esperança”, va assegurar el
gironí des de Brussel·les.
Ara bé, Puigdemont va reiterar que la decisió de la
JEC és “un escàndol democràtic” perquè és “una
exclusió il·legítima i il·lícita” dels polítics independentistes de les llistes elec-

torals a l’eurocambra. “És
un atac als ciutadans de
Catalunya que ens volien
votar o que tenien el dret a
fer-ho”, va lamentar el líder de JxCat. En aquest
sentit, va criticar que la seva absència suposa que els
seus electors no poden votar la seva formació “en
igualtat de condicions” a la
resta de candidatures.
“Per cert, aquesta ja s’ha
trencat”, es va queixar.
Amb tot, Puigdemont
va voler agrair que avui es

PRESIDENT A L’EXILI

loo ahir a la tarda, Puigdemont va instar el líder socialista Pedro Sánchez a
reunir-se amb JxCat i va
defensar que el cap de files
del PSOE ha de convocar
també els set diputats de
la llista encapçalada per
Jordi Sànchez. “És obligatori que tothom parli amb
tothom”, va reblar el president a l’exili. ■
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Ofensiva perquè la Comissió
Europea sancioni Espanya
aL’Assemblea Nacional Catalana i el Consell per la República impulsen una iniciativa ciutadana
europea aBusquen que Brussel·les activi l’article 7 dels tractats en apreciar risc per a la democràcia
Natàlia
Segura
Brussel·les

trària als valors europeus.
Per aquest pas, els impulsors confien en el precedent d’una ICE que ja va
passar aquest tràmit i que
demanava el mateix contra el govern hongarès.
Superat l’obstacle inicial, tindrien un any per
recollir 1 milió de firmes
de suport en almenys els
set estats membre de la
UE des d’on han presentat
la iniciativa. Segons els
impulsors, haurien de recollir unes 40.000 firmes a
l’Estat espanyol, 50.000 a

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

143329-1209544Q

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i el Consell
per la República posen en
marxa una iniciativa ciutadana europea (ICE) per
demanar a la Comissió Europea que iniciï un procés
sancionador contra l’Estat espanyol. A través de
set ciutadans de set estats
membres de la Unió Europea, les dues organitzacions independentistes
van sol·licitar ahir el registre d’aquesta proposta
que els permeti començar
la campanya de recollida
de firmes necessària perquè l’executiu de la UE la
consideri.
En concret, la iniciativa
demana a la Comissió Europea que activi l’article 7
dels tractats europeus.
Aquest comporta obrir expedient a un soci europeu
si s’hi posa en risc l’estat
de dret, un procediment
que pot acabar amb la suspensió del seu dret a vot a
la UE en última instància.
Actualment, Polònia i
Hongria són els únics estats sotmesos a aquest
procediment sancionador.
La presidenta de l’ANC,
Elisenda Paluzie, va argumentar ahir que hi ha motius per reclamar que Ma-

Les frases

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

“Ara és el moment
de demostrar el poder
de la ciutadania”
Carles Puigdemont
EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

“Els drets es guanyen
lluitant-los”
Elisenda Paluzie
PRESIDENTA DE L’ANC

França, 72.000 a Alemanya, 19.000 a Finlàndia,
15.000 a Suècia, 6.000 a
Eslovènia i 17.500 a Bèlgica.
Puig, Puigdemont, Torra, Paluzie, Ponsatí i Comín, ahir davant de l’edifici de la Comissió Europea a Brussel·les ■ EFE

drid també sigui vigilat per
Brussel·les per la seva
“manca de compliment de
normes del dret” europeu.
“L’escàs respecte als drets
de les minories” o “la politització” de les altes instàncies judicials a l’Estat,
són alguns dels exemples
del que consideren un risc
per a la democràcia.
La ciutadania
“Ara és el moment de demostrar el poder de la ciutadania”, va defensar l’expresident Carles Puigde-

mont en la roda de premsa
de presentació de la iniciativa. Un poder que haurà
de vèncer, però, la burocràcia i les traves que presenta aquest mecanisme
de petició ciutadana, que
no té garanties d’èxit encara que es demostri la voluntat popular.
En primer lloc, la CE té
dos mesos per decidir si
l’admet a tràmit. Mirarà
que la proposta no quedi
fora de les seves competències, no sigui abusiva,
frívola o vexatòria, ni con-

Full de ruta cap a la independència
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) farà diumenge l’assemblea anual a la Tarraco
Arena, un acte en el qual es
portarà a aprovació el full de
ruta per impulsar la via unilateral i proclamar la independència, com va avançar El
Punt Avui el 3 d’abril, preveient un escenari en el qual, a
falta de cap acord amb l’Estat
per un referèndum, el president de la Generalitat, Quim

Torra, convocarà eleccions al
Parlament un cop hagin passat els comicis municipals i
europeus i ja hi hagi sentència condemnatòria del judici
per l’1-O. L’entitat planteja fer
efectiva la secessió si l’independentisme supera el 50%
dels vots “revalidant” la declaració al Parlament publicant-la al BOPC i al DOGC o a
través d’una assemblea de
càrrecs electes.

Dificultats d’acceptació
Ara bé, l’executiu de la UE
no té obligació d’impulsar
cap acció encara que més
d’un milió d’europeus ho
acabin demanant mitjançant aquest procés.
Interrogada sobre les
dificultats perquè la Comissió Europea actuï, Elisenda Paluzie va admetre
que són molt “restrictius”
a l’hora de fer seves les iniciatives ciutadanes, però
no creu que sigui un motiu
per no impulsar-la. “Els
drets es guanyen lluitantlos”, va reivindicar.
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El 28-A reforça ERC
a Barcelona i s’hi
veu “guanyadora”
134427-1209508Q

Maragall i Alamany, durant l’acte d’ahir al mirador de l’alcalde, a Montjuïc ■ QUIQUE GARCÍA/EFE

a La llista de Maragall es presenta enmig d’un ambient
d’eufòria a “Ja no som l’alternativa”, manté el candidat
Jordi Panyella
BARCELONA

Somriures, riures i cares
de satisfacció, no gaire
continguda, ahir al mirador de l’alcalde, a Montjuïc, el lloc que va triar ERC i
la candidatura d’Ernest
Maragall per presentar els
homes i dones que aniran
a la llista de l’alcaldable republicà per la ciutat de
Barcelona. És una evidència, i així es feia notar en
l’ambient que ahir surava
entre els membres de la
llista, que el triomf electoral a Catalunya, però
sobretot a Barcelona, del
partit d’Oriol Junqueras
en les eleccions de diumenge han donat ales als
republicans per afrontar
la part decisiva de la
campanya amb moral guanyadora.
“Ja no som l’alternativa,
ara som l’opció guanyadora”, va proclamar el cap de
llista davant de la resta de
companys de la candidatura, transmetent un missatge de decisió i fermesa,
amb una determinació i
un tarannà que potser ha
mancat històricament entre les files d’ERC, on mai
com ara es veu la mel del
triomf tant a tocar. Amb
aquesta línia de discurs,
Margall va modelar el seu
assegurant que el seu partit ha de ser capaç d’afrontar tots i cada un dels reptes que obligaran al govern. “Hem de ser capaços
de parlar de tot”, va dir,
“perquè tenim propostes
per a tot”, va reblar amb un
to que va buscar la centralitat, que és on es guanyen
les eleccions; amb un clar
matís independentista,
però sense estridències, i
un missatge de tarannà
progressista, també sense
estridències. En aquest
sentit, Maragall va dibuixar la seva estratègia com
a alcalde com un “triangle”
on un dels vèrtexs ha des
ser l’Ajuntament, i els altres dos, la societat civil i el

món de l’empresa privada.
L’alcaldable va parlar en
aquests termes per marcar distància amb la candidatura d’Ada Colau, que, al
seu entendre, ha gestionat
la ciutat sense tenir en
compte aquesta societat
real i girant l’esquena a la
participació del capital privat en la cosa pública.En la
qüestió nacional, Maragall
va
parlar
amb
fermesa però fugint d’una
posició arrauxada. Va definir-se clarament a favor
d’una Barcelona que lideri
el moviment sobiranista,
i va donar la primera mostra de les seves intencions
anunciant que el lloc triat
per a la presentació, el
mirador de l’alcalde, a
Montjuïc, dedicat a l’alcalde franquista Porcioles,
canviarà de nom per portar el d’una alcaldessa
republicana.
Colau ha desistit
La intervenció de Maragall
va ser moderada també en
el moment de fer la valoració de la gestió de Colau.
No va atacar-la amb duresa, potser per no espantar el votant que és frontera amb el seu partit, però
va dir d’ella que s’havia
resignat a no governar la
ciutat i que tampoc havia
estat a l’altura del moment
polític del país, en relació
amb l’ambigüitat dels comuns sobre el procés sobiranista.
En el terreny dels temes
concrets, Maragall va parlar de seguretat, molt menys que altres candidats
que en fan bandera, i ho va
fer per explicar que és un
problema que requereix
una solució transversal,
amb la participació de diverses administracions. En
aquest sentit va indicar que
la solució passa per evitar
que la ciutat de Barcelona
sigui una “fàbrica d’impunitat” i que cal reformar
normes i activar la justícia
per fer front a les noves formes de delinqüència. ■
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Independentisme de
pedra picada al Berguedà
REPRESENTACIÓ · Les
forces sobiranistes tenen ara
15 dels 17 regidors que
formen l’Ajuntament de
Berga RENOVACIÓ · Sis
dels vuit caps de llista són
novells i només repeteixen
Venturós (CUP) i Torres (BEC)
REPTE · La mala situació de
les finances, una prioritat
D. Brugué
BERGA

M

és llistes que mai a Berga.
Fins a vuit candidatures es
presenten per aspirar a l’alcaldia d’un dels municipis
que durant aquest mandat ha estat pal
de paller del procés independentista. Governat per Montse Venturós i la CUP,
l’alcaldessa va ser condemnada a mig
any d’inhabilitació per un delicte de desobediència per haver-se negat a retirar la
bandera estelada situada a la façana de
l’ajuntament de Berga durant les jornades electorals del 27 de setembre i el 20
de desembre del 2015. El cas de Venturós va situar Berga a la primera plana
mediàtica durant mesos, i els seus detractors la van qualificar com “la vedet
del procés”.Un extrem que ella rebutja
perquè, sosté, s’han fet moltes més coses
al municipi més enllà de la polèmica de
l’estelada. Un cop complert el temps d’inhabilitació, Venturós repeteix com a cap
de cartell de la CUP i es converteix en
l’única dels vuit candidats que és dona.
Consolidada a l’alcaldia, l’alcaldessa tindrà complicat repetir els bons resultats
d’ara fa quatre anys –almenys en la mateixa proporció– quan va doblar el nombre de regidors. La gestió de Venturós, a
banda de la polèmica de l’estelada, n’ha
viscut d’altres. Fins i tot el principal símbol del municipi, la Patum, no n’ha estat
exempt. La democratització de la festa i
la renovació dels estatuts de cada comparsa han caldejat l’ambient d’una festa
declarada patrimoni cultural immaterial. El canvi de gestió de l’hospital, que
passarà a ser de la Generalitat en les pròximes setmanes a través d’una empresa
pública i el sou del gerent han estat motiu, també, d’agres enfrontaments. Això,
juntament amb la crítica de l’oposició en
el senti que el govern ha deixat perdre un
munt de subvencions a través, per exemple, dels programes Feder de la Unió Europea. Una crítica que els de Venturós
sempre han negat. En l’àmbit educatiu,
s’han fet passos endavant. És el cas, per
exemple, de la posada en marxa de l’ins-

L’estelada de la discòrdia al balcó de l’ajuntament de Berga, que va suposar la inhabilitació de l’alcaldessa ■ ARXIU

titut Serra de Noet, que ha estat més
d’una dècada funcionant en barracons
prefabricats.
Conscients de la posició de força de la
CUP, gairebé totes les altres candidatures es renoven en profunditat. A banda
de Venturós, només Berga En Comú repeteix candidat, tot i que en l’actualitat
Joan Torres és regidor per ICV. Com a la
resta del país, a Berga es tira endavant

mandat. Una llista renovada gairebé en
la seva totalitat que combina joventut i
experiència, i amb una gran presència
d’independents. Pel que fa a ERC, també
engega una operació de renovació. Després d’un període de primàries va escollir
l’exregidor socialista Ramon Camps, que
es va desvincular del PSC arran de la posició dels de Miquel Iceta sobre el procés
independentista. Fill de l’exalcalde amb

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

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

La majoria de partits opten
per la renovació, en unes llistes
en què Cs va a buscar candidat
fora de la comarca

El seu objectiu és evitar que
Venturós, inhabilitada mig any
per desobediència, mantingui
l’alcaldia per la CUP

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

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

l’espai de confluència. La resta de candidats, són tots nous. CiU va perdre molts
suports en els últims comicis, fins a tres
regidors, que van provocar la pèrdua de
l’alcaldia que durant dos mandats havia
tingut Juli Gendrau. Els hereus dels convergents, ara sota les sigles de Junts per
Berga, presenten un novell en la política
municipal. Jordi Sabata. Aquest professor de l’Escola de Música té una única
premissa, que és recuperar el que van
perdre fa quatre anys i que el pas de la
CUP per l’alcaldia hagi estat flor d’un

el mateix nom (2003-2007), els republicans viuen un moment dolç, almenys en
l’àmbit nacional. Al municipi, fa quatre
anys van pujar del 4,6% de vots rebuts el
2011 al 14,8% dels anteriors comicis. El
bloc sobiranista el completa Decidim
Berga, un moviment independent que
sorgeix de Primàries Catalunya per implementar el mandat sorgit de les urnes
l’1 d’octubre.
Quant als partits constitucionalistes,
el PSC fa una aposta per una cara amb
projecció a la comarca. Aposta pel vice-

president del Consell Comarcal, Abel
García, com a cap de llista. La tasca del
PSC per recuperar l’espai perdut en les
últimes convocatòries serà complicat.
Ha passat d’ocupar l’alcaldia a quedar-se
amb un únic seient a la sala de plens municipal. Una de les novetats d’aquesta
contesa és que el PP es torna a presentar. No és que el 2015 no ho fes, sinó que
la seva llista va ser anul·lada. La junta
electoral la va tombar després de comprovar que un dels seus integrants també formava part d’una llista d’UPyD en
terres gallegues. Finalment, desembarca
Ciutadans. Després d’intents de formar
una estructura de partit al municipi i no
sortir-se’n, ha anat a buscar el candidat a
fora. Hi presenta un jubilat del Bages que
havia residit a Berga fa trenta anys, en
una candidatura formada per persones
també de fora del municipi.
Els reptes d’aquest mandat que ve es
basaran, sobretot i de manera prioritària, a reconduir l’estat de les finances
municipals. El mateix govern admetia el
setembre passat que l’Ajuntament està
“arruïnat” i que, si es tractés d’una empresa privada, “estaria en fallida des de
fa anys”. Això, evidentment, condicionarà el marge de maniobra que pugui tenir
el pròxim consistori. ■
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Els candidats

MONTSE
VENTURÓS

JORDI
SABATA

RAMON
CAMPS

ABEL
GARCÍA

Nascuda el 1985,
ha estat l’alcaldessa durant l’últim
mandat fins a la
tardor passada.
Comerciant de
Berga, va ser inhabilitada durant mig
any a finals de la
tardor passada i
condemnada a pagar una multa de
540 euros.

Va néixer el 1983,
és professor de
l’Escola de Música
de Berga. És enginyer tècnic en telecomunicacions i té
el grau superior de
cant clàssic i contemporani. A més,
d’un màster de
gestió cultural i un
postgrau de polítiques culturals.

Nascut el 1977, és
llicenciat en física i
graduat en administració i direcció
d’empreses. Fa de
professor i va ser
regidor del PSC el
mandat 2011-2015.
Va deixar el partit
per anar a ERC. Fill
de l’exalcalde del
PSC Ramon
Camps.

Té 41 anys i actualment és regidor de
la Pobla de Lillet,
vicepresident segon del Consell Comarcal del Berguedà i president del
Consell Esportiu
del Berguedà. Treballa com a cap
d’Esports de l’Ajuntament de Mollet
del Vallès.

2011

ERC

PSC

118191-1209019L

JUNTS PER BERGA

2015

CiU

PSC

CUP

CUP

CiU

ERC

9

4

3

6

6

3

PP

PSC

1

1

17

17

REGIDORS

REGIDORS

ICV

1

JOAN
TORRES

JOAN ANTONI
LÓPEZ

JUAN JOSÉ
OLAYA

DANIEL
FÀBREGAS

Va néixer a Almeria
l’any 1965. Professionalment ha estat lligat al món sanitari i sindical. Infermer de professió, va ser el cap de
llista d’ICV en les
municipals passades i va treure un
regidor, després
d’anys sense tenir
representació al
consistori del Berguedà.

Nascut el 1984, és
la tercera vegada
que es presenta
com a cap de llista.
Ho va fer el 2011 i
el 2015, però la junta electoral va invalidar la candidatura
perquè un dels
seus integrants
també anava a la
d’UPyD en un municipi gallec. És el
president del PP al
Berguedà.

L’únic cap de llista
que ni és de Berga
ni hi viu. Nascut a
Tànger va traslladar-se a la capital
del Berguedà a
principis dels anys
70. Va viure-hi fins
al 1989, quan va
canviar la residència al Pont de Vilomara, al Bages, que
és on continua vivint. Està jubilat i té
65 anys.

Metge de professió, té 46 anys. Decidim Berga comparteix la filosofia i
els objectius del
moviment Primàries Catalunya. La
llista es presenta
sense cap vinculació amb formacions polítiques, i
és així l’única opció
independent que
es presenta a Berga.

BERGA EN COMÚ

PP

CIUTADANS

DECIDIM BERGA

130159-1209503Q

CUP
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Alcaldable per Guanyem Girona

Lluc Salellas

“Volem una Girona
que redueixi les
desigualtats”
PRIORITATS · Proposa un model de ciutat “de drets, que cuida, justa, que és sostenible” i
que “els barris en siguin el motor” RENOVACIÓ · Sosté que la seva “és la proposta que
garanteix aquest relleu polític, la resta és continuar mirant èpoques i dinàmiques passades”

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 3 DE MAIG DEL 2019

Òscar Pinilla
GIRONA

E

l regidor Lluc Salellas lidera
aquest nou projecte “de canvi en
clau social, democràtica, popular i
republicana”.

Guanyem Girona neix en aquestes eleccions municipals. D’on sorgeix?
Sorgeix d’una anàlisi compartida de persones molt diferents i d’opcions polítiques que comparteixen el sobiranisme
d’esquerres que creuen que és l’hora
d’un relleu polític a la ciutat que posi al
centre els drets, una ciutat que cuidi la
seva gent, una ciutat sostenible i una ciutat que exerceixi la capitalitat des de la
cooperació. Aquest relleu polític necessita una força, com en aquest cas és Guanyem, que sigui transversal, que sigui potent i que pugui aspirar a guanyar les
eleccions municipals. Aquest és el camí, i
per això gent diversa ens hem trobat pel
camí, ens hem ajuntat i hem tirat endavant aquest projecte comú. El nostre serà un govern que treballarà inequívocament per assolir la República catalana
des dels municipis. Aquest serà un element central, però no serà l’únic en la
nostra tasca del dia a dia.
Heu aglutinat un munt de personalitats
de molts àmbits. És una dinàmica força
freqüent en aquestes eleccions.
No és un fitxatge de persones concretes,
sinó que hi ha una feina prèvia de mesos,
que comença ja el 2018, amb trobades
amb organitzacions, amb persones, de
compartir anàlisis, propostes, i que finalment acaba constituint una candidatura
on es troben persones d’àmbits professionals, polítics, d’entitats molt diversos.
Això és molt diferent del que està passant en altres opcions polítiques, que
acaben sent molt personalistes.
Quin és el model de ciutat ideal?
Com deia, la ciutat ideal seria una ciutat
dels drets, que cuida, justa, que és sostenible, però sobretot que posi la vida al
centre. És aquella ciutat que redueix les
desigualtats que existeixen entre gironins i gironines i que potencia que els
barris, allà on viu la gent, siguin el motor
de la ciutat. Fer una ciutat conjunta, collectiva, participativa, on els barris prenen el protagonisme que no han tingut
en els últims anys. Una ciutat que no només funcioni amb el dia a dia, sinó que
pensi amb una previsió de deu o quinze

Periodista, politòleg i
activista social
Lluc Salellas i Vilar (Girona, 1984), veí del
barri del Mercadal, és periodista i politòleg.
Té un màster en ciència política per la Universitat d’Edimburg. Ha treballat de periodista en diversos mitjans i ha participat en
moviments socials de la ciutat. El 2015 va
ser escollit regidor a l’Ajuntament de Girona
per la CUP-Crida per Girona, que té quatre
representats al ple, i diputat a la Diputació
de Girona. El novembre passat va deixar el
secretariat nacional de la CUP, del qual era
el portaveu.
JOAN SABATER
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Els veïns de molts barris diuen que se
senten insegurs. Què cal fer?
Que la gent se senti segura en el seu dia a
dia és imprescindible. A Guanyem, la seguretat la veiem en dos àmbits. D’una
banda, cal canviar el model policial actual, que és excessivament centralitzat, i
apostar per un model de policia que se
centri en la presència en els barris, en el
treball, en el cos a cos, en les persones i
els veïns. A més, que ho faci formada des
d’una òptica de diversitat de gènere,
d’opció sexual, de procedència, cultural.
D’altra banda, seguretat també és que la
gent tingui dret a l’habitatge, tingui garantia d’una educació pública de qualitat, que tingui un accés a la salut, no només pel que fa a centres sanitaris, sinó
també quant a coneixement, per exemple en alimentació. Això implica fer polítiques en els barris en aquests àmbits,
que considerem que s’han desatès. Si la
gent té assegurat l’accés a l’habitatge, no
hi haurà ocupacions. Si no hi ha problemes de llum en alguns barris, doncs se-

❝

el turisme és reordenar-lo. Per exemple,
que el pressupost públic no hi destini
tants diners, que busquem mecanismes
perquè la mobilitat no afecti com està
afectant els veïns, que busquem fórmules en l’àmbit dels residus, que són molts
i que acabem pagant entre tots. Tot plegat ajudarà a tenir un turisme de qualitat i equilibrar el que ara mateix està
desequilibrat. És un problema que els veïns se sentin molestos pel turisme i hi
hem de trobar solucions.
En aquest model de ciutat ideal, la mobilitat serà un punt clau?
El vehicle motoritzat privat ha de tenir
més limitacions. Avui dia ningú es queixarà perquè el Barri Vell fa uns anys fes
l’aposta per convertir-se en illa de vianants. En els últims vuit anys no hi ha
hagut cap espai de la ciutat on s’hagi fet
un projecte d’aquest nivell. Cal una ciutat que prioritzi els vianants, la mobilitat
en bicicleta i el transport públic col·lectiu. Per fer això no només es poden construir carrils bici, s’han de fer polítiques
de millores amb el bus i potenciar que els
espais de voreres guanyin pes en aquest
model actual que està pensat per al cotxe
privat. Això no ho aconseguirem en un
mandat. Volem liderar el projecte pel
qual el 2030 Girona haurà evolucionat
cap a una ciutat amable, sostenible i que

❝

Serem un govern que
treballarà inequívocament
per assolir la República
catalana des dels
municipis

Volem liderar el projecte
perquè Girona sigui una
ciutat amable, sostenible i
que doni qualitat de vida a
la seva gent

gurament hi haurà menys conflictivitat.

dona qualitat de vida a la seva gent.

Els apartaments turístics entorpeixen el
mercat immobiliari a la ciutat?
Són 700 habitatges turístics que no s’utilitzen per a habitatge diari, per a la gent
que viu a la ciutat els 365 dies l’any. Per
tant, són habitatges que surten de l’oferta que permetria equilibrar, per exemple, el preu del lloguer. Si hi hagués més
oferta, el preu segurament baixaria. Qui
digui que els pisos turístics no influeixen
en el mercat de l’habitatge està equivocat, perquè les dades ho contradiuen. El
problema hi és. El més greu és que durant aquests anys no s’ha fet política per
evitar que això vagi a més. Nosaltres proposem una moratòria que ens permeti
analitzar on som, promoure que hi hagi
un altre tipus d’habitatge i fer-ho junt
amb la Mesa de l’Habitatge, que ara mateix està anul·lada pel govern.

Què els diria als indecisos a qui els fa
por votar Guanyem perquè el consideren
un partit més a l’extrem?
Ara mateix hi ha un consens que cal un
relleu polític a la ciutat. Aquest relleu
passa per una nova generació de persones, formades, professionals, amb idees,
i que a més ho posen a disposició de la
gent i de les necessitats que tenen els
barris i els ciutadans. La nostra és la proposta que garanteix aquest relleu, la resta és continuar mirant èpoques i dinàmiques passades. Jo els diria que nosaltres
el que som és un partit que estem mirant
més al futur i que estem posant sobre la
taula els temes centrals de la vida de cada dia de la gent per garantir-los, no perquè quedin exclosos de les decisions.

Quines solucions proposa pel que fa als
problemes que genera el turisme?
El turisme és un actor important a la ciutat i ho ha de continuar sent. Però les polítiques públiques han d’anar destinades
a promoure altres sectors econòmics que
no han estat centrals. Un dels objectius
és que la riquesa que genera el turisme
reverteixi no en pocs sinó en el conjunt
de la ciutat. Així, el que hem de fer amb

Sols està clar que no podeu tirar endavant els projectes. Amb qui ho faríeu?
Nosaltres sortim a guanyar. Tenim un
projecte molt sòlid capaç de guanyar les
eleccions. Un cop ho hàgim fet, el que farem serà liderar també una nova manera
de governar. Necessitarà pactes, i els pactes no es treballaran a última hora o dues
hores abans del ple, sinó que es faran amb
un marge de temps, amb transparència i
informació. Per a nosaltres, la política és
alguna cosa més coral i més col·lectiva. ■

844498-1198504Q

anys. Per això, una de les propostes que
portem és un pla de ciutat que situï on
volem Girona d’aquí a una dècada en aspectes tan importants com ara el social,
l’ambiental, de gènere, de model econòmic. Creiem que això és totalment imprescindible en el pròxim mandat.
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De Gispert atia els
contraris a la seva
Creu de Sant Jordi
a Cs, el PSC i el PP volen que se li revoqui després que compari la
L’expresidenta del Parlament, a l’hemicicle en una imatge del maig passat ■ ORIOL DURAN

marxa de dirigents amb exportacions porcines en una piulada
Redacció

L’expresidenta del Parlament Núria de Gispert va
atiar encara més les veus
dels opositors a la concessió de la Creu de Sant Jordi
que el govern va aprovar dimarts en una piulada, que
després va esborrar, en la
qual comparteix un altre
missatge que compara la
marxa de dirigents de Cs i
del PP de Catalunya amb
l’augment d’exportacions
porcines. El missatge que
va repiular diu: “Girauta, a
Toledo; Arrimadas, a Madrid; Millo, a Andalusia;
Dolors Montserrat, a la
UE. Catalunya augmenta
les seves exportacions” i
utilitza el logotip de l’Associació Catalana de Productors de Porcí, que ahir se’n
va desmarcar tot acusant
algun anònim d’utilitzarla. De Gispert va retirar-lo
afegint-hi que mai no ha
volgut dir “porc” a ningú, i

va subratllar que li “dol”
que molta gent ho hagi volgut veure així.
La reacció del PSC va
ser presentar una proposta de resolució perquè es
revoqui l’atorgament del
guardó en no reunir les
condicions d’idoneïtat “necessàries per ser mereixedora de tan alta distinció”,
tot recordant que ja va ser
reprovada pels seus “reiterats comentaris públics,
vexatoris i excloents contra determinats diputats”.
El diputat de Cs Nacho
Martín Blanco va demanar
la compareixença del president Torra al ple perquè
doni explicacions i la vicesecretaria general del PP,
Andrea Levy, va parlar de
“misèria moral” i de “medalla d’honor a la xenofòbia”. Torra va donar per
tancada la polèmica i va recordar que es premia la
trajectòria de De Gispert. ■

El govern
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restes d’un
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El govern va retornar a la
família del maqui italià
Elio Ziglioli les seves restes, 70 anys després del
seu assassinat per les tropes franquistes, durant la
Guerra Civil. Durant l’acte
de lliurament, al qual van
assistir familiars de Ziglioli, la consellera de Justícia,
Ester Capella, va denunciar que encara queden
moltes persones enterrades “a les cunetes”. Capella també va insistir que
amb la nova llei de memòria històrica es posarà fi
als símbols feixistes de les
places i els municipis de
Catalunya. ■

La Taula del Tercer Sector
va presentar ahir 30 propostes als partits per “protegir els drets socials, lluitar contra la pobresa i enfortir el rol de les entitats
socials”, amb motiu de les
eleccions europees del 26
de maig, entre les quals
destaca l’aprovació d’un
salari mínim europeu.
Amb el propòsit de construir una Europa “més justa, participativa i integradora”, la Mesa del Tercer
Sector de Catalunya va
elaborar aquestes propostes amb els partits polítics
i els candidats al Parlament Europeu. ■
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