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L’Iran diu prou
a les pressions
dels EUA
Suspèn l’aplicació d’alguns
compromisos atòmics i insta
les potències a compensar-lo
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“S’estan diluint
les fronteres
entre el teatre
adult i el
familiar”
Els ministres d’Exteriors iranià i rus ■ EFE

Avui, a les
21.00 h

1,20€
DIJOUS · 9 de maig del 2019. Any XLIV. Núm. 14992 - AVUI / Any XLI. Núm. 13862 - EL PUNT

P6,7

De ple dret
RAÓ · Els diputats a la presó
reclamen la llibertat per exercir
tots els seus drets com a electes

PERMÍS · Defensen que tenen
immunitat, i ara cal autorització
del Congrés per seguir jutjant-los

Nacional

P8-10

On va anar la policia
hi va haver violència
Més testimonis de l’1-O al Suprem
L’ESPORTIU

Futbol Barça

Bartomeu anuncia
una profunda reflexió
L’anàlisi de

P18,19

Reus

La fragmentació podria
beneficiar Pellicer
Cap de llista del PSC a Barcelona

P14-16

Jaume Collboni
“La meva confiança en
Colau està a zero i és
difícil reconstruir-la”
Torra i la cap de l’oposició, ahir al ple del Parlament després de la intervenció del president de la Generalitat ■ EFE

“Sent aquest silenci?”
El president Torra ironitza sobre la marxa d’Arrimadas a Madrid
P7

El PSOE vol Iceta al Senat
ERC no està disposada a facilitar la seva designació
Avui, a partir
de les 10.00 h

Tot el judici de l’1-O, en directe a El Punt Avui TV. Avui, a partir de les 10.00 h
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La vinyeta

Jofre Llombart

Fer

Fer-se el suec

S

é que hi ha altres
temes d’actualitat
que mereixen l’atenció d’aquesta columna però precisament
aquí pot estar un dels
problemes més immediats. M’explico:
escoltava l’altre dia per Catalunya Informació un reportatge del Marc Vidal
sobre com Suècia afronta aquestes
eleccions europees. I podia escoltar
(en un català perfecte) l’eurodiputada
Bodil Valero, que denunciava un fet
molt greu: que arreu del món un dels
debats prioritaris és com combatre el
canvi climàtic i a Espanya, durant, la
passada campanya electoral del 28-A,
no en va sentir ni una paraula. I ara,
que estem a dues setmanes de les europees, tampoc fa la pinta que la cosa
millori. Valero recordava que al Parlament suec set de les vuit formacions
han pactat que la lluita contra el canvi
climàtic sigui una qüestió d’estat. Això
em va portar a informar-me de què
han fet, per exemple, per reduir l’emissió de gasos contaminants. El govern
suec finança amb 6.000 euros la com-

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Un dels debats prioritaris és
com combatre el canvi climàtic,
i a Espanya, durant la passada
campanya del 28-A, no se’n va
sentir ni una paraula
pra d’un cotxe no-contaminant. El govern suec paga el 25% de les bicicletes
que comprin els usuaris. Les energies
renovables estan subvencionades i l’ús
de combustibles fòssils (com el petroli) està penalitzada amb impostos més
alts. El 50% de l’energia que es consumeix al país és neta. I amb moltes menys hores de sol l’any, supera alguns
països més tropicals en la generació
d’energia fotovoltaica. La sensibilització de la població sueca amb el medi
ambient ve de molt lluny (sobretot des
de la crisi del petroli del 1973). En un
país on tenir el cotxe menys contaminant és un plus de prestigi social, és
normal que la preocupació pel canvi
climàtic sigui una empresa estructural.
Però un dels factors que expliquen la
diferència vers altres estats, com Espanya per exemple, és que l’ecologisme és un bé transversal, sense que
ningú en monopolitzi la bandera, i evidentment no s’associa només amb les
esquerres. I potser quan les etiquetes
caiguin, això passarà a ser tema de
campanya, preocupació d’estat i el
principi de la solució.

“No hi ha re com arrop”

U

n dia d’aquests deu ser Sant
Ponç. La primera vegada que
vaig penetrar a la fira que en el
seu honor es munta al carrer de l’Hospital de Barcelona em va semblar que
tot el sotabosc del país hagués caminat fins anar a acomodar-se en aquell
punt de la ciutat medieval. Totes les
plantes remeieres o oloroses hi tenien
presència d’un cap del carrer a l’altre:
camamilla, poniol, àrnica, llorer, farigola, alfàbrega, menta... i moltes altres
de les quals no en sabia el nom. Era
mig matí. Era ple de gent. He començat dient que Sant Ponç deu ser un dia
d’aquests. Els barcelonins el saben
amb exactitud. Com que no és un dia
ni una fira que s’anunciïn gaire, deu
ser que els barcelonins tenen un rellotge interior que els indica puntualment l’efemèride i els cita al carrer de
l’Hospital. Deu ser que en aquest moment de la primavera el nas els diu
que han de córrer a la fira més perfumada de totes. Suposo que es munta
al carrer de l’Hospital perquè en aquell
lloc se situa l’antic centre sanitari de
la Santa Creu, ara convertit en Biblioteca de Catalunya i seu de l’Institut

“
La cosmopolita
Barcelona celebra
Sant Ponç més que
els pobles

d’Estudis Catalans. Els malalts volen,
o volien, infusions. El dia de Sant Ponç
els devia entrar la salut per la finestra.
Ara perfuma llibres i fa reviscolar les
paraules del Fabra que donen nom a
les herbes.
Un dia d’aquests deu ser Sant Ponç
perquè a la meva ciutat el cap de setmana n’hi va haver fira. Sempre la celebrem desplaçada uns dies en el
temps. M’hi vaig personar. És un simulacre de la de Barcelona. En realitat no
hi té res a veure. S’hi despatxen embotits, formatges, garrapinyades, pegadolces... On són les herbes? Que no
som més rurals, nosaltres? Una única

parada expenia mel i fruita confitada,
ingredient també important de les fires de Sant Ponç. Taronges, meló, cireres, arrop... A casa de tant en tant
entrava l’arrop. Només en consumia el
pare. Els altres, ens limitàvem a mirar
com ingeria el xarop negre i espès que
confitava trossos de fruita. Feia un
primer tast i exclamava: “No hi ha re
com arrop.” El “re” arcaic indicava que
era una frase familiar ancestral. Un
dia li van prohibir el sucre i no hi va
haver més arrop. No podré traslladar a
la descendència l’expressió eufònica.
La vaig mussitar diumenge davant el
recipient de la parada que en contenia. Estava ple. Ningú no havia sol·licitat arrop. Ens han prohibit el sucre a
tots. Vaig veure un pom de farigola en
una parada de formatges. No era a la
venda, el tenien per fer bonic i evocar
la fira que hauria de ser. Veient el meu
interès, me’l van regalar. Em vaig sentir obligat a correspondre l’amabilitat
comprant un tall de formatge. Catorze
euros per un ram de farigola.
Sigui com sigui: que bé que va parlar de Sant Ponç, que saludable, enmig
de tants buscalls diaris.
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A la tres

“
No m’estranya,
que el Congrés
prepari un trasllat
“discret” dels presos
polítics
dia Civil farà el relleu a la Policía Nacional (nacional espanyola, s’entén)
que és qui “vigilarà”, suposo, que els
flamants diputats no s’escapin. Expliquen que per evitar segons quines
imatges, els agents que custodien els
diputats aniran vestits de paisà i que
és més que probable que, un cop arribats a destí, se’ls trauran les manilles.
Jo soc dels que parteixen de la base
que a la presó no n’hi hauria d’haver

De reüll
Anna Balcells

o puc evitar certa sensació d’angoixa davant de
cada estudi que es divulga als mitjans sobre el
deteriorament accelerat del planeta. L’últim, sense anar
gaire lluny, el que publicava aquesta setmana l’ONU
sobre la devastadora pèrdua de biodiversitat, una
extinció d’espècies animals i vegetals que s’afegeix al
desgel dels pols, a l’escalfament global i a totes les
plagues bíbliques que provoca el canvi climàtic. Aquests
diagnòstics sobre la salut de la Terra no només generen
alarma i desolació sinó també molta impotència, ja que
revertir la manera com la humanitat
Ens falta
es relaciona amb la natura (o més
ben dit, la maltracta) és una tasca
pressionar
que depassa les nostres
més per a una titànica
capacitats, la dels individus i dels
autèntica
països aïllats. Canviar, com caldria,
transició
els models de producció i de
consum només té l’impacte desitjat
ecològica
si es fa a escala global.
Per això no m’estranya que hi hagi qui dubti si serveix
d’alguna cosa fer la compra amb tuppers per evitar
plàstics i safates de porexpan, menjar fruita de km 0,
instal·lar plaques solars a casa o renunciar als
combustibles fòssils, si no és que ho fa tota la humanitat
alhora. La pregunta és: i quina alternativa ens queda, si
no? El que ens falta potser és ser més exigents amb els
nostres governants perquè impulsin d’una vegada una
autèntica transició ecològica per avançar cap a una
economia més neta i sostenible. I, mentrestant, no
baixar la guàrdia.

cap, de pres polític, i que per tant els
que han estat elegits com els nostres
representants (els hagi votat vostè o
no) haurien de gaudir de plena llibertat. Però no. No crec que el Suprem els
concedeixi la llibertat que ahir els seus
advocats van tornar a demanar. Els
veurem al Congrés dels Diputats escortats per agents de la policia. Serà
una vergonya. I em fa l’efecte que per
això parlen de “desplegament discret”, d’“amb el mínim enrenou possible” i d’estalviar-los la imatge d’ells
amb manilles. Però jo em pregunto: i
qui se la vol estalviar, la imatge de les
manilles? Els presos o l’aparell judicial
i polític espanyol? S’imaginen, quatre
diputats prenent possessió emmanillats? I després Romeva, quan hagi
d’anar al Senat? Quina imatge donarien? S’imaginen, aquesta foto als mitjans internacionals? No sé què acabaran fent. Però les manilles, físiques o
metafòriques, hi seran igualment.

Les cares de la notícia
COMISSARI DE L’EXPOSICIÓ ‘CATALONIA IN VENICE’

Pedro Azara

Angoixa
verda

N

http://epa.cat/c/xmn4oj

El Suprem
i els drets
dels electes

Sense manilles

E

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

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

s veu que el Congrés dels Diputats ja està preparant la logística
perquè d’aquí a tretze dies, que
és quan es constitueix formalment el
Congrés dels Diputats, els quatre presos polítics que ara també seran parlamentaris espanyols (Oriol Junqueras,
Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep
Rull) puguin deixar aquell dia les seves obligacions habituals (presó i judici al Suprem) per assistir al ple. A mi
em sembla fantàstic. Ho haurien de
fer aquest dia i tots els dies de l’any.
Perquè de votacions al Congrés n’hi
haurà cada dia i ells són els nostres representants. Es veu, doncs, que ja s’està preparant tot per a aquest dia. I que
del trasllat dels diputats des de Soto
del Real al Congrés dels Diputats se
n’encarregarà la Guàrdia Civil, que vol
fer “un desplegament discret” que provoqui “el menys enrenou possible”.
Sentia ahir a la ràdio que, un cop arribats al Congrés dels Diputats, la Guàr-

Accedeix als
continguts del web

Art que fa perdre el cap

-+=

L’Institut Ramon Llull (IRL) ha obert les portes del
pavelló amb què Catalunya participa per desè any
consecutiu en la Biennal de Venècia. Hi presenta
l’exposició Catalonia in Venice - to Lose Your Head
(Idols), que reflexiona sobre la particular i intensa
relació de l’ésser humà amb les estàtues.
PERIODISTA

Núria Cañamares

Creix el teatre familiar

-+=

L’autora del llibre Mostra d’Igualada, 30 anys i cap
de premsa de la mostra de teatre infantil i familiar
explica en una entrevista que les fronteres entre el
teatre adult i el familiar s’estan diluint. Cada vegada hi ha més companyies de teatre adult que salten al familiar perquè hi troben feina.
ENTRENADOR DEL FC BARCELONA

Ernesto Valverde

Desfeta històrica

-+=

Com a entrenador del primer equip és el màxim
responsable de la desfeta del Barça, que, per segon any consecutiu, queda eliminat de la Champions d’una manera impròpia, humiliant, per a
una plantilla de la categoria de la blaugrana. N’és
el màxim responsable, però no n’és l’únic.

Després dels lamentables
episodis amb què ens han
obsequiat les altes instàncies de la
justícia espanyola, passant-se la pilota de l’una a l’altra i portant-se la
contrària sense cap vergonya, no
podem ser gens optimistes respecte de com resoldrà el Tribunal Suprem la nova prova d’estrès que se
li ha presentat després de les eleccions del 28 d’abril. Ha de prendre
tres decisions lligades entre si que,
a banda de tornar a posar a prova la
qualitat democràtica de l’alt tribunal, posen en evidència, una vegada
més, que el judici als independentistes catalans vessa política per totes les costures, que són infinites.
Ha de donar resposta amb celeritat a la petició que han fet les defenses dels diputats Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull i del senador Raül Romeva
per tal que puguin exercir els seus
drets com a electes. Els advocats
tornen a demanar la llibertat per als
cinc dirigents polítics, no només
perquè puguin anar a prendre possessió el càrrec el proper dia 21, sinó perquè el puguin exercir plenament, com ha de ser, atès que no hi
ha cap sentència que els ho impedeixi. El Suprem també ha d’aclarir
com es resol el suplicatori, és a dir,
si demana permís al Congrés i al
Senat per jutjar els electes processats o si, per contra, tira pel dret i
considera que no ho ha de fer, i finalment, o al mateix temps, si suspèn el judici mentre es tramita el
suplicatori, tal com està previst en
la llei d’enjudiciament criminal.
Els antecedents no conviden a
l’optimisme. Tenim molt present
com en el cas dels electes al Parlament de Catalunya el jutge instructor de la causa general contra l’independentisme, Pablo Llarena, va
suspendre sense escrúpols els
drets dels diputats processats.
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Fatxenderia
Llarena replica a Boya si vol que
la processi per rebel·lió.
L’exdiputada de la CUP acusa el
jutge de falta d’imparcialitat i
d’organitzar una “pantomima”.

David Brugué

20
anys

David Murillo Bonvehí. Professor del Departament de Ciències Socials d’Esade

Si molesta
a la dreta

A

anys

Procés de pau
El bombardeig de l’OTAN contra
l’ambaixada xinesa a Belgrad,
amb un balanç de quatre morts
i una vintena de ferits, complica
el procés de pau per a Kosovo.

Tribuna

Full de ruta

quest vespre comença la campanya electoral de les
municipals i de les europees. Quinze dies
(més) en què sentirem propostes de tota mena sobre les
virtuts i les idees d’uns i altres. Però ja
fa algunes jornades que els candidats
concedeixen entrevistes i participen en
actes i van desglossant el seu programa. Entre les que ja s’han fet n’hi ha
dues que m’han cridat especialment
l’atenció. Perquè totes dues venen de
les dretes (encara que uns ara vulguin
anar cap al centre) i perquè totes dues
tenen un denominador comú: voler
treure’s de sobre el que no els agrada i
portar-ho lluny.
La primera l’ha fet el candidat a l’alcaldia de Madrid de Vox, Javier Ortega
Smith. Sabut és que als d’aquest partit
tot el que sigui evolució, acceptació i
normalitat els queda lluny. Li van preguntar què pensava fer amb la celebració del Dia de l’Orgull Gai. La resposta va ser clara: treure’l del centre
de Madrid, perquè sembla que els ho-

10

La tercera hora
El PSOE i el PP reobren la
guerra per la tercera hora. Els
socialistes avisen que tenen
temps per reaccionar contra la
llei catalana d’educació.

Jiménez i els acords

A

dmiro la professió de periodista. Xammar, Montanelli, La
història de La Vanguardia de
Gaziel publicada a l’exili per Edicions
Catalanes de París... Admiro les circumstàncies en què treballen i com
intenten fer sentir la seva veu enmig
de pressions personals, econòmiques
i empresarials diverses. Per als que
tenim la rara llibertat de dir el que
pensem, el risc d’equivocar-nos en
l’adjectiu o en el tema és menor. Et
deixaran de convidar a fer xerrades,
deixaràs de fer calés amb uns o altres, però guanyar-te les garrofes en
una altra banda limita el risc de manera important.

constant la censura, les pressions, la manipulació de
textos o titulars, ja és una altra cosa.
Per això m’ha deixat tant parat llegir
El director, de l’excap d’El Mundo
David Jiménez. Un text kamikaze
que fa un retrat de la premsa espanyola esfereïdor. Posar tants noms i
cognoms seguits de confessions aberrants converteix el llibre en un cas de

SUPORTAR DE MANERA

És el que tenen
en comú molts partits de
dretes: en lloc d’oferir
solucions, passen
els problemes a casa
d’un altre

El lector escriu

mosexuals embruten, fan soroll i molesten molts ciutadans. Digues que sí.
D’això se’n diu democràcia. És a dir, els
gais molesten, però la desfilada de les
forces aèries o la cabra de la Legión no
ho fan. Ni embruten. Ni fan soroll. Tampoc és que sorprengui el rebuig a la comunitat homosexual d’un partit ultraconservador, però si pretens governar
no pots decidir en funció de qui a tu
t’agrada i de qui no. Perquè va en contra d’aquest dogma de Déu que sembla que és la Constitució per a ells.
L’altra proposta la va fer el candidat
del PP a Barcelona, Josep Bou, en una
entrevista que publicava ahir aquest
diari. Bàsicament el que ve a dir és que
a la ciutat hi ha massa cotxes. I que
com que molesten, s’han de fer pàrquing dissuasius a poblacions properes pagant-los un cànon per l’ajuda.
Com si els altres municipis de l’àrea
metropolitana no tinguessin prou problemes propis. De fet, és el que tenen
en comú molts partits de dretes: en
lloc d’oferir solucions, passen els problemes a casa d’un altre.

b D’un temps ençà el PSOE,
el PP i Cs s’autoanomenen
partits constitucionalistes,
ells mateixos, i a una bona
part dels catalans ens han
batejat com a “colpistes”.
Aquesta classificació interessada deixa agents polítics fora de l’equació. És Vox
un partit constitucionalista,
segons ells?
On col·loquem Unidas Podemos. De fet, tots els partits de l’Estat espanyol són
constitucionalistes, perquè
tot el sistema polític se’n deriva, de la Constitució. Un
català independentista també ho és, només que el que
vol és superar l’actual estatus polític modificant-la per
encaixar-hi en forma de república. De fet el PP, el
PSOE, el PSC i Vox s’haurien
d’anomenar partits immobilistes; els catalans mal anomenats “colpistes” només

pornografia periodística de primera
magnitud. D’Alierta a Florentino,
n’hi ha per a tothom. No deixes de
sorprendre’t de la impunitat de personatges com Villarejo. Et preguntes
per quins mecanismes Fernández
Díaz, després d’escampar porqueria,
torpedinar partits i persones, dictar
titulars i utilitzar a voluntat mitjans
de comunicació i recursos policials,
ha evitat la presó.
cal anar un
cop més a la història. Una de les seves
lleis diu que el poder econòmic busca
el poder polític. Com el poder econòmic tendeix a la concentració, el seu
poder creixent malda per condicionar
el poder polític. Com, al seu torn, el poder polític vol assegurar la seva estabilitat, malda per condicionar la feina
periodística. Uns i altres cauen sobre
els mitjans limitant la seva veu, condicionant la seva ideologia i establint-hi
el que Jiménez anomena “els acords”.
El resultat final: la gran claveguera
descrita on el compte de resultats justifica una línia editorial, una ètica pe-

riodística i el bescanvi d’informació
per mentida quan això obeeix als interessos dels accionistes. Aquest és el
periodisme de xantatge i trabuc que
patim. De la portada de Vanity Fair
abans de les eleccions a Cayetana Álvarez de Toledo, passant per les audiències gairebé nul·les de televisions
autonòmiques convertides en No-Do
regionals, a la batalla pel Grup Zeta
entre Mediapro i Prensa Ibérica. Tot
és manifestació del mateix mal.

PER ENTENDRE TOT PLEGAT

SI UNA IDEA QUEDA CLARA en el text és la

necessitat de comptar amb un observatori dels mitjans que posi l’ull, de
manera permanent, en la intersecció
entre capital i mitjans de comunicació. Com en l’anunci: es busquen persones íntegres i valentes per a una feina tan important com perillosa. Els
problemes de qualitat democràtica, a
l’Estat espanyol, són indestriables
dels de la qualitat periodística. I, com
en els casos de corrupció, el primer és
posar-hi llum abundant en aquestes
clavegueres fosques. A veure si els
amics de Mèdia.cat s’hi animen.

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

Immobilistes i
republicans

som republicans; Unidas Podemos, també. En la divisió
entre immobilistes i republicans hi entren tots els partits polítics; en la ficció interessada entre constitucionalistes i independentistes, no.
LLUÍS MATAS VIVES
Calella (Maresme)

S’eliminaran
els ‘likes’
d’Instagram?
b Durant les últimes setmanes el director de la xarxa social Instagram ha anunciat la
possibilitat d’eliminar el
comptador de reaccions i likes
de l’aplicació. El propòsit
d’aquest fet és disminuir la
“mentalitat de ramat” i enfocar-se més en la qualitat i autenticitat dels continguts que
en la necessitat d’obtenir reaccions. Amb l’aparició de les
xarxes socials, molta gent ha
deixat de gaudir de molts moments que haurien de ser especials només per obtenir li-

kes o per valorar la seva feina
depenent de la quantitat que
rebi d’aquests. Per contra,
molta gent amb talent no està
prou reconeguda pel simple
fet de no tenir tants seguidors
o ser tan influents com d’altres. Obsessionar-se amb
aquests comptadors ha esdevingut una patologia estesa
arreu del territori, fet pel
qual crec que eliminar-los
provocarà un canvi existencial en la generació mil·lennista. El problema, però, no
són les xarxes socials en si i
els números que n’extraiem,
sinó l’ús i la importància que
els donem dins un món en
què s’ha convertit en més
important el fet d’aparentar
que el fet de ser.
ESTER VALLÈS PIÑOL
L’Arboç (Baix Penedès)

L’àlbum
de cromos
b Som les alumnes de l’escola de l’Estany i us expli-

carem el nou projecte que
estem fent. Aquest projecte
és un àlbum de cromos de
l’escola.
En aquests cromos surten
pares, mares de l’AMPA,
alumnes i mestres… Cada
setmana ens donen alguns
paquets de cromos en què
hi van 5 cromos a cadascun.
Per aconseguir els cromos
hem d’organitzar i fer gimcanes. Ara, nosaltres, els de
4t i cicle superior, estem
preparant una gimcana per
a tots els altres alumnes de
l’escola. A l’àlbum també hi
ha activitats, com per exemple dibuixar la teva classe,
escriure els noms dels nens
i nenes, descriure la classe.
També hi ha una entrevista o
articles d’opinió.
A nosaltres ens agrada
que ens donin cromos, però
encara ens agrada més fer i
organitzar les gimcanes.
ALUMNES DE L’ESCOLA
DE L’ESTANY
L’Estany (Moianès)

| Punt de Vista | 5

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 9 DE MAIG DEL 2019

La frase del dia

“Si el papa Francesc nomena arquebisbes separatistes a
Catalunya, que no compti amb mi”
Alejo Vidal-Quadras, FUNDADOR DE VOX I EXLÍDER DEL PP A CATALUNYA

Tribuna

De set en set

Medalles franquistes

Del Chester al
‘food truck’

Sara Muñoz

Miquel de Crusafont. Doctor en història

Q

uaranta anys de dictadura feixista han deixat, com és lògic, la
seva empremta, i costarà molt
d’esborrar. La lentitud de les esmenes
ja es fa més difícil d’entendre, i s’han
hagut d’anar guanyant alguns avenços
gràcies, especialment, a la pressió que
han exercit diferents entitats que
s’han preocupat de defensar la nostra
dignitat.
ÉS CERT QUE hi hagué a l’inici de la tron-

tollant democràcia una certa renovació dels nomenclàtors urbans i que es
restituïren els noms veritables de moltes poblacions, però quedà un llarg camí a recórrer i han estat aquestes entitats les que han fet una tasca exemplar
per a anar avançant en aquest camí tan
inexcusablement lent. La reclamació
dels papers de Salamanca i les exhumacions de les fosses de la guerra en
són alguns exemples.
màxim d’aquesta inconseqüència, després de tants anys de
democràcia, tenim, per exemple el Valle de los Caídos amb el dictador i assassí exhibint els seus trofeus en forma de
soldats republicans enterrats allà contra la voluntat, és clar, de les seves famílies. Ara es parla de treure el dictador, però és obvi que l’única restauració possible seria el retorn a les seves
tombes familiars de tots els que ell i els
seus varen assassinar en una guerra
que no tenia res de civil i que només
pretenia mantenir-los en el poder. Fet
això, l’edifici s’hauria lògicament d’enderrocar.

TORNANT AL NOSTRE TERRER,

resta encara una llarga feina en la neteja del nostre nomenclàtor, per exemple. No es
tracta només dels criminals principals,
molts dels quals ja varen ésser eliminats d’entrada. Es tracta també d’una
munió de noms que res tenen a veure
amb la nostra cultura i que segueixen
presidint carrers importants de la nostra terra. A Sabadell, per exemple, tenim carrers principals a nom de Garcilaso, Calderón de la Barca o Moratín.
Penso que si volem honorar literats,
potser estaria més bé parlar de Verdaguer, Ruyra o Maragall, per posar al-

COM A ESPANTALL

TOT AIXÒ SUCCEEIX,

però, en terres que
no pertanyen a la nostra nació i la solució final dependrà d’uns polítics de
dretes i pretesament d’esquerres que
han anat amablement tolerant fins ara
una cosa tan impresentable, per exemple, com una Fundación Francisco
Franco.

Sísif
Jordi
Soler

“
És obvi que les
medalles i guardons
donats a Franco i la
seva camarilla
haurien de ser
anul·lats, així com
els atorgats per
l’adhesió al règim,
però també caldria
revalidar en
democràcia els que
van ser merescuts

guns exemples. Això seria la normalitat a l’hora de donar noms de carrers a
persones que han fet alguna cosa per
enaltir la nostra cultura, i no la d’altres
nacions que, sens dubte, ens han estat
enemigues des que ens varen ocupar
entorn del 1714.
que en algun moment
han estat motiu de debat han estat
les medalles, condecoracions i altres
honors que varen atorgar les autoritat
franquistes del moment, fossin ajuntaments, diputacions o altres organismes, entre elles el mateix estat.
Què cal fer? S’han de donar totes per
anul·lades?

UN DELS TEMES

HI HA EL FET que tots aquests reconeixements foren donats per autoritats no
democràtiques i, per tant, il·legítimes
i, per tant, per aquest sol fet manquen
d’autoritat moral i, per tant, de valor.
També és cert, però, que hi ha moltes
persones homenatjades, que s’ho mereixien de sobres. És per això que caldria trobar una solució equànime.
AL NOSTRE ENTENDRE,

la qüestió té una
fàcil solució. Certament que han d’ésser nul·les, per naturalesa, totes les distincions donades al dictador i a tota la
seva camarilla, però resten la de molts
altres personatges, des d’artistes fins a
científics, per exemple, que caldria
considerar amb més deteniment. Llavors caldria anul·lar totes aquelles distincions que es caracteritzessin per
mèrits d’adhesió al règim dictatorial i
revalidar ara i, per tant, democràticament, les que fossin merescudes pels
seus serveis al país. D’aquesta manera
no es perjudicaria la memòria de ningú
i alleugeriríem les llistes d’aquests
guardons dels noms de persones indesitjables que, a més, perjudiquen el bon
nom tant de les que les varen merèixer
realment com de les que es vagin donant avui.

S

i vols que et votin,
el primer que has
de fer és aconseguir
que la gent et conegui. Ho repeteix sovint
un conegut polític català. Les xarxes socials han contribuït a
accelerar el nivell de popularitat dels
polítics, però és més que evident que a
Twitter, Instagram o Facebook no s’hi
cou ni una ínfima part del que bull al
carrer. Ara que ja s’ensumen les eleccions municipals, els caps de llista tenen clar que la proximitat al veí els pot
garantir uns quants suports, fins i tot
més enllà de les sigles que representen. Per això en els esprints finals per
ser el més famós de la classe veurem

Aquests dies veurem invents
més propis d’un ‘reality
show’ que d’una campanya
invents que semblen més propis d’un
reality show que d’algú que aspira a
gestionar el bé comú dels seus veïns. A
Badalona estem veient un alcalde passejant-se per la ciutat amb un sofà
Chester, imitant el peculiar Risto Mejide, o un dels seus rivals recorrent els
carrers amb un food truck, les furgonetes restaurant que estan de moda. Fa
uns anys, al Maresme, un candidat va
arribar a rifar una moto entre els assistents als seus mítings. De moment, a
casa nostra, ningú ha arribat a anunciar-se a la famosa aplicació de contactes Tinder per atreure votants com
va fer una candidata mexicana, però,
vista la progressió, és millor no descartar res. A tots els que aquests dies tindreu la possibilitat d’intercanviar quatre paraules amb un aspirant a alcalde
o alcaldessa: potser estaria bé demanar-los que també mirin d’arribar a la
gent amb una gestió responsable del
resultat que obtindran.
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El Parlament
acomiada
Arrimadas

La líder de Cs se’n
va al Congrés amb
un últim
enfrontament
dialèctic amb Torra

Eleccions a les
Cambres de
Comerç

Barcelona tria el
substitut de Valls
després de 17 anys
al capdavant de la
institució

Reclamen llibertat i imm
FET Els diputats en presó preventiva
reclamen al Suprem la llibertat per
exercir els drets com a electes MÉS La
defensa al·lega que ja gaudeixen
d’immunitat i que ara cal l’autorització
del Congrés per continuar jutjant-los
Emma Ansola
BARCELONA

La batalla entre política i
justícia continua viva a
compte del procés independentista i des d’ahir té
un nou escenari, el Congrés, i a més a més, sense
precedents jurídics.
Els diputats electes de
Junts per Catalunya i
ERC, és a dir, els exmembres del govern de la Generalitat Oriol Junqueras,
Raül Romeva, Jordi Turull
i Josep Rull, així com l’expresident de l’ANC Jordi
Sànchez, van iniciar ahir
els tràmits per accedir a
l’acta de parlamentari a la
cambra legislativa d’acord
amb el resultat de les eleccions del 28 d’octubre.
El primer pas és presentar credencials al Congrés
conjuntament amb la declaració de bens per després acatar la Constitució
de forma presencial en la
primera sessió constitutiva fixada per decret el pròxim 21 de maig a les 10 del
matí. És a partir d’aquest
tràmit quan es considera
que el parlamentari gaudeix ja de tots els seus
drets com a diputat a
Corts.
Per poder fer efectiu
aquesta primera fase, la
defensa dels cinc diputats
electes es van adreçar ahir
al Tribunal Suprem, on
se’ls jutja per un delicte de
rebel·lió, perquè s’aixequin les mesures cautelars
i se’ls concedeixi la llibertat per poder exercir els
seus drets com a càrrecs
electes. En la petició es
destaca el principi democràtic de representació
política dels ciutadans, un

dret i deure que han adquirit els cinc presos polítics
arran el 28-A.
En l’escrit, Junqueras,
Romeva al Senat, Sànchez, Rull i Turull fan avinent el seu interès per recollir l’acta i assistir al ple
de constitució del dia 21,
així com la resta de tasques parlamentàries. Però, a més a més, i el que es
converteix en el punt conflictiu i susceptible d’interpretació legal, és quan es
fa referència a la immunitat dels cinc diputats. No
en va, de la seva aplicació
dependria el temps en què
els cinc diputats podrien
exercir com a tals, perquè
una cosa és recollir l’acta i
adquirir la condició de diputat, i l’altra, continuar
exercint el càrrec.
Això és així perquè la
defensa entén que la immunitat parlamentària
s’adquireix tan bon punt
els candidats han obtingut
escó, és a dir, quan són
electes, i per tant ara mateix ja gaudirien d’aquesta
condició. Aquesta situació
obligaria el Suprem a demanar a la cambra legislativa l’autorització per poder continuar jutjant-los.
Això és el que es demana
també en la petició feta arribar ahir al Suprem. És el
que s’anomena suplicatori, i aquesta autorització
s’hauria de sotmetre a votació en una comissió i
posteriorment en un ple
del Congrés.
Durant el temps que durés aquest procés, i sobre
la base de la llei que regula
els suplicatoris, que és del
1912, i l’article 751 i següents de la llei d’enjudiciament criminal (Le-

Drets i deures dels càrrecs electes investigats penalment
A Constitució Espanyola
· Article 71.2
Durant el seu mandat els diputats i senadors
gaudiran d’immunitat i només podran ser
detinguts en cas de flagrant delicte. No
podran ser inculpats ni processats sense la
prèvia autorització de la cambra respectiva.

B Reglament del Congrés dels
Diputats
· Article 20
2. Els drets i prerrogatives seran efectius des
del moment mateix en què el diputat sigui
proclamat electe.
· Article 21
1. El diputat quedarà suspès dels seus drets i
deures parlamentaris:
1r. Per aplicació de normes de disciplina
parlamentària establertes en aquest
reglament.
2n. Quan, concedida per la cambra
l’autorització d’objecte d’un suplicatori i
ferma la resolució de processament,
estigui en situació de presó preventiva i
mentre duri aquesta.
2. El diputat quedarà suspès dels seus drets,
prerrogatives i deures parlamentaris quan
una sentència ferma condemnatòria ho
comporti o quan el seu compliment impliqui
la impossibilitat d’exercir la funció
parlamentària.

C Llei d’enjudiciament
criminal (Lecrim)
· Article 750
El tribunal que trobi mèrits per
processar un senador o un diputat
per causa de delicte, s’abstindrà de
dirigir el procediment contra ell fins
a obtenir la corresponent
autorització del cos colegislador al
qual pertany.
· Article 751
També es posarà en coneixement del
Congrés i del Senat la causa que
existeixi pendent contra el que,
estant processat, hagués estat elegit
senador o diputat a Corts.
· Article 753
En tot cas, se suspendran pel
secretari judicial els procediments
des del dia en què es doni
coneixement a les Corts, estiguin o
no obertes, deixant les coses en
l’estat en què llavors estaven, fins
que el cos colegislador respectiu
resolgui el que consideri convenient.
· Article 755
L’autorització es demanarà en forma
de suplicatori, amb els càrrecs que
resultin contra el senador o diputat,
amb la inclusió dels dictàmens del
fiscal i de les peticions particulars
en què s’hagi sol·licitat l’autorització.
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Les frases

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

“Cal respectar la
separació de poders; si
el Suprem no demana
autorització tindran un
problema”

“Sota la hipòtesi que
el Congrés denegués
el suplicatori, seria
absurd que el judici
seguís”

Andreu van den Eynde

Jordi Pina

crim), els advocats dels
tres diputats de JxCat van
més enllà i apunten que el
procés judicial hauria de
ser suspès.
Tanmateix, aquesta línia d’interpretació xoca
amb la que algunes fonts ja
apuntaven ahir que defen-

sarà la fiscalia. En aquest
sentit, s’assenyala que la
immunitat s’adquireix per
fets relacionats amb el
mandat legislatiu per al
qual s’han escollit els diputats. Així interpreten l’article 71.2 de la Constitució
que, paradoxalment de-

ADVOCAT DE JUNQUERAS I ROMEVA

ADVOCAT SÀNCHEZ, RULL I TURULL

fensen ambdues parts. En
aquest cas, per la fiscalia,
tots cinc parlamentaris
afronten una causa penal
sorgida durant un mandat
anterior en un altra cambra legislativa, la catalana,
per la qual cosa, asseguren, no caldria que el Suprem demanés autorització al Congrés per continuar el judici. Encara més:
s’apunta que, un cop recollida l’acta de diputat i acatada la Constitució, el Suprem aplicaria l’article
384 bis de la Lecrim, que ja
es va fer servir per suspendre’ls com a diputats de la
cambra catalana, i també
els retiraria del Congrés.

El segon motiu és que ara
són “acusats”, ni “inculpats” ni “processats” per
aturar una causa penal a
un diputat amb el permís
del Congrés.
A favor de la defensa
dels diputats electes sembla jugar l’article 751 de la
Lecrim, que fixa que s’haurà de posar en coneixement dels legisladors la
causa pendent contra la
persona que en situació
processal hagués estat escollida diputada a les Corts
o al Senat. En tot cas no fa
explícit els tràmits a seguir
per uns diputats amb tots
els drets polítics intactes i
sense condemna ferma. ■
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President... però
del Senat
Jordi Alemany

“No pararé fins a ser president de la Generalitat”, deia
fa alguns dies Miquel Iceta. I resulta que no, que de
moment sembla que volia dir del Senat. Així és Iceta,
que amb tants anys a la política és dels que, si un té
paciència per furgar a l’hemeroteca, el vent li produeix
uns canvis en l’argumentari que tomben. Aquí un altre
exemple: el 2012 deia que un referèndum “s’ha de po-

der fer per la via de l’acord”; el 2014 defensava que el
PSC sí que volia una consulta a diferència del PSOE; el
març passat que si el 65% del catalans volia la independència “la democràcia ha de trobar un mecanisme
per habilitar-la” i pocs dies després parafrasejava Sánchez i assegurava que no hi hauria independència, ni
referèndum ni autodeterminació. Parole, parole...

munitat
El primer secretari socialista, Miquel Iceta, ahir al Parlament ■ ACN

Iceta aspira a presidir el Senat
amb la renúncia de Montilla
i el suport del Parlament
a El líder del PSC necessitarà majoria simple a la Ciutadella en una votació
secreta dimecres vinent a ERC no està disposada a facilitar-ne la designació
Emili Bella
BARCELONA

Cs també recorre contra Puigdemont

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

Ciutadans va presentar ahir
un recurs d’empara al Tribunal Constitucional contra les
resolucions de la justícia ordinària que permeten que el
president de la Generalitat
Carles Puigdemont i els exconsellers Antoni Comín i
Clara Ponsatí es presentin a
les eleccions europees. El
PP també va anunciar dilluns
que recorreria a l’alt tribunal.
Aliè a aquest darrer intent
d’apartar-lo, el president exiliat té previst participar en
actes de campanya en diversos països europeus, entre

els quals hi ha Eslovènia (demà), Alemanya, el Regne Unit
i Bèlgica. Sense anar gaire
lluny, ahir va visitar Schengen
(Luxemburg), per emfasitzar
la seva llibertat de moviments. “Seria un bon senyal
per a la democràcia espanyola que els presos polítics sortissin en llibertat”, va afirmar.
La candidatura de Junts per
Catalunya va presentar ahir
els cartells de campanya,
amb el lema Persistim i guanyarem! La formació utilitzarà furgopaperetes per repartir-ne entre l’electorat. ■ E.B.

Miquel Iceta aspira a convertir-se en la quarta autoritat de l’Estat. El primer
secretari del PSC i líder
dels socialistes al Parlament ha acceptat l’oferta
del president del govern
espanyol, Pedro Sánchez,
per presidir el Senat. Espera compaginar el nou
càrrec amb el de diputat a
la Ciutadella i tampoc no
preveu deixar les seves
responsabilitats al capdavant dels socialistes catalans. El PSC no pensa
obrir el debat de la pròxima candidatura al Parlament “fins que toqui”, segons fonts del partit. “Descarto ser ministre. Tinc
molta feina fins a arribar a
president [de la Generalitat]”, deia Iceta la setmana passada a RAC1.
Per dur a terme aquesta
maniobra, els socialistes
han forçat la renúncia
com a senador del presi-

dent José Montilla, que va
ser designat pel Parlament, i confien que la cambra aprovi l’enviament d’Iceta en substitució seva.
El president, Roger Torrent, va activar ahir els
tràmits perquè la votació
es pogués fer avui mateix,
aprofitant que hi ha ple, i
així estalviar-se’n un d’extraordinari en plena campanya electoral, però la
junta de portaveus va
acordar de celebrar-ne un
dimecres de la setmana vinent per abordar el nomenament. L’òrgan va considerar que no hi ha cap urgència per resoldre la
qüestió, tal com va defensar Junts per Catalunya.
El PSC, Ciutadans, el PP i
els comuns preferien enllestir-ho avui. La constitució del Senat és el dia 21
i Iceta hauria de ser senador en aquella data per poder accedir a la presidència. “L’última vegada que
el Senat va intervenir va
ser per suspendre l’auto-

nomia en una votació en
què Iceta va tenir un pes
molt important”, va recordar Gemma Geis (JxCat).
Ara bé, ERC no està disposada a facilitar la designació, que necessita de
majoria simple (més vots a
favor que en contra). Al socialista li caldria l’abstenció d’algun diputat del bloc
independentista per evitar un empat (donada la
composició dictada per
Pablo Llarena), sempre
que tingui garantit el suport de Ciutadans, el PP i
els comuns. A favor seu té
l’entrada en joc dels
acords per formar la mesa
al Congrés i que el partit
taronja ha de substituir
José María Espejo-Saavedra a la del Parlament. En
contra, que la designació
es fa mitjançant votació
secreta. “Entenem que ja
tenen els suports necessaris per tira-ho endavant,
perquè a nosaltres ningú
ens ha dit res, ho ha d’aprovar el Parlament i dis-

posar de les majories suficients; volem deixar clar
que aquestes majories no
són amb nosaltres, a nosaltres no se’ns espera perquè, si no, s’hauria plantejat d’una altra manera”, va
subratllar el portaveu republicà, Sergi Sabrià. “Així no es fan les coses, no és
manera de prendre decisions, ho hem sabut a través de la premsa, no podem supeditar les institucions catalanes al repartiment de cadires del
PSOE”, va afegir-hi.
Abans de la designació,
Iceta haurà de superar un
hearing per constatar la
seva idoneïtat i presentar
una declaració de les seves
activitats professionals.
La comissió de l’Estatut
dels Diputats haurà de dictaminar que no hi ha incompatibilitats que impedeixin que sigui senador.
El candidat no tindria cap
problema per ser elegit a la
cambra alta: el PSOE hi té
majoria absoluta. ■
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Votants de l’1-O destaquen
la no-violència sense policia

a Expliquen al Suprem que als seus centres no hi van anar ni la policia espanyola ni la Guàrdia Civil i no hi
va haver incidents a Un veí de Calella detalla que agents es van orinar a sobre seu des d’un hotel

Josep Grima, un jove
empresari de Calella va relatar a la sala que al seu municipi van votar amb tranquil·litat, que fa anys que
estan acostumats que al
poble hi hagi agents de la
Guàrdia Civil als seus hotels, però la nit de l’1-O, en
veure les imatges de les
càrregues policials van tenir un incident molt desagradable. “Érem unes cinquanta persones que cridàvem i protestàvem d’avant
de l’hotel, hi havia un cordó
policial dels Mossos, i des
dels balcons ens feien gestos i amb les armes. Eren
ells els que provocaven; fins
i tot es van orinar a sobre
nostre. Un agent de paisà

La xifra

—————————————————————————————————
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vehicles es van quedar sense
embarcar al port de Barcelona, per la dificultat provocada
per policies en dos vaixells.

Els advocats Ana Bernaola i Jordi Pina en els interrogatoris amb testimonis proposats per ells, ahir. Al costat, el veí de Calella Josep Grima ■ EPA

Mayte Piulachs
BARCELONA

Les defenses de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep
Rull van insistir ahir, en el
judici contra els independentistes catalans, a evidenciar que les escenes de
violència que es van viure
durant la jornada del referèndum d’autodeterminació a Catalunya van ser exclusivament provocades
per les accions d’agents de
la Guàrdia Civil i de la policia espanyola contra els
concentrats de manera
pacífica als centres de vo-

tació.
Així, els divuit ciutadans de diferents municipis de Catalunya que van
declarar ahir al Tribunal
Suprem com a testimonis
van assegurar que l’1-O va
ser una “jornada festiva” i
que van poder votar sense
que es produís cap acció
violenta perquè no va aparèixer cap furgoneta amb
els antiavalots dels dos
cossos policials espanyols.
“Les declaracions del delegat del govern espanyol a
Catalunya, que havien
d’actuar, i els vídeos on es
veia la policia que pegava a

la gent van provocar un
efecte crida i va venir molta més gent al centre”, va
explicar Lluís Peiris, enginyer tècnic de Llinars del
Vallès a l’advocada Ana
Bernaola, de l’equip de defensa de Sànchez, Rull i
Turull. “Les imatges de la
policia van provocar molta
indignació”, va assegurar
també Alfons Barceló, informàtic jubilat d’Alforja.
En el seu relat natural i
gens estudiat (com sí que
tenien alguns agents), els
ciutadans van coincidir a
explicar que als centres es
van fer accions lúdiques la

Cal 2,1 milions més a la
caixa de solidaritat
Redacció
BARCELONA

L’Associació de Foment de
la Caixa de Solidaritat va
fer ahir una crida ciutadana per mirar de recaptar els
2,1 milions d’euros que falten per pagar la fiança imposada pel jutjat d’instrucció número de 13 de Barcelona, que té encausats una

trentena d’alts càrrecs per
l’1-O. La fiança que demanen a 17 d’aquestes persones ascendeix a 5,8 milions
d’euros i ja hi ha 3,7 milions
recaptats.
El vicepresident de l’associació i expresident del
Parlament, Ernest Benach, es va mostrar confiat
que podran recaptar la resta abans que expiri el ter-

mini, fixat per demà, divendres, o que amb la quantitat ja lliurada els advocats
tindran marge per negociar quan ingressen la resta
de la fiança. El vicepresident d’Òmnium, Marcel
Mauri, va explicar ahir en el
mateix acte que, en el cas
que no es pugui abonar tota
la fiança, el jutjat número
13 pot procedir a l’embar-

va baixar i ens va pegar
amb una porra extensible,
fins i tot al gos d’una noia”,
va assegurar Grima, amb
els ulls oberts com taronges
del fiscal Jaime Moreno,
que va respirar en saber
que la denúncia que van posar s’ha arxivat, tot i que hi
han presentat recurs.
Finalment, va declarar
el director general del Port
de Barcelona, José Alberto
Carbonell, que va relatar
que el primer dels dos
vaixells hotel es va rebutjar
en no saber que era per a
policies i noliejat per
l’Estat. També va indicar
que la presència d’agents
als molls va causar greuges,
com la no càrrega de
més d’un centenar de vehicles. ■

vigília de l’1-O i que una parella de Mossos va anar als
locals diversos cops per informar-los que tenien l’ordre d’aturar la votació i
que els veïns es posaven a
la porta i no els deixaven
passar. No es va produir
cap insult, ni escopinada,
ni cops de porra ni estirada
de cabells, i com que la parella de mossos, segons els
testimonis, es veia superada pel nombre de concentrats, van desistir d’entrar-hi, en opinió d’Isabel
Castell, regidora i advocada de la Sénia, i de Montserrat Higueras, que vota-

va en un centre del barri de
Gràcia de Barcelona. Els
testimonis, tal com va passar arreu del país, van explicar que van anar ben
d’hora als centres de votació i que “per sorpresa” uns
desconeguts portaven les
urnes i el material de votació. Els fiscals, l’advocada
de l’Estat i els advocats de
Vox van mantenir la seva
incredulitat que no sabessin qui eren les persones
que van portar el material
de votació. “Ens vam autoorganitzar entre els veïns”,
repetien els testimonis
d’ahir.

gament de béns personals
dels encausats, unes persones que “no estan en la primera línia política”. La presidenta de l’ANC, Elisenda
Paluzie, va remarcar que
“l’autodeterminació no és
un delicte” i que el procés
obert al jutjat d’instrucció
13 de Barcelona demostra
que és una “causa general
de vulneració de drets”.
Des del 9 d’abril, l’associació de la caixa de solidaritat ha pagat 2,5 milions
pels encausats del jutjat
d’instrucció 13; i, 6,2 milions en fiances, 120.000
en multes i 40.000 per diferents activistes. ■

La presidenta de l’ANC, a l’esquerra, amb el vicepresident de
la caixa, al centre, i el vicepresident d’Òmnium ■ ACN
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L’ALTRA CARA DEL JUDICI
LA CARA I LA CREU
LES FRASES
“L’única anècdota del dia va
ser quan va entrar al col·legi
un noi embolicat amb una
bandera espanyola. Va votar i
el van aplaudir”
AGUSTÍ VALLS

Veí de la Pobla de Mafumet

“Vaig entrar una urna al
centre. No sé com va arribar”
CARLES VALLS ARNÓ

Electricista dels Hostalets de Balenyà

“Els Mossos ens van dir que
ens donaven una estona per
desallotjar. Quan van tornar
encara hi havia més gent i no
van poder entrar”

FERRAN ESPADA

Testimonis
solidaris amb el
groc ben visible

Marchena renya
les reticències a
respondre a Vox

Els ciutadans que van participar en l’1-O estan donant
tota una lliçó de solidaritat.
Pràcticament la totalitat de
la vintena de testimonis que
van declarar ahir portaven ben visibles
insígnies de color groc en reivindicació
dels presos polítics que s’asseuen al
banc. La majoria portaven el llaç groc a
la solapa, però alguns van afegir símbols. L’Agustí Valls no es va estar de dur
una motxilla i la corretja del rellotge de
color groc, la Maria Rosa Arboix hi afegia un penjoll o altres duien el pin d’una
papallona o una flor de color groc.

El president del tribunal,
Manuel Marchena, va estar
ahir especialment dur a
l’hora de tallar les protestes
dels testimonis per haver de
respondre a l’acusació representada per
Vox. Els advocats del partit d’ultradreta
no van preguntar a tots els testimonis
de la jornada, i als qui ho va fer es van limitar a preguntar si es van haver d’inscriure en algun lloc per votar l’1-O. Tots
els ciutadans interpel·lats per Vox van
respondre “per imperatiu legal”, però
van ser durament advertits pel jutge i
obligats a respondre.

ELS TESTIMONIS

Un ampli mosaic territorial i
professional del que va ser
el referèndum de l’1-O
Les defenses estan mostrant al tribunal
l’amplitud social i la transversalitat del
que va suposar l’1-O. I ho fan aportant
testimonis absolutament variats. Ahir,
la vintena de ciutadans que van declarar
davant el Suprem van configurar un
ampli mosaic tant territorial com professional. Entre els testimonis d’ahir hi
va haver una agent de viatges, un científic bioquímic, fusters, informàtics, jubilats, una botiguera, administratius,
electricistes, una advocada, un empleat
de banca, un empresari, un tècnic electrònic o la secretària d’una entitat cultural. De municipis tan diversos i distants
com Barcelona, la Sénia, la Pobla de Mafumet, Lliçà, Llinars del Vallès, Vilanova
del Vallès, Calella, Alforja, Balenyà, Vic o
Anglesola.

MARGA BORRÀS

Agent de viatges de la Pobla de
Mafumet

“Vam anar a protestar davant
l’hotel on s’allotjaven els
policies, i els agents ens
mostraven les armes i se’ns
pixaven a sobre. Eren ells els
que ens provocaven”
JOSEP GRIMA

Empresari de Calella

LA DECISIÓ

Santi Vila no pot recuperar
la fiança de 50.000 euros
per la llibertat condicional
Els advocats Andreu van den Eynde i Jordi Pina, ahir, davant del Tribunal Suprem ■ EFE

LA PETICIÓ
“M’estranyaria molt que el
conseller decidís sobre qui
atraca o no al port”
JOSÉ ALBERTO CARBONELL

133133-1209693Q

Director del Port de Barcelona

Els presos polítics electes volen exercir
Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi
Turull, Josep Rull i Raül Romeva van
sol·licitar ahir al Suprem l’excarceració
per poder prendre possessió del càrrec
electe en la sessió constitutiva al Con-

grés i al Senat, i després per exercir les
funcions parlamentàries. En els escrits
recorden al tribunal que ha de demanar
el suplicatori a les cambres espanyoles
per continuar amb el procés judicial.

El tribunal va desestimar ahir la petició
de la defensa de Santi Vila perquè se li
retornés la fiança de 50.000 euros que
va aportar el novembre del 2017 per eludir la presó. Vila va al·legar que l’assistència al judici li provoca una “disminució rellevant” dels ingressos i assegura
que es troba en situació econòmica
“d’extrema necessitat”. El tribunal considera que “no s’ha modificat el risc de
sostracció a l’acció de la justícia” i que la
fiança es va fixar pensant en les conseqüències que es derivin del judici.
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L’ILLA DE ROBINSON

GEMMA BUSQUETS
L’ENTREVISTA JORDI ARMADANS

PER LLOGAR-HI CADIRES
LLUÍS MARTÍNEZ

Puigdemont fa rosegar ceba
El cas del president Puigdemont
és de mal pair. Carmen Ferreras, a
La Opinión, es lamenta: “Ser secessionista en aquest país surt
molt barat.” El Periódico de Extremadura denuncia que l’objectiu de Puigdemont és “trobar motius d’enfrontament amb l’Estat”,
i Roberto L. Blanco, a La Voz de
Galicia, exigeix una reforma legal
“immediatament!”. Al mateix diari, Ernesto S. Pombo es lamenta
de la “victòria anímica” aconseguida per Puigdemont, i Jorge de
Esteban a El Mundo opina que el
cas s’ha d’estudiar a les facultats
“per demostrar el que no s’ha de
fer en un estat de dret”. Exacte.

“La mobilització
pacífica és la via
per avançar”
Igor Llongueres
l director de Fundipau, Jordi Armadans, va participar ahir a L’illa de Robinson, d’El Punt Avui TV

E

Va declarar al Suprem el 25 d’abril. Com ho va viure?
Vaig deixar constància un cop més que es poden tenir
valoracions diferents sobre el procés i el projecte polític
de la independència i de com es van fer les coses, però el
que no es pot fer és negar els fets i tergiversar la realitat,
inventant un escenari
de violència. Satisfet
de poder haver expressat algunes coses, tot i
que no deixa de ser un
judici complex amb
una certa tensió amb
el que pots dir o deixar
de dir.
Va parlar de la iniciativa En Peu de Pau.
Qualsevol analista sense implicació en el procés pot valorar que són
set anys de mobilitzacions massives en escenaris diferents i mai
El plató, ahir ■ ADRIÀ REIXACH
hi ha aparegut una dinàmica de conflictivitat, de violència, de tensió o d’incidents. Pensem que és un valor en positiu, el caràcter pacífic de les mobilitzacions. I la iniciativa En Peu de Pau el
que va voler és tenir en compte els esdeveniments que
passaven, destacar-los; és la via necessària per avançar.

Els perills de la lògica
aplicada a la política

El diàleg que més
agrada a l’unionisme

Política, i no tribunals,
per solucionar el cas

Santiago Trancón parla del Quixot, però abans hi escriu: “Si Catalunya és una nació, deixa de ser de
tots els espanyols per passar a ser
propietat dels qui siguin reconeguts com a catalans.”

Camilo José Cela Conde vol diàleg
per resoldre els problemes: “Però
el més lògic i desitjable seria que
es fes entre els forces polítiques
amb més pes en nombre d’escons.” Diàleg amb qui pensi igual.

Emili Pons escriu sobre el conflicte actual que es vol tapar a cop de
tribunal: “És evident que Espanya
no resoldrà el seu problema fins
que abandoni la via judicial i tracti
el tema català des de la política.”

Dos dels punts clau del judici són la violència i la vulneració dels drets fonamentals.
Per mi és molt inquietant. Aquest judici pot afectar en
el futur molts ciutadans. Amb aquesta visió tan exagerada, més enllà del dret, clarament política, és un perill
per a la mobilització de la ciutadania i la reivindicació
social. La desobediència civil ha estat històricament
una eina perquè les societats avencessin. No ha fet retrocedir drets i democràcia, sinó que ha permès de guanyar drets i democràcia. És una eina que la ciutadania
pot fer servir per fer aflorar conflictes oblidats i invisibilitzats.

816563-1208947Q
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Torra admet que no poden
atendre ni mínims socials
a En corresponsabilitza Catalunya en Comú i PSC per no haver aprovat els pressupostos a El

president insta Pedro Sánchez a obrir la legislatura espanyola reprenent el diàleg polític
Xavier Miró
BARCELONA

“Ni aquestes condicions
de mínims, no som capaços d’atendre”, reconeixia
ahir el president de la Generalitat, Quim Torra, respecte de la incapacitat
pressupostària del seu govern per afrontar les reclamacions que fan els treballadors de l’ensenyament,
la sanitat, els bombers o la
funció pública. Ho admetia davant dels retrets que
li feien ahir en la sessió de
control del ple del Parlament els presidents dels
grups del PSC i Catalunya
en Comú. Però Torra els
feia corresponsables de la
situació perquè ni uns ni
altres han estat capaços
de posar-se d’acord per
aprovar el pressupost de la
Generalitat.
La presidenta del grup
de Catalunya en Comú,
Jessica Albiach, va retreure novament a Torra que,
després d’un any de la seva
investidura, “el govern no
governa, no sap com resoldre els problemes, no reacciona, va tard i malament”. Recordant-li que
avui els estudiants es manifesten contra el preu de
les taxes universitàries i a
favor de la ILP per rebaixar-les i que el dia 16 ho faran els professors de l’ensenyament secundari, Albiach va advertir a Torra

El vicepresident, el president i la cap de l’oposició, que ahir es van dedicar un adeu punxant en el ple del Parlament ■ ACN

que “no veu venir la primavera calenta com no va
veure venir la tardor calenta, plena de mobilitzacions”. Albiach, que també
es va referir explícitament
a les llistes d’espera sanitàries “disparades” per
deixar clar que les conselleries d’ERC també eren
responsables de la situació, va retreure al govern
que, segons ella, es dediquessin a discutir sobre la
Creu de Sant Jordi i la polèmica i frustrada concessió a l’expresidenta del

Les frases

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

“No veu venir la
primavera calenta
com no va veure venir
la tardor calenta, de
mobilitzacions”

“Ha fracassat en la
renda garantida. No
iguala la cobertura
que hauria de
substituir”

“Si haguessin aprovat
el pressupost, una
gran part de les
reivindicacions
s’haurien resolt”

Jessica Albiach

Miquel Iceta

Quim Torra

Parlament, Núria de Gispert. Tot i admetre que el
seu govern no ha estat capaç de fer front a propostes de mínims reclamades

pels treballadors dels serveis públics i socials per
una situació “enquistada”
i “conflictiva” com a conseqüència de les retallades,

Torra va reivindicar l’esforç de l’executiu i va posar
l’exemple de la promoció
de 500 bombers després
de sis anys sense cap con-

PRESIDENTA DEL GRUP DE CATCOMÚ

PRESIDENT DEL GRUP DEL PSC

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

vocatòria pública i de la inversió de 90 milions en el
parc mòbil. Alguns dels dèficits s’haurien pogut abordar amb un pressupost, va
recriminar Torra a Catalunya en Comú.
També el president del
grup del PSC, Miquel Iceta, va acusar Torra d’haver
fracassat en el desplegament de la renda garantida perquè, havent contractat una empresa per posar ordre als expedients,
l’executiu reconeix implícitament que no té mitjans
humans i tècnics per fer-hi
front. El president va culpar de la lentitud del desplegament la intervenció
de l’autogovern amb l’article 155, primer, i la manca
de pressupost, ara, tot reivindicant que, si el juny
del 2018 hi havia 18.000
expedients per resoldre,
ara només en queden
4.400 i s’ha recuperat “el
ritme que calia”. També
els socialistes en va fer corresponsables per no haver
facilitat l’aprovació del
pressupost: “Hi havia més
de 300 milions previstos
per a la renda garantida.”
D’altra banda, Torra
també va aprofitar la sessió de control per demanar
al president Pedro Sánchez el reinici del diàleg
polític entre governs per
buscar una sortida al conflicte polític. Per Torra, el
resultat de la votació a Catalunya i Espanya suposa
un “mandat claríssim” per
reprendre el diàleg: “Que
sàpiga escoltar bé què han
votat els ciutadans espanyols, que han votat tornar allà on ells ho van deixar, a la taula del diàleg.”
La petició la formulava públicament poques hores
abans que se sabés que
Sánchez ha proposat Iceta
com a nou president del
Senat. ■

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

Xavier Miró

CRÒNICA

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

Qui bé et desitja et farà somriure

Q

ui bé et desitja et farà patir,
diuen els pares als seus fills,
que no entenen que renyarlos sigui una manera d’estimarlos, de fer-los bé. També la dialèctica política democràtica sembla
renyar el contrari com si l’ajudés
a repensar la seva posició. Encara
que sigui impossible, com entre el
president Torra i la cap de l’oposició, que ahir es deien l’hora dels

adeus perquè Inés Arrimadas
participava en el seu darrer ple al
Parlament abans d’anar com a diputada al Congrés.
La relació política entre tots
dos acabava com va començar.
Malament. Arrimadas va preguntar al president quin balanç feia
de la seva gestió a un any de la investidura. Retòricament, perquè a
Arrimadas tant li feia el que po-

gués respondre. Només era l’excusa per clavar-li plantofada a la
rèplica. Per això Torra no li va respondre. “Estic expectant per la
seva pregunta”, li va comentar en
espera de la rèplica. La cap de
l’oposició efectivament va replicar
que no podia valorar la gestió
perquè no havia fet res, que era el
president del “llaç als ulls” que no
li deixa veure els problemes reals

del país, que col·loca els amics i
aplaudeix la “violència” dels CDR.
Torra va deixar la cambra en silenci uns instants i, en acabat, va
comparar aquell silenci amb el
pas d’Arrimadas pel Parlament: el
“no-res”. No ha construït res, ha
crispat, ha volgut fracturar la societat, ha fet antipolítica, li va etzibar. Però la dialèctica democràtica en un Parlament també és el

teatre de la política, on els renys
tenen més punxa verbal que personal. Moltes vegades més pa
que formatge. També entre Torra
i Arrimadas. “Aquest silenci és el
que queda del seu pas pel Parlament”, havia començat Torra. I Arrimadas i Carrizosa, que la substituirà a la presidència de Ciutadans a la cambra, van somriure.
Pel bé de tots.
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Cap de llista del PSC a Barcelona

Jaume Collboni

“En una ciutat no
pot semblar que ni
n’hi ha ni es fan
complir les normes”
GOVERN · “Surto a guanyar i, si guanyo, aposto per construir majories en funció de la
matèria, pactes en temes estratègics de ciutat i acords puntuals” ESQUERRES · “La meva
confiança en Ada Colau és zero i és difícil reconstruir-la” SEGURETAT · “La delinqüència i
l’incivisme s’han disparat i, si vols esmenar-ho, primer de tot ho has de reconèixer”
JUANMA RAMOS

Joan Rueda
BARCELONA

Q

uan algú es presenta a unes
eleccions és perquè vol guanyarles, però després dels resultats
de les generals, deu pensar que
és ben possible.
Una de les lectures dels resultats que
fem és que no només hi ha una onada de
canvi a favor dels socialistes a Espanya i
a Catalunya, sinó que també és per superar el conflicte polític i entrar en la via
del diàleg, d’una banda, i per parlar dels
problemes reals de les persones, de l’altra. Aquestes són les dues idees força
amb què hem tret aquests magnífics resultats a Barcelona i arreu d’Espanya.
Els resultats tenen a veure amb el retorn
de la política. La política es fa parlant, es
fa amb acord. I, a més, crec que l’agenda
social del president Pedro Sánchez i dels
socialistes ha estat molt clara i aquesta
onada de canvi és sobre la qual nosaltres
podem guanyar les eleccions municipals
d’aquest maig a Barcelona.
Tot sembla indicar que es mantindrà o
s’incrementarà la fragmentació al consistori. Quina és la seva idea de govern?
La prèvia és guanyar. Nosaltres el que
fem és una proposta com a partit d’esquerres no independentista i com a partit amb una àmplia experiència de govern. A partir d’aquí, el que ens caracteritza és parlar i dialogar. Jo insisteixo
que si jo soc escollit alcalde el meu taran-

nà serà construir acords fonamentats en
propostes de ciutat. La meva idea és no
presentar un programa electoral a l’ús,
justament per aquesta fragmentació, sinó fonamentar la nostra proposta política en pactes i acords de govern. Pactes
en temes estratègics, com ara la seguretat i l’habitatge, i plans d’acció de govern
que requereixin la majoria del ple per tirar-les endavant.
L’únic pacte d’esquerres sense una força
independentista possible és amb Colau.
Jo en Colau hi he perdut la confiança política i personal després de la ruptura.
Crec que va cometre un error històric
perquè va malmetre una coalició d’esquerres que podia haver tingut recorregut doblegant-se a la lògica del procés independentista. Per tant, la meva confiança en Colau és zero i és difícil reconstruir-la.
Per tant, en cas de guanyar, es decantaria per un govern en minoria?
Les majories també es van construint en
funció de la matèria, no? Pensi que en
aquest fracàs de l’alcaldessa Colau, en
aquesta decepció respecte a les expectatives inicials, hi ha un exemple molt clar:
el tema de l’habitatge. El pacte per l’habitatge que es va impulsar el segon any de
mandat va tenir el suport des de Ciutadans fins al PDeCAT, és a dir, no va ser
un xec en blanc però sí que va rebre un
ampli suport per a una política que era
prioritària per a nosaltres. I aquest és un
exemple del model que jo tinc al cap per

fer governable la ciutat. Una altra cosa és
que després s’hagi fracassat en la política
d’habitatge, però aquesta ciutat té
aquesta tradició i la política local afavoreix aquesta manera d’arribar a acords
que milloren la vida de la gent.
Valls i el PP l’interpel·len per fer un govern purament constitucionalista. Això,
vostè, ho té al cap?
Jo el que vull és guanyar les eleccions per
un projecte d’esquerres no independentista. Crec que l’opció del senyor Valls ha
punxat clarament. La seva desfilada a la
plaça Colón juntament amb Vox ha demostrat que és un enviat del senyor Rivera, per molt que intenti explicar una
altra cosa, i això, en aquests moments,
està molt lluny de les posicions dels socialistes.
I el PP?
El PP s’ha guanyat, a pols, la irrellevància a Catalunya. Ha estat un partit que
ha girat l’esquena al país, sobretot en
aquests anys tan crítics... Torno al principi: la política es fa parlant, intentant
entendre què fan els altres.
Què ha passat perquè la inseguretat sigui el principal problema de la ciutat de
Barcelona?
Doncs que la delinqüència s’ha disparat.
La delinqüència i l’incivisme. I això és un
fet, i els fets, quan els vols esmenar, els
has de reconèixer. Hi ha hagut un negacionisme de part de la senyora Colau
d’un fet que ja es detectava abans de sor-

tir a les estadístiques, parlant amb els
veïns, amb els comerciants, amb la gent
que trepitja el carrer... Ja fa més d’un any
i mig, abans de fets més greus com ara
els narcopisos, ja es detectava que la petita delinqüència s’havia incrementat a
la ciutat. I això passa només a Barcelona,
no és un fenomen global com diu el govern; no, a Madrid no ha passat, a València no ha passat, a Sevilla no ha passat...
I per què ha passat a Barcelona?
Doncs perquè la política de la senyora
Colau ha estat la de no política de seguretat, la de no confiar en la Guàrdia Urbana perquè la tenien estigmatitzada, la de
no ser conscient que hi ha un moment
en què la política de prevenció, la que
identifica la política de seguretat d’esquerres, ja no és suficient i s’ha de passar
a l’acció. I aquest passar a l’acció els ha
costat molt, massa, i ho han fet malament. I ara tenim una situació a Ciutat
Vella mai vista en vint o trenta anys, i
aquí s’hi s’haurà d’actuar amb molta contundència. Jo defenso l’autoritat democràtica de l’Ajuntament; en una ciutat hi
ha normes i l’Ajuntament les ha de fer
complir, i si no ens agraden, les canviem.
Però el que no pot semblar és que no hi
ha normes o que no es fan complir, i això
és el que ha passat a Barcelona.
Entre les seves propostes, hi ha un augment del nombre de policies, tot i que la
ràtio de Barcelona ja és d’1,80, com marca la llei.
Sí, però hi ha un problema amb els Mos-
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Aposta per un nou
parc de la Ciutadella
Jaume Collboni, nascut a Barcelona l’any
1969, ha citat aquest diari al parc de la Ciutadella. I ho fa per denunciar l’estat de degradació de la zona de l’hivernacle, però
també per avançar que la seva proposta és
“donar un sentit científic a tot el parc, recuperar l’hivernacle, treballar el concepte del
zoo del futur, connectar-lo amb el mar, renaturalitzar tot el front litoral”. Tot plegat un
seguit de propostes per a un espai concret
de la ciutat que anirà explicant al llarg de la
campanya. Collboni, que va ser diputat entre els anys 2010 i 2014, és ara president del
grup municipal del PSC. En aquest mandat,
ha estat, durant 18 mesos, segon tinent d’alcalde gràcies a un pacte que Barcelona en
Comú va trencar en una decisió que encara
no comprèn “des d’una òptica d’esquerres”.

Als manters se’ls ha
d’acompanyar cap
a una activitat legal,
però no es pot
normalitzar una il·legalitat

❝

S’ha de tornar a fer
promoció turística, però
no per atreure’n més, sinó
perquè vinguin els millors,
els que nosaltres volem

❝

❝

sos. El govern de la Generalitat no ha
complert el desplegament previst. La
meva proposta de política de seguretat
és una política pública, que ha de tenir
molt a veure amb la prevenció i la proximitat, i per fer millor això necessitem
més policies al carrer. Per això plantegem l’augment dels 1.000 efectius, com
ja es va fer en la darrera etapa socialista,
la de l’alcalde Hereu. Sabent, a més, que
uns tres-cents d’aquests són només per
suplir les jubilacions.

dre que es doni carta de naturalesa al fet
de la venda ambulant il·legal afavorint la
creació d’un sindicat. I qui és la patronal? Al davant del sindicat, qui s’asseu, la
màfia? S’ha d’acompanyar la gent que
està en aquesta activitat perquè tingui
una activitat legal, que tingui els papers
en regla i tingui una feina normal, però
no podem normalitzar una il·legalitat.

cas el catalanisme més de centre, sinó
per la seva expertesa en matèria de seguretat. Quan planifiques la prevenció has
de tenir en compte que tens una població
flotant molt important, has de preveure
els set milions de pernoctacions. El turisme no és la causa, però no és un factor
que no pots obviar.

Què hem de fer amb els manters?
És una activitat il·legal, no es pot permetre que s’ocupi il·legalment la via pública,
no es pot permetre que es faci competència deslleial al comerç que paga impostos
i compleix les normes i, el que és pitjor
per a una persona d’esquerres, no es pot
conviure amb normalitat amb el que és
una evident explotació laboral. A més, jo
que vinc del món sindical, no puc enten-

Aquests problemes d’inseguretat i incivisme, tenen a veure amb el model de turisme que hi ha a Barcelona?
És un factor que s’ha de tenir en compte.
La pressió turística ha produït una ocupació de la via pública, que siguin els mateixos turistes objecte dels fets delictius... Jo, per això, tinc confiança en la
incorporació com a número 3 de la llista
de l’Albert Batlle, ja que la seva incorporació no només té a veure amb la voluntat de la meva candidatura d’arribar a un
espectre ideològic més ampli, en aquest

L’Exposició Universal
tornaria a posar Barcelona
al món; es pot fer i no calen
grans inversions, perquè
s’han de fer igualment

Com podem fer que el turisme desplaci
la seva pressió sobre el centre?
Més que parlar de pressió sobre una part
de la ciutat, que és evident al centre, del
que hem de parlar és de quin turisme volem. Perquè si tens molt turisme però és
respectuós amb el destí, no has de tenir
cap problema. El problema del model turístic de Barcelona primer ve generat pel
discurs antiturista del govern de Colau;
segon, el turisme ha d’estar al servei de
la ciutat i no la ciutat al servei del turisme, i, en tercer lloc, s’ha de tornar a fer
promoció turística però no perquè vin-

guin més turistes, sinó perquè vinguin
els millors turistes, i això vol dir explicar
la ciutat al món. Jo aquesta política que
ha consistit en no fer promoció pensant
que així no vindria la gent, em sembla ingènua i una irresponsabilitat. El que hem
de fer és explicar la Barcelona cultural, la
del patrimoni, la gastronòmica, la de la
diversitat..., no la del turisme de postal,
que és la que fa que la gent només vingui
a la Sagrada Família o al Picasso. Allà, a
les icones de la ciutat, els tindrem igual,
però, en canvi, si treballem per tenir el
turista que ens interessa, el que respecta
el destí, jo crec que hi haurà un canvi fonamental.
Cal augmentar la taxa turística?
Sí, per redistribuir els beneficis del turisme. De fet, en els 18 mesos que vam estar al govern vam aconseguir que la ciutat gestionés el 50% de la taxa turística,
contra l’opinió del govern de la Generalitat. Nosaltres defensem que el 100% de
la taxa ha de quedar-se a Barcelona.
I què va canviar en la gestió?
El 50% de la taxa que es quedava a la ciutat anava a cultura, i amb això vam rehabilitat patrimoni i vam posar oferta cultural a l’agost allargant el Grec. D’aquesta manera es visualitzava que hi havia
un retorn de la taxa en coses que el barceloní també pot fer servir. Cal acabar el
discurs de la turismofòbia, que ens fa
molt mal perquè la ciutat no pot semblar
hostil al visitant, perquè som una ciutat
que rep congressistes de les fires, profes-
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300 euros.” Ja pagaran els impostos
quan l’empresa funcioni! I, com vam fer
amb el programa Llença’t, que encara està vigent, zero impostos el primer any
per als emprenedors. I també la taxa Ballarín, com li dic jo, que és que les grans
plataformes de distribució digital paguin
una taxa per l’ús de la ciutat. Som empreses que estan establertes fora, que paguen els impostos a fora però fan servir
la ciutat. Estimem que cobraríem uns 7
milions d’euros que servirien per digitalitzar el comerç de proximitat.

sors universitaris o artistes que venen a
fer residències, i no podem semblar una
ciutat hostil, això és l’anti-Barcelona.
Com revertiria la situació que hi ha a
Barcelona pel que fa a l’habitatge?
Perquè els preus del lloguer baixin el que
hi ha d’haver és més oferta. Plantejar-ho
d’una altra manera és enganyar.
Per tant, cal construcció d’habitatge social de lloguer?
Per tant, cal construcció d’habitatge social de lloguer. Proposem recuperar el
ritme de construcció de l’etapa socialista, de 1.000 habitatge per any. Ara estem en el mínim històric de construcció i
amb el màxim de gent en llista d’espera.
I, molt important, una política d’habitatge pensada per a la classe mitjana i la
classe treballadora. Nosaltres el que volem és que les famílies treballadores no
hagin de marxar de Barcelona. La política d’emergència residencial és molt important però no pot ser l’única, com ha
passat ara. El problema que tenim ara és
que les parelles joves, entre els salaris,
encara que ara hagi pujat el salari mínim, i els preus de l’habitatge, han d’emigrar. Nosaltres ho vam fer, amb tota la
modèstia i totes les mancances del món,
però el meu objectiu és que les famílies
treballadores no hagin de marxar.
La mobilitat i la qualitat de l’aire van lligats. Proposen la gratuïtat del transport
en episodis de contaminació.
El mitjà de transport que més fa servir el
barceloní és anar a peu. I una ciutat caminable és més sociable, més sana, no
contamina, dona vida... No hem de perdre aquesta perspectiva, això és una joia.
La gratuïtat que proposem té a veure
més amb una funció pedagògica, que la
gent interioritzem que l’alternativa, usar
el transport públic, és un acte de militància mediambiental. Això forma part de la
petita contribució que tots hem de fer
per respirar l’aire més net. No és la solució, però sí que té un sentit pedagògic.
I quina és la solució, doncs?
L’aposta pel transport públic, la connexió del tramvia amb el traçat que tècnicament i econòmicament sigui més adequat i anar incorporant solucions de mobilitat elèctrica, que són el futur.
I les superilles?
A mi m’agrada més parlar de pacificació.
Les darreres experiències de superilles
no han estat positives perquè s’han dissenyat des d’un despatx. Jo hi crec quan
tenen a veure amb la morfologia urbana.
Nosaltres, quan vam governar, fèiem superilles tot i que no en dèiem així, però
les fèiem a les viles, a la vila de Gràcia, a
Sants, allà on la morfologia d’una forma
natural et convida a restringir el trànsit.
Al programa plantegem que vies importants de la ciutat es pacifiquin o que s’hi
redueixi la velocitat.
I el peatge de congestió?
No hi crec. El que hem de fer són incentius en positiu. Quan alguna ciutat com
ara Madrid, i li reconec el coratge, ho ha
fet és perquè ja hi havia una situació de
no retorn..., i jo crec que no cal arribar a
aquest extrem.
Parlar de mobilitat a Barcelona també

Proposa que Barcelona aculli l’Exposició
Universal el 2030. Què en trauria Barcelona?
Jo vull que Barcelona el 2030 sigui una
ciutat modèlica, a l’avantguarda de la
lluita contra el canvi climàtic i del creixement inclusiu, que és el que diu l’agenda
2030, un compromís de 190 països del
món. A més, l’any 2029 celebrarem el
centenari de l’exposició del 1929 i, també, l’espai firal de Montjuïc està pendent
de remodelar-se des de fa temps. Ajuntant aquests factors i esbrinant que el
lloc per a l’exposició del 2029 està vacant, he proposat acollir-la, i muntar
l’oficina tècnica per fer-la seria una de les
mesures dels cent primers dies.
Però, què en treu?
Que Barcelona es marqui en els propers
deu anys tornar-se a posar al món. Barcelona, el 2030, ha de tornar a posar-se
al capdavant en matèria mediambiental i
social, ha de ser la Barcelona on les ciutats vinguin a compartir les millors experiències. Es pot fer, no requereix una
gran inversió en infraestructures, perquè s’ha de fer igualment, i és un gran incentiu per tenir propostes a mitjà termini que la ciutat fa molt que no té.

JUANMA RAMOS

és parlar de Rodalies. Què cal fer perquè
l’Estat compleixi?
Doncs aprovar els pressupostos de l’Estat de Sánchez, que preveien 500 milions per a la província de Barcelona en
infraestructures, i la majoria anaven a
Rodalies. És evident que a Madrid també
saben que la Barcelona metropolitana,
perquè hi ha polítiques com aquesta o
l’habitatge que s’han de començar a veure a escala metropolitana, no la podrem
fer si no tenim el transport. Actualment,
la decisió de moure’t d’un lloc a un altre
no té a veure amb la distància, té a veure
amb el temps, i, per tant, això vol dir ferrocarrils puntuals i amb freqüències adequades.
Proposa un salari de referència, què és?
En matèria econòmica, la primera mesura, que no és menor, ha estat del govern
espanyol: la pujada del salari mínim,
que, contra el que deia la dreta, no ha
destruït ni un lloc de treball. Nosaltres
hem establert un salari mínim metropolità, perquè la mesura econòmica natural
és l’àrea metropolitana, no el municipi,
de 1.200 euros. Donem aquesta xifra,
treta d’un estudi seriós, del que costa
viure a l’àrea metropolitana, com a referència per a les negociacions dels convenis col·lectius. Hi ha dues maneres de to-

car el salari mínim, serioses: una és com
a Madrid, via BOE, i l’altra és incentivant
les negociacions dels convenis col·lectius.
Facilitar la creació d’empreses i la tasca
dels emprenedors. Cada quatre anys
hem d’escoltar aquesta promesa?
És que en la darrera etapa hi ha hagut
una hostilitat directa cap a l’economia de
la ciutat. I crec que Barcelona ha d’estar
orgullosa del que s’ha fet amb el 22@,
planificada fa 20 anys i on ara arriben
més inversions, on es creen més llocs de
treball qualificats. En matèria de promoció econòmica, la ciutat pot fer dues coses: promoció i planificació urbanística.
En promoció, explicant que aquesta és
una ciutat ben connectada, amb mà
d’obra qualificada, amb cultura emprenedora, i, per tant, dient “Vine i inverteix a Barcelona”. I urbanísticament,
preveure que ha d’acollir una activitat
econòmica i fer-la possible. La meva visió
de Barcelona és la d’una ciutat amb activitat econòmica, i això a vegades s’obvia.
Els veïns i les veïnes viuen a Barcelona,
però també hi han de treballar. A més,
cal posar les coses fàcils: proposem suprimir la taxa d’inici d’activitat, ja que
ara tenim una forma molt curiosa de rebre els emprenedors: “Hola, com va? Són

Però encara pot funcionar aquest model
dels grans esdeveniments?
Si de Barcelona se n’ha dit la ciutat dels
prodigis és perquè ha aconseguit fer coses de gran magnitud transformadora i
de repercussió internacional, que és el
que l’ha caracteritzat. I crec que el Fòrum 2004 també va fer la seva contribució.
Més sobre grans esdeveniments: Manuel
Valls parla d’uns Jocs d’Estiu el 2032,
trenta anys després dels del 1992.
Al senyor Valls no li han explicat que a
l’Ajuntament vam fer un debat durant
un any en una comissió que va arribar a
un consens prou ampli que incloïa que
aquest tema no es faria servir en campanya electoral.
Alguns líders socialistes consideren que
en aquest mandat Barcelona no ha liderat l’àrea metropolitana com cal.
Si Colau no ha liderat la ciutat..., li ha
mancat visió de ciutat, en aquesta visió
de la gran Barcelona. És fonamental que
l’alcalde de Barcelona tingui visió metropolitana de tot, no només de les polítiques d’habitatge o transport. Barcelona,
com a millor ambaixadora de Catalunya
al món, no es pot presentar dient que és
una ciutat d’1,6 milions d’habitants... La
gent se’t queda mirant i pensa: “Tan
pocs?” S’han d’impulsar polítiques que
agreguin ajuntaments. Falta una visió
més àmplia i transversal del que és ser
avui alcalde de Barcelona. ■
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El col·lectiu trans vindica la
seva visibilitat i paper actiu
a les llistes municipals
a Defensen que la seva presència als consistoris servirà per fer polítiques que

integrin la diversitat, cobreixin les seves necessitats i erradiquin la transfòbia
Jordi Alemany
SABADELL

Clara Palau dirigint-se als assistents en l’acte de presentació, ahir a Sabadell ■ J. ALEMANY

El moviment trans segueix els passos del feminisme

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

La visibilització i l’apoderament trans no sorgeixen del
no-res. Per Clara Palau, candidata trans en les municipals per ERC de Sabadell, tot
està lligat i no té sentit pensar
en l’apoderament trans sense la lluita feminista. Palau
compara l’entrada de persones trans en política amb
l’aparició de les primeres dones a llistes electorals municipals durant la II República.
Per la candidata, aquest fet

va suposar “un trencament,
un apoderament i una governança sobre el propi cos”, i
demostra com “igual que durant la II República la novetat
va ser el feminisme, ara és
trist, però som nosaltres”. Tot
i no tenir clar si aconseguiran
eliminar del tot la transfòbia,
considera que és un bon moment perquè les persones
trans entrin en política, ja que
“hi ha diferents partits sensibilitzats que consideren que

Les frases

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

“Tenim feina més
enllà de les vivències
trans i hem de canviar
l’imaginari de les
estructures d’estat”

“L’èxit de l’activisme
trans i l’objectiu és
formar part de les
institucions de manera
activa i participativa”

Eloi Martín

Fina Campàs

Feliu del Llobregat, van fer
referència a lluites històriques que van entrar en política el 1934 com Natividad Yarza (primera alcaldessa a Bellprat) o la regidora de l’Hospitalet Justa
Goicoechea, o d’altres perseguides pel franquisme
que van ser subjectes polítiques i van donar dimen-

sió a la lluita feminista per
explicar que l’objectiu del
col·lectiu trans “és formar
part de les institucions de
manera activa i participativa”. En aquest punt, Judith Juanhuix, candidata
a Sant Quirze del Vallès,
va reconèixer la necessitat
de ser als consistoris per
dotar-se d’“autorepresen-

CUP BARCELONA

REGIDORA D’ERC A SANT FELIU DE
LLOBREGAT

ara és el moment” i “s’estan
reproduint molts esquemes
dels partits dels anys trenta”.
No obstant, Palau és conscient de l’estigma que segueix vigent de la dona trans
vinculada al món de la prostitució i que “moltes dones
trans han de vendre el seu
cos per poder viure en llibertat”, fet que fa imprescindible
“no oblidar la posició de privilegi en què ens trobem
nosaltres”.■ A. PUJOL

tativitat” amb accions
efectives contra l’odi i la
transfòbia més enllà de les
que ja desenvolupen els
Serveis d’Atenció Integral
(SAI), com ara l’assessorament legal, la intermediació familiar, accions formatives a les escoles i en
l’àmbit sanitari o per garantir els seus drets jurídics i eliminar traves
burocràtiques. En l’acte
també hi van intervenir
Nico Mayol (Bigues i
Riells), Patricia Vianor
(Bagà), Laia Cruañas (Girona) i Rosa Maria Maristany, que va condemnar
l’atac d’ahir al regidor Luis
Serrano, president del
col·lectiu LGTBI a Sant
Feliu del Llobregat. ■

825316-1202320L

Els ajuntaments com a
primer pas per aconseguir
“canviar la mirada de la
gent”, eliminar polítiques
que fomenten el binarisme de gènere i el sexisme,
canviar la perspectiva de
la identitat i les etiquetes,
posar fi a la violència per
qüestions de gènere, i que
respectar les diferents diversitats esdevingui la
normalitat. Són només alguns dels exemples que
van exposar la desena de
persones trans que ahir
van presentar en un acte a
Sabadell la iniciativa Pioneres del municipalisme
trans* a Catalunya.
Trans*formem les llistes
electorals a la cèntrica plaça Doctor Robert de Sabadell. Malgrat que ahir van
eludir fer polítiques partidistes per un objectiu comú, totes elles formen
part de diverses candidatures en les eleccions municipals, des d’ERC, passant pels comuns o la
CUP, i algunes d’elles, com
Joana López i Gina Serra,
de Sant Vicenç de Castellet, van impulsar l’entitat
ATC Llibertat-Associació
de Transsexuals, Intersexuals i Transgènere.
Però el discurs va més
enllà del propi col·lectiu o
de procurar per la defensa
de les seves necessitats i
els seus drets. Com va explicar Eloi Martín, més enllà de “ser la punta de l’iceberg” del col·lectiu, “tenim
feina més enllà de les vivències trans” per eliminar el “càstig” que s’imposa a qualsevol persona que
no combregui o s’emmotlli
als “valors” inculcats en el
model de societat actual.
Per aquest motiu va assegurar: “Hem de prendre la
veu” i “canviar l’imaginari
de les estructures de l’Estat”, començant des dels
ajuntaments.
En els discursos de la
sabadellenca Cala Palau i
de Fina Campàs, de Sant
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La fragmentació que pot
revalidar Pellicer a Reus
CIUTADANS · Cinc llistes
noves, inclosa la dels
expulsats de Cs, marquen la
jornada més dividida
GENERALS · ERC vol
enfortir-se amb la victòria del
28-A, i el xoc entre dues llistes
de Ciutadans pot reforçar el
PSC, però també l’alcalde,
de Junts per Reus
Xavier Miró
REUS

A

mb dotze llistes, cinc de les quals
sense representació municipal,
la major fragmentació dels últims anys en el vot en unes eleccions locals a Reus pot beneficiar el 26 de
maig un Carles Pellicer que, amb la marca de Junts per Reus i fitxatges transversals, vol revalidar l’alcaldia per tercer cop
i afrontar un mandat més estable i plàcid
que el que ha tingut per l’esclat del cas Innova i la judicialització en l’àmbit local del
referèndum de l’1-O. Però, com va demostrar el resultat del 2015, no serà fàcil perquè el govern de Pellicer ha hagut de ballar en un consistori amb set grups amb
forces molt repartides i podria haver-ho
de tornar a fer.
Quan Pellicer va assolir la victòria per a
CiU el 2011 ja es va beneficiar com a força més votada de la dispersió del vot entre onze llistes, sis de les quals van quedar
fora del consistori, i no només candidatures bolet, sinó llistes que habitualment hi
tenien representació, com ara ERC, ICV o
el fenomen contestatari del CORI –aquell
any aquestes marques quedaven fora de
l’Ajuntament al costat de la ultradretana
Plataforma per Catalunya, tot i que havien superat totes els 1.500 vots i, en alguns casos, els 1.800. Pellicer arribava
com el primer alcalde convergent de Reus
després de l’ensorrada de l’hegemònic
PSC, que va perdre al voltant de 4.000
vots en aquell final de cicle. La fragmentació del vot també pot jugar aquest cop
una mala passada a candidatures suposadament consolidades, com per exemple
Ciutadans, que ha tingut una crisi interna amb implicacions al si del partit que la
direcció d’Albert Rivera ha tallat d’arrel
expulsant els seus regidors.
El grup reusenc de Ciutadans va rebre
el març passat uns correus de Whatsapp
que ajudarien a provar que el diputat
cambrilenc del partit, Carlos Sánchez, va
estafar la Seguretat Social en aconseguir
una baixa laboral per mitjà d’un engany al
seu metge de capçalera, una baixa que li
va permetre apartar-se de la seva feina de

Daniel Rubio, Noemí Llauradó, Débora García, Carles Pellicer, Marta Llorens, Andreu Martín i Sebastià Domènech, al davant de l’ajuntament ■ ACN

policia municipal a Cambrils per dedicarse a la campanya electoral catalana del
2015. Qui havia de tornar a ser el cap de
llista de Reus, Juan Carlos Sánchez, va
avisar de la informació el diputat Carlos
Carrizosa pel risc que hi hagués un escàndol públic que pogués afectar el partit.
Lluny de prendre mesures contra el presumpte defraudador, el partit ha optat
per expulsar el cap de llista de Reus i els
seus companys regidors. A més de la in-

a Ciutadans, en un moment en què el seu
electorat ha retrocedit en les generals del
28-A. La divisió de la base electoral dels
taronges pot beneficiar un PSC que en les
eleccions al Congrés va recuperar més de
4.000 vots.
La incògnita és si el PP es beneficiarà
de la crisi local de Cs, el partit que li va
prendre milers de vots i l’hegemonia de la
dreta espanyolista a Reus, o si serà el més
perjudicat de la divisió espanyolista te-

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

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

La dreta espanyolista es
presenta dividida en quatre
llistes i caldrà veure si el primer
perjudicat és Ciutadans o el PP

L’expectativa de diàleg entre
Madrid i Barcelona podria
facilitar una majoria nova que
fins ara no preveia el PSC

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

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

vestigació oberta per la fiscalia, Juan Carlos Sánchez i els seus companys Pepa Labrador i Guillermo Figueras es presentaran ara sota la nova marca dCIDE, que ja
va impulsar l’exdiputat taronja, Antonio
Robles. I ho faran contra la llista de Ciutadans que encapçala l’advocada Débora
García.
Ciutadans es va convertir fa quatre
anys en el tercer grup municipal en vots i
va empatar a 4 regidors amb el PSC. Amb
el risc que Sánchez, Labrador i Figueras
rendibilitzin millor la seva experiència
municipal, aquest contratemps li arriba,

nint en compte que, aquest cop, també
l’ultradretà Vox es presenta a Reus –PxC
va treure 1.800 vots en el seu dia.
ERC també aspira a aprofitar el vent a
favor de la seva primera victòria a la ciutat en unes eleccions espanyoles. Però el
vot independentista també està dividit
amb JxReus, de l’alcalde; la llista de Primàries Reus, i una CUP a la qual la ciutadania va premiar amb sis regidors i va situar com a segona força política el 2015
per la seva denúncia reeixida de la presumpta corrupció al hòlding municipal
Innova, un afer que va afectar els resul-

tats del PSC però també de CiU.
Pellicer ha tingut un mandat difícil per
la manca d’una majoria estable i per la investigació judicial contra els responsables
municipals que van donar suport a l’1-O i
caldrà veure si rendibilitzarà entre l’independentisme la decisió d’instar els policies que van carregar contra els votants a
abandonar la ciutat. També caldrà veure
si l’expectativa de “diàleg” entre el govern
espanyol de Pedro Sánchez, ERC i JxCat
que ha estat reforçada a les urnes també
obre la possibilitat a una majoria diferent
i més estable a Reus, una majoria fins ara
impossible amb el PSC, però a la qual no
tanquen la porta ni socialistes ni Junts
per Reus.
El traspàs a la Generalitat de l’hospital
de Sant Joan per una situació financera
greu ha estat el cavall de batalla entre els
grups municipals, junt amb els serveis
d’aigua i brossa, però també els socis
d’ERC i Ara Reus del govern en minoria
de Pellicer s’han tirat els plats pel cap. I
l’afer hospitalari, que ha gestionat l’alcaldable republicana, Noemí Llauradó, des
de la capital del Baix Camp i el seu partit
des de la conselleria de Salut, té una segona part per començar el nou mandat amb
la creació d’un òrgan municipal de gestió
a l’horitzó. En Comú Podem i Entre Veïns
són les dues llistes que completen el trencaclosques electoral.
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Els protagonistes

CARLES PELLICER

MARTA LLORENS

DÉBORA GARCÍA

JUNTS PER REUS

CUP

CIUTADANS

Nascut a Reus el 1958, és
el primer alcaldable convergent que va aconseguir
batre l’hegemonia socialista a la capital del Baix
Camp fa vuit anys. Aspira a
la revàlida com a alcalde
per segon cop amb una
llista en què incorpora l’exdelegada de govern socialista i diputada de JxCat,
Teresa Pallarès.

Nascuda al Pla de Santa
Maria el 1979, és regidora
de la CUP de Reus i s’estrena com a alcaldable d’una
formació que, fa quatre
anys, va ser la gran sorpresa de la nit electoral en
convertir-se en la segona
força a la capital del Baix
Camp. L’electorat li va premiar que hagués denunciat amb èxit el cas Innova.

Aquesta advocada reusenca és l’encarregada de liderar la llista de Ciutadans en
el seu pitjor moment. Tercera força municipal fa
quatre anys, l’alcaldable
haurà de fer front al desgast electoral que li pot suposar la llista de dCIDE,
encapçalada pels tres regidors que la formació ha expulsat.

2015

2011
PSC

8

6

CiU

CUP

7

6

PSC
PSC CIUTADANS

48

4

PP

ARA
REUS

2

2

27

ARA
REUS

2

27

REGIDORS

REGIDORS

ERC 2

CUP 1

ANDREU
MARTÍN

NOEMÍ
LLAURADÓ

SEBASTIÀ
DOMÈNECH

DANIEL RUBIO

PSC

ERC

PP

Nascut a Reus el
1965, aquest professor de tecnologia lidera una llista
que aspira a tornar
a formar part del
govern de la ciutat i
que confia que el
vent que bufa a favor dels socialistes
i a favor del diàleg
entre l’Estat i la Generalitat des del
28-A també li portarà un bon resultat a l’Ajuntament
de Reus. Els socialistes van tocar
fons el 2015.

Nascuda a Reus el
1978, ha gestionat
des de l’Ajuntament el traspàs a
la Generalitat de
l’hospital de Sant
Joan. ERC tornava
a l’Ajuntament fa
quatre anys després d’haver desaparegut del consistori amb la derrota dels tripartits
liderats pel PSC.
Havent guanyat
per primer cop les
espanyoles a Reus,
ERC confia a doblar resultats.

Nascut a Reus el
1959, l’alcaldable
del PP té el repte
de salvar el resultat
d’una formació que
passa per les seves
hores baixes amb
l’ensorrada a tot
Catalunya en les
generals. Fa quatre
anys ja va perdre
3.000 vots amb
l’entrada en tromba de Ciutadans a
l’Ajuntament. Ara
competeix amb
dues llistes de l’entorn de Cs i la novetat de Vox.

Nascut a la capital
del Baix Camp el
1981, Rubio és un
dels impulsors de
la candidatura independent Ara
Reus que, de moment, ha aconseguit mantenir una
estructura i una
base electoral estable a diferència
d’altres experiències estrictament
locals. Caldrà veure
si rendibilitza haver
format part del govern i resisteix a
una fragmentació
encara més gran.

ARA REUS

837583-1209567Q

CiU

10

PP
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La CUP supera les
200 candidatures
La CUP presenta 208 candidatures municipals el 26-M
amb el lema Atreveix-te. Es
tracta de 43 llistes més que el
2015, quan va obtenir 382 regidors i va poder accedir a
més d’una trentena de governs locals. Aquesta vegada
disposarà d’una candidatura a
Mallorca per primera vegada
(a Palma), de manera que els
anticapitalistes tindran representació al conjunt dels Països Catalans. També s’estrenaran a quatre municipis de la
Val d’Aran i aspiren a presidir

el Conselh Generau amb Mireia Boya. A Barcelona capital,
la formació, liderada per Anna
Saliente, es presenta amb l’eslògan Amb pas ferm, amb un
pressupost d’uns 200.000
euros. Al conjunt del país, la
CUP se’n gastarà uns
821.000. Aquesta mitjanit
obriran campanya a la plaça
del Raspall, a Gràcia. El míting
central tindrà lloc el dia 19 al
parc de les Tres Xemeneies de
Nou Barris i l’acte final serà el
24 a Berga, feu de Montse
Venturós. ■ E. BELLA

La Plataforma per la
Llengua du el català
al Parlament britànic
Redacció
CAMBRIDGE

“El català no és una llengua minoritària: és una
llengua
minoritzada.”
Amb aquestes paraules va
definir la llengua el president de la Plataforma per

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

Colau fent-se una ‘selfie’, ahir a Horta ■ ACN

POLÍTICA

Després d’anunciar la seva
aposta per una Barcelona verda, la candidata de BComú a
la reelecció, Ada Colau, va
proposar ahir que els vehicles
circulin, com a màxim, a 30
km/h en el 75% dels carrers
de Barcelona. Amb l’objectiu
de reduir l’accidentalitat, Colau va anunciar que, en cas

que sigui reelegida, estendrà
la limitació a 30 km/h, que
actualment s’aplica al 50%
dels carrers, a vies principals
com Gran de Gràcia, Creu Coberta, Diputació o Torres i Bages. La candidatura encapçalada per Colau també vol augmentar un 50% els pàrquings
per a bicicletes. ■ REDACCIÓ

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————
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Lluita pels cara
a cara entre
els candidats

El PP proposa una
delegació del
Prado a Barcelona

L’alcaldessa de Barcelona i
candidata a la reelecció per
Barcelona en Comú, Ada Colau, va aprofitar dimarts el Fòrum Europa Tribuna Catalunya per reclamar un cara a
cara amb Manuel Valls i Elsa
Artadi, “per confrontar la seva
proposta de ciutat neoliberal
amb la nostra”. La Cadena Ser
n’ha programat un per a avui
mateix amb Colau i la candidata número 2 de JxCat, Artadi, cosa que ha provocat la
queixa del candidat d’ERC, Ernest Maragall. Maragall considera que Colau no vol debatre
amb les “forces que li disputen realment l’alcaldia”, i manté que hi vol tenir un cara a
cara. El candidat del PSC, Jaume Collboni, també vol un cara a cara amb Maragall. ■ J.R.

El candidat a l’alcaldia de Barcelona pel PP, Josep Bou, ha
proposat obrir a la ciutat una
delegació del Museu del Prado
i una altra del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía de
Madrid. Bou ha indicat que la
“delegació important” del Prado podria instal·lar-se a l’edifici
del Banc d’Espanya de plaça
de Catalunya. Pel que fa a la
proposta del Reina Sofía, la situaria a l’edifici de Correus. El
PP també proposa eliminar
l’IBI per als habitatges que
costin menys de 120.000 euros, i no de 120.000 metres
quadrats com per error sortia
ahir publicat en una de les frases destacades de l’entrevista
al seu candidat, Josep Bou. Al
text de l’entrevista s’explicava
bé la proposta. ■ J.R.

127585-1210142L

Colau vol estendre el 30 km/h

la Llengua, Òscar Escuder, en dues conferències
que ha pronunciat aquesta setmana a al Parlament
britànic. Convidat pel
grup de parlamentaris sobre Catalunya i a la Universitat de Cambridge. Escuder va recordar, davant

Òscar Escuder ha dut el
català al Parlament britànic i
a Cambridge ■ EL PUNT AVUI

una cinquantena d’assistents, que el català el parlen deu milions de parlants en quatre estats europeus i va detallar el model educatiu i lingüístic i
altres detalls legislatius.
Membres de la Cambra
dels Comuns i de la Cambra dels Lords, del Partit
Nacional Escocès i del gallès Plaid Cymru, però també dels Conservadors de
Theresa May, van assistir
a la xerrada. Va poder
combatre la idea que el català és una llengua minoritzada. ■
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www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45
2x1 TOT L’ANY

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

CLARA PEYA

La televisió

La nostra graella

TV3
10.00 JUDICI A L’1-O

Festival Ítaca

Teatre Municipal de
Palafrugell,
dissabte 11 de maig
a les 21.30 h

La darrera sessió de la setmana
OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada: 15 euros

MUSEU
PAU CASALS

Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta
de subscriptor

2x1 LIMITADA

Des del Tribunal Suprem, a Madrid, el Punt Avui Televisió retransmet la 42a sessió del judici als polítics
catalans, en què continuaran declarant més votants
de l’1 d’octubre.

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

Av. de Palfuriana, 67
del Vendrell
Preu de l’entrada: 6 euros

DIVINA
JOVENTUT - BAXI
MANRESA
Palau Olímpic
de Badalona,
diumenge 12 de maig,
a 2/4 d’1 del migdia

08.30
09.00
10.00
14.00

Notícies locals.
L’illa de Robinson. Reemissió.
Judici a l’1-O.
Protagonistes. Mireia Rourera entrevista

14.30
15.00
16.00
16.30
17.30

De ‘tee’ a ‘green’.
Notícies locals.
Gaudeix la festa.
Notícies locals.
Protagonistes. Lluís Llort conversa amb

Óscar de la Cruz. Reemissió.

l’escriptora Maite Carranza. Reemissió.

18.00 De ‘tee’ a ‘green’. Reemissió.
18.30 Notícies locals.

OFERTA LIMITADA
2 entrades gratuïtes
per targeta

19.30 L’ILLA DE ROBINSON

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

EPICENTRE
Centre de Visitants del
Pallars Jussà
Passeig del Vall, 13
de Tremp
Preu de l’entrada: 3 euros

AUTOESCOLA DE
SONATS I BALL
D’EMBOLICS
Teatrerus de Riudellots

Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la
targeta de subscriptor

Teatre de Riudellots,
dissabte 11 de maig,
a les 8 del vespre, i
diumenge 12 de maig,
a les 6 de la tarda

2x1 TOT L’ANY

OFERTA 2x1
LIMITADA

Entrevista a Josep M. Cervera
Igor Llongueres entrevistarà Josep Maria Cervera,
president de l’AMI, en un programa que analitzarà les
claus de la sessió del judici al procés amb l’advocat
Horacio Airaudo. Roger Heredia i Teresa Vallverdú
participaran a la tertúlia.
20.30 Notícies locals.

Preu de l’entrada: 7 euros

21.00 PROTAGONISTES

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

MEDUSA
Companyia
La Virgueria

MUSEU DE LA
MOTO DE
BASSELLA

Conversa amb Núria Cañamares
Teatre de Lloret,
dissabte 11 de maig,
a les 9 del vespre

Ctra. C-14, km 134
(entre Ponts i Oliana)
Preu de l’entrada: 9 euros

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada: 16 euros

Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta
de subscriptor

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

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

Atenció al client

972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1207047L

La graella

Jordi Bordes entrevista Núria Cañamares, periodista i
autora del llibre Mostra Igualada, 30 anys, en què
parla sobre la situació del teatre familiar.
21.30 L’illa de Robinson. Reemissió.
22.30 Notícies locals. Inclou L’informatiu
Anoia, L’informatiu Tarragona, L’informatiu
Tortosa, L’informatiu Barcelona i L’informatiu
Maresme.
NOTA: Aquesta programació pot quedar alterada
pel desenvolupament del judici a l’1-O.

www.elpuntavui.tv

08.00 Els matins.
S’entrevista avui el conseller de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, Damià Calvet, i dos
representants dels moviments
juvenils per fomentar la lluita contra
el canvi climàtic Fridays for Future
i Rebel·lió o Extinció, que parlen
sobre la crisi climàtica. Pel plató del
programa també passa Nando López,
professor, escriptor i conferenciant,
molt seguit entre els joves a Twitter,
on reflexiona sobre ensenyament,
sexualitat o bullying. I a l’espai de
ciència, es descobreix com els relats i
la manera de dir les coses configuren
el pensament de les persones, de
la mà del professor i investigador
de Neurociència de la UAB Òscar
Vilarroya.
12.00 12-14.
13.55 Telenotícies comarques.
14.30 Telenotícies migdia.
15.40 Cuines. Espatlla de xai al forn.
15.55 Com si fos ahir.
La Joana veu el Jacob carregant unes
maletes molt pesants al seu cotxe i
sospita que s’està desfent del cos de
la Rosita. El segueix i veu com les
dona a un altre home. Paral·lelament,
el Miquel, a les ordres de la Noe, ha
d’anar a buscar el Guillem a l’escola
bressol perquè el nen té diarrea.
16.35 Tot es mou.
20.15 Està passant.
21.00 Telenotícies vespre.
21.55 Polònia.
Carles Puigdemont rep la visita d’un
agent immobiliari que vol posar la Casa
de la República a lloguer, després que
la justícia hagi dit que pot ser candidat
a les eleccions europees. Després se
sap què va passar realment en les
reunions que Pedro Sánchez ha tingut
amb els diferents líders polítics.
22.35 Persona infiltrada. Amb Anna
Simon. Marc Giró és el famós que
aquesta setmana passa tot un dia amb
una família del Prat de Llobregat.
23.55 Més 324.
00.35 Notícies 3/24.
01.00 Gran reserva.

SUPER 3 / 33
06.01 La vaca Connie.
06.42 Les tres bessones.
07.30 Els bons ossos bruns: Ja és
primavera!
08.00 En Grizzy i els lèmmings.
08.36 Comptem amb la Paula.
09.00 Oddbods.
09.28 Pirata i Capitano.
10.02 Pat, el gos.
10.32 Yakari.
11.10 Súper 4.
11.48 Geronimo Stilton.
12.35 En Grizzy i els lèmmings.
13.11 Prodigiosa: Les aventures de
Ladybug i Gat Noir.
13.34 Els germans Kratt.
14.17 Els pingüins de Madagascar.
15.00 Bola de drac Z.
15.50 Kikoriki.
16.15 Comptem amb la Paula.
16.49 Dino tren.
17.26 El Mic i els seus amics.
17.53 Dot.
18.16 Oddbods.
19.06 Històries dels caçadors de
monstres: A cavalcar!
19.30 Info K.
19.44 La màgica Do-Re-Mi.
20.07 En Grizzy i els lèmmings.
20.48 Un drama total: la gira mundial.
21.10 El detectiu Conan.
21.55 (S)avis. En aquesta ocasió,
l’entrevistat és Lluís Solà, un savi de
la poesia.
22.50 El Tractat de Roma.
23.45 Inèdits. Amb Peté Soler.
00.15 (S)avis.
01.10 Inèdits.

