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Mor l’històric dirigent
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Tenia 67 anys i va formar Allau de condols per un
part de tots els governs
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La Junta Electoral lliga curt
els presos polítics candidats
NEGATIVES · L’ens limita els
actes de campanya en què Forn
o Junqueras podran participar
telemàticament des de la presó

El CEO apunta un triple
empat entre ERC, el PSC
i JxCat en les europees

CULTURA-ESPECTACLES
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VET · JxCat ho considera una
revenja per l’afer Puigdemont i
ERC es manté a l’espera de la
resolució de peticions pendents
L’anàlisi de

Sabadell

P16,17

Present i passat a examen,
en un escenari obert
Cap de llista de Barcelona pel Canvi-CiutadansP12-14

Manuel Valls

“Una victòria de Colau
o Maragall posa en risc
Barcelona i Europa”

Plensa il·lumina Montserrat
Instal·len una escultura de l’artista a l’atri de la basílica
Avui, a partir
de les 12.00 h

T’has perdut el judici de l’1-O? El cap de setmana te’l repetim. Avui, a partir de les 12.00 h
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L’escultura ‘Anna’, ahir al matí, després de la inauguració ■ JUANMA RAMOS
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La vinyeta

Salvador Cot

Fer

La Llotja de la
República

L

es elits d’un país
no es poden correspondre indefinidament amb els interessos d’un altre lloc.
Perquè en cas que això passi o bé desapareixeran aquestes elits, o bé s’esvairà el país. I aquest
és el cas dels dirigents que formen el
vèrtex empresarial i financer de Barcelona, fins ara bàsicament arrenglerats amb l’estratègia i les decisions
que arriben de Madrid però que ara,
de cop, han vist com les eleccions de
la Cambra de Comerç de Barcelona
els plantaven davant dels nassos la
seva completa falta de base social.
N’hi ha hagut prou amb una participació de poc més del 5 per cent perquè
la candidatura que impulsava l’ANC
arrasés fins a la majoria absoluta. El
pròxim president de la Cambra –amb
tota probabilitat, Joan Canadell– serà
un independentista que s’ha presentat com a tal a les eleccions.
La inclemència de la guerra econòmica contra Catalunya, que va encapçalar Felip de Borbó, ha fet madurar la

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

La inclemència de la guerra
econòmica contra Catalunya,
que va encapçalar Felip de
Borbó, ha fet madurar la
societat catalana
societat catalana, que va veure com
en aquell moment clau les seves elits
miraven cap a una altra banda, o, directament, justificaven el trasllat de la
seu de milers de societats fora de Catalunya. Aquest episodi incontrovertible és el que està canviant moltes
pautes de consum –des de Bonpreu
fins a Parlem, per entendre’ns– i el
que ha mogut milers de petits empresaris i autònoms a afrontar un complicadíssim sistema de votacions per
descavalcar els amos tradicionals de
la institució, opacs i monàrquics, i
substituir-los per una candidatura republicana.
La nit electoral, quan es van saber
els resultats, el grup guanyador es va
agrupar per fer-se una fotografia a les
escales de la Llotja de Mar, la seu corporativa de la Cambra de Barcelona.
Era el mateix lloc en què es va reunir
el Consell de Ministres del 21 de desembre passat. En pocs mesos aquest
edifici, tan esplèndid, haurà passat de
simbolitzar la submissió a l’Estat a
contenir un projecte republicà, ple de
democràcia i ciutadania.

Valors

E

scaldat per l’experiència, ja hauria de saber que abans de donar
per fiables les dades sobre el passat recent de la ciutat hauria de fer
una consulta prèvia a Pere Tió. Ho sap
tot, de tot i de tothom. Em sembla que
n’he parlat alguna altra vegada. M’arriba a fer mitja por: sap de la meva família més coses que jo, fins i tot en sentit
descendent. No hi sent gaire, però hi
veu molt. Quan me’l trobo pel carrer,
que és el seu camp d’acció a partir de
mitja tarda, i ens aturem per parlar,
em mira d’una manera que sembla que
m’escruti les entranyes i hagi de llegirme el pensament amb els pecats inconfessables inclosos.
Fa uns dies, els parlava aquí de la
inauguració d’un restaurant a l’edifici
que antigament havia acollit l’anomenada Casa Cuna, una mena d’hospici
administrat per la Caixa d’Estalvis de
Mataró. Deia que hi havien viscut famílies pobres. Deia també que alguns
afirmaven que la Casa s’havia fet receptora de nadons abandonats. En Pere Tió va córrer a enviar-me un correu
per puntualitzar-ho tot. La Casa Cuna
s’havia limitat a ser el que ara en di-

“
Quins principis
morals van seguir
els que van arruïnar
la Caixa d’Estalvis?

ríem una llar d’infants, pensada perquè hi deixessin els fills les mares que
treballaven a les fàbriques de la ciutat,
amb preferència les més pobres. Obria
de bon matí, i tancava a dos quarts de
nou del vespre. No hi vivia ningú,
doncs, de manera estable. No tenia
tampoc dormitoris. Havia estat fundada per la Caixa de Mataró el 1929. Parlem de quan els directius de la Caixa
local estaven impregnats de valors del
catolicisme social i creien que la institució havia de treballar en favor dels
desafavorits. Les mares treballadores,
doncs, confiaven els fills a la Casa Cuna, on els donaven menjar, els entrete-

nien i disposaven de servei mèdic. Si
eren molt petits, les mares s’escapaven un moment del lloc de treball per
donar-los de mamar. Per què, doncs,
venien a col·legi nens que asseguraven
viure a la Casa Cuna? Potser els que
tenien edat escolar en sortien per anar
a estudi i hi tornaven per dinar. La Casa Cuna, segons en Pere Tió, es va
traslladar a un altre lloc, el 1964. Ens
sembla que parlem de les condicions
laborals i familiars dels anys vint i ho
fem de fa quatre dies. La Caixa un dia
va tancar el servei per donar preferència a la gent gran amb la fórmula de
“casal d’avis”. L’antiga Casa Cuna, deia a l’article, es va convertir en una botiga de bicicletes. Després, en una de
roba. Ara, allà on s’hi havia servit ranxo de subsistència, s’hi acaba d’obrir
un restaurant de luxe. La Caixa de Mataró, més tard Caixa Laietana, va plegar després d’haver afectat el quinze
per cent de la població amb el negoci
fraudulent de les preferents. Ho dic
bé, Pere? El principi de beneficència
dels fundadors de la Casa Cuna ha caducat. Molt bé. Per quins valors es van
regir, els seus successors?
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EDITORIAL

A la tres

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

El que ens hi juguem

E

ns tornaran a comptar. Una vegada i una altra. I analitzaran
els resultats del dret i del revés.
Perquè la del 26-M és la segona volta, i
ja saben vostès que la segona sempre
és tant o més important que la primera. El mapa electoral de Catalunya ja
ens va servir una radiografia clara el
28-M: l’independentisme continua sumant, ERC arrasa i JxCat (o com es diguin en cada ocasió, que cada cop que
m’aprenc un nom el tornen a canviar)
continua viu. I Espanya (oh, Espanya!) sembla més progressista que
conservadora. Però, ai las, com que
ahir el CEO deia allò que el no a la independència supera el sí en els sondejos, no pararan de comptar-nos. No ho
han deixat de fer mai. Però ara menys.
I ens sumaran a les municipals i ens
sumaran a les europees. A les municipals, tots en som conscients, el mapa
–i les expectatives i possibilitats– seran molt diferents en funció del que

“
Ens van
comptar el 21-D, ho
van fer el 28-M i ho
tornaran a fer el
26-M
passi a la capital catalana. I del que
passi, és clar, a Girona, i a Barcelona, i
a Tarragona, i a Lleida, i a Badalona, i
a les diputacions, i... Se la juguen tots i
cadascun dels pobles i ciutats d’aquest
país, però ja fa anys que en cada elecció ens hi juguem la suma. I si no, vagin vostès aquests dies als actes electorals de qualsevol de les formacions
que es presenten. Saben de què par-

len? De la ciutat on són, però també de
la suma, de la suma tossuda aquesta
que sempre suma. I si les eleccions
municipals tenen una indiscutible lectura nacional, ja ni en parlem en
aquesta ocasió de les europees, on l’independentisme ha decidit que, a més a
mes, entra en una cursa per saber
quin partit té l’hegemonia i ho exemplifica col·locant-hi els seus principals
líders com a caps de cartell: Oriol Junqueras i Carles Puigdemont. Interessantíssimes (gairebé tant o més que
les de la Cambra de Comerç), aquestes
eleccions. El triple empat tècnic entre
ERC, el PSC, JxCat vaticina unes europees més interessants que mai, i en
clau catalana més que mai. I hi ha en
discussió, en la radiografia d’aquestes
dues eleccions, no només la suma sinó
l’estratègia posterior. Fora bo, que la
suma tornés a sumar. I si al darrere hi
hagués una estratègia conjunta, ja seria espectacular.

De reüll

Les cares de la notícia

Muñoz
Ramonet

Enric Lacalle

Maria Palau

PRESIDENT DEL SALÓ DE L’AUTOMÒBIL

Saló centenari

T

ot el que té a veure amb Julio Muñoz Ramonet
(1916-1991) pertany al cantó fosc de la vida.
Començant per ell, un dels homes forts de Franco a
Barcelona, i acabant per les seves filles, que fa més de
dues dècades que es neguen a complir la voluntat del
seu pare, que va llegar a Barcelona la seva col·lecció
d’art i el seu palau del carrer Muntaner, no per cap
debilitat de generositat sinó per la vanitat de
transcendir. No els empara la raó, només els diners, una
fortuna que els ha permès interposar 300 litigis contra
l’Ajuntament per ajornar la
Un llibre
devolució de les obres (amb la finca
penetra en el ja no hi van tenir res més a fer el
2013). De les més de 600 que
putrefacte
atresoren, només se n’han pogut
clavegueram recuperar vint, entre les quals, el
que va tenir Goya i el Greco (que no són el millor
de la seva producció, precisament)
per vida
que el MNAC ha incorporat a les
seves sales. Tota la resta, l’autèntic tresor artístic,
l’oculten en algun lloc. Segons un jutge, si no les acaben
lliurant, hauran d’indemnitzar el consistori barceloní
amb tres milions d’euros. Una xifra que als advocats
municipals els sembla una presa de pèl. Tot n’és, de
trampós, en aquest cas, que va per llarg. Mentrestant,
és altament recomanable llegir el llibre Muñoz Ramonet.
Retrat d’un home sense imatge (editorial Comanegra),
que amb textos de vuit autors penetra en el putrefacte
clavegueram d’empreses i relacions humanes que va
tenir per vida aquest personatge sense escrúpols.

-+=

El Saló de l’Automòbil, organitzat per la Fira de
Barcelona, celebra una edició històrica amb motiu
del seu centenari. La presència de tots els grups
d’automoció (45 marques) i la possibilitat de conèixer com seran els vehicles i la mobilitat en un
futur pròxim seran el seu principal atractiu.
MEMBRE DE LA CAMBRA DE COMERÇ

Mònica Roca

Copresidència a la Cambra

-+=

La directora general d’IsardSAT té molts números
de compartir la presidència de la institució amb
Pere Barrios, gerent de Recam Làser. Tots dos formen part de la candidatura Eines de País, guanyadora en les eleccions a la Cambra a falta de la proclamació dels resultats definitius.
ESCULTOR

Jaume Plensa

L’escultor i Montserrat

-+=

L’escultor, creador d’obres monumentals reconegut
al món, estarà present almenys els pròxims sis mesos a l’atri de la basílica de Montserrat, on quedarà
instal·lada l’escultura Anna, amb què culmina la restauració de l’atri. També hi ha una exposició de l’artista a l’espai d’art del Museu de Montserrat.

Democràcia
engarjolada
La participació política dels
candidats que estan en situació de presó preventiva mentre
se’ls jutja al Tribunal Suprem continua distorsionant el sistema democràtic i el respecte als drets fonamentals a l’Estat espanyol. Un dels
motius és que la mateixa Junta
Electoral Central, que ha quedat
profundament desacreditada pel
seu intent de veto a la candidatura
de Carles Puigdemont, Toni Comín i
Clara Ponsatí en les eleccions al
Parlament Europeu, és ara qui decideix sobre la participació d’Oriol
Junqueras, Quim Forn i Raül Romeva en la campanya de les municipals i europees.
Els presos que figuraven en les
llistes del 28-A van ser autoritzats a
participar, des de la presó, en entrevistes, rodes de premsa i mítings de
campanya. No obstant això, la JEC
ha impedit ara que Junqueras i Forn
participessin en el primer dia de
campanya de les municipals i europees a pesar del fet que el primer és
cap de llista d’ERC a l’Europarlament i el segon és l’alcaldable de
JxCat a Barcelona per raons com
ara la logística i el règim horari de la
presó. El criteri de la JEC, que hauria de vetllar per la neutralitat i la
igualtat d’oportunitats dels candidats, torna a estar barallat amb la
llei i el respecte als drets.
La falta de credibilitat de la JEC
és un llast per a la netedat del procés electoral, però per sobre de tot
el que és un llast per al procés i per
a la democràcia espanyola és que
els candidats continuïn estant privats de llibertat per exercir el seu
dret de participació política, malgrat que són innocents mentre no
hi hagi una sentència que digui el
contrari. I això val pels actes de
campanya electoral d’aquests pròxims dies i també per l’exercici
efectiu del càrrec dels diputats i senadors elegits pels ciutadans en les
passades eleccions generals.
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Tal dia
com
avui fa...
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1
any

131è president
Carles Puigdemont anuncia la
tria com a candidat a la
presidència de la Generalitat de
l’editor i advocat blanenc Quim
Torra.

Full de ruta

10
anys

Canvi de model
Els agents econòmics demanen
reformes estructurals
profundes a llarg termini. La
falta de liquiditat encara
alenteix la recuperació.

20
anys

Guerra a Kosovo
L’OTAN desconfia de l’anunci
serbi d’una retirada parcial de
Kosovo. Rússia pressiona
Pequín perquè no veti el pla de
pau del G-8 a l’ONU.

Tribuna

Toni Brosa

Jordi Solà. Escriptor

Caça de
bruixes

L

a Champions ha
mort. Ha estat un
assassinat. El barcelonisme ambicionava la
immortalitat d’un tercer triplet i el que ha
immortalitzat és una patacada històrica i reincident, aquest cop davant el Liverpool i en un dels grans temples de
la mística del futbol com és Anfield. Hi
ha clamor de venjança. Caça de bruixes. El que fa uns pocs dies era cert,
raonable, sòlid, satisfactori, ara és inestable com l’antimatèria. No hi ha regles, ni mesures, ni criteri. El respecte
s’ha tornat menyspreu. La bona feina,
el rendiment i el compromís personal i
professional descansen en pau a l’embús de llistes de baixes que col·lapsa
l’entorn culer. Tampoc és això.
No es tracta de si Valverde pot seguir
dirigint l’equip o deixar pas a un altre, ni
de si el club ven un, dos o cinc jugadors.
No es tracta de tenir un pla de contingència més o menys dràstic per rescatar la il·lusió del barcelonista. Es tracta
del full de ruta del club, si és que n’hi ha
un. Es tracta de quin és el paradigma
futbolístic que es persegueix; de tenir

Valverde l’encerta i
s’equivoca, però hi ha coses
més importants per resoldre
que la seva continuïtat
clar si Messi ha de ser la cirereta o tres
quartes parts del pastís; de si alguns
dels jugadors han de ser intocables pel
que ja han guanyat, més que pel que poden guanyar; de si es vol tapar els forats
d’un vell cicle gloriós o construir-ne un
de nou, encara que no es guanyi la pròxima lliga de carrer.
Valverde l’encerta i s’equivoca com
tots, prioritza guanyar com la immensa
majoria i ha fet una feina molt bona,
traient suc de la plantilla i engreixant el
palmarès del club amb 4 títols de 7 possibles a falta de la final de Copa. Potser no
sigui l’entrenador ideal per al pròxim cicle
que cal construir (o sí), però abans de resoldre-ho potser caldria preguntar-se,
per exemple, per què tota l’espina dorsal
de l’equip passa dels 30 anys i ja ho ha
guanyat tot i més; per què la plantilla només té un jugador de les característiques
d’Arthur; per què el club vol omplir ara el
mig camp amb Arthur, De Jong, Aleñà i
Riqui Puig i fins ara l’ha omplert amb Rakitic, Andre Gomes, Paulinho o Arturo Vidal; per què el Barça ha tingut 3 directors
tècnics diferents en cinc anys; o per què
el fitxatge més car de la història del club
serà també el fiasco més descomunal.

Política i paraula

E

scric aquestes notes sota el
fort influx de la darrera campanya electoral i encara ara en
plena precampanya a les envistes
d’una nova cita a les urnes. I és que
no me’n sé avenir –l’oïda és una facultat especialment sensible– de la
progressiva degradació de la paraula
amb finalitats polítiques. La trivialització d’aquestes –paraula i política– configura un antic fenomen que
es renova amb l’agreujant que representa la irrupció de les xarxes socials –i les noves tecnologies– en
aliança amb els mitjans de comunicació de masses.
PENSO EN SIMONE WEIL i en la seva polèmica creença que només el bé és una
finalitat en si mateixa. Polèmica, atesa la necessitat de definir la noció de
“bé” a partir d’un comú denominador
i per les dificultats que similar empresa representa. En aquest context,
en el si d’una democràcia parlamentària, la maquinària dels partits
s’apropia del concepte. El “bé” –sigui
el que aquest sigui– es confon amb la

propaganda, i allò que era un horitzó
per concretar –un nom obert a la
llum interior de la consciència– n’esdevé grollerament mediatitzat en
funció d’un interès concret.
procés és la banalització de la paraula. Recalquem-ho:
la paraula com a pont entre pensament i col·lectiu es devalua fins al
punt que aquesta perd el seu sentit
original. El “bé” esdevé simple “benefici” –un objecte amoral– en una clara mostra de tergiversació semàntica. L’element demagògic –tan antic
com la política– menysté el sufragi
–no pas sense el seu consentiment– i
confina el debat entre les idees a un
connat entre faccions irreconciliables. La mentida –o bé la promesa–
s’instaura com a forma d’intercanvi
dialèctic i el llenguatge –allò que cal
pensar– perd la seva vàlua en favor
de l’insult i la invectiva. Per a Weil la
solució era tornar a la veritat la seva
essència. Per contra, Hannah Arendt
destacava la doxa –l’opinió– sobre
l’episteme. Certament, és la seva una

EL RESULTAT D’AITAL

visió fortament idealitzada, i d’aquí
sorgeix una de les definicions més belles sobre la política. Creia, la politòloga alemanya, que “la política, en un
sentit estricte, no té tant a veure amb
els homes com amb el món que sorgeix entre ells”. I en aquesta visió –on
l’espai públic juga un paper fonamental– “l’estar plegats essent distints”
s’articula en la correspondència
d’opinions i llur pluralitat.
I TANMATEIX, Weil i Arendt comparteixen diagnòstic pel que fa a l’ocàs de la
política: en són símptomes la partitocràcia i, com a part d’aquesta, la burocratització de la política i l’erosió
vulgar de l’oratòria. En aquesta crítica hi ha una vindicació sobre el criteri –la consciència social de l’individu– a l’hora de poder combatre
aquest estat de coses. Al capdavall,
tan sols quan el ciutadà abandoni la
seva torre d’ivori i torni a l’àgora
–amb coneixement de causa i consciència plena de les coses–, potser,
aleshores, restaurarem a la paraula
el seu rigor polític.

El lector escriu
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Golfus d’Hispania
b Tot just assabentar-me de la
possibilitat que Miquel Iceta sigui el nou president del Senat,
m’ha vingut a la memòria Golfus de Roma, pel·lícula dirigida
per Richard Lester el 1966. Basada en un musical homònim
inspirat en les comèdies de
Plaute, narrava la història de
Pseudolus –personatge interpretat per l’actor Zero Mostel–,
un esclau murri i mentider.
Doncs sí, de murris i mentiders
es tracta... Si Miquel Iceta arriba a presidir el Senat, tindrem
una prova més –i van...– de
com es premien els serveis
prestats al marge de qualsevol
altra consideració. Perquè no
es pot obviar que el personatge, al llarg de la seva “carrera
política” –mai millor dit– no ha
fet altra cosa que moure’s i
créixer en un ecosistema polític que únicament valora la fidelitat al partit. Paradoxalment,
en aquest país, qualsevol que
tingui un nivell de formació

acreditat i vulgui prosperar en
el seu àmbit, ha d’emigrar
(“mobilitat exterior”, segons
Fátima Báñez, exministra de
Treball del PP) a la recerca
d’oportunitats. Mentre els partits, entre altres qüestions, continuïn amb aquesta pràctica
compensatòria amb total desvergonyiment, no tindran ni autoritat moral ni credibilitat. Vista la realitat, el títol de la pel·lícula és: Golfus d’Hispania.
JAUME FARRÉS BOADA
Olesa de Montserrat
(Baix Llobregat)

Nosaltres també
ho farem!
b En la vida, un dia les coses
van bé i l’altre poden anar malament. En el contenciós que hi
ha entre Catalunya i Espanya
l’independentisme ha sofert
derrotes i aconseguit victòries,
això són batalles perdudes i
guanyades; el que queda per
determinar és qui guanyarà la
guerra.

En la Champions, dos equips
anglesos; semblava que tot estava dat i beneït per a la seva
derrota, però vet aquí que entrenadors i jugadors no es van
donar per vençuts, van persistir
i van abocar-hi unes ganes immenses per girar el que es donava com a derrota segura.
Prenguem-ne nota: els jugadors d’aquests equips guanyadors són de diferents nacionalitats, tindran diferents visions
de com jugar, de com comportar-se, inclús diferents tendències sexuals, socials i polítiques,
però tots ells tenen un objectiu
comú que els uneix: guanyar
els partits, partit a partit com
diu el tòpic, fins a arribar a guanyar el partit de la final i alçar la
copa de la Champions.
Malgrat les nostres diferències, serem capaços de
persistir en l’objectiu comú,
cadascú treballant de valent,
fins a alçar el trofeu de la Independència?

b El 28 d’abril passat, Vox va
publicar un tuit amb el missatge “¡Que comience la batalla!” i
un muntatge editat a partir
d’una escena de la pel·lícula El
senyor dels anells. L’actor Viggo
Mortensen, que interpreta el
paper d’Aragorn en la pel·lícula,
ha escrit, recentment, una carta al diari El País, manifestant la
seva posició clarament contrària amb relació al missatge que
es desprèn del tuit publicat pel
partit. Twitter, i altres plataformes similars, tenen la capacitat
d’arribar a tothom amb una rapidesa i immediatesa sorprenents. Els continguts que es
publiquen a la xarxa deixen una
empremta que és molt difícil
d’esborrar. No hi ha dubte que
Vox va subestimar tot això, en
decidir emetre aquell tuit.
Diuen que “rectificar és de savis”... Esperem que Vox en
prengui nota

JORDI LLEAL I GIRALT
Badalona (Barcelonès)

CAROLINA GARRIDO SOLER
Tarragona

L’abast de Twitter
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La frase del dia

“Els presos electes estan detinguts il·legalment des del
28-A”
Javier Pérez Royo, CATEDRÀTIC DE DRET CONSTITUCIONAL

Tribuna

De set en set

Minories nacionals

L’ànima

Lluís Muntada

Pau Miserachs. President del Grup d’Estudis Polítics

E

ncara es discuteix com conceptuar les minories nacionals i els
drets lingüístics dels pobles. Diverses conferències europees i mundials s’han esforçat per unificar criteris, començant per Hèlsinki l’any
1975, la Carta de París del 1990 i la
Conferència Mundial de Viena del
1993.

23 gener 2008), per la protecció de
les minories nacionals, sense una definició clara, ja que es parlava d’una societat pluralista obligada a respectar la
identitat ètnica, cultural, lingüística i
religiosa de cada persona pertanyent a
una minoria nacional, a més de frenar
les condicions per garantir el
desenvolupament d’aquesta identitat.

LA DECLARACIÓ de Durban del 2001, que

fou el resultat més visible de la Conferència Mundial Contra el Racisme, la
Discriminació Racial, la Xenofòbia i les
Formes Connexes d’Intolerància, celebrada per les Nacions Unides, va obrir
el camí definitiu després de la Resolució de les Nacions Unides 47/135, la
Convenció Marc de 1994, del Consell
d’Europa, l’article 22 de la Carta Europea de Drets Fonamentals de la Unió
Europea, a més de la Carta Europea de
les Llengües Regionals o Minoritàries
del 5 de novembre de 1992, ratificada
per Espanya el 2001.
de Durban, com
també la Carta Europea, van instar els
estats a garantir a totes les persones
pertanyent a minories nacionals i lingüístiques que puguin exercir plenament i efectivament tots els drets i llibertats fonamentals, sense cap mena
de discriminació i en condicions de plena igualtat davant la llei, i a protegir i
garantir, els estats, els drets d’aquestes
persones, sense cap mena d’ingerència.

AQUESTA DECLARACIÓ

DURBAN VA REAFIRMAR els principis de la

igualtat de drets i de la lliure determinació dels pobles, recordant que tots els
éssers humans són iguals en dignitat i
en drets. Es posava fre als que volien reduir la diversitat cultural i afavorir la
unitat cultural sota una altra llengua.
modern de nació es
va intentar fixar en el Conveni Marc europeu, fet a Estrasburg el 1995 (BOE

PERÒ EL CONCEPTE

Sísif
Jordi
Soler

No es van considerar, però, les annexions forçades.
EN MÉS D’UNA OCASIÓ es parlava de vida
cultural per englobar el fet de l’existència d’una minoria, essent la cultura un
component essencial de la identitat
d’aquesta minoria. Aquesta fou una Observació (n. 21) aprovada el 2009 pel
Comitè de Drets Econòmics, Socials i
Culturals de les Nacions Unides.
D’aquesta manera s’ha produït un buit
en el significat del terme “minoria nacional”, ja que les minories han d’acreditar arrelament en un territori i la resta de components definitoris establerts
pel dret internacional.

no aporta una
interpretació respecte a la consideració i reconeixement de minories
nacionals dins del territori. Les Nacions Unides tampoc han acordat
una definició de “minoria nacional”, ja
que és insuficient el fet de les minories
lingüístiques.

LA POLÍTICA EUROPEA

“
Durban va
reafirmar els
principis de la
igualtat de drets i de
la lliure
determinació dels
pobles i posava fre
als que volien reduir
la diversitat cultural
i afavorir la unitat
cultural sota una
altra llengua

en la Recomanació 1201 de 1993 va fixar les minories
com grups de persones que resideixen
al territori d’un estat, mantenint vincles ferms i duradors amb aquest estat,
presentant característiques distintives
de caràcter ètnic, cultural, religiós i lingüístic, essent formada la minoria per
un nombre reduït de persones en relació amb la població de l’estat o d’una regió d’aquest, interessada a preservar la
seva identitat, incloses cultura, tradicions i idioma.

EL CONSELL D’EUROPA,

PERÒ AQUEST no és el criteri definitori i
definitiu per assignar a un grup de població d’un estat la denominació de “minoria nacional”. Perquè també existeixen els components històrics, que
s’obliden a l’hora de determinar quin és
el concepte i quina, la definició correcta
de “minoria nacional”.

A

mb el cor cada
cop més accelerat, vaig provar vuit vegades d’engegar l’ordinador. Però no hi va
haver manera. Col·lapsat per l’espant (no tinc tots els documents penjats al núvol) vaig col·locar el
meu iMac de 27 polzades al cotxe, el
vaig protegir amb el cinturó de seguretat i, amb la sirena encesa, vam córrer al
lloc on podien ressuscitar-lo. Empal·lidit
per l’horror, encès per una punta d’esperança, els tècnics de la botiga em
semblaven xamans. Però a l’hora de lliurar l’ordinador, vaig endevinar que l’operari que se l’enduia taller endins era Mefistòfil. “Salvin tot el que puguin salvar!”,
vaig cridar desesperat mentre el delegat
satànic s’apoderava del meu JO: el treball dels meus dies, els esborranys de la
safata de correus (que solen ser els més
importants), el relat d’un dia de felicitat
mineral que aquest hivern vaig passar a
Portbou, les glòries i les vergonyes (que
poden ser també exactament la mateixa cosa), la paperera de reciclatge (memòria pòstuma, desferra viva de tu)...
Mentre esperava assegut en una cadira, vaig recordar que els sacerdots
egipcis extreien els cervells dels cadàvers i conservaven el cor perquè consideraven que era al cor on hi havia l’ànima. A l’edat mitjana es creia que hi havia
tres ànimes: una que habitava al fetge;
l’altra, al cor, i una tercera, l’ànima racional, que no era enlloc perquè era immaterial. Amb l’etapa neurocèntrica, el cervell va passar a ser considerat el principal centre rector i de la consciència.
Mentre el tècnic s’acostava amb cara inexpressiva cap al taulell, se’m va revelar
que en termes contemporanis el disc
dur de l’ordinador i el núvol són la nostra
ànima. I que res em definia tant com
aquelles 27 polzades transmigrades,
amputades. Jo escindit. “¿Ha pogut salvar la meva ànima?”, em sembla que
vaig balbucejar.
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Enquesta del
CEO sobre les
europees a
Catalunya

Frec a frec entre
ERC, PSC i Lliures
mentre el no a la
independència
superaria el sí

Estrena oficial
del saló de
l’automòbil
del centenari

Torra i Felip VI
assisteixen a la
inauguració sense
cap trobada entre
tots dos

Fre a la campanya des de
REPRESÀLIA JxCat considera una
revenja que la Junta Electoral veti la
participació de Forn en una roda de
premsa GIRONA Junqueras i Romeva
enregistren un vídeo davant la
prohibició d’una videoconferència
E. Bella / G. Busquets
BARCELONA/ GIRONA

Indignació i preocupació
entre les forces independentistes per la decisió de
la Junta Electoral Central
(JEC) de retallar, per ara,
la participació política en
campanya dels presos polítics Oriol Junqueras i
Quim Forn. La junta ha
frenat les aparicions dels
dos candidats, el primer a
les llistes per Europa i el
segons a l’alcaldia de Barcelona, després de rebre
les peticions dels partits
fins al 12 de maig. La junta
al·lega incompatibilitat
d’horaris i impediments
per fer ús de la sala d’audiovisuals al centre penitenciari madrileny de Soto del Real en l’horari sol·licitat. Sí que ha acceptat
tres entrevistes de Junqueras a mitjans de comunicació, entre aquestes la
que El Punt Avui Televisió
li farà demà.
Junts per Catalunya
considera que la decisió de
la JEC respon a una actitud de “revenja”. La candidata número dos per Barcelona, Elsa Artadi, creu
que el vet de la JEC a la roda de premsa que volia oferir el cap de llista, Quim
Forn, des de Soto del Real
per videoconferència en
connexió amb la seu de
l’agència ACN és una “represàlia” després de dues
setmanes de “ridícul” intentant impedir que Carles Puigdemont es pogués
presentar a les europees.
“Quan han vist que ni el
contenciós, ni el Suprem,
ni el Constitucional els donaven la raó, i que no poden aturar Puigdemont a

Europa, han dit: «Anem a
veure si podem fer mal a la
candidatura de Puigdemont a Barcelona, que és
JxCat»”, va censurar l’exconsellera de la Presidència, que va recordar que
Forn és l’únic dels presos
polítics candidats que no
ha tingut l’oportunitat de
parlar en roda de premsa
des de la presó, com van
fer Oriol Junqueras i Jordi
Sànchez per al 28-A. En
aquest sentit, Artadi va
criticar que la JEC no deixi
a JxCat competir “en
igualtat de condicions”
amb la resta de candidatures. Es dona la circumstància que els neoconvergents no han pogut repartir les paperetes electorals
de les europees pels entrebancs de la JEC.
“S’ha prioritzat l’antidemocràcia”, va insistir a
l’ACN en el lloc de Forn. En
tot cas, la formació continuarà insistint per trobar,
per exemple, la manera de
connectar el cap de llista
per Barcelona amb Puigdemont a Waterloo. En la
campanya anterior el president exiliat va poder parlar per videoconferència
amb Sànchez.
Des del govern, la consellera de la Presidència,
Meritxell Budó, també va
carregar contra la decisió
d’aquest òrgan. “La JEC
continua amb aquesta
manera de fer que, més
enllà de criteris legals,
n’utilitza de polítics per
prendre decisions, que
són totalment arbitràries”. Budó reprova que la
junta “prengui unes decisions en unes eleccions i,
en unes altres, les contràries”, en referència als ac-

Les frases

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

“Més enllà de criteris
legals, n’utilitza de
polítics per prendre
decisions que són
totalment arbitràries”

“Estem veient una
revenja després de
setmanes fent el ridícul
intentant impedir que
Puigdemont es
presenti”

“Ens ho juguem tot:
si tenim totes les eines
d’un estat, Catalunya
defensarà en millors
condicions els drets
dels ciutadans”

PORTAVEU DEL GOVERN

Elsa Artadi

Oriol Junqueras

tes de campanya que Junqueras i Sànchez sí que
van poder fer com a candidats al Congrés.
Amb un escenari de
candidats que alhora són
presos polítics, la JEC s’ha
convertit en un dels protagonistes de les campanyes
electorals. Ahir la decisió
de posar fre a les aparicions de Junqueras i Forn
arribava poc després de
rectificar el vet a Puigdemont, Ponsatí i Comín,
que finalment també podran ser candidats a la llis-

ta de Lliures per Europa.
Des de les files republicanes es mantenien més
prudents a l’hora de valorar la decisió de la JEC. Això sí, les peticions d’ERC a
la junta perquè Junqueras
participi en la campanya
inclouen una quarantena
d’actes que encara no han
obtingut permís. Abans de
començar l’acte d’inici de
campanya dels republicans a Girona, es va denunciar la decisió de la
JEC amb el següent missatge projectat en la pan-

Meritxell Budó

NÚMERO 2 PER BARCELONA DE JXCAT

CAP DE LLISTA D’ERC A LES EUROPEES

talla gegant: “La Junta
Electoral torna a silenciar
Oriol Junqueras. Ara mateix havia de ser amb nosaltres a través d’una videoconferència però ho han
prohibit”. Tot i el veto, el
president d’ERC i candidat a les europees va participar en el míting a través
d’un vídeo gravat ahir a
Soto del Real. Acompanyat del senador electe
Raül Romeva, Junqueras
va voler enviar un missatge al centenar de militants
aplegats a la plaça del Mer-

cadal de Girona en el que
apel·lava a la transcendència del vot pels republicans
el 26-M. Per Junqueras,
les eleccions europees són
una “oportunitat que no
s’ha de desaprofitar per
explicar el projecte republicà i independentista”
davant les institucions.
“Ens hi juguem tant que
ens ho juguem pràcticament tot”, va reblar Junqueras. En aquest sentit,
el cap de llista de les europees va assenyalar que, si
es tenen “totes les eines
d’un estat”, Catalunya estarà “en millors condicions per defensar els
drets i les necessitats de
cadascun dels ciutadans”.
En el vídeo, Junqueras va
definir el projecte d’ERC
“com un projecte de dignitat i d’esperança” que
“s’ha de fer des dels municipis catalans fins al Parlament Europeu”. Romeva
va demanar el vot “als qui
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L’APUNT

Apartar un
president
Emili Bella

L’Estat volia apartar un president de la Generalitat i al
final, ves per on, li ha tocat a José Montilla. Tan indigne
va ser que acabés de florero al Senat com indigna és
la sortida per la porta del darrere per fer lloc a Miquel
Iceta a la cambra del 155. A les televisions espanyoles
troben inconcebible que el Parlament pugui aturar la
pirueta del líder del PSC, però Iceta és prou llarg per-

què no l’hagi sorprès la reacció independentista. De
fet, es tracta d’un win-win per a Pedro Sánchez: si
Iceta és designat, l’aparta com a futur candidat a
les eleccions al Parlament, però si no passa el sedàs de la Ciutadella, el president espanyol ja té fabricada excusa per continuar amb el no-diàleg. Per
què no feia Montilla president del Senat?

talana és “l’inici d’un procés de diàleg”. “Si has de
començar un procés de
pau, has fet tard”, va avisar, criticant la cultura política espanyola d’“agressiva” i d’estar basada “en la
confrontació”.

e la presó
Carles Puigdemont, amb l’ex-primer ministre eslovè Milan Kucan, ahir a Ljubljana ■ ACN

Puigdemont nega
taxativament el
seu suport a Iceta
Expectació davant la participació de Junqueras i
Romeva en l’acte d’inici de campanya d’ahir al vespre
a la plaça del Mercadal de Girona. ■ JOAN SABATER

pensen que votar no és només un dret, sinó també la
solució”. Tant l’eurodiputat i candidat Jordi Solé,
com l’alcaldable d’ERC a
Girona, Quim Ayats, van
acusar la JEC de “silenciar” Junqueras. El president del Parlament, Roger
Torrent, va recordar que
ERC té tradició “independentista però també europeista” i l’objectiu el 26-M
és “portar un pres polític al
Parlament Europeu”.
El tàndem de Junqueras a Europa, Diana Riba,
va anunciar, després de visitar-lo a la presó, que ERC
deixarà buit el seu escó a
l’eurocambra si no obté la
llibertat provisional. “Si al
cap de 15 dies que Junqueras hagi estat nomenat eurodiputat no ha estat posat en llibertat provisional, tindrem una cadira
buida que representarà la
repressió”, va avançar la
parella de Romeva. ■

a Li retreu que votés a favor de la suspensió com a diputat
a Crida a un govern de coalició que permeti el diàleg
Natàlia
Segura

Artadi exigeix el no de Maragall a Colau
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Maragall inicia
la campanya
amb Junqueras
—————————————————————————————————

El candidat d’ERC a l’alcaldia
de Barcelona, Ernest Maragall, va voler dedicar el primer
dia de campanya a visitar els
presos polítics a Soto del Real. Maragall, acompanyat de
Diana Riba, es va reunir amb
Oriol Junqueras i Raül Romeva. En sortir del centre, Maragall va assegurar que tots dos
li havien indicat que esperaven la seva victòria. Una victòria que, per Maragall, serviria perquè Barcelona “sigui el
bastió principal de la democràcia i la llibertat”. El candidat d’ERC va lamentar que no
s’havia pogut veure amb el de
Junts per Catalunya, Joaquim Forn, però va avançar
que ho tornarà demanar perquè s’hi vol reunir “com a ciutadà i candidat”.

Ljubljana
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

El president a l’exili Carles
Puigdemont no oblida les
ferides que li han causat
els socialistes catalans, i
ahir va reiterar la seva negativa a facilitar que Miquel Iceta esdevingui president del Senat. En plena
campanya per a les eleccions europees, Puigdemont va assegurar des
d’Eslovènia que no està
“en condicions” de donar
suport al líder del PSC, i li
va retreure que votés a
favor de la seva suspensió
com a diputat al Parlament. “És força estrany
que qui vota la suspensió
il·legal i il·legítima d’un
diputat, em demani que
li doni suport”, li va recriminar.
El gest que espera Puigdemont de Madrid és un
altre. Al míting de campanya celebrat a la capital eslovena, el cap de cartell de

Elsa Artadi va demanar ahir al
candidat d’ERC per Barcelona, Ernest Maragall, que garanteixi que no farà alcaldessa Ada Colau, i va subratllar
que Junts per Catalunya és
l’única candidatura que es
compromet a no formar govern amb l’actual cap del govern municipal ni a investir-la.
“No és Maragall o Colau, és
Maragall i Colau”, va advertir
ahir en roda de premsa a
l’ACN. “Si el senyor Maragall
tenia interès que hi hagués
un alcalde independentista i
que no patíssim per això, te-

nia una manera de fer-ho, que
és la que va rebutjar: anar
junts a les eleccions”, va insistir la número 2 de Quim Forn.
En aquest sentit, l’exconsellera es va reivindicar com l’únic
vot útil de l’independentisme,
enfront d’un Maragall que es
ven com l’únic independentista que pot ser alcalde. “Un
altre govern amb Colau i de
soci Maragall no és un canvi,
com a màxim és un recanvi; si
Maragall vol un canvi, que es
comprometi a no governar
amb Colau ni investir-la”, li va
exigir.■ E. BELLA

Junts per Catalunya a les
europees va defensar que
ara és “el moment d’un govern de coalició” a l’Estat
espanyol, i va reclamar a
Pedro Sánchez que enviï
un “missatge” a les forces
favorables al dret a l’autodeterminació com Podem
i els sobiranistes catalans i

bascos en aquest sentit.
Segons el gironí, si això
no passa, “la inestabilitat
continuarà i no hi haurà
prou poder polític per començar a resoldre seriosament la crisi catalana”.
Tanmateix, l’expresident
va repetir que “l’únic camí” per afrontar la crisi ca-

Actitud positiva
Acompanyat del número
dos i la número tres de la
llista al Parlament Europeu, Toni Comín i Clara
Ponsatí, va viatjar ahir a
les acollidores terres eslovenes per celebrar un acte
de campanya davant la impossibilitat de ser presents al territori català.
Tot i això, els membres de
l’exgovern a l’exili es mostren confiats que podran
obtenir un bon resultat el
26-M. Les previsions del
CEO d’ahir els releguen a
la tercera posició a Catalunya, però els atorguen un
escó. Ara bé, Puigdemont
va recordar que “des del
desembre del 2017 les enquestes “mai han dit res
que s’hagi complert” sobre
JxCat. “No mirem les enquestes, mirem el futur”,
va assegurar.
I amb la mirada a Brussel·les, Puigdemont va
marcar dues línies clares
del seu programa a l’Eurocambra. D’una banda, denunciar al cor d’Europa
l’existència de presos polítics a l’Estat espanyol. “És
el nostre primer deure”, va
prometre. Per l’altra, el
president es proposa “explicar” al Parlament Europeu “per què els catalans
volen viure en una república independent basada en
una radicalitat democràtica” que no veuen possible
a l’Estat espanyol, però
que és “europeista”.
Sobre la incògnita de si
ocuparà o no l’escó a la
cambra europea el 2 de
juliol en el cas de ser escollit en els comicis europeus
del 26-M, Puigdemont
continua llançant la pilota
a la teulada espanyola.
Segons la JEC, per poder
ser eurodiputat cal jurar
la Constitució en persona
a Madrid. Per a ell, assumir el mandat és “perfectament possible” si primer els ciutadans el voten
i, segon, “si l’Estat espanyol respecta la normativa europea”. ■
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Principals estimacions del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO)
Eleccions europees

Eleccions 28 d’abril del 2019

Eleccions al Parlament Europeu 2019
Intenció
directa Estimació
(*) No suma 100,0 a causa de l'arrodoniment (en %) (*) % VV

ERC - Ara Repúbliques
16,7
PSC
12,1
Podem - IU
8,8
JxCat - Junts
11,1
Cs
4,7
PP
1,2
Vox
1,0
Altres
1,1
Vots en blanc
0,3
Vots nuls
0,2
Abstenció ("no votaria"+"no podria votar")
3,4
Indecisos
32,1
No contesta
7,4
Participació

22,5
22,2
13,3
21,2
11,0
4,2
3,2
1,9
0,5

◆ A les eleccions del 28 d’abril cap força política ha aconseguit la majoria absoluta.
De les següents alternatives per formar govern, quina és la que vostè prefereix?

◆ Quin és el seu grau de
satisfacció amb els
resultats de les eleccions
del 28 d’abril passat, en
una escala del 0 a 10 on
0 és molt insatisfet i 10
satisfet/a.

65%

(N=1000; resposta simple; %)

60,2

Un govern de coalició entre el PSOE i Podem
Un govern del PSOE en solitari
Un govern de coalició entre el PSOE i Cs
Altres
Cap d'aquestes
No ho sap
No contesta

17,6
13,8
1,3
3,3
2,4
1,4

30

(N=1000; resposta simple; %; mitjana)

18,7 19,4

17,8

20

Mitjana = 6,23

13,4
10

3,8

0

0,6

2,1

3,9

1

2

3

0

7,3
4

8,1

3,7
5

6

7

8

0,9 0,2
10 No ho sap No contesta

9

Molt insatisfet/a

Molt satisfet/a

Sentiment de pertinença
◆ Vol que
Catalunya
esdevingui un
Estat
independent?
60
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Si
No
◆ Amb quina de
les següents
frases se sent
més identificat /
Em sento... ?

47,2
48,6

Si
No
No ho sap
No contesta

2,8
1,4

45,3

48,0

50,0

50
40

44,5

44,1

42,9

Des. 14

Feb. 15

Juny 15

47,8

48,2

45,5

47,7

45,1

46,8

48,5

46,7

46,6

45,3

42,4

44,9

45,3

44,3

Oct. 15

Nov. 15

Març 16 Juny 16

Nov. 16

Des. 16

Març 17

30

50

49,4

48,7

48,0

46,7

47,2

48,4

41,1

43,6

43,7

44,9

43,2

44,1

Juny 17

Oct. 17

Abr. 18

Jul. 18

Oct. 18

21,4

30

5,1

10

48,6
47,2

Març 19 Maig 19

(N=1000; resposta simple; %; mitjana)

40,4

40
20

(N=1000; resposta simple; %)

Mitjana = 3,63

26,1

3,1

2,0

1,9

No ho sap

No contesta

0

Només espanyol/a

Més espanyol/a que Tan espanyol/a com
català/na
català/na

Més català/na que
espanyol/a

Només català/na

ERC s’imposaria per poc al PSC
i JxCat en els comicis europeus

a El sí a la independència quedaria per sota dels contraris per primer cop des del juny del 2017, segons
el CEO a El 60% dels 1.000 enquestats prefereixen un pacte del PSOE amb Podem a Espanya
Jordi Alemany
BARCELONA

ERC revalidaria el triomf
en les eleccions europees
del 26 de maig, però ho faria amb un percentatge de
vot inferior al que va obtenir el 2014. S’imposaria
per només tres dècimes al
PSC i per 1,3 punts a
JxCat, segons l’estimació
de vot que reflecteix el baròmetre de maig que va fer
públic ahir el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). En
concret, els republicans
associats a la candidatura
Ara Repúbliques obtindrien el 22,5% dels vots –el
2014 en van obtenir el
23,6%–, i els seguirien el

Les xifres

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

43,7

6,23

punts sobre 10 és el grau de
satisfacció dels catalans respecte als resultats de les eleccions espanyoles del 28-A.

enquestes telefòniques entre el 30 d’abril i el 6 de maig
es van fer per elaborar el baròmetre del CEO.

per cent de persones afirmen que amb tota seguretat
aniran a votar en les europees
del 26 de maig.

PSC, amb un 22,2%, cosa
que significaria un augment de vuit punts respecte a fa cinc anys, i la candidatura Lliures per Europa
de Carles Puigdemont, que
n’obtindria el 21,2%, un
percentatge molt similar
als resultats del 2014, quan
anava en coalició, que es va

situar en el 21,8%.
Aquesta és l’estimació
que fa el CEO tenint en
compte la intenció directa
de vot extreta de les 1.000
enquestes telefòniques fetes després dels comicis espanyols del 28 d’abril –normalment són presencials–, concretament en-

tre el 30 d’abril i el 6 de
maig, aplicant-hi un procés de ponderació amb altres variables. El director
de l’organisme autònom
adscrit al Departament de
la Presidència de la Generalitat, Jordi Argelaguet,
va advertir ahir que el pronòstic que es pot fer, mal-

grat aquesta projecció, està “molt obert”, ja que hi ha
més d’un 32% d’indecisos i
un 7,4% dels enquestats
van declinar contestar. En
qualsevol cas, els resultats
confirmen la tendència
dels resultats electorals de
les espanyoles, en què ERC
va ser primera força i el

per cent dels vots a Europa
tindran les candidatures independentistes d’ERC i JxCat; el
2014 va ser del 45,4%.

1.000

71,3%

PSC va experimentar la recuperació de vot que havia
perdut, però una de les diferències és que Cs gairebé
doblaria el percentatge ja
que passaria del 6,2% dels
vots a l’11%. La quarta força, però, seria Unides Podem, en coalició amb En
Comú Podem, que obtindria el 13,3% dels vots,
quan fa cinc anys anant
per separat ICV i Podem
van obtenir el 10,3% i el
4,6% dels vots, respectivament. El PP de Dolors
Montserrat continuaria la
seva davallada continuada, ja que el 2009 van obtenir el 18% dels vots, el
2014 el 9,8% i ara es quedarien en el 4,2%, només
un punt per sobre de Vox.
El CEO també estima
que hi haurà una alta participació, al voltant del 65%,
quan el 2014 va ser del
47,6%, malgrat que només
el 42,1% dels enquestats
tenen bastant d’interès
pels temes de la Unió Europea, el 13,2% en tenen
molt i el 43,5%, poc o gens.
Els votants més euroescèptics són els de Vox
(69,7%) i els que aproven
més la gestió del Parlament Europeu són els del
PP (83,8%). Sobre la gestió
que fa el Parlament Europeu, es dedueix que els catalans la suspenen per poc,
amb una nota mitjana de
4,82 sobre 10.
No a la independència
El baròmetre mensual del
CEO també avalua l’estat
de salut de l’independentisme i és la primera vegada des del juny del 2017
que els partidaris que Catalunya esdevingui un estat independent (47,2%)
queden per sota dels contraris (48,6%). Els partidaris de la independència
van assolir el 50% només
en una ocasió des del
2014, concretament el
juny del 2015, mentre que
els que no la volen es van
situar en el 42,9%. Segons
l’enquesta, el sentiment
de pertinença només a Catalunya és del 26,1%, mentre que el 21,4% se senten
més catalans que espanyols, el 40,4% tan catalans com espanyols, el
3,1% més espanyols que
catalans i el 5,1% només
espanyols.
D’altra banda la majoria
dels catalans (60,2%) volen
que el PSOE i Unides Podem governin en coalició,
mentre que un 17,6% volen
que Pedro Sánchez governi
en solitari i un 13,8% són
partidaris d’un pacte dels
socialistes amb Cs. ■
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Colau preveu cobrir part de la
ronda per fer-hi pisos socials

a Barcelona en Comú identifica deu punts de la ciutat on preveu construir milers d’habitatges
assequibles en els propers mandats a Proposa una nova Barceloneta a la plataforma del zoo marí
Joan Rueda
BARCELONA

Barcelona en Comú (BComú) ha identificat deu zones de la ciutat on es pot
construir habitatge assequible, és a dir, dins de les
diferents tipologies de protecció social, en els propers mandats. L’alcaldessa de Barcelona i candidata a la reelecció, Ada Colau,
va presentar ahir aquests
deu espais, per als quals
començaria ara un procés
de planejament perquè els
habitatges siguin una realitat en els propers mandats, i va justificar la mesura dient que aquesta es
pren “per aturar l’expulsió
de veïns a causa dels preus” i per generar la possibilitat que alguna de les
400.000 persones que entren cada dia a treballar a
Barcelona puguin pensar
també a viure-hi, com alguns ja havien fet.
Colau va explicar que, a
banda dels sectors ja coneguts de Sagrera o la Marina, on només amb el plane-

Les frases

—————————————————————————————————

“En només dos
mandats s’haurà
doblat l’habitatge
assequible que s’havia
fet en tota la història”
Ada Colau

CANDIDATA A L’ALCALDIA PER
BARCELONA EN COMÚ
—————————————————————————————————

“La Barceloneta és
un model d’èxit que
es podria exportar
a la plataforma
del zoo marí”
Janet Sanz

NÚMERO 3 A LA LLISTA DE
BARCELONA EN COMÚ

Colau i Sanz van presentar la proposta al costat del parc fluvial del Besòs ■ EFE

jament ja aprovat en
aquest mandat ja es poden
construir prop de 7.500
habitatges assequibles, hi
ha vuit àrees més en què
això és possible.
Cobrir la ronda Litoral
Dues de les propostes destaquen sobre les altres, i
com va admetre la número 3 de la candidatura, Ja-

net Sanz, necessiten una
planificació urbanística
especial. Una seria cobrir
parts de la ronda Litoral, a
la zona del parc fluvial del
Besòs, per aprofitar la llosa per construir habitatge,
i l’altra, situar un nou barri, “una nova Barceloneta”, en paraules de Sanz, a
la plataforma que havia de
servir per al zoo marí.

Sanz no va concretar
quins trams es cobririen i
quants habitatges hi podrien cabre, “depèn de la
tipologia”, però va assegurar que el cobriment de la
ronda Litoral en aquest
àmbit alliberaria 4,5 hectàrees i permetria “que
aquest espai fos frontissa
amb el riu i l’àrea metropolitana, i no frontera”.

El PP reclama que es
repatriïn els MENA
El candidat del PP a l’alcaldia
de Barcelona, Josep Bou, va
advocar ahir per “repatriar”
els menors estrangers no
acompanyats (MENA) per “intentar que els seus pares els
cuidin”, ja que l’actual situació
és “un greu problema tant per
als barcelonins com per als
mateixos menors”. Bou va citar els periodistes al barri del
Raval i des d’allà va fer una
crida a tractar aquesta problemàtica amb “un sentit humanista” i va reclamar pensar
en l’interès dels menors, a qui,
segons va defensar, “els és
igual estar guardats una estona en una comissaria” o al
carrer perquè “no tenen les
responsabilitats d’un adult ni
penals”. Aquestes persones, hi
va afegir, són “un greu problema” en part perquè “venen
d’un altre lloc i tenen un altre

concepte d’educació”. Bou va
assenyalar que amb els menors que sigui “impossible”
repatriar hauria de “fer-se un
cens i veure quants són, on
estan i què es pot fer”. Bou va
fer aquestes afirmacions tot i
que les competències en
aquesta matèria són de la Direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència
(DGAIA), organisme de la Generalitat, i no de l’Ajuntament
de Barcelona.
Bou també va denunciar la
presència de narcopisos, un
problema “senzill, molt senzill”
de resoldre, ja que, segons va
afirmar, si la Guàrdia Urbana
“sap que s’està produint un
delicte” en un habitatge “no
necessita autorització d’un jutge” per actuar, cas diferent de
si l’assumpte ja està “en una
situació judicial”. ■ REDACCIÓ

La candidata de la CUP, Anna Saliente, ahir ■ CUP

La CUP fa una crida a aturar
l’increment del preu del lloguer
“Tots som de barri, d’algun
dels 73 que formen Barcelona.
En aquests hem crescut, ens
hem organitzat i hem lluitat
contra els que ens volen fer fora. El preu mitjà del lloguer és
superior al salari mínim, fins
quan? Si no ho aturem Barcelona es convertirà en un parc

temàtic.” D’aquesta manera, la
candidata de la CUP-Capgirem
Barcelona a l’alcaldia de Barcelona, Anna Saliente, va fer
una crida a aturar l’increment
del preu del lloguer. De fet, els
cupaires porten en el seu programa una proposta per regular el preu de l’habitatge. “S’ha

Colau va defensar que
també es pot construir habitatge assequible aprofitant la remodelació que
s’ha de fer a la Fira de
Montjuïc, a la zona de Gràcia Penitents, a la zona
universitària i a la zona de
la Vall d’Hebron –“que han
de ser espais mixtos, i no
dedicats a una sola activitat”–, a la zona recupera-

de crear un preu de referència
i no s’ha de fer d’acord amb la
llei de l’oferta i la demanda. El
que cal és mirar els ingressos
de la gent i, a partir d’aquí, posar un percentatge, que a Barcelona creiem que ha de ser
un 20% dels ingressos familiars. Hi ha d’haver criteri social
en aquest aspecte”, va afirmar
Saliente en l’entrevista de candidat a aquest diari.
En l’acte d’ahir a la plaça
del Fort Pienc, la candidata de
la CUP va estar acompanyada
del candidat número 4, Marc
Cerdà, que va tancar l’acte
afirmant: “Això, companyes,
no va de posar pedaços. Això
va d’anar a l’arrel dels conflictes. Això va de construir sobiranies. Això va de recuperar la
Barcelona digna de l’escola
Ramon Llull i això va d’aixecar
catifes i desemmascarar els
enganys.” En l’acte, el central a
la Dreta de l’Eixample, també
van prendre la paraula diferents representants “de les
lluites” representades en la llista electoral. ■ J.R.

da amb el cobriment de la
ronda de Dalt i al Poblesec, “per permetre –va
dir– que aquest barri tingui una sortida al mar i on
hem calculat que podrien
cabre fins a 1.000 habitatges assequibles nous”.
Colau va defensar que
aquestes actuacions ajudarien a cohesionar encara més els barris i la ciutat,
i va afirmar que s’ha de fugir “de models del passat,
com Diagonal Mar i els
seus gratacels” que ara defensen alguna candidats,
com Manuel Valls. L’alcaldessa va admetre que les
propostes
significaven
augmentar la densitat de
Barcelona, però en va defensar la bondat perquè
“es fuig de l’especulació i
es faran amb la participació dels veïns”.
Pactes estranys
Colau va assegurar, en el
primer dia de campanya,
que sortia no només a guanyar, “sinó a augmentar els
suports” aconseguits fa
quatre anys. La candidata a
la reelecció es va proclamar
com l’única que pot garantir un govern d’esquerres,
“ja que Collboni diu que
pactarà amb la dreta de
Valls i Maragall, amb la dreta d’Artadi”. En entrevistes
publicades per aquest diari,
però, Ernest Maragall ha
defensat un pacte a tres
bandes, amb Elsa Artadi
però també amb Colau, i
Jaume Collboni ha apostat
per governar en solitari.

Graupera
‘recupera’
l’Empaperem
El moviment Empaperem va
sorgir després que els tribunals prohibissin als mitjans
publicar anuncis del referèndum i mentre els diferents
cossos policials anaven requisant els cartells i la informació
de l’1-O. Ahir el candidat de
Barcelona és Capital a l’alcaldia de Barcelona, Jordi Graupera, va recuperar aquest moviment rere el qual, de fet, hi
eren ell i el seu equip i ho va
fer després de l’acte d’inici de
campanya que va dur a terme
a la plaça de la Virreina. ■ J.R.
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Cap de llista de Barcelona pel Canvi-Ciutadans

Manuel Valls

“Una victòria de
Colau o Maragall
posa en risc
Barcelona i Europa”
26-M · “Una majoria votarà encara en funció del problema identitari però una part votarà
en funció del projecte de ciutat i això fa que tot estigui obert fins al final” FUTUR · “Primer
he de guanyar, però oferiria un pacte als constitucionalistes, al PSC, i al PP, si entra” PARTIT ·
“No tinc cap problema polític o intel·lectual per ser en una plataforma amb Ciutadans”
ORIOL DURAN

Joan Rueda / Jordi Panyella
BARCELONA

D

rers temps, sense ser naïf, sense cap bonisme per part meva.

es del 25 de setembre, en què es
va presentar com a candidat a
les eleccions municipals, no ha
parat de visitar entitats i barris.
Què ha trobat?
Per a mi ha estat un plaer. A mi m’agrada trobar-me amb la gent. La gent et parla de manera molt amable dels problemes dels barris, de la seguretat, de l’habitatge, de la neteja, de democràcia local...
Han estat uns mesos molt agradables. Jo
he fet la meva vida a París i a Évry, he
vingut molt a Barcelona, però quan ets
candidat parles amb la gent de manera
diferent. He trobat gent i entitats molt
amables, podia imaginar-me la seva opinió política, ja que en les trobades hi havia gent amb els llaços grocs... però parlant només de Barcelona, dels problemes
als barris, dels problemes socials, he trobat gent preocupada per la degradació de
Barcelona però orgullosa de ser barcelonina i amb ganes de canvi, potser no el
que represento jo, però amb ganes de
canvi.

I el que ha trobat, parlant amb la gent,
és el que esperava?
Els reptes d’una gran ciutat com Barcelona, cosmopolita, oberta, global, amb
1.600.000 habitants, però amb milions
de turistes, són reptes de gran ciutat, però semblants a altres llocs: el canvi climàtic, l’habitatge, la convivència, la seguretat... Barcelona és una marca, és un model de ciutat, una cosa que jo ja coneixia.
Tot i això, m’impressiona encara que
Barcelona sigui una ciutat amb grans
sentiments d’identitats de poble, a Sant
Andreu, al Poblenou... és un actiu que
s’ha de preservar. Però hi ha un element
que em preocupa molt: la desigualtat, i
no només perquè un 20% de la població
visqui per sota del llindar de la pobresa,
sinó perquè entre un barri i un altre hi
ha fins a 10 anys de diferència d’esperança de vida. Hi ha gent que pateix les conseqüències de la crisi, que són ben patents, també les del procés, i de la gestió
de Colau. Molts barris del nord de Barcelona tenen una sensació d’haver estat
abandonats.

Però el principal partit de la seva plataforma, Ciutadans (Cs), diu que estem en
una societat fracturada del tot...
Jo crec que hi ha més convivència del
que la gent pensa als barris, però sabem
tots que les fractures estan presents. Però Barcelona potser és part de la solució
al problema que viu Catalunya en els dar-

El pas, el fa amb plataforma de bracet
de Cs, quan vostè ve d’una tradició més
d’esquerres, no?
En un moment determinat, jo vull canviar de vida, obrir una nova etapa. Faig
política des de fa molt temps, he viscut
20 anys, del 1997 al 2017, molt intensos,
sobretot els anys de govern, afrontant les

conseqüències de la crisi econòmica, veient com s’esmicolava el Partit Socialista
(PS) francès, i afrontant l’onada terrorista, un fet que em va canviar la vida,
com ho va fer a molts francesos. Vaig
aprendre a saber què era realment important. Tenia ganes d’aquest canvi. El
juny del 2017 em van proposar de venir
més sovint a Espanya, a Madrid i a Barcelona, en un moment de tensió a Catalunya, convidat per Societat Civil Catalana (SCC), per Empresaris de Catalunya
o per Ciutadans. Vaig participar en actes, com el del Teatre Goya, també a la
manifestació de SCC. Jo ja havia deixat
el PS, Cs és una formació lliberal, progressista, europeista, amb què coincideixo en molts dels temes, sobretot en la
crítica del nacionalisme. No hi ha cap
problema polític o intel·lectual per ser
amb ells. A més, fa anys que no coincideixo, i ja se sap, amb algunes de les apostes
del PSC. Jo crec que Borrell i Iceta tampoc coincideixen... Crec que el veritable
debat d’Europa en aquests moments és
respecte a la democràcia i la llibertat davant els nacionalismes, els populismes,
que són diferents a cada país, és cert, però aquest és el gran debat d’avui. El debat
dels eixos esquerra-dreta ja no és el més
important. No es pot negar que hi és. El
que ha fet Macron o el que ha fet Cs aquí
a mi sempre m’ha interessat. Si soc candidat és perquè crec que si Barcelona cau
en mans dels independentistes i els populistes, de Maragall i Colau, això representarà un gran perill per a Barcelona,
per a Catalunya, per a Espanya i per a la

resta d’Europa.
La seguretat és un dels reptes de Barcelona, segons el Baròmetre. Vostè proposa instal·lar càmeres de videovigilància
per Barcelona? On?
A l’espai públic. S’ha de posar un sistema
de càmeres de vigilància on hi ha més
presència humana, on hi pugui haver
tràfic de drogues, en places, allà on hi ha
edificis públics... És un sistema que, en
part, ja existeix però que s’ha de reforçar
perquè és un sistema de prevenció però
també que ajuda policies i jutges. És un
sistema complementari a la feina dels
policies. Ells també n’han de portar, de
microcàmeres, per protegir-se i fer front
també als drets de tots.
Planteja un augment de 1.500 agents de
la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB).
Sí, en quatre anys, sabent que formar un
agent de la GUB és un any i mig. Ho necessitem perquè les hores extres són
massa importants en el total de la feina i
ja suposen un sobrecost de 9 milions
d’euros l’any. També hem de fer front a
les jubilacions que marca la nova llei. I els
necessitem perquè hi ha d’haver més policia al carrer.
Parla també de nous armaments. Es refereix a les Taser?
Clarament. Amb la formació necessària.
Els Mossos també les tenen. Necessitem
una GUB integral. Amb tots els recursos
possibles i amb el material i les armes
adaptades a la feina integral que desen-
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El primer ministre
que vol ser alcalde
Manuel Valls (Barcelona, 1962) ens rep al
seu despatx electoral del passeig de Gràcia i
contesta totes les preguntes en un català
impecable. Normal, el va aprendre de petit i
mai ha deixat de parlar-lo. De fet, en algun
acte electoral, quan ha d’improvisar passa,
sense gairebé adonar-se’n, del castellà al
català, al contrari del que fan els seus companys de Ciutadans. El van fitxar per crear
una gran plataforma per assaltar el govern
de Barcelona i fer-ne fora Colau i, de pas,
barrar el pas als independentistes. I aquesta
és la seva obsessió, que Maragall i Colau no
puguin pactar. El pare de Valls, el pintor Xavier Valls, va emigrar a París per fer-se un
nom. I el seu fill va arribar a ser primer ministre de França. No és pas cap mala carta
de presentació.

Està en joc el futur de
la gran capital del sud
d’Europa. Barcelona no
pot caure en mans dels
separatistes i populistes

❝

Què he de fer amb els
manters? Esperar?
L’espai públic ha de
ser de tots i no pot estar
controlat per màfies

❝

❝

volupin. La GUB té 800 agents menys
que fa 25 anys en una ciutat que ha multiplicat per 4,5 el nombre de turistes. I
3.048 agents és una xifra ridícula per a
una ciutat d’1,6 milions. A més, falten
mossos, i amb un 17% més de furts, un
20% més de robatoris... Tenim uns problemes que necessiten més presència de
la policia. I demano també que els cossos
de seguretat de l’Estat estiguin més presents, perquè en temes de tràfic de drogues, o d’altres, han d’intervenir. És una
situació preocupant que necessita una
resposta dins l’estat de dret, però amb
autoritat.

na que està a l’atur seria un futur delinqüent i això no és així. El que hem de fer
és ocupar-nos d’aquesta situació d’increment de la delinqüència. I la primera resposta ha de ser policial i judicial. Ara,
també hi ha d’haver solucions socials.
Però els barcelonins i els turistes necessiten solucions.

part de màfies, ja que aquests nois han
de llogar un espai, estan vigilats... Hem
passat de 200 a gairebé 2.000 i aquesta
xifra seguirà pujant aquest estiu, fan una
activitat il·legal perquè venen productes
falsificats, perjudiquen el comerç i la
imatge de Barcelona... Què ha de fer l’alcalde? Esperar? O dir: no es pot ocupar
l’espai públic. Després s’han de trobar solucions amb estrangeria, amb polítiques
socials... però la primera feina és que l’espai públic sigui de tots.

I la resposta ha de ser només policial?
Podem considerar que tots aquests problemes comencen a l’escola, però això no
pot ser una explicació. Sabem que la nostra societat provoca violència, que la pobresa pot... però jo mai he associat la pobresa a la delinqüència, si no cada perso-

Vostè diu que en tres mesos arreglaria
el problema dels manters.
Sí. Podem pensar que aquest és un problema de la globalització, de l’Estat, de la
cooperació amb Àfrica i no fer res, i això
durarà molt de temps. O podem considerar que la nostra feina és arreglar els problemes, i l’ocupació de l’espai públic ho
és. No podem permetre això! El manter
és un ésser humà que mereix tot el nostre respecte, però hi ha una explotació
per part de màfies, per part d’organitzacions criminals. Per tant, tenim ocupació i organització de l’espai públic per

La densitat de Barcelona
pot créixer. Es pot edificar
més, més amunt i millor,
sempre respectant les
normes mediambientals

Hi ha parlat, amb els manters?
Sí, perquè molts són francòfons, del Senegal o la Costa d’Ivori, i jo soc molt conegut allà. Parlo amb ells i em diuen que tenen una situació molt complicada... No
tots, però la majoria estan controlats per
una organització, una confraria islàmica, del Senegal. Nosaltres no podem acceptar una explotació d’aquest tipus. Segur que podem trobar solucions, però el

milió i mig d’euros que ha donat la cooperativa no ha donat cap resultat. A més, hi
ha un efecte crida al Mediterrani: n’hi ha
a Roma, a París, però aquí hem arribat a
un nivell que no és acceptable.
I d’on traurà els diners per a aquest increment en seguretat?
Els 1.500 agents, el material, les reformes a les casernes, que estan fatal, costarien uns 300 milions d’euros en quatre
anys. Ja els traurem, perquè és una prioritat. Ara, serà un repte per a l’alcalde i el
nou equip perquè necessitem diners per
a la seguretat, però també per a la neteja,
per a l’enllumenat... Hi ha un repte en el
pressupost, i les possibilitats fiscals són
minses.
En habitatge, proposa construir-ne
10.000 en dos mandats, la majoria socials de lloguer. Agrupats, disseminats,
on?
Hi ha uns 80 solars a Barcelona on ja es
podria construir. Ara, hi ha una reflexió
que pot interessar al barceloní: les coses
s’han de fer amb seny, però es pot densificar encara una miqueta més. La densitat d’habitants per quilòmetre quadrat
està en 15.000; l’Hospitalet la té en
23.000, i París, en 36.000. Es pot densificar una miqueta més, es pot construir
més amunt, sempre amb normes ecològiques. I hi ha dos sectors on es poden
desenvolupar plans, el sector de la Marina, fins al Prat, i el sector de la Sagrera,
fins al Besòs. L’altre dia vaig visitar la Sagrera.
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el primer en vots i regidors. Jo crec que
no hem pogut parlar de Barcelona durant el mes d’abril per les generals, però
hi haurà, en aquesta campanya, un debat de ciutat concret, però brutal, en el
sentit que es farà en pocs dies i dues línies: Colau i jo sobre el model de ciutat,
la seguretat, l’habitatge, la col·laboració
publicoprivada, i, l’altra, entre una Barcelona catalana, espanyola i europea
contra la independentista, entre Maragall i jo. Aquests seran els dos debats. El
joc està molt obert.

I hi treballaven?
Sí... [riu]. Si soc alcalde m’agradaria inaugurar aquesta estació però no estic segur que es pugui fer en aquest mandat...
Però, tornant a l’habitatge, per a quan
s’acabi la cobertura de les vies, hi ha un
pla ja previst per construir molt habitatge, uns 10.000, la meitat social. Vigilant
no fer guetos, reservant espai per a zones verdes, es pot construir, més amunt,
millor i més, sempre que es respecti que
hi hagi equipaments i sempre que hi hagi
un pacte amb el privat... Barcelona es pot
recosir en si mateixa i això és molt interessant. Barcelona i l’àrea metropolitana
donen moltes possibilitats. L’habitatge
ha de ser una competència exclusiva de
l’àrea metropolitana.

No em respon...
Sempre ho he dit, als constitucionalistes. Jo respecto les opinions i a Espanya
es pot defensar la independència, però
els meus valors em fan buscar el pacte
amb el PSC, que ha de sortir de la seva
ambigüitat, i el PP, si entra al consistori.

Construir 10.000 habitatges cerca influir en el mercat, però un increment de
preus com el que viu Barcelona és evitable en una gran ciutat?
No és fàcil. Barcelona té un parc d’habitatge social de lloguer que no arriba al 2%.
I és una de les ciutats més cares del món.
La seva riquesa cultural, patrimonial, esportiva... fa pujar el preu del metre quadrat i el preu del lloguer. I hi ha una contradicció: una ciutat que veu els seus preus baixar té un problema i tampoc és gaire bon senyal. Ara, estic bastant segur
que l’oferta és un dels instruments per
controlar el lloguer assequible. I per tenir
lloguer assequible necessitem oferta i
construir més. El preu del mercat no és
fàcil de controlar però, si s’inventen instruments que dificulten la inversió, més
pugen els preus, i això és el que està passant a Barcelona des de fa quatre anys.
I, en aquesta bombolla, quina part de
responsabilitat hi té el turisme?
És molt difícil de considerar que el turisme sigui un problema. Primer és un actiu. Representa el 15% del PIB de la ciutat; ho és pel comerç, pels restaurants,
etcètera. Ara, s’ha de gestionar. Aquests
darrers anys, no s’ha gestionat. He d’admetre que el pis turístic s’ha gestionat
prou bé, s’han vigilat els fons d’inversió.
Però necessitem un canvi en el tipus de
turisme, tot i que no serà fàcil perquè tenim una platja i sempre tindrem un turisme de festa, mediterrani.
I un que té un rol molt de depredador,
el de creuer...
Però també és una realitat econòmica
pel port. A més els vaixells seran cada
cop més ecològics. Aquí hem de pensar
com recuperar el turisme cultural, hem
de pensar què fem amb la muntanya de
Montjuïc en aquest àmbit, hem de promoure grans exposicions, grans esdeveniments culturals. Hem de pensar també
en el turisme que repeteix o es queda
més dies, cal adaptar els horaris, poder
obrir els diumenges. Ja sé que el comerç
està dividit però s’ha de pensar bé si
s’obre diumenge o no, què fem amb els
creuers que arriben dissabte a la nit i es
queden unes hores... El turista també
tria on va sabent si el comerç està obert
en diumenge. No és un debat fàcil perquè
pot canviar els usos de determinats barris, però és un dels temes que afecten el
tipus de turisme que volem.
Quina és la seva prioritat en mobilitat?
La prioritat és acabar les grans obres.
Hem parlat de la Sagrera, un nus de me-

Exclou JxCat tot i coincidir en alguns aspectes aquests dies...
En un debat més tradicional, de dreta i
esquerra, podríem trobar acords en temes d’impostos, de seguretat, amb els
hereus de CiU, però hi ha una altra realitat política que és present perquè així ho
han decidit ERC i JxCat presentant presos en les llistes de municipals i europees. Hi haurà gent que votarà encara en
funció del problema identitari, i crec que
aquesta gent encara és una majoria, i
gent que votarà en funció del projecte de
ciutat. I jo crec que la crida de canvi i la
realitat de la degradació de la ciutat faran que això estigui obert fins al final.

ORIOL DURAN

tro, alta velocitat, rodalies; però també
cal acabar les línies 9 i 10, renovar la xarxa d’autobusos, que té despistada la població.
I, lligat a la qualitat de l’aire, s’ha de
combatre el cotxe?
El cotxe en general i, sobretot, el cotxe
que contamina aniran sortint de les ciutat, de totes les ciutats. Fet que no és fàcil, perquè hi ha tota la gent que entra al
matí i surt al vespre, gent que no pot agafar el transport públic, o perquè no existeix allà on viu o perquè no es correspon
als seus horaris, perquè és gent que ha
hagut de marxar perquè no podia pagar
el lloguer però que hi treballa... Hem de
vigilar de no castigar, aquesta és una de
les explicacions del que ha passat a França amb els armilles grogues; hi ha un
moment en què la gent se sent castigada
i el cotxe és un element important en la
vida de la gent. La contaminació, el cotxe
i la resta provoquen morts prematures,
això no es pot obviar. Aquesta transició
cap al cotxe del demà, del d’aquí a 15 o
20 anys, el cotxe elèctric, l’híbrid, el compartit, s’ha de fer amb seny. No es pot,
per exemple, tancar tota la Diagonal pel
tramvia. En un moment de transició això provoca unes dificultats que no calen.
Per aquesta pacificació del trànsit, defensa el peatge tipus Londres?

No en soc favorable perquè castiga la
gent que ve de fora. Però el cotxe contaminant ha de tenir prohibit entrar. Ara,
s’ha d’ajudar a la renovació del cotxe.
Hem d’anar pensant en un pla general en
què l’espai públic es fa cada cop més difícil pel cotxe, però això només pot funcionar si hi ha una gran inversió en rodalies,
i aquí cal un pacte amb l’Estat, l’àrea metropolitana, la Generalitat. Sense unes
rodalies com toquen i uns aparcaments
dissuasius a l’entrada de la ciutat, això
no funcionarà.
I les superilles?
Amb seny. Com se li digui a una ocupació
mixta de vianants i vehicles dels barris,
el que s’ha fet sempre. Ara, el que he vist
al Poblenou no m’ha convençut. Que es
vagi organitzant l’espai, amb zones de
trenta, on tothom pugui passar... em
sembla bé, però la superilla al final congestiona certs barris.
Tots els auguris són d’uns resultats molt
ajustats. Vostè diu que surt a guanyar. A
qui estendria la mà?
Barcelona necessitaria un govern estable. Jo crec que una cosa és el govern i
una altra, els pactes sobre alguns temes.
En els debats s’ha vist que alguns coincidim en polítiques de sentit comú i d’interès per a la ciutat; això és possible. En
el govern, primer jo haig de guanyar, ser

Però en les darreres eleccions generals
Cs va perdre més de 100.000 vots respecte a les del 21-D...
La gent sap diferenciar unes eleccions
generals d’unes municipals, i a Barcelona aquestes eleccions són més importants fins i tot que les del 28 d’abril, perquè està en joc el futur de la gran capital
del sud d’Europa. Barcelona necessita un
canvi profund, no pot caure en mans
dels separatistes i populistes. Els resultats obtinguts en les generals a la ciutat
demostren que, efectivament, el separatisme té un poder rellevant encara, però
els barcelonins poden decidir si volen
deixar el futur de la ciutat a les seves
mans o en l’única alternativa possible,
com és la nostra candidatura.
El dia després de les generals, vostè va
defensar què Cs i Rivera han de tenir un
paper fonamental. Però no corre el risc
que li passi el mateix que a Inés Arrimades, un gran resultat que no serveix per
governar?
El paper i la rellevància de Cs a Espanya
han crescut i són importants. A Barcelona encara mantenen una bona base de
votants, però també hi ha molts indecisos, encara que aspirem al fet que confiïn
en el nostre projecte. És evident que hi ha
una divisió del vot important a Barcelona
i que tot estarà molt igualat. Serà complicat que algú pugui governar en solitari, i
els pactes per tant seran un factor decisiu
un cop tinguem els resultats. En qualsevol cas, no podem permetre una aliança
entre l’alcaldessa, Ada Colau, i Ernest Maragall, perquè això seria molt perillós per
a la ciutat. Mentre Jaume Collboni no es
decideixi, l’únic capaç d’aturar el populisme i el separatisme soc jo. Però per governar primer s’ha de guanyar. ■
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Sabadell examina present i
passat en un escenari obert
FRAGMENTACIÓ · Hi ha
16 candidatures i tot fa
pensar que no hi haurà
majories absolutes i que
caldrà pactar BALANÇ ·
Membres del govern actual
defensen la seva feina i
esperen revalidar la
confiança RETORN · El PSC
aspira a recuperar l’alcaldia
Sandra Pérez
SABADELL

A

Sabadell les eleccions seran un
examen. Una prova per al quadripartit d’esquerres, format
per Unitat pel Canvi (UpC),
ERC, la Crida per Sabadell i Guanyem
Sabadell, que amb la voluntat de tancar
l’etapa Bustos a la capital vallesana, marcada pel cas Mercuri –que encara està
als jutjats–, van sumar i crear un projecte l’any 2015 de “transformació”, segons
han repetit per activa i passiva, que ha
aconseguit mantenir-se fins al final malgrat l’existència d’algunes discrepàncies
entorn a la gestió i el procés i de la crisi
viscuda durant el canvi d’alcaldia. Definit com a govern de “transició” per part
de l’oposició però també per algunes
veus del mateix executiu, el quadripartit
d’esquerres va centrar-se des d’un primer moment a posar les bases pel canvi
–afirmen que es van trobar un Ajuntament “sense projecte” i en una situació
“molt complexa”– i abordar amb fermesa temes socials com, per exemple, ser
pioners en les sancions pels talls de llum
a les famílies vulnerables i engegar programes per revertir desigualtats. Ha estat el mandat en què s’han finalitzat les
obres de prolongació dels ferrocarrils,
s’ha aconseguit el cobriment de la línia
als barris de Can Feu i Gràcia i tancar algunes de les ferides obertes per aquests
eterns treballs com és el cas de la plaça
Espanya. Han fet front a temes pendents
com ara el tancament definitiu de la Zona Hermètica i inesperats com ara la reforma de La Bassa. Entre les mesures
adoptades, amb polèmica inclosa, hi ha
la inversió de 4 milions d’euros per ampliar les urgències del Taulí. També hi ha
hagut topades, la més destacada amb la
concessionària de recollida de residus i
neteja, Smatsa. ERC aspira a aglutinar
vots i tornar a liderar la ciutat “amb honestedat” posant de línies vermelles “la
corrupció i el 155”. La Crida es veu com
“la garantia” perquè continuï “l’esquerra
transformadora”. I Sabadell en Comú
–nascut d’UpC– posa èmfasi en la capa-

La Torre de l’Aigua, situada al costat del Taulí, un dels elements més emblemàtics de Sabadell ■ S. PÉREZ

citat d’acord demostrada en els darrers
quatre anys i confia en el fet que l’escissió de l’esquerra no els passi factura.
L’oposició ha de superar la seva particular prova de foc. El PSC, partit que va
quedar esquitxat i tocat pel cas Mercuri i
que va veure com tot i guanyar les darreres eleccions amb forta davallada de regidors –de 13 a 5– perdia l’alcaldia, aposta
per Marta Farrés, la persona que va fer
un pas al costat després d’unes dures pri-

ser regidora. Provinent del Congrés, on
ha estat diputada des del 2011, s’ha envoltat d’un equip “preparat i divers” amb
què pretén “posar Sabadell al lloc on es
mereix”, com ha indicat en els darrers
mesos. De moment, ha posat sobre la
taula el debat sobre la Gran Via. Cs, amb
Adrián Hernández, comprovarà si l’entrada al consistori en el darrer mandat
amb tres regidors era flor d’un dia o s’ha
consolidat a la ciutat després de quatre

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

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

El quadripartit d’esquerres
va tancar fa quatre anys
l’etapa Bustos, marcada
pel cas Mercuri

En les darreres eleccions
generals, el PSC i ERC van
quedar en primer i segon
lloc, respectivament

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

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

màries l’any 2014. S’haurà de veure si el
canvi de candidat, la renovació de l’equip
amb persones com ara el diputat Pol Gibert i l’impuls que podrien donar els bons
resultats obtinguts en les generals pels
socialistes a Sabadell esdevenen factors
clau per millorar. Farrés indica amb referència al cas Mercuri: “Fa més de set
anys. Tothom ha girat full.” Els socialistes aspiren a recuperar la confiança dels
seus votants i tornar a l’alcaldia.
Lourdes Ciuró, candidata de Junts per
Sabadell, és una altra de les cares noves
però conegudes a la ciutat perquè ja va

anys fent en molts moments de cap de
l’oposició. El partit taronja confia ser
clau i mira cap al PSC a l’hora de plantejar futurs pactes. El que repeteix és el
candidat del PP, Esteban Gesa. La davallada patida pels populars en les generals
a la ciutat posa en entredit el seu lloc en
el ple, tot i que val a dir que en els darrers
tres comicis locals han obtingut representació.
El panorama, però, és molt més ampli.
Es presenten fins a 16 candidatures fruit,
en part, de les divisions de part de l’esquerra i de la dreta: el PSC, amb Marta

Farrés; Sabadell en Comú-ECG, amb
Joan Berlanga; ERC, amb Juli Fernàndez; la Crida per Sabadell, encapçalada
per Maties Serracant; 100% Sabadell
(l’actual plataforma Guanyem Sabadell,
que forma part del quadripartit), amb
Marisol Martínez, que s’ha vist obligada a
canviar de nom la candidatura per decisió de la Junta Electoral; Junts per Sabadell, amb Lourdes Ciuró; Cs, amb Adrián
Hernández; el PP, amb Esteban Gesa;
Ara Sabadell, amb Ramon Vidal –regidor
de Salut aquest mandat per UpC–; Independència i República-Primàries Catalunya, amb Maria dels Àngels Folch; Nova
Participació Sabadell, amb Ana María
Huertas; Escons en Blanc, amb Àlex Muñoz; Podem, amb Marta Morell; Som Catalans, amb Jordi Garcés; Vox, amb Patricia Muñoz, i Guanyem Sabadell-Ganemos, amb Kiruna Rosa Domingo. Tot fa
pensar que el ple tornarà a quedar fragmentat, com ja ha passat aquest mandat,
i que no hi haurà majories absolutes, fet
que obre el camí de nou als pactes per governar. Els resultats de les eleccions generals –el PSC i ERC van quedar en primer i segon lloc, seguits d’En Comú Podem– poden donar pistes de com aniran
els comicis locals però Sabadell té les seves singularitats i una història política recent marcada per dos alcaldes molt diferents, Antoni Farrés i Manuel Bustos.
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Els protagonistes

MATIES
SERRACANT

JULI
FERNÀNDEZ

JOAN
BERLANGA

MARISOL
MARTÍNEZ

Crida per Sabadell

ERC

SABADELL EN COMÚ

100% SABADELL

Nascut el 1976, és
des del 15 de juliol
del 2017 l’alcalde
de Sabadell en el
marc d’un acord de
govern. És geògraf
de formació i ha
estat vinculat a
l’Adenc i a la campanya contra el
quart cinturó.

Va néixer l’any 1977.
És llicenciat en farmàcia i té un màster en màrqueting
farmacèutic. Ha estat el batlle de Sabadell entre el 2015
i el 2017. Des del juliol del 2018, és delegat del govern català a Barcelona.

Nascut l’any 1972,
és llicenciat en filosofia i lletres, especialitat història
contemporània. Ha
estat professor de
secundària i de didàctica de les ciències socials a la
Universitat Autònoma.

Va néixer el 1963 a
Beas de Segura
(Jaén). Durant
aquest mandat ha
estat tercera tinenta d’alcaldia però
té una àmplia experiència al consistori com a regidora,
ja que va entrar per
primer cop el 2007.

2011

2015
CiU

ICV - EUIA - E

13

5

4

UPCS-E CpSBD-CAV-PA

4

PP

3

4
ERC-AM

CiU

C’s

4

4

3

PSC

851266-1210414L

PSC - PM

844498-1198504Q

5

27

27

REGIDORS

REGIDORS

GANEMOS 2

ES (Cav) 2

PP 1

MARTA
FARRÉS

LOURDES
CIURÓ

ADRIÁN
HERNÁNDEZ

ESTEBAN
GESA

PSC

Junts per Sabadell

CIUTADANS

PP

Nascuda el 1981 a
Sabadell, va estudiar ciències polítiques i de l’administració a la UAB.
Vinculada al PSC
des de l’any 2003,
Farrés va formar
part de l’equip de
l’exalcalde Manuel
Bustos i va fer un
pas al costat després de perdre
unes primàries locals contra Josep
Ayuso l’any 2014.
Vol ser la primera
alcaldessa de Sabadell.

Va néixer l’any 1971
a Reus. Advocada i
diputada al Congrés dels Diputats
pel PDeCAT des de
l’any 2011, torna a
Sabadell, on va fer
de regidora de CiU
entre el 2007 i el
2011. És el cap visible d’un equip renovat que, per
exemple, inclou
Francesc Baró. Ha
tingut el suport,
entre d’altres, del
president Quim
Torra i de l’advocat
Gonzalo Boye.

Regidor des de
l’any 2015 al consistori sabadellenc,
Hernández (1983)
és llicenciat en
ciències del treball
i diplomat en relacions laborals per
la Universitat Autònoma de Barcelona. Té un màster
en recursos humans. Ha compaginat la tasca d’edil i
portaveu de Ciutadans, càrrec que
ocupa des de final
del 2018, amb la
seva feina.

Repeteix per segon
cop com a candidat del PP. Nascut
el 1965 a Barcelona, és l’únic regidor
que tenen els populars al consistori.
Va estudiar relacions públiques a
l’Escola del Treball.
Es va afiliar al PP
l’any 1995. És regidor a l’Ajuntament
des del 2011. A més
del portaveu dels
populars al consistori, és el president
del partit a Sabadell.
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Un jutjat
assumeix el
Fer ballar els gegants abans de Corpus cas Tamara

PER LLOGAR-HI CADIRES
LLUÍS MARTÍNEZ

Per alguna premsa, Miquel Iceta
és un perillós nacionalista. Català,
és clar. Altres creuen, més aviat,
que Sánchez ha volgut córrer
massa. “Iceta descarrila pel camí
del Senat”, sentencia El Ideal Gallego. “Sánchez ha demostrat tenir bones idees... que fallen sorollosament en la manera de promoure-les”, jutja Pilar Cernuda a
La Región. Per a l’editorialista de
l’ABC, Iceta representa “aquest
socialisme que no creu en l’Estat
autonòmic”. Al Diario de Sevilla
llegim que al darrere hi pot haver
una operació “per traslladar el Senat a Barcelona”.

a L’Audiència de Barcelona li manté la

mesura de no moure’s de Viladecans
Redacció
BARCELONA

Encara no han paït la
resolució del Suprem

Quan les urnes diuen el
que a un no li agrada

“‹Con la iglesia hemos
dado, Sancho›”

Francisco Apaolaza escriu: “En la
política cal fixar-se en les mans
del tafurer. La llei espanyola està
escrita perquè no es criminalitzi
polítics electes, no per elegir presumptes criminals.”

Joaquim Coll es lamenta: “Per primer cop, un patit separatista,
ERC, ha guanyat les eleccions generals a Catalunya. Si no s’actua
socialment, en una dècada el secessionisme pot ser majoritari.”

Jiménez Losantos lamenta el nomenament de Joan Planellas, un
“odiador professional”: “No només queda clar que Bergoglio avala el Cop, sinó que l’episcopat espanyol, a Roma i aquí, ha mort.”

Enfilats per les parets

El cas de l’activista Tamara Carrasco s’investigarà
al jutjat d’instrucció número 24 de Barcelona i no
al de Gavà després que els
titulars dels dos jutjats haguessin refusat ser-ne els
competents. Així ho va determinar ahir l’Audiencia
Nacional, que es va inhibir
del cas i tenia pendent de
determinar quin jutjat
se’n faria càrrec mentre es
mantenia la mesura cautelar imposada de no poder sortir del seu municipi, Viladecans.
L’advocat de l’acusada,
Benet Salellas, reclamava
ahir que es posés fi a “l’excepcionalitat” i la “desproporció” de la mesura després de celebrar que per fi
hi hagi un jutjat competent per a la causa, tot i lamentar que s’hagi trigat
mig any. “L’única acusació
és per un delicte de desordres públics per la incitació amb l’emissió de missatges”, que el Codi Penal
“fins i tot preveu que sigui
castigat només amb una
pena de multa”, assenyalava l’advocat.
En la interlocutòria de
l’Audiencia Nacional es
determina que la investigació es faci des de la capital perquè considera que a
hores d’ara no queda clar
des de quina localitat

Carrasco, l’activista acusada
de terrorisme ■ EPA

s’hauria difós l’àudio que
investiga la justícia per haver presumptament incitat a cometre delictes d’alteració de l’ordre públic.
Tamara Carrasco va ser
detinguda juntament amb
Adrià Carrasco l’abril del
2018 i inicialment va ser
investigada per l’Audiencia Nacional pels presumptes delictes de rebellió i terrorisme. Al novembre, però, el jutge i la mateixa Audiencia Nacional
ho van rebaixar a desordres públics, tot i mantenir l’obligació d’estar confinada al seu municipi. El
cas de Tamara i d’Adrià
Carrasco –integrant d’un
CDR i exiliat a la capital
belga– es va reenviar als
deganats dels jutjats de
Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida perquè el repartissin. ■

Vic serà acusació contra
el cotxe de les creus
Redacció

Aigua roja, anguila segura
Nervis per culpa del CIS. L’ABC encara fa
un intent de desacreditar la institució,
però altres mitjans parlen clar. La Razón
fa una apel·lació, “sempre incòmoda, al
vot útil, però que en aquestes circumstàncies es veu més necessària que mai”.
Ara, hi ha poc a fer, si ens creiem Cristian
Campos, que a Crónica Global diu: “A
Barcelona es vota malament.”

Miki Duarte, al Diario de Sevilla i els altres del Grupo Joly, veu així el panorama actual dels dos principals partits de la dreta espanyola. Un panorama que no tothom es pren a broma. Libertad Digital reclama en el seu editorial al PP i a Cs que, amb Vox inclosa,
“aparquin les seves lluites personalistes”. I Luis Ventoso, a l’ABC,
apunta una solució: “PP i Cs haurien d’anar pensant en fondre’s
en un únic partit.” L’editorial dels diaris del Grupo Joly insta Rivera a fer “un pas al costat i [que] deixi que sigui el seu partit qui
lideri les converses amb el PSOE garantint-li estabilitat”.

VIC

L’Audiència de Barcelona
ha emès una interlocutòria en què ordena al jutjat
d’instrucció número 1 de
Vic que reobri la causa de
l’home que va envestir les
creus grogues a la plaça
Major de Vic i investigui si
l’autor va cometre un delicte d’odi, tal com reclamava l’Ajuntament de la

capital d’Osona.
Els fets van passar el juliol del 2018 i aleshores el
jutge no va permetre que
el consistori es presentés
com a acusació popular, ja
que va considerar que l’acció només es podia investigar com un suposat delicte
contra la seguretat vial.
L’Ajuntament va portar el
cas a l’Audiència, que ara
permetrà que es pugui
personar en la causa. ■

