|

22 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 15 DE JUNY DEL 2019

Seguretat
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lampista agafat pels dits
CRIM · Una empremta que els Mossos han trobat ara en un tiquet de la bossa de la sabatera assassinada a Sabadell el 2007
porta a la detenció de l’operari que va arreglar els llums LLIBERTAT · El sospitós es declara innocent i ha quedat lliure
Tura Soler
SABADELL

D

otze anys després de l’assassinat d’Ana María Milán
a la sabateria Acín de Sabadell, la troballa d’una
empremta en un tiquet de compra
dins del moneder de la víctima ha
portat als calabossos Francisco Oltra, de 68 anys, el lampista que la
tarda del 28 de febrer del 2007, el
dia del crim, va estar arreglant els
llums de l’establiment. S’explica la
troballa 12 anys després perquè les
tècniques lofoscòpiques han evolucionat i els Mossos, que al seu dia ja
havien buscat ditades al moneder
amb resultat negatiu, han fet extensiva l’anàlisi als documents que
hi havia a dins. I han trobat una ditada del lampista en el tiquet d’un
pagament amb targeta per una
compra feta el 7 de desembre del
2006 que era al moneder de Milán,
a qui es va trobar morta a la rebotiga amb cops d’un objecte contundent (una bombona de butà?) i una
ferida d’arma blanca. I sobre el coll
de la víctima s’hi va trobar una moneda. La hipòtesi: l’homicida va remenar el moneder de la dona quan
ella ja jeia morta a terra i li va caure
una moneda al cim del cadàver.
Per intentar acreditar que el
lampista va tornar a la botiga des-

Un ram de flors a
l’entrada de la
sabateria Acín, on
va ser assassinada
la dependenta el
febrer del 2007.
Després del crim, va
tancar ■ EFE

prés d’haver acabat la feina (l’amo
diu que va marxar entre les 6 i les
7), els Mossos han recuperat les
imatges de les càmeres de seguretat de l’oficina de Cajamar situada a
pocs metres de la sabateria Acín. I
les han mostrat a tres testimonis
que eren veïns del sospitós el 2007 i

que fa temps que no el veuen per si
el reconeixen a les gravacions. Sense fer-ho de manera categòrica, els
testimonis han declarat que una figura que hi apareix pot ser el lampista. Aquesta figura es veu passar
en una direcció (se suposa que cap
a la sabateria) a les 19.43 h i en sen-

tit contrari a les 20.10 h. “Això el situa prop del lloc dels fets i dins de la
franja horària del crim”, remarca la
interlocutòria de la magistrada
Magdalena Bescós, titular del jutjat
d’instrucció número 5 de Sabadell,
que considera que els indicis fan
pressuposar que el lampista és l’autor del crim. La magistrada, però,
no veu necessitat de dictar l’empresonament del sospitós, que ja ha interrogat en dues ocasions i que es
declara innocent, tot i que no ha
donat explicacions convincents de
per què hi havia una empremta seva en un paper dins del moneder de
la víctima. El fiscal tampoc ha demanat en cap de les dues compareixences que s’empresoni el lampista. Una petició que només ha fet
l’acusació particular, que exerceix
la família de la sabatera morta, que
ha argumentat que en llibertat el
sospitós podria influir en els testimonis. La jutgessa no ho veu així i
considera que, tot i que hi ha hagut
contactes entre el sospitós i els testimonis, han estat cordials i no hi
ha hagut intents d’influenciar-los.
La jutgessa tampoc veu necessari
empresonar Francisco perquè no
fugi de la justícia, ja que considera
que no té antecedents, no és estranger, té família, fills i nets, i s’ha presentat quan li ho han requerit. Només li treu el passaport. ■

Preocupació perquè l’os
s’ha vist a prop de Tremp
a Goiat mata una

cabra al Jussà i hores
després un altre os
ataca una ovella

Redacció
BARCELONA

L’os Goiat ha baixat de l’alta muntanya i per primera
vegada ha atacat a la zona
del Pallars Jussà, on va
matar una cabra al nucli
de Rivert, a pocs quilòmetres de Tremp. L’atac és el
primer que es coneix a la
zona i va causar preocupació al territori pel fet que
l’os s’hagi allunyat tant de
l’Alt Pirineu. Els ramaders
ja alertaven de la presència de Goiat a les munta-

nyes de la vall d’Àssua i criticaven que s’hagués exclòs la zona del pla d’agrupació de ramats del programa Piroslife en considerar que no era zona de
presència de l’os.
Els Agents Rurals van
confirmar fa uns dies l’atac
mortal de Goiat un cop
analitzades les restes de la
cabra de l’explotació ramadera de Martí Cardona, alcalde de Conca de Dalt.
Fonts del Departament de
Territori i Sostenibilitat
van confirmar l’atac de Goiat, que en tres dies hauria
recorregut les comarques
del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça. Segons van explicar, és
excepcional que arribi a la-

tituds tan baixes i el motiu
podria ser que es troba en
època de zel i caminaria
tants quilòmetres en tan
poc de temps buscant una
femella.
Poques hores després
que es donés a conèixer
l’atac de Goiat, un altre ramader d’Isil, al Pallars Sobirà, denunciava l’atac al
seu ramat amb el resultat
d’una ovella morta a Moredo, en un agrupament del
Piroslife. En aquest cas ni
els tres gossos de vigilància
ni el tancat elèctric van evitar que l’os matés una ovella. Aquest segon atac a la
zona de l’Alt Àneu no el va
fer Goiat i ara s’ha reforçat
la tanca perimetral per evitar més danys.

Els agents rurals comproven les restes d’una cabra morta atacada per l’os Goiat ■ ACN

Aquests ramaders de la
vall d’Isil lamenten que cada cop hi ha més ossos al
Pirineu i que mentre ara se
centren tots els esforços a
vigilar Goiat hi ha altres ossos que també “fan mal”.
Pels ramaders la política
de reeducació de Goiat no-

més serveix perquè es desplaci d’un lloc a l’altre, i
reiteren que la coexistència a la zona de la ramaderia extensiva i el plantígrad
és “impossible”.
L’any passat es van organitzar sis agrupaments
de ramats protegits, amb

prop de 5.600 ovelles i cabres de 36 propietaris i ramaders diferents que van
acollir-se voluntàriament
a la mesura preventiva gratuïta que ofereixen la Generalitat de Catalunya i el
Conselh
Generau
d’Aran. ■
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Quim Forn
recull l’acta
de regidor a
l’Ajuntament
de Barcelona
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Festivals
d’estiu

Forn, a l’ajuntament ■ ACN

L’agenda més
completa dels
més de dos-cents
cicles i festivals
d’aquest estiu
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Ho fa enmig d’un gran
desplegament policial
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Vet Suprem
POR · El Suprem tem perdre
el control sobre Junqueras si és
eurodiputat i li impedeix sortir de
la presó per anar a Estrasburg

SANCIÓ · L’alt tribunal anuncia
que multarà Puigdemont i Comín,
que ahir el BOE reconeixia com
a eurodiputats electes

Llanxa de l’Iran a prop d’un vaixell, segons els EUA ■ EFE

Els EUA acusen l’Iran
dels atacs a vaixells
Els americans fan públic un vídeo per
“demostrar” la culpabilitat iraniana
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Recorren al TSJC contra
les eleccions a la Cambra
Els excandidats Carles Tusquets
i Ramon Masià presenten els recursos
Nacional
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Nova petició contra les
escoles que segreguen

Farmàcia i

Ada Colau, ahir durant la roda de premsa de presentació dels resultats de la consulta a les bases de Barcelona en Comú ■ EFE

Ortopèdia a mida

Aval de les bases a Colau
Terrassa

Girona

Reus

Les esquerres
no s’entenen
i García Albiol
flaira l’alcaldia

L’exiliat Lluís
Puig serà avui
regidor tot i que
podria plegar

Marta Madrenas
tornarà
a governar
en minoria

Sense pacte
d’esquerres,
i Pellicer
serà alcalde

Avui, a partir
de les 14.30 h

M.P. Roca i Albero
353926-1143082w

Badalona

(plantilles, mitges...)
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T’has perdut el judici de l’1-O? El cap de setmana te’l repetim. Avui, a partir de les 14.30 h
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La vinyeta

Xavier Graset

Fer

El soroll i la
fúria

W

illiam Faulkner
m’ha atret de
jovenet. Mentre anava
fent la meva biblioteca, com fem tots moguts cap un o altre autor ves a saber per quins impuls adolescent, per quin neguit, Faulkner, Sartre, Pedrolo, m’enlluernaven tot i la dificultat i exigència que em reclamaven
alguns dels seus escenaris i plantejaments (i encara m’enlluernen tot i la
gradació de les dificultats). Tot era entrar en una llibreria i remenar fins a
marxar amb Las palmeras salvajes, El
ruido y la furia, Luz de agosto, Santuario, Mentre agonitzo, que em traslladaven cap al Mississipí i el monòleg interior. Hi ha algun d’aquests títols que
encara m’espera i el temps no perdona. Per això em va fer especial il·lusió
que aquest estiu passat Edicions de
1984 publiqués Llum d’agost, i ara acabi de publicar Mentre em moria, totes
traduïdes magníficament per Esther
Tallada. I diuen que l’editor Josep Cots
vol continuar ara amb Les palmeres
salvatges. Faulkner ha entrat aquesta

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Temo molt que abans de
discutir sobre Faulkner
s’hauran d’aclarir una pila
més gran de problemes,
i penes de presó
setmana en el judici del procés vist per
a sentència, a través de l’advocat Xavier Melero, que va esmentar la pel·lícula Amanece, que no es poco, on el
guàrdia civil que encarna José Sazatornil diu que al poble que supervisa
tots són fanàtics de Fulkner (per Faulkner). Melero expressava el seu desig
d’arribar a un futur d’ arcàdia on poder
discutir sobre Faulkner, com a gran debat, i aparcar-ne d’altres. Temo molt
que abans s’hauran d’aclarir una pila
més gran de problemes, i penes de
presó. Hi ha qui diu que davant les dificultats de lectura que poden tenir algunes de les obres de Faulkner, el millor és no desanimar-se; que si no s’entén tot, el millor és deixar-se endur pel
sentit general, copsar la sensació i deixar-se portar, com t’arrossega el riu.
Potser és per això que en aquest present de dificultat comprensiva, davant
de tants malentesos, acaba imposantse un sentit faulknerià de la vida. Potser és millor viure de sensacions, que
ens deixem endur pel corrent, i no acabem d’entendre ben bé què és el que
ens passa.

Investidura

T

ant com els xinesos fan servir
els mòbils i tant com costa amb
aquests aparells mantenir un
contacte amb l’exterior. Les eleccions
municipals i europees em van atrapar
a la Xina. Havia votat prèviament per
correu. El meu mòbil és tan elemental
que es converteix en una eina inútil.
M’haig de refiar dels altres. Les notícies arriben tartamudejant, incompletes o antigues. “Mira: Maragall ha guanyat a Barcelona.” És una enquesta de
fa deu dies. Però es confirma: Ernest
Maragall ha guanyat les municipals de
Barcelona. “Puigdemont i Comín entren al Parlament Europeu.” Ja veurem si els faciliten l’entrada. Les expressions d’alegria o de contrarietat
s’han de reprimir. Al grup hi ha un senyor que es diu de nom de baptisme
Cid –“por motivos familiares largos
de explicar”–, i que du lligada a la bossa una bandera espanyola. Uns asturians molt simpàtics no projecten cap
adhesió a l’independentisme català.
Silenci, no discutirem pas, acabem el
viatge en pau. Entre altres motivacions he vingut a la Xina, com es diu, a
“desconnectar”. I a Mataró? “Ha gua-

“
Avui a les dotze
em posaré corbata
i aniré a la cerimònia
de l’ajuntament

nyat en Bote.” En Bote, David Bote
Paz, és el candidat del PSC. Ha estat
alcalde els últims quatre anys amb
una minoria ínfima. “Per quant?” Impossible trobar la resposta.
Un cop a casa. Maragall ha guanyat
per vots però està empatat amb Colau
en regidors. L’astut Manuel Valls –no
s’és primer ministre de França impunement– ofereix a ella els seus vots
perquè no governi un independentista. Els acceptarà l’antiga antisistema?
El desenllaç, avui, amb vot secret i urna. Avui, a les dotze, em vestiré amb
americana i corbata i aniré a la investidura de David Bote. Li falta un regi-

dor per a la majoria absoluta. La trobarà amb els comuns.. Bote no ha pogut
en aquests quatre anys fer gaire cosa
perquè l’Ajuntament no té diners i
perquè ha governat amb poquíssims
regidors, però ha posat intensament
en pràctica la facultat política d’acompanyar la gent. Te’l trobaves pertot,
sempre i a qualsevol hora. La solteria
li ha facilitat la mobilitat. L’estampa
humana li ha reforçat la imatge: és
gros, alt, amb un cap que sempre sobresurt. M’havia dit que temia el
triomf d’ERC, més que res pel corrent
general favorable a aquest partit. ERC
ha quedat segon, a distància. Té uns
candidats més distants, ja els ho vaig
advertir. En el mandat anterior Bote
havia començat governant amb Convergència, que comptava de cap de llista amb Quim Fernández, també sempre visible, afable i eficaç. Van trencar
amb motiu de l’1-O. JuntsxCat ha
prescindit de Fernández, ha comès
tots els errors possibles i ha quedat reduït a dos regidors. El PP, cap. Vox,
cap. La CUP, ni un per haver-se seccionat. Ja ho veurem. Per ara, és un
Ajuntament més desbrossat.
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A la tres

EDITORIAL

Xevi Sala / xsala@elpuntavui.cat

Desnonats sense manies

A

casa coneixem una família que
té per veïns uns ocupes silenciosos i polits –sí, també n’hi ha,
d’aquests– i una altra família que té
per veïna la fredor d’una porta blindada que el banc ha posat a l’altre pis del
replà per impedir que s’hi fiqui gent
d’estranquis. Els ocupes són intrusos,
igual que la porta que el banc va instal·lar sense demanar permís a la comunitat de propietaris i sense respectar el criteri estètic de la resta de portes del bloc. L’instal·lador va presentar-se de sobte acompanyant la comitiva judicial quan ja feia dies que la família objecte del desnonament havia
marxat; el grup no va pas avisar els altres veïns de l’escala que entrarien a
cops de martell, tampoc que deixarien
la porta cuirassada de record. Es veu
que aquestes operacions es fan així,
van per feina, no els importa espantar
la gent que no hi té res a veure, ni els
treu la son si les horroroses portes

“
No els importa
espantar la gent que
no hi té res a veure
ni si les portes
blindades agraden a
la resta de veïns

blindades rebran l’aprovació de la resta de veïns. Les últimes dades del Consell General del Poder Judicial fetes
públiques aquesta setmana indiquen
que a Catalunya cada hora una família
perd l’habitatge perquè no pot pagar el
lloguer o la hipoteca. Amb un ritme
tan frenètic ja s’entén una mica més

De reüll
Maria Palau

Les cares de la notícia
JUGADOR DELS TORONTO RAPTORS

Marc Gasol

El dret a ser
del petit

Tenacitat, treball i èxit

N

omés un 51% del personal dels museus catalans té
contracte indefinit. Un 12% és temporal i en el 37%
restant hi trobem un immens forat negre: els que hi fan
feina per a empreses externalitzades que els sotmeten a
condicions laborals d’una gran precarietat. Aquesta és
una de les dades que van transcendir en el primer Fòrum
dels Museus de Catalunya, celebrat la setmana passada.
Va ser un èxit de convocatòria (hi van assistir més de 300
professionals) i, sobretot, d’ànims. I és que malgrat tot, i
tot vol dir moltes misèries, els museus (matís: els
treballadors dels museus) tenen
Les retallades ganes, il·lusió, empenta, diguem-ho
com vulguem, per desplegar la seva
de personal
missió i per erigir-se en una veritable
han deixat
eina del cada vegada més desgastat
alguns museus estat del benestar. Però com s’ha de
al límit de la
fer amb tantes limitacions de
sostenibilitat recursos humans? N’hi ha més, de
dades, que no conviden a
l’optimisme. Des del 2011, les plantilles fixes s’han reduït
un 5%. Si bé les dels museus grans han pujat un 5%, les
dels mitjans-grans han disminuït un 8%; les dels
mitjans-petits, un 21% i les dels petits, entre un 27% i, els
que han quedat al precipici de la seva sostenibilitat, un
30%. L’ecosistema dels museus catalans és ric gràcies a
aquests centres d’escala humana que, lluny dels
atractius turístics de les poderoses ciutats, teixeixen
relacions gairebé íntimes amb els ciutadans. Fan
comunitat. Amb pocs diners i molta imaginació. Si en
prescindim la factura social ens sortirà cara.

que els encarregats d’executar els desnonaments siguin tan poc primmirats
i que treballin amb l’humor regirat.
Mentrestant, les administracions continuen manifestant una incapacitat
anguniosa a l’hora de regular el mercat del lloguer, mesura que serviria
per impedir que els elevats preus aboquin més famílies a l’esclavatge d’hipoteques abusives. I, encara més, una
bossa depriment de pisos buits va empobrint les nostres poblacions i va assecant les nostres relacions, sovint
perquè les entitats financeres han cedit la gestió dels immobles a fons estrangers que per saber a on som ens
han de buscar a la bola del món. Augmenten els ocupes i les portes blindades, i el paisatge que això dibuixa és
cada vegada més desolador. Una societat que desnona pobres a cops de martell o els asfixia amb lloguers impossibles és una societat que ha perdut el
respecte per ella mateixa.

-+=

El pivot català ha estat una peça fonamental dels
Toronto Raptors, que acaben de guanyar per primera vegada a la història el títol de l’NBA. Exemple de tenacitat i treball, emula el seu germà Pau,
que l’ha guanyat dues vegades amb els Lakers.
Són els primers germans que guanyen l’anell.
PRESIDENT DE LA JUNTA D’ANDALUSIA

Juanma Moreno

Catalanofòbia

-+=

Ha acceptat, imaginem que més de grat que per
força, la proposta de Vox de destinar 100.000 euros aquest any i l’any vinent per combatre els
“problemes” de la immersió lingüística a Catalunya. Catalanofòbia en estat pur contra un procés
integrador d’èxit contrastat.
MAGISTRAT DEL TRIBUNAL SUPREM

Manuel Marchena

A conveniència

-+=

El tribunal que ha de dictar la sentència del judici
del procés utilitza el dret a conveniència. Denega
a Junqueras el permís per anar a prometre la
Constitució com a eurodiputat després que el deixés sortir per a la constitució del Congrés com a
diputat. Justícia a la carta.

Justícia i
democràcia
La justícia espanyola ha tornat a demostrar en les darreres hores que continua renyida
amb la democràcia. Menystenint
els 1.720.550 catalans que els van
votar (i els 500.000 espanyols que
també ho van fer), ha continuat
amb la seva política de posar traves
perquè els eurodiputats electes,
com reconeixia ahir mateix el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), Carles
Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni
Comín puguin prendre possessió
del càrrec, pel fet de mantenir la seva ideologia. El Tribunal Suprem va
denegar la sortida de la presó a
Junqueras per poder complir els requisits que reclama la Junta Electoral Central (JEC) amb l’argument
que posaria en “perill irreversible”
la fi del procés judicial, ja que hauria
de viatjar a Brussel·les per prendre
possessió del càrrec. A més, manté,
es posaria en risc “el control jurisdiccional” i “de la presó preventiva”,
conscients com són els magistrats
que Junqueras no seria en aquesta
situació en cap país del món, com
es va demostrar a Alemanya, Escòcia o Bèlgica. Es tracta, a banda de
la contradicció de deixar-lo sortir
per acatar-la al Congrés, d’una nova
prova del dret de conveniència que
apliquen els jutges als acusats independentistes, com ja va fer l’instructor Pablo Llarena amb les retirades de les euroordres. En el cas
de la de Puigdemont va arribar a
afirmar que ho feia per ajudar a evitar que pogués ser investit president.
La JEC, per la seva banda, insta Puigdemont i Comín a ser dilluns a Madrid per jurar la Constitució, mentre pesa sobre ells, només
a l’Estat espanyol, una ordre de detenció. El BOE els ha proclamat eurodiputats, però a l’Estat, ara, perquè abans s’havia fet a distància,
se’ls obliga a acatar la carta magna
presencialment. El resultat és incert, però aquesta arbitrarietat
obre la porta a un nou ridícul internacional de la justícia espanyola.
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Decisió política
El Ministeri de l’Interior admet
que l’acostament de presos és
polític després que Llarena va
recordar que el trasllat no és
responsabilitat seva

Germà Capdevila

20
anys

Ressaca electoral
Els resultats de les eleccions
municipals de diumenge passat
obren un intens debat polític
en gairebé tots els partits
polítics.

Jordi Solà Coll. Escriptor

Vist per
a sentència

E

anys

Israel accepta un Estat
palestí desmilitaritzat. El primer
ministre cedeix, però rebutja
aturar l’ampliació
d’assentaments.

Tribuna

Full de ruta

l judici als líders
independentistes
ha quedat vist per a
sentència després de
quatre mesos llargs,
on hem vist com les
acusacions bastien un relat fals davant
els ulls impassibles del tribunal. Ens
queda el mal regust de boca de veure la
justícia d’un estat pretesament democràtic fent aquest paper galdós. Fa més
d’un segle, quan França va viure un procés semblant contra Alfred Dreyfus, el
periodista i escriptor Émile Zola escrivia
un article a Le Figaró el 5 de desembre
del 1897, un cop acabat el judici, que
sembla redactat ahir mateix: “Quins
dies inoblidables que acabem de travessar! No en recordo d’altres que hagin remogut dins meu més humanitat,
angoixa i indignació solidària. M’he sentit exasperat, remogut per l’odi a la niciesa i a la mala fe, tan afamat de veritat
i justícia que he entès els grans impulsos de l’ànima que poden llançar un
burgès pacífic al martiri.” El que està
passant amb els presos polítics i exiliats té un nom, que ha estat esmentat

10

Conflicte etern

Ètica i política

H

i ha una anècdota prou coneguda que té José Luis Aranguren i José M. Valverde com a
protagonistes. I és que, arran de l’expulsió de la universitat del primer
–n’era professor d’ètica– per part del
règim franquista, el segon –professor
d’estètica– va renunciar a la seva càtedra en solidaritat. A fe que de manera ben original. Per tal que ho feu
amb una màxima que ha fet fortuna:
“Nulla aesthetica sine etica, ergo
apaga y vámonos.” És el que té la repressió: esmola l’enginy fins a extrems insospitats. En aquest cas, en
vincular irònicament ambdues disciplines a l’ombra de l’enunciat de Ludwig Wittgenstein: “Ètica i estètica
són el mateix.”

UN VINCLE, val a dir, que té un origen
llunyà. En el cas grec, quan Plató postula que “allò bell” s’identifica amb el
“bé” i la “veritat”, atès que la bellesa fa
una aportació moral a l’individu, i àdhuc a l’Estat. Així doncs, Plató mateix
veu en la figura de l’aristòcrata l’encarnació del kaloskagathos –de “l’ho-

Tot i la duresa del que
representa aquest judici i les
seves conseqüències, no està
clar que aconsegueixi el seu
objectiu d’escarmentar tot
un poble que vol ser lliure

El lector escriu

al llarg del judici per alguns dels advocats defensors: dret penal de l’enemic.
L’any 1985, el jurista alemany Günther
Jakobs va elaborar aquesta teoria jurídica que sosté que algunes persones,
perquè són considerats enemics de la
societat o de l’Estat, no mereixen les
mateixes proteccions penals que la resta de ciutadans. Jakobs distingeix entre
el dret penal del ciutadà, que manté totes les garanties legals, i el dret penal
de l’enemic, pensat per combatre amenaces contra l’Estat, que permet utilitzar qualsevol mitjà disponible per reprimir-les i eliminar el perill. Tanmateix, tot
i la duresa del que representa aquest
judici i les seves conseqüències per als
presos polítics i les seves famílies, no
està clar que aconsegueixi el seu objectiu d’escarmentar tot un poble que vol
ser lliure. Ningú no pot dir a hores d’ara
per on avançarà Catalunya cap a la seva llibertat. El que és segur és que no
s’aturarà. L’1 d’octubre del 2017 vam
demostrar que podem plantar cara i
autodeterminar-nos, i –en paraules de
Jordi Cuixart– ho tornarem a fer.

b Estic d’acord amb l’article
d’en Carod-Rovira (El Punt
Avui 09/06/19). Sembla que
s’hagi renunciat a la defensa
del català per aconseguir la independència. Això és com
vendre el cotxe per comprar la
caravana. De què serveix la independència si no garanteix el
futur del català perquè es continua imposant el castellà? Això fa del català una llengua
prescindible, i el que és prescindible pot desaparèixer. Jo
no vull una Espanya-2. La immigració castellanoparlant no
treu que el castellà sigui una
llengua imposada i utilitzada
per fer desaparèixer el català.
L’obligació dels nouvinguts és
aprendre i parlar la llengua de
la seva nova terra. A més, la
majoria de no catalanoparlants accepten el català a l’escola. Per això el partit de la
que no vol aprendre català mai
s’ha sortit amb la seva.

me bell i bo”–, posseïdor d’una areté
–virtut– completa, intrínsecament
necessària per poder guiar amb just
criteri l’intel·lecte. Dit altrament: en
absència d’un fonament ètic no hi ha
possibilitat de bon govern. El tret central d’aquesta tesi, és que el governant
havia d’adquirir una educació específica que reunís, a parts iguals, els principis estètics –kalós– amb els ètics
–agathós. De fet, Aristòtil, empra el
terme kalokagathia com a sinònim de
la raó ètica que ha de regir totes les
obres.
un ideal que no
ha trobat llur materialització en la política moderna. Ben al contrari, la deriva intel·lectual –pura demagògia en
acció– de les classes dirigents està arrossegant l’estat de dret a una involució antidemocràtica. Crec, honestament, que ara mateix hi ha una distància insalvable entre el sufragi –la
ciutadania– i les institucions polítiques. Que el que caracteritza les formes de govern contemporànies és,
precisament, l’elitisme tecnocràtic i

EN REALITAT, ÉS AQUEST

una partitocràcia en franca decadència. L’opacitat –en plena era tecnològica– s’imposa a bastament com a estratagema de control del demos. En
aquest context, resulta preocupant la
progressiva pèrdua d’allò que hauria
d’insuflar vida a la política: l’imprescindible nexe entre poder i àgora. Una
pèrdua gens dissimulada quan es pretén justificar en l’aparença el que en el
fons no es pot justificar de cap manera.
I ÉS QUE SI L’ESTÈTICA del gest no preserva el seu component ètic d’origen,
aleshores, estem parlant de formes
sense continguts. S’entén èticament
aquell horitzó en què la pràctica política salvaguarda la veritat. Al capdavall,
els règims totalitaris es refugien en la
forma. Perquè –tornant a l’Hèl·lade–
si recordem que en els murs de l’antic
Temple d’Apol·lo hi resava: “El més
just és el més bell” i també la inscripció “Meden agan” –“res en excés”– es
veurà la importància que té recuperar
l’equilibri entre ètica i estètica. Que és
com dir l’harmonia entre pensament i
obra.

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

Independentisme
i llengua

Conec castellanoparlants
que parlen català als seus fills.
Però els independentistes que
els parlen castellà els estan
dient: “No cal que parleu català que ja parlem nosaltres castellà.” En Rufián és el cavall de
Troia del castellà a l’independentisme. La vergonya de veure a 8TV els candidats al Congrés per Barcelona debatent
en castellà m’ho podia esperar
dels del 155 però no d’ERC. No
vull aquest independentisme
que practica la submissió lingüística.
JORDI AZNAR I MARTÍNEZ
Barcelona

Frau a l’elector?
b Elector, segons la definició
del diccionari de la llengua catalana, és la persona que reuneix els requisits legals exigits
per exercitar el dret de sufragi, i
electe és la persona elegida per
a un càrrec o dignitat quan encara no n’ha pres possessió. Jo
em pregunto: si els electors te-

nen el dret d’escollir els càrrecs
democràticament segons el
criteri i la convicció de cadascú,
per què, en el cas de qualsevol
de les eleccions que amb tanta
freqüència són convocades a
l’Estat espanyol, qui ho decideix finalment són els partits,
un cop tenen els resultats del
sufragi corresponent i amb
pactes contra natura algun
cop? La vigent llei electoral els
ho permet i ells –els partits–
esgarrapen el que poden per
anar tirant, deixant de banda,
quan els convé, qui ha estat el
més votat.
El sistema actual, tant pel
que fa a l’escrutini com al repartiment posterior, en què
els més votats es reparteixen
el pastís i deixen les engrunes
per a les minories, és injust i
ofereix poques possibilitats
de respectar totalment el criteri dels votants. Crec que el
més just i equitatiu seria que
les eleccions es fessin a dues
voltes, ja que oferirien a l’elector la possibilitat de rectificar

pròpiament en favor d’una
tendència més afí en el cas de
veure la seva originària en minoria, o si detectés la possible
victòria d’un partit al seu criteri no adequat. I penso que,
pel que fa a les generals i les
autonòmiques, són raonables
les llistes tancades, ja que en
ser d’un àmbit més extens és
difícil valorar les virtuts i els
defectes de les persones presentades. Però pel que fa a les
municipals, on sí que generalment es coneix qui es presenta, les llistes haurien de ser
obertes, com al Senat, ja que,
en general, els proposats, siguin del partit que siguin, se
sap quin peu calcen i fins i tot
en alguns casos s’acaben
d’omplir les llistes amb persones d’altres comunitats. El
ciutadà té dret a escollir els
que al seu criteri seran els millors edils. Ah! i el més votat,
alcalde, i després que pacti
amb qui vulgui per governar.
BONAVENTURA BOSCH
Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
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La frase del dia

“És una astracanada. Una evident violació dels drets a la
participació política y a la tutela judicial”
Joaquín Urias, PROFESSOR DE DRET CONSTITUCIONAL

Tribuna

De set en set

Això de la nació

Del somriure

Jordi Panyella

Pau Miserachs. President del Grup d’Estudis Polítics

D

iuen que nació és una comunitat d’homes i dones que viuen
en un mateix territori, que tenen un origen comú, unes institucions comunes, una mateixa llengua, que valoren el seu propi passat,
i que s’estima ella mateixa tal com
és. La nació és, tanmateix, una comunitat de consciència que objectivament vincula els seus membres i
és també una comunitat de cultura.
L’historiador Pierre Vilar deia que
Catalunya va ser des dels segles XII i
XIV un esbós precoç d’estat-nació,
que altres reconeixen dotat d’un
constitucionalisme medieval i defensor de l’estat de dret.

de les monarquies hispàniques posteriors fou pretendre
reduir els regnes que componien Espanya a l’estil i les lleis de Castella.
Els segles XVI i XVII demostraren les
conseqüències d’aquest error. L’atac
assimilista fou reprès pel rei Felip V,
el primer rei de la casa de Borbó, intentant imposar l’estat centralitzat,

EL GRAN ERROR

perseguint posar fi a la nació catalana en ocasió de la guerra de Successió (1700-1714). Però no es va poder
amb la vitalitat nacional catalana.
Tampoc van poder Gil Robles, Negrín, ni Franco, com ara tampoc ha
pogut l’Estat espanyol, que ha passat
el seu autoritarisme de mans conservadores a mans socialistes.
LA NACIONALITAT catalana ha sigut i és
encara objecte d’una repressió incomprensible en una societat democràtica moderna obligada a respectar els drets de les minories nacionals.

és avui passional,
mostra d’una catalanofòbia impensable després de 40 anys de democràcia constitucional. Però els moviments de masses, el boom del llibre
català i els mitjans de comunicació
en català consoliden la consciència
de la identitat catalana resistint a totes les temptatives del poder central.

L’ANTICATALANISME

es van reunir confederalment en el segle XII. No hi va
haver mai una absorció d’una per
l’altra i la gran veritat és que cada
poble mantingué les seves institucions i lleis, sense immiscir-se una
en l’altra. Monarques barcelonins foren reis d’Aragó, però segons Ferran
Soldevila, restaren fidels a la catalanitat. Els reis catalans d’Aragó
conservaren per tant la seva catalanitat. A Aragó es parlava l’aragonès,
que era un dialecte del castellà, i els
reis catalans quan es dirigien al poble aragonès els parlaven aragonès.
Mai no es va produir una primacia
catalana, malgrat els equívocs històrics que analitzava Maurici Serrahima, que encara avui dia mantenen
els dirigents autonòmics aragonesos.

CATALUNYA I ARAGÓ

AMB LA UNIÓ de les corones de Castella

i Aragó no es va produir cap canvi en
l’existència de Catalunya, ja que era
una unió merament dinàstica, no de
pobles, i cada un conservava les seves pròpies institucions i llengua.
L’únic canvi fou el desplaçament del
centre polític del Mediterrani a l’Atlàntic.

Sísif
Jordi
Soler

“
La nacionalitat
catalana ha sigut i
és encara objecte
d’una repressió
incomprensible en
una societat
democràtica
moderna obligada a
respectar els drets
de les minories
nacionals

han intentat
recentment associar immigrants a la
proposta de destrucció de la catalanitat i hegemonia de la cultura castellana a Catalunya, fent els possibles
per fracturar la societat catalana per
qüestió de la llengua i dels sentiments de la llar perduda amb la immigració.

PARTITS ANTICATALANS

ELS ALTRES CATALANS que deia Paco
Candel, però avui arrelats a Catalunya, participen obertament en la
construcció de la Catalunya de tothom. Els que han patit haver de deixar el seu petit món per fugir de la
misèria comprenen perfectament
els catalans. Aquesta responsabilitat compartida segueix exigint el
compromís de fer de Catalunya una
nació justa, sense discriminacions
per a tots els que hi viuen i treballen.

u

n somriure és el
fil d’estendre
d’on penjar la camisa
de la felicitat. La roba
sempre pesa, el fil
s’arqueja i dibuixa un
somriure al blau lluminós del cel. Els
terrats són plens a vessar de roba estesa, però sobretot de somriures.
I és camisa de felicitat, perquè s’ha
desprès del cos que empresonava, i
ara voleia lliure al ritme capriciós del
vent. I és alliberament que fa somriure,
perquè quin beneit no s’atreviria a ferho en la contemplació del cos que ara
s’entrega a un altre cos deslliurat igualment de la condemna de viure reclòs
dins un tros de roba.

És l’embranzida, la inèrcia, el
motor que impulsa, les ales
que et porten
Les teles són banderes de llibertat,
però també presons de sentiments,
mentides que amaguen veritats, mortalla de somriures indomables.
Un somriure és mur de contenció
del sentiment que naufraga atrapat en
una llàgrima. És la nuesa de l’ànima, la
puresa en la seva essència més primària. No pretén ser res més que un regal
quotidià, un instant de beutat, una carícia amical, una invitació a fer camí.
Un somriure no és mai línia d’arribada, és només el punt que marca la sortida. És el principi, és l’embranzida, la
inèrcia, el motor que impulsa i les ales
que et transporten. És el gronxador
que et projecta a l’infinit.
Un somriure descabdella un camí
sense principi ni final, és línia de l’horitzó que s’enfila per fer pessigolles a les
estrelles, en la nit pregona, és univers
que no deixa mai d’expandir-se, feliç
de saber que entre la comissura dels
llavis no hi ha límits.
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Votació dels
comuns per
acceptar els
vots de Valls

BCNenComú avala
que Colau sigui
alcaldessa amb el
suport del candidat
de Ciutadans

Triomf
sobiranista a
la Cambra
de Comerç

Tusquets i Macià
duran al TSJC el
resultat de les
eleccions i volen
suspendre el ple

L’eurodiputat Junquera
REVÉS · El Suprem es contradiu i ara impedeix al líder d’ERC
recollir l’acta pel risc d’immunitat i de no controlar-lo si va a
Estrasburg POR · Tem un “irreversible perill” si deixa Madrid
perquè allà hi ha Puigdemont i “el govern de la República a
l’exili” PREC · Sánchez insta a separar la política i la justícia
David Portabella
MADRID

El Tribunal Suprem té
tanta por que un acusat
pel procés salti a Europa
pel trauma del fracàs de
les euroordres que fins i
tot s’equivoca de ciutat a
l’hora de vetar Oriol Junqueras com a eurodiputat:
li impedeix acudir dilluns
al Congrés a acatar la
Constitució per evitar més
tard “l’obligat trasllat a
Brussel·les” quan en realitat la seu del Parlament
Europeu en què el 2 de juliol es fa el ple constitutiu
no és a Bèlgica, sinó a
França, a Estrasburg. Un
error propi, però, serveix
al Suprem per invocar que
a Bèlgica hi ha Carles Puigdemont, que “diu haver
instal·lat la seu del govern
de la República catalana a
l’exili” i “així ho fa públic al
web”, i que el viatge de
Junqueras des de la presó
de Soto del Real a Brusselles –l’error es repeteix– seria “un irreversible perill”
per al judici que ha quedat
vist per a sentència per la
“pèrdua de control jurisdiccional des de l’instant
mateix” en què l’acusat i
pres polític “abandoni el
territori espanyol”. Com
que en les europees es vota
en la circumscripció única
estatal, vetar Junqueras
no només vulnera el vot de
733.109 catalans, sinó el
de 1.257.484 votants
d’Ara Repúbliques arreu
de l’Estat el 26 de maig.
A només 72 hores que el
Congrés sigui escenari dilluns a les dotze de l’acte
formal de jurar o acatar la
Constitució a la Junta
Electoral Central, que és el
tràmit que l’Estat vol utilitzar per tallar el pas a

Puigdemont i Comín, el
Suprem es va contradir i
va denegar a Junqueras el
permís que sí que li va donar en idèntic cas quan el
20 i el 21 de maig es tractava d’anar al Congrés a ser
diputat de ple dret. Ara,
però, hi veu perills nous
per dos motius: sospita
que a la UE no hi haurà la
docilitat que ha trobat al
Congrés i al Senat a l’hora
d’apartar electes aplicant
l’article 384 bis de la Lecrim, i sap que la rebel·lió
no s’aguanta al nord dels
Pirineus. “Irreversible perill per als objectius del
procés penal”, diuen eufemísticament els set jutges
de la sala del Suprem
—————————————————————————————————

Marchena honora
el govern a l’exili
per elevar el perill
amb Junqueras
—————————————————————————————————

–amb Manuel Marchena al
capdavant– en la resolució
denegatòria, que dona la
raó al fiscal Javier Zaragoza i no a l’advocada de l’Estat, Rosa María Seoane.
Proclamació al BOE
El mateix dia que el BOE
publicava en la seva edició
digital de divendres la llista dels eurodiputats electes espanyols sorgits del
26 de maig, entre ells Puigdemont i Comín (Lliures
per Europa) i Junqueras
(Ara Repúbliques), el Suprem va recordar que per
tenir l’escó calen dos tràmits. El primer, com ha dit
la JEC, anar dilluns al Congrés. El segon, seure al
Parlament Europeu el 2 de
juliol “per a la presa de possessió”. I el que fa el Su-

Oriol Junqueras, durant la
seva intervenció d’últimes
paraules en el judici del
Suprem, dimecres passat
■ EFE

prem per vetar Junqueras
i que no arribi al segon pas
és prohibir-li el primer.
Després de ponderar els
drets en conflicte, el Suprem raona que vetar ara
Junqueras retenint-lo a la
presó dilluns “no implica
una pèrdua irreversible
del dret de participació del
sol·licitant”; només suposa “el seu temporal ajornament fins que, en funció
de l’eventual desenllaç del
procés, desapareguin els
obstacles que impedeixen
l’efecte adquisitiu de la
condició parlamentària”.
Ajornat fins a la sentència
Traduït a l’idioma profà,
on el Suprem diu ajornament en realitat vol dir esperar tot el temps que el
mateix Suprem es doni a
si mateix per dictar sentència –fins a l’octubre– i a
partir de la qual ja entraria
en joc l’efecte d’una eventual condemna i no la presó preventiva. Els set jutges del Suprem fins i tot
gosen reprotxar a Junqueras que primer no deixi
l’escó al Congrés si de debò
vol el d’eurodiputat, quan
és el Suprem el que força
Meritxell Batet a suspendre’l sense vot ni sou i és el
Suprem el que no amaga
que el vetarà sí o sí.
El Suprem, això sí,
constata que no es pot
anar més enllà en l’adulteració de les urnes i que no
li pot prendre l’acta per
sempre: ni el reglament
del Parlament Europeu ni
la llei orgànica de règim
electoral (Loreg) del 1985
associen a la impossibilitat de recollida de l’acta i
d’assistència al ple constitutiu a Estrasburg –diu
Brussel·les de nou per error– “un efecte extintiu de

Les frases del Suprem

La xifra

“A Brussel·les el
processat rebel diu
que hi ha instal·lada la
seu del govern de la
República catalana a
l’exili i la presidència
que ell encarnaria”

“Traslladar Junqueras
seria un irreversible
perill per als objectius
del procés. Implicaria
perdre el seu control
jurisdiccional des que
deixa territori estatal”

733.401

la titularitat del dret”.
Des del govern de Pedro
Sánchez, el temor és que
el vet judicial sigui una trava més a l’eventual abstenció d’ERC en una investidura i per això demana als
republicans que separin
els plans tot i les “emocions”. “El camí de la polí-

tica i el de la justícia no
s’haurien de creuar”, va
alliçonar ahir la ministra
portaveu, Isabel Celaá.
“Són presos preventius,
no són presos condemnats, i, tots els seus viatges
i les seves anades i tornades corresponen al Suprem i no al govern”, va dir

Celaá per espolsar-se qualsevol defensa dels drets
d’uns eurodiputats independentistes. Celaá va
evocar el retorn a la política defensat pels jutjats en
el seu al·legat final per contestar que “en un estat de
dret la política té el seu camí i la justícia, el seu”. ■

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

—————————————————————————————————

vots va obtenir Junqueras a
Catalunya el 26 de maig. En
el conjunt de l’Estat va obtenir 1.257.484 vots.
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L’APUNT

El frau de les
eleccions
Carles Sabaté

Els ciutadans de l’Estat van ser cridats a votar a les
eleccions europees. Els vots van ser diversos i van ser
elegits 54 eurodiputats per l’Estat, però l’Estat decideix després si accepta els elegits, com en el cas de
Puigdemont i Junqueras. No essent pas inhabilitats i
en espera de sentència, el Suprem ja impedeix a Junqueras de recollir l’acta. No ha estat condemnat i en

espera de sentència hi tindria tot el dret. Però si ho fa,
el Parlament europeu hauria d’activar un suplicatori
per decidir si els actes de Junqueras són susceptibles
de ser jutjats a l’Estat, i ja se sap que les justícies europees no veuen delicte en l’1-O. Per això es tergiversa el
resultat democràtic. Un frau que avala el president del
Parlament europeu, Antonio Tajani.

as, vetat

Les frases

—————————————————————————————————

“És la constatació
d’un nou cop contra
la democràcia,
perquè se salten els
resultats electorals”
Sergi Sabrià

PORTAVEU D’ERC AL PARLAMENT
—————————————————————————————————

Sergi Sabrià, portaveu d’ERC al Parlament, valorant la decisió del Tribunal Suprem ■ ACN

ERC acusa l’Estat
de tenir pànic
a L’ALE i la líder dels Verds europeus, en contra de la

decisió que impedeix que Junqueras sigui eurodiputat
Aleix Pujol
BARCELONA

117077-1212702Q

La decisió del Tribunal Suprem d’impedir que Oriol
Junqueras reculli l’acta
d’eurodiputat va generar
diverses reaccions contràries tant en l’àmbit nacional com en l’internacional,
la major part expressades
a través de les xarxes socials. El portaveu d’ERC al
Parlament, Sergi Sabrià,
va valorar la decisió com la
constatació d’un “nou cop
contra la democràcia, perquè se salten els resultats
electorals i, per tant, ju-

guen amb el vot de moltíssims ciutadans”. Sabrià va
recordar també que la decisió que s’ha pres no es
correspon amb la que es va
adoptar per les Corts espanyoles. Per això, el republicà va especular que la decisió “probablement pugui
tenir a veure amb el pànic
que els genera la immunitat que suposa l’acta d’eurodiputat”.
D’altra banda, l’Aliança
Lliure Europea, partit que,
juntament amb el Partit
Verd Europeu, integra el
grup polític al qual pertany
ERC a l’eurocambra, va de-

nunciar que a l’Estat espanyol “no hi ha democràcia
ni justícia”, i que Junqueras “ha de poder exercir els
seus drets polítics com a
eurodiputat electe”. En
una línia similar es va expressar Ska Keller, presidenta dels verds europeus.
Keller va manifestar que
no entenia “per què no se li
permet ocupar el seu escó”
i va afirmar que “els seus
drets polítics i els dels seus
votants de ser representats per ell no poden ser eliminats”.
L’expresident de la Generalitat Carles Puigde-

“És la demostració
descarada de
l’arbitrarietat
i la manipulació
de la justícia”
Carles Puigdemont

EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT
—————————————————————————————————

“No entenc per què
al nostre company
escollit no se li permet
ocupar el seu escó
a l’eurocambra”
Ska Keller

PRESIDENTA DELS VERDS EUROPEUS

mont va expressar el seu
descontentament
amb
una piulada, en què deia
que la decisió del Suprem
“és la demostració descarada de l’arbitrarietat i la
manipulació de la justícia
per aconseguir alterar els
resultats electorals”.
Altres líders com ara Alberto Garzón, d’IU, també
es van mostrar crítics amb
la decisió judicial. Més enllà de l’àmbit polític, el portaveu de Jutges per a la Democràcia, Ignacio González, va assegurar que
“s’hauria de garantir” a
Junqueras poder participar en els afers públics i ser
representant al Parlament
Europeu. ■
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El Suprem multa
Puigdemont i
Comín per una
denúncia a la JEC
a Bosch avisa que el govern espanyol ha d’atendre abans del

27 de novembre el requeriment de l’ONU d’alliberar els presos
a Budó n’exigeix el trasllat a Catalunya “en el pitjor dels casos”
Redacció
BARCELONA

El Tribunal Suprem multarà els eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín i la coalició electoral
Lliures per Europa en considerar que han actuat
contràriament a la “bona
fe processal” en un cas que
afecta la Junta Electoral
Central (JEC), segons informa l’ACN. La defensa
de Puigdemont, exercida
per Gonzalo Boye, va presentar un escrit en què demanava al tribunal que la
reunió de la JEC en què
s’havien de proclamar els
resultats de les eleccions
europees fos pública. L’òrgan electoral s’hi va negar
argumentat que es “limitava” a fer el que li marcava la llei electoral. L’alt tribunal creu que “no existeix la més mínima aparença de bon dret” per acceptar la petició perquè
“no hi ha cap perjudici”
perquè la reunió no fos pública. I acorda obrir peça

separada per multar-los.
El Butlletí Oficial de
l’Estat (BOE) publicava
ahir la proclamació dels 54
eurodiputats escollits a
l’Estat espanyol el passat
26-M, entre els quals hi ha
Puigdemont, Comín i
Oriol Junqueras. Concretament, el BOE recull un
acord de la reunió de la
JEC de dijous en què se’ls
va proclamar “diputats
electes”.
D’altra banda, el conseller d’Acció Exterior, Alfred Bosch, va advertir
ahir que el govern espanyol disposa de sis mesos
per complir amb el dictamen de les Nacions Unides que reclama la fi de la
presó provisional dels presos polítics. Si el 27 de novembre no hi ha fet, la
qüestió s’elevarà al Consell de Drets Humans de
l’ONU. En una compareixença al ple del Parlament, el conseller va recordar que si l’Estat persisteix a no atendre el requeriment, l’afer podria

acabar a l’Assemblea General o a la taula de l’alta
comissionada per als
Drets Humans. És probable, però, que la sentència
del Tribunal Suprem arribi abans del termini del
novembre. “No és cert que
aquest pronunciament no
sigui vinculant. És clar que
ho és, pel fet que el grup de
treball de l’ONU no imposa
sancions però remarca
que el Regne d’Espanya incompleix els pactes que ha
subscrit voluntàriament
en matèria de drets humans i que estan incorporats en el marc constitucional espanyol”, va subratllar Bosch.
També en relació amb
els presos, la consellera de
la Presidència, Meritxell
Budó, va demanar-ne ahir
en una entrevista a Ràdio
4 l’alliberament o, “en el
pitjor dels casos”, el trasllat immediat a centres penitenciaris catalans. “No
entenem el doble trasllat
de Joaquim Forn”, va denunciar. ■

Puigdemont i Comín, a les portes del Parlament Europeu de Brussel·les el 26-M ■ ACN

El síndic de greuges s’ofereix com a mediador
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Coincidint amb el fet que el
judici contra els presos polítics ha quedat vist per a sentència, el síndic de greuges,
Rafael Ribó, s’ha ofert a La
Moncloa i al govern de la Generalitat com a mediador
d’un “conflicte eminentment
polític” que està produint
“greus afectacions a drets fonamentals”, amb la voluntat

de trobar “una solució pactada”. Ribó va anunciar ahir que
ha convocat diverses entitats
empresarials, sindicals, acadèmiques, educatives i del
món veïnal per a una reunió
conjunta que se celebrarà
abans de final de mes per fomentar un diàleg “constructiu, imaginatiu i agosarat”,
que hauria de ser “com el que

es va produir durant la Transició” i que “ha d’incloure una
consulta al poble de Catalunya”. També va assegurar que
l’alliberament dels presos seria “un element positiu” i una
“contribució a la convivència”. El mandat de Ribó com a
síndic de greuges està caducat des del febrer passat i està pendent de ser renovat.

Nou festival cultural contra
la repressió a Santa Perpètua
Redacció
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Òmnium Cultural organitza la segon edició del festival Cultura contra la repressió demà a Santa Perpètua de Mogoda, la ciutat
natal del president de l’entitat, Jordi Cuixart. Juntament amb les concentracions que es van fer el ma-

teix dia en què el judici
quedava vist per a sentència, aquesta serà una nova
gran mobilització popular
contra la repressió en què
s’espera superar la xifra de
més de 20.000 assistents
de l’any passat.
Maria del Mar Bonet i
Brighton 64 són les novetats del cartell d’aquesta
edició, que s’afegeixen als

ja anunciats Oques Grasses, Gossos i Dolo Beltran,
juntament amb el quartet
Ovidi 4, la Companyia
Elèctrica Dharma, Miquel
del Roig, Cesk Freixas,
Mascarats, Paula Valls,
Joan Rovira, Pepet i Marieta, Ítaca Band, El Belda,
Les Kol·lontai, el rap de
l’empordanesa
Joina,
Txell Sota i el jazz de Ma-

galí Sare Duo. El Pot Petit i
la Belluga s’encarregaran
d’amenitzar la jornada entre els més petits, en una
jornada que, de les 11 del
matí a les 8 des vespre
també inclourà circ, màgia o pallassos. Al migdia
es llegirà una carta de Cuixart i a les set de la tarda
parlarà el vicepresident de
l’entitat, Marcel Mauri. ■

Una de les actuacions de la primera edició del festival
‘Cultura contra la repressió’ ■ ANDREU PUIG
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Lluís Puig serà
avui regidor de
Junts a Terrassa
a L’exconseller a l’exili podria renunciar en els pròxims

dies en favor de Meritxell Lluís, la dona de Josep Rull
Joan Rueda
TERRASSA

Terrassa viurà avui un dia
històric, perquè constituirà un Ajuntament en què,
per primer cop des del retorn de la democràcia, l’alcaldia no serà per al PSC.
Però també serà una corporació que tindrà un dels
seus membres a l’exili.
Lluís Puig, conseller de Cultura del govern de Carles
Puigdemont, era el cap de
llista de la formació Junts
per Terrassa per decisió de
l’assemblea de militants.
Junts va aconseguir dos regidors, Puig i el cap de llista
en les eleccions del 2015,
Miquel Sàmper.
Tal com indica l’article
195.4 de la llei orgànica del
règim electoral general
(Loreg), la mesa d’edat només ha de comprovar les
credencials dels regidors
que els ajuntaments han

La dada

—————————————————————————————————

195.4

És l’article de la Loreg que
preveu que un regidor no sigui present en el ple d’investidura per assolir la seva acta.

enviat a les juntes electorals de zona i no és pas necessari que els edils hi siguin presents. En tot cas, sí
que és necessari que n’hi
hagi un nombre superior a
la majoria absoluta del consistori, en el cas de Terrassa, 14.
Renúncia futura?
Tot i que Puig serà regidor
de la seva ciutat, aquest
càrrec pot ser efímer perquè el regidor electe, tot i
que és un ciutadà lliure a la
resta del món, no pot en-

trar a l’Estat espanyol, on
té vigent una ordre de detenció pels delictes de malversació i desobediència.
Fonts de Junts per Catalunya han explicat a aquest
diari que la intenció del
conseller a l’exili seria renunciar un cop s’hagi exhibit l’anormalitat democràtica que viu el país en el ple
de constitució de l’Ajuntament d’avui. Tot i això, Sàmper va afirmar públicament el dia de la presentació de la candidatura
que era partidari que Puig
no deixés l’acta de regidor
perquè podria accedir al
càrrec “si no era condemnat”, mentre que la renúncia no es pot revocar.
Sigui com sigui, les mateixes fonts han explicitat
a aquest diari que la renúncia de Puig facilitaria
l’entrada de Meritxell
Lluís al consistori. Lluís,
que ja va ser al consistori i

Lluís Puig en una visita a Alguer del mes d’abril passat ■ ACN

amb responsabilitats de
govern en el mandat anterior, podria, fins i tot, ser la
portaveu del grup municipal de Junts per Terrassa.
Llibertat de vot
La situació que viu el país
també ha quedat reflectida en l’acord de govern que
han signat el guanyador de
les eleccions, Jordi Ballart,

de Tot per Terrassa (TxT),
i Isaac Albert, d’ERC. Tot i
que s’ha intentat que la negociació tingués un marcat caràcter local, aquest
punt no es podia obviar.
D’aquesta manera, els deu
regidors de TxT tindran llibertat de vot en totes les
mocions que girin al voltant “del conflicte nacional existent” i podran vo-

tar les mocions presentades per l’independentisme, ERC i Junts, o l’unionisme, el PSC i Ciutadans, en llibertat de consciència. ERC, en el document signat, explicita que
continuarà donant suport
a “totes les iniciatives que
es duguin a terme per
avançar cap a una República catalana”. ■

I Joaquim Forn va alçar la mà
INÈDIT · Per primer cop un regidor electe trepitja l’ajuntament de Barcelona conduït per la policia per la seva condició de
presidiari DESPLEGAMENT · Mossos i Guàrdia Urbana prenen l’exterior i l’interior del consistori durant l’estada de l’edil
Jordi Panyella
BARCELONA

T

ot va ser aparentment
més civilitzat del que es
preveia, tot el que es va
veure, perquè la visita
d’ahir de Joaquim Forn a l’ajuntament de Barcelona va estar
marcada en tot moment per les
estrictes mesures de seguretat
que van impedir poder acompanyar el regidor electe a l’interior
de la casa gran. Mossos d’Esquadra, a fora, i Guàrdia Urbana, a
l’interior, es van encarregar del
dispositiu de seguretat.
L’estada del cap de llista de
Junts per Catalunya es va allargar quasi una hora, des d’un
quart i cinc de cinc fins a gairebé un quart de sis. Els mossos

que el custodiaven el van deixar
davant de l’entrada principal de
l’edifici novíssim, a la plaça de
Sant Miquel, en comptes d’introduir el vehicle dins de l’edifici com s’havia especulat en un
primer moment. En arribar al
lloc, Forn va baixar del cotxe, va
pujar els tres esglaons que condueixen a l’accés i en aquell moment es va girar per saludar
amb la mà alçada el grup de persones que l’animaven des del
carrer. Eren, sobretot, companys del grup municipal i personal de les oficines, que el van
aplaudir i van proferir crits
d’ànim. En aquell moment Forn
va alçar la mà dreta, amb la qual
va saludar, evidenciant que el
trasllat des de la presó de

Joaquim Forn en el moment d’entrar a l’ajuntament i saludar les persones
que el victorejaven des de l’exterior de l’edifici ■ QUIQUE GARCÍA / EFE

Brians 2, amb un cotxe dels
Mossos d’Esquadra sense logotip, el va fer sense les manilles.
Els 55 minuts dins de l’ajuntament per complir el tràmit
d’identificació com a regidor i
de declaració de béns són els
primers que passa un pres preventiu que a la vegada té la condició de regidor electe de la casa. Els tràmits administratius
els va fer al registre situat a la
quarta planta, just per sota d’on
el grup de Junts per Catalunya
té les oficines, amb unes lletres
visibles des de l’exterior amb les
quals demanen la llibertat del
seu president.
En marxar es va repetir el
mateix gest, mà alçada i somriure de complicitat de Forn, ■
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Comuns s’entrega a
Valls per Barcelona

a Les bases de Barcelona en Comú aposten pel pacte amb el PSC, que implica acceptar els vots de la
marca blanca de Ciutadans a Colau revalidarà avui el càrrec d’alcaldessa de la capital de Catalunya
Jordi Panyella
BARCELONA

Ada Colau tornarà a ser
elegida avui alcaldessa de
Barcelona i ho farà gràcies
als vots del seu grup, els regidors del grup del PSC i almenys tres dels sis regidors que va aconseguir la
candidatura de Manuel
Valls, marca blana de Ciutadans. La militància de
Barcelona en Comú ha
avalat el pacte contra natura i a través d’una consulta digital han facultat la
direcció del partit a presentar la candidatura
d’Ada Colau a alcaldessa i
acceptar els vots de socialistes i Valls.

Del total de 9.949 inscrits validats a Barcelona
en comú, un total de 4.042
van votar entre dijous a les
11:45 del migdia i ahir a
les 17:00 de la tarda. Del
total de vots emesos, una
majoria abassegadora, un
71,43% es va pronunciar a
favor que els comuns pactin amb el PSC un acord de
govern,
circumstància
que suposa la reelecció
d’Ada Colau com a alcaldessa. Per contra, només
1.155 dels vots emesos es
van decantar per la segona
opció que es posava a votació i que significava pactar
amb ERC i cedir a Ernest
Maragall el privilegi de
presidir l’Ajuntament.

Els resultats de la consulta van ser comunicats
ahir a la tarda a l’opinió pública per la plana major de
Barcelona en Comú, amb
una Ada Colau al capdavant que no va poder dissimular l’alegria pel resultat
esbossant un somriure
d’orella a orella quasi
abans que el portaveu del
partit, Enric Barcena, detallés les xifres de la consulta.
El mateix Barcena va
explicar que de les diverses consultes que s’han fet
a les bases, com ara la que
va posar fi al pacte amb el
PSC en l’últim mandat, la
d’aquests dies ha estat la
que “de llarg” ha tingut

La xifra

L’hora

2.887

17:00

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

inscrits a Barcelona en Comú
van votar pel pacte amb el
PSC, i el suport de Valls, d’un
total de 4.042 vots emesos.

és l’hora en què avui començarà el ple al Saló de
Cent de l’Ajuntament de
Barcelona.

més participació.
Com era lògic, Ada Colau va valorar amb molta
satisfacció l ’aval de la militància a la proposta de la
direcció, que no era cap altra que la de pactar amb el
PSC un acord d’investidura que després ha de fructificar en un pacte de go-

vern. Sobre el detall del
cartipàs i de com s’estructurarà la direcció de
l’Ajuntament barceloní,
Colau va dir que encara no
s’hi havia entrat perquè
les negociacions havien
estat centrades en la investidura. Tot i això, s’espera que hi hagi una entra-

da important de regidors
socialistes a l’equip de govern, que podrien ocupar
llocs clau, com per exemple l’àrea de la seguretat.
Per a aquest càrrec, Jaume Collboni va incorporar
expressament Albert Batlle, exmàxim responsable
de la policia catalana.
Valls, ‘cône pas’
Ada Colau va insistir una
vegada més que l’acord
que la portarà a ser alcaldessa s’ha fet sense negociar res de res amb Manuel
Valls, després que aquest
oferís els seus vots “per
responsabilitat” i per teixir un “cordó sanitari a
l’independentisme”. Encara ahir, a preguntes
d’aquest diari, Colau va assegurar que no havia parlat amb Valls i que ajornava qualsevol contacte al
que avui tindran, de manera inexcusable, en el ple
de constitució de l’Ajuntament.
Sobre el suport de Valls
o de la resta de regidors de
la seva candidatura i que
són d’estricta obediència
als mandats de Ciutadans,
l’alcaldessa es va mostrar
poc explícita i, en ser preguntada sobre quants vots
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Les frases
Colau, Maragall i Collboni,
tres dels protagonistes de
les negociacions per a
l’Ajuntament de
Barcelona ■ EFE / ACN / EFE

—————————————————————————————————

“Torno a allargar
la mà a Esquerra
Republicana, ens
haurem d’entendre
en un futur”
Ada Colau

ALCALDESSA DE BARCELONA
—————————————————————————————————

“ERC va guanyar les
eleccions a Barcelona.
Els votants de Colau
no hi estaran
d’acord”
Robert Fabregat

PRESIDENT ERC BARCELONA
—————————————————————————————————

“Donarem el sí
a la investidura
per fer un govern de
progrés a Barcelona
i paritari”
Jaume Collboni

esperava rebre, ho va resoldre de manera evasiva
en dir que “no puc confiar
en cap incertesa”.
El tripartit, encara
Més enllà de la valoració
sobre el paper que Manuel
Valls jugarà en la seva investidura, Ada Colau va
voler insistir una vegada
més en l’aposta del tripartit i de formar govern amb
el PSC, però també amb
Esquerra Republicana, si
finalment aquest partit
s’avé a negociar.
L’alcaldessa va assegurar que de les negociacions
hagudes fins avui tenia la
percepció que el projecte
del tripartit, que al seu entendre permet reflectir
amb més exactitud la voluntat dels ciutadans expressada a les urnes, encara és una opció possible de
cara a un futur.
Més enllà de la implicació que el resultat de la
consulta dins els comuns
tindrà per a la governança
de la ciutat, Colau va aprofitar per fer una defensa
del seu partit i es va mostrar “molt orgullosa” pels
nivells de democràcia interna. “Ens van dir temeraris per haver posat a vo-

tació l’acord d’investidura, però el resultat em referma més que mai en el
fet que la gent és intel·ligent”, va dir l’alcaldessa.
Les paraules de Colau
assegurant que en cap moment ha mantingut contacte amb Manuel Valls,
contrasten amb les de Jaume Collboni, que ahir, en
valorar l’acord dels comuns, va explicar que durant totes les negociacions
ha estat en contacte amb
tots els líders de la resta de
grups, i va citar expressament Joaquim Forn, però
també Manuel Valls. A diferència de Valls, però,
Collboni ha estat molt present aquests dies en l’opinió pública, mentre que
l’ex-primer ministre francès va comparèixer per dir
que estava disposat a fer
alcaldessa a Colau i després es va fer fonedís.
Durant aquests dies les
úniques aparicions de
Valls han estat per anunciar la seva boda amb Susana Gallardo, integrant
d’una de les millors fortunes de Catalunya, i per assistir, dijous, a la presentació d’un llibre d’una autora
defensora del bilingüisme
a Catalunya.

Pel que fa a ERC, la reacció a la decisió dels comuns va venir de part del
president de la federació
de Barcleona, Robert Fabregat, que per un costat
va recordar que el seu partit havia guanyat les eleccions a Barcelona, i, per un
altre, va dubtar que els votants de Colau estiguin
d’acord a acceptar els vots
“de la dreta”, en referència
a Valls.
La jornada d’ahir va estar marcada per la tensió,
sobretot entre Esquerra i
els comuns. Unes declaracions al matí de l’alcaldessa Colau van ser interpretades per Ernest Maragall
com que els comuns estaven disposats a negociar
un sistema binari d’alcaldia, ocupant el càrrec dos
anys casascun, i va convocar els mitjans per manifestar la seva disposició a
seure en una taula i parlarne.
Maragall va condicionar el diàleg al fet que els
comuns aturessin la consulta a la militància, però
aquesta petició va arribar
tard, ja que cinc hores després de la seva compareixença es tancava el període de consulta. Les paraules de Maragall van ser replicades quasi immediatament per Janet Sanz, que
va acusar Maragall de gesticular i prou. Més tard
també s’hi va referir la mateixa Ada Colau, que va
desmentir haver fet o rebut cap oferta sobre el repartiment de l’alcaldia dos
anys per a cadascú. També
va retreure a Esquerra haver actuat de manera barroera per influir en el procés intern. ■

134813-1212713Q

REGIDOR ELECTE PEL PSC
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Albiol ensuma l’alcaldia en
allunyar-se l’acord d’esqueres
a GBeC-ERC i el PSC fan pinya a favor del seu cap de llista i només un acord ‘in extremis’ frenaria el
PP a A Reus, Carles Pellicer (JxCat) mantindrà l’alcaldia després d’haver tancat un pacte amb ERC

Via lliure
a Madrenas
a Girona
—————————————————————————————————

Oriol Lladó (ERC) i Dolors Sabater (GBeC), ahir anunciant que presentaran l’exalcaldessa a la investidura ■ ACN

S. Muñoz
BADALONA

El pacte de les esquerres a
Badalona per evitar que el
popular Xavier García Albiol recuperi l’alcaldia (va
ser la llista més votada)
acabarà naufragant si no
hi ha un gir de guió en les
últimes hores. Els socialistes, amb un regidor menys
que la coalició formada
per Guanyem Badalona en
Comú i ERC, no han cedit
en el seu plantejament ini-

cial i només s’avenen a negociar si el futur alcalde és
el seu cap de llista, Àlex
Pastor. Guanyem i ERC
van anunciar ahir que votaran Dolors Sabater si el
PSC continua sense moure’s ni un mil·límetre. Si
Sabater o Pastor no reuneixen catorze vots, com
sembla que succeirà, Albiol agafarà aquest migdia
la vara d’alcalde.
La decisió de Guanyem
i d’ERC és el resultat d’infinites hores de debat in-

tern, junts i per separat.
La coalició impulsada per
intentar superar el PP el
26-M i erigir-se com la candidatura més votada ha
plantejat diversos escenaris al PSC, però cap consistia a cedir l’alcaldia a Pastor. La fórmula de repartir
l’alcaldia entre Sabater i
Pastor no la preveuen els
socialistes.
Sabater, alcaldessa entre el 2015 i el 2018, s’ha
ofert a fer un pas al costat i
pactar un altre màxim di-

rigent de GBeC-ERC, segons va revelar ahir. Fonts
del PSC asseguren que
mai s’ha posat aquesta
proposta sobre la taula. La
coalició d’esquerres s’ha
compromès a intentar
l’acord fins a un moment
abans del ple, convocat a
les 12 del migdia. L’únic
regidor de JxCat votarà
Sabater. Les dues edils
d’En Comú Podem no perden l’esperança i continuen apel·lant a la responsabilitat de l’esquerra per

L’alcaldessa de Girona, Marta
Madrenas, serà reelegida
avui en el càrrec com a cap de
la llista més votada, JxCat.
Tot indica que governarà en
minoria, amb només 9 regidors de 27. Les altres tres
principals formacions –Guanyem (liderada per la CUP),
amb 6 regidors; el PSC, també amb 6 edils, i ERC, amb 4–
han fet cadascuna una proposta de pacte que han estat
rebutjada per les altres parts
implicades, un fet que ha impossibilitat una majoria alternativa. Guanyem volia governar amb ERC i amb el suport
del PSC en la investidura; el
PSC proposava un tripartit
d’esquerres, i ERC, un tripartit sobiranista. ■ L. ARTIGAS

frenar Albiol.
A Reus, Carles Pellicer
(JxCat) mantindrà l’alcaldia amb el suport d’ERC,
amb qui ahir mateix van
tancar un pacte per governar plegats. Com a contrapartida, i per visualitzar el
pes polític dels republicans després de triplicar
regidors en les eleccions
del 26-M, la cap de llista,
Noemí Llauradó, serà la vicealcaldessa.
Hores
abans, el PSC ja havia tancat la porta a un pacte amb

ERC i la CUP, que hauria
sumat prou majoria per
desbancar Pellicer. El candidat socialista va assegurar que el pacte d’esquerres era un escenari “impossible i irreal” després
que dijous a la nit els republicans deixessin el futur
dels pactes en mans d’una
negociació entre ERC i
Junts per Catalunya en
clau nacional, extrem que
ahir a la tarda la cap de llista dels republicans va negar. Llauradó va assegurar
que el pacte d’investidura
s’havia pres en clau local i
que és una bona eina que
s’haurà de complementar
amb un acord de govern, al
qual ERC vol incorporar la
CUP per reforçar el caràcter independentista i republicà del nou consistori.
El cap de llista del PSC,
Andreu Martín, en declaracions recollides per
l’ACN, va lamentar que
ERC “hagi posat el procés
al davant del progrés”.
El PP fora a Castelldefels
El candidat del PP a Castelldefels, Manuel Reyes,
tornarà a quedar-se a l’oposició tot i haver guanyat
per tercer cop les eleccions municipals. Les forces d’esquerres van anunciar ahir el pacte i en van
fer públics tots els detalls.
El PSC, Movem En Comú
Podem i ERC van acordar
que la candidata socialista, Maria Miranda, torni a
ser l’alcaldessa de Castelldefels durant els pròxims
quatre anys i que els caps
de llista de Movem, Candela López, i d’ERC, Jordi
Maresma, siguin primer i
segon tinent d’alcalde respectivament.
El pacte preveu també
el repartiment de totes les
carteres entre els tres
grups municipals que formaran el govern de Castelldefels. ■

MÉS MUNICIPIS
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ERC i JxCat
segellen el pacte
a Lleida

ERC suma amb
SGI i Guanyem per
governar a Sitges

Pacte a quatre bandes a
Figueres per fer fora JxCat

El PSC i JxCat
es repartiran
l’alcaldia a Cunit

ERC i JxCat van segellar ahir
al claustre de la Seu Vella el
segon pacte d’investidura
que permetrà que demà dissabte el republicà Miquel
Pueyo sigui investit alcalde
de Lleida amb la majoria absoluta de 15 dels 27 regidors.
El govern de coalició espera
també sumar-hi El Comú de
Lleida. ■ REDACCIÓ

ERC, Sitges Grup Independent i Guanyem Sitges han
segellat un pacte de govern
que convertirà en alcaldessa
la republicana Aurora Carbonell; el primer tinent d’alcalde
serà David Martínez (Sitges
GI) i la segona tinenta serà
Júlia Vigó (Guanyem). L’acord
suma 8 dels 21 regidors del
ple. ■ ACN

ERC, el PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres van
presentar ahir el pacte a quatre bandes que han subscrit i
que convertirà avui la republicana Agnès Lladó en la nova
alcaldessa de la capital de
l’Alt Empordà. L’acord impedirà la continuïtat de l’actual
alcalde, Jordi Masquef, que
va substituir la tardor passa-

El PSC i Impulsem Cunit, candidatura adscrita a JxCat, governaran plegats a Cunit. Han
tancat un acord per repartirse l’alcaldia. Dolors Carreras
(PSC) assumirà l’alcaldia els
primers dos anys i el cap de
llista d’Impulsem, Jaume Casañas, la rellevarà el 2021. Totes dues forces sumen 9 dels
17 regidors del ple. ■ ACN

Aurora Carbonell (ERC)
serà alcaldessa de Sitges ■

da Marta Felip i que va ser el
cap de la llista més votada el
26-M a Figueres, JxCat, que
va obtenint 8 dels 21 regidors
del ple. ERC en va tenir 5; el
PSC, 4; Ciutadans, 2; Guanyem, 1, i Canviem, 1. Lladó va
admetre ahir en la presentació del pacte que la direcció
nacional del partit no avala el
pacte amb el PSC. ■ L.A.
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TANTXTANT

Josep Maria Llaurador
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Milions solidaris
F
El conseller Bargalló, dijous en la sessió de control del ple del Parlament ■ M. SIERRA / ACN

Nova demanda per
retirar concerts a
l’escola que segrega
a La majoria de grups del Parlament aproven treure els

a pocs dies, TV3 va muntar un programa per agrair i celebrar el rècord
absolut de recaptació de la darrera
edició de La Marató dedicada al càncer;
més de 15 milions que diuen molt sobre la
generositat de l’audiència de la cadena pública. Unes setmanes abans, els responsables de la Caixa de Solidaritat feien balanç
dels milions recaptats des del 2017 i, a la
vista de la fam venjativa de la justícia espanyola, demanaven que no s’aturessin les
aportacions; prop de 10 milions diuen molt
de la solidaritat dels demòcrates –no necessàriament independentistes– que
veuen injust i desproporcionat el tracte
que reben els nombrosos imputats als jutjats. Les aportacions a La Marató i a la Caixa de Solidaritat són individuals i voluntàries. Tanmateix, en el dia a dia, cap català
–independentista, unionista o amb disfressa d’equidistant– no s’escapa de la generositat. Uns 40 milions diaris se’n van a
Madrid i no tornen. No es tracta de cap robatori, sinó d’una aportació solidària i marcada per una llei que l’Estat no acostuma a
complir. Els catalans, que són un 16% de la

concerts a les 15 escoles que divideixen l’alumnat per sexe
Redacció
BARCELONA

Mesures andaluses antiimmersió
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El Parlament va tornar a
demanar ahir al govern de
la Generalitat que retiri
els concerts educatius a
les escoles que encara segreguen l’alumnat per sexe. Una moció de la CUP
va propiciar dues votacions, la més clara de les
dues va fer que JxCat,
ERC, el PSC, Cat ECP i la
CUP votessin a favor de la
retirada, mentre que el PP
i un diputat d’Units per
Avançar van oposar-s’hi i
Cs va abstenir-se. És el segon cop que el Parlament
pren partit contra els concerts per a la quinzena
d’escoles privades, però
Ensenyament no pot dur a
terme la retirada fins al
2020, en el cas de la primària, i el 2022, per a la secundària, ja que mentre
s’aplicava el decret del
155, el govern de l’Estat va
ampliar els concerts educatius a esquena de l’administració catalana.
La Generalitat atorga
anualment 30 milions en
concerts educatius a les
escoles que segreguen per
sexe els alumnes. El curs
que ve ja seran només 14
els centres, ja que un passarà a ser mixt.

La Junta d’Andalusia destinarà 100.000 euros del pressupost al suport a comunitats
andaluses en zones amb problemes en matèria d’immersió lingüística, com ara Catalunya o el País Valencià.
Aquest és un dels punts de
l’acord subscrit entre Vox i el
govern andalús del PP i Ciutadans per desbloquejar el

La fitxa

—————————————————————————————————

15

escoles hi ha a Catalunya
que encara separen l’alumnat per sexe, la majoria
pertanyen a l’Opus Dei.

El conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, va
assegurar en fer-se càrrec
del departament que treballaria per convèncer els
centres del canvi a mixt i,
en aquest sentit, alguns
han començat programes
d’adaptació progressiva
de l’alumnat des de P3, per
exemple. D’altres s’hi
mostren encara reticents,
però. El govern tripartit va

pressupost. La mesura assumeix les teories de la formació ultra, respecte de l’ensenyament en català. Els diners
pactats han de servir per implantar programes i activitats
que ajudin a contrarestar els
suposats problemes que
afecten els descendents
d’andalusos en comunitats
on hi ha immersió lingüística.

retirar tres concerts fa
deu anys, però els tribunals el van obligar a fer
marxa enrere per haver
trencat un compromís a
un ciutadà o empresa que
feia el mateix abans de
l’acord.
D’altra banda, el Parlament va aprovar un altre
punt de la moció que demanava a l’executiu que
“revisi, qüestioni, modifiqui o elimini, si escau, els
decrets de direccions,
plantilles i d’autonomia de
centres”. Aquest últim
punt es va aprovar amb els
vots a favor de Cs, el PSCUnits, els comuns i la
CUP, el vot en contra de
JxCat, el PP i el diputat
d’Units per Avançar Ramon Espadaler, mentre
que ERC es va abstenir. ■

856763-1212705L

població i aporten més del 19% del PIB,
han rebut poc més del 10% de la inversió
estatal, entre altres motius, perquè l’Estat
només va executar el 57,7% de la inversió
pressupostada. Això diu Hisenda amb dades del 2018, quan el país estava sota la
“protecció” del 155. I com que Madrid no
es refia d’un govern de suposats indepen————————————————————————————————————————————————————

La Marató de TV3, la caixa pels
presos: mostres solidàries
d’una societat avesada a ser
espoliada per l’Estat
————————————————————————————————————————————————————

dentistes, el fet d’haver complert els objectius de dèficit té premi: la Generalitat
haurà de pagar més de 35 milions a les nuclears per ordre del TC. A més, bona part
de la meitat dels 200 milions d’inversió del
supercomputador aniran a càrrec del ministeri i de la Generalitat. Ja han endevinat
qui pagarà tot això? Doncs, vagin sumant
diners i restant serveis. Potser massa generosos i solidaris.
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El govern prepara
l’obertura de delegacions
als cinc continents
a Bosch preveu la creació de noves seus a final de mes a El conseller viatja a Mèxic

després de demanar perdó per la participació catalana en els abusos de la colonització
Emili Bella
BARCELONA

El govern preveu aprovar a
final de mes un pla d’acció
exterior que inclou l’obertura de delegacions als
cinc continents, segons va
avançar ahir el conseller
Alfred Bosch. Tot i que no
va concretar en quins països es desplegarà la Generalitat, sí que va parlar, en
una trobada informal amb
periodistes, de grans potències que el govern no té
prou ben cobertes, com
són la Xina, el Japó o Mèxic. De fet, Bosch viatjarà
avui al país nord-americà
on s’estarà una setmana i
es reunirà amb representants dels principals partits polítics, organitzacions, think tanks i cercles
d’empresaris i mantindrà
diverses entrevistes amb
mitjans de comunicació locals. Durant el viatge, el
conseller també pronunciarà una conferència a la
Universidad Iberoamericana, un dels principals
centres educatius del país,
que va ser objecte de polèmica després que les pressions de l’ambaixada espanyola a Mèxic frustressin
al maig una conferència
que hi havia de pronunciar
Carles Puigdemont per videoconferència sobre la
repressió a Catalunya en el
marc de la Setmana de Relacions
Internacionals,
convidat per la Sociedad
de Alumnos Praxis i el departament d’estudis internacionals.
El viatge arriba poc després de la declaració que va
fer el govern en què condemnava els abusos amb
participació catalana en la
colonització, arran de la
petició que havia llançat al
març el mateix president
mexicà, Andrés Manuel
López Obrador, al rei espanyol, Felip VI, perquè es
disculpés pel genocidi comès durant la conquesta,
una exigència que va ser
desatesa. De fet, dijous, la
secretària d’estat d’Espa-

La portaveu Isabel Celaá en la compareixença posterior al
Consell de Ministres d’ahir ■ EMILIO NARANJO / EFE

Sánchez exigeix
abstencions a
ERC i a Cs i al PP
a canvi de res
a Celaá recorda a Rivera que va néixer

socialdemòcrata i ara obstaculitza la
investidura a Vol tenir govern al juliol
David Portabella
MADRID

El conseller Alfred Bosch, ahir al Parlament ■ ACN

ña Global, Irene Lozano,
deia des de Veracruz que
en la relació entre Espanya
i Mèxic predominen “les
llums sobre les ombres”.
En qualsevol cas, Bosch
també vol agrair a Mèxic la
generositat amb els exiliats republicans.
D’altra banda, el govern
acompanyarà la defensora
dels drets humans Karen
Izolda, acollida al Programa Català de Protecció als
Defensors dels Drets Humans, en el seu retorn a
Mèxic, on és coneguda per
la defensa del medi ambient, per la qual cosa ha
estat criminalitzada.
Posteriorment, Bosch
tornarà a Catalunya per
aprovar justament el pla
d’exteriors i l’endemà iniciarà un altre viatge, en

aquest cas a Washington.
La setmana següent en té
un de previst al Marroc, fet
que pot donar pistes d’on
té interès el govern per
desplegar-se.
El conseller fa sis mesos
que ocupa el càrrec. “Al
principi vam fer set capitals europees en set setmanes; ara, en sis mesos
farem cinc continents per
anar a les capitals internacionals més importants”,
va resumir Bosch. En
aquest temps ha treballat
en la coordinació dels diversos agents de projecció
exterior de què disposa a
la Generalitat, com són les
oficines de turisme o el Ramon Llull, a París, Londres o Washington. “Si
aquesta legislatura s’acabés d’aquí a pocs mesos,

sentiria la necessitat de
continuar, perquè no hauria pogut culminar tot allò
que volia fer i crec que està
ben encaminat”, va assegurar Bosch, que, d’altra
banda, tampoc no observa
cap interès de ningú del
govern per avançar les
eleccions.
Per a la posada en marxa de les noves delegacions primer s’aprovarà el
decret del Consell Executiu i més endavant s’obriran concursos per escollir
els delegats. Al novembre,
coincidint amb l’entrada
de Bosch a la conselleria,
el govern va aprovar sis
noves seus a l’exterior: als
països bàltics, als nòrdics,
a l’Europa central, al Mediterrani, als Balcans i a Portugal. ■

Després de celebrar el seu
triomf a les eleccions del
28 d’abril i d’haver deixat
passar un mes i mig sense
reunir-se amb ningú per
explorar el seu suport, el
president espanyol en funcions, Pedro Sánchez,
s’esforça ara a traslladar
una pressa sobrevinguda i
reclama ser investit “com
més aviat millor”. Segons
la ministra portaveu del
govern, Isabel Celaá, però,
aquesta urgència no anirà
acompanyada de cessions
per part de Sánchez perquè la crida a abstenir-se
–eufemísticament, “no
bloquejar”– tant a ERC
com a Ciutadans i el PP és
a canvi de res perquè si ho
fan serà “lliurement”. “El
que faci ERC serà una
qüestió d’ERC, que puc entendre que no vol obstruir,
sinó construir; no vol bloquejar, sinó desbloquejar”, va assenyalar Celaá.
Després d’una primera i
única roda de reunions
–de Sánchez amb Pablo
Casado (PP) i Albert Rivera (Cs) dimarts, i d’Adriana Lastra amb Gabriel Rufián (ERC) i Laura Borràs i
Míriam Nogueras (JxCat)
dimarts–, els socialistes

acaricien el llistó dels 173
escons gràcies a la suma
del PSOE amb Unides Podem (42), el PNB (6),
Compromís (1) i el Partit
Regionalista de Cantàbria
(1). Necessita tres escons
més si vol tenir la majoria
absoluta de 176 i l’equació
per al PSOE es resoldria
amb una abstenció d’ERC,
que Rufián s’ha avingut a
plasmar. “No hi ha motiu

La frase

—————————————————————————————————

“El que faci ERC serà
qüestió d’ERC, que
entenc que no vol
obstruir, sinó
construir”
Isabel Celaá

PORTAVEU DEL GOVERN ESPANYOL

per criticar a qui té actitud
de desbloquejar”, va dir
Celaá perquè la dreta no
criminalitzi la disposició
independentista. I ho va
utilitzar per interpel·lar
Cs i el PP. “Sorprèn que
aquells que van néixer
amb vocació socialdemòcrata o de centre no es
prestin a construir l’única
alternativa de govern”, va
dir Celaá. Sánchez manté
que serà investit al juliol. ■

