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“El pal de paller és la
proximitat al ciutadà”

Concentració en l’equip que va implantar el primer cor completament artificial a l’Hospital Universitari de Bellvitge ■ ACN

Primer cor artificial
Intervenció pionera a l’Hospital Universitari de Bellvitge
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La victòria de
Manuel Valls

E

n un llibre dedicat
a Manuel Valls, el
militant ecologista Patrick Farbiaz el definia
com “un bonapartista, un aventurer que
es llança a la conquesta del poder intentant mantenir-se per sobre dels
partits i que necessita designar sistemàticament enemics cada vegada”. Fa
alguns anys, Valls es va veure obligat a
posar punt final a la seva carrera política a França; i, com si es tractés de José Bonaparte, va decidir assaltar el poder a l’altra banda dels Pirineus. L’exprimer ministre francès no va tenir
l’ajuda inestimable de l’emperador, tal
com li va passar a Pepe Botella. Però va
trobar en el partit d’Albert Rivera la
plataforma idònia d’aterratge; un partit
sense ideologia ni escrúpols. Valls
també va designar uns nous enemics.
A França, eren els musulmans; a Catalunya, van passar a ser-ho els independentistes. Els resultats de les eleccions
municipals, amb només un regidor
més dels que havia aconseguit la seva
antecessora, van ser decebedors. La

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Valls ha aconseguit els vots
que Colau necessitava i Colau
ha donat a Valls l’armilla
salvavides per no veure
frustrat el seu futur polític
nit electoral, Manuel Valls ho va reconèixer i es va lamentar de no “haver
aconseguit frenar l’independentisme”.
Però, tal com va confessar Napoleó,
“he lluitat en seixanta batalles i no he
après res que no sabés abans”. Una
persona afamada de poder com ell devia ser ben conscient que la partida no
s’acabava aquella nit; i, tres dies després, es va preguntar en veu alta: “Ens
podem permetre que aquesta ciutat
quedi en mans del separatisme?” De
fet, no s’ho podien permetre ni ell, ni
els socialistes, ni els comuns, ni l’establishment. Dissabte passat, doncs,
Valls va aportar gratuïtament els tres
vots que Ada Colau necessitava per no
perdre l’alcaldia de Barcelona i Ada
Colau va facilitar a Manuel Valls l’armilla salvavides que reclamava per no
veure frustrat el seu futur polític. L’exprimer ministre francès ha estat expulsat de Ciutadans. Però, de fet, ell no ha
estat mai de cap partit. Només hi ha
estat de pas per tal de conquerir el poder, el seu principal objectiu. Encara no
hi ha arribat, però de moment ja ha
aconseguit la seva primera victòria.

Confiar els fills als avis

H

i va haver una època en què les
persones que podien anunciar
als amics que havien de ser avis
eren objecte de felicitacions i espasmes
eufòrics. Ara els amics, davant la notícia, componen una cara més de funeral
que de natalici i sense fallar exclamen
les següents afirmacions, sobretot si
aquests amics es troben en situació de
tenir nets: “No sabeu com us canviarà
la vida”, “Se us ha acabat la tranquil·litat”, “Ja us podeu cordar”. Donen per
fet que els autors de la criatura delegaran gran part de les responsabilitats
paternes i maternes als avis i que
aquests, tant si es troben en edat laboral com si estan jubilats, veuran alterats tots els horaris i totes les rutines i
suspesos aquells viatges o aquelles excursions programats o per programar.
“Ni un llibre, podràs llegir.” “El cine? Al
cine hi van els pares.”
Ara semblarà que la dic grossa, però
la meva dona i jo no vam confiar mai
els fills als avis. La paraula “confiar”,
precedida d’un “no”, és en aquest cas
injusta. Com “mai”. Confiança plena,
però amb poc ús i sense abús. Vam recórrer a “cangurs” i guarderies sempre.

“
La crisi es va
superant però els

antics costums no
tornen ni tornaran

Quan el nen i la nena van venir al món
jo feia de professor en una escola de
formació professional. Els cursos de
més èxit eren els de puericultura. Desenes de noies –mai cap noi– els seguien
amb l’esperança d’obrir una llar d’infants o trobar-hi feina. Mentrestant, les
estudiants eren reclamades per molts
pares que aquell matí havien observat
en la criatura unes dècimes o aquell
vespre volien sortir a sopar. A casa vam
fer igual. Teníem on triar. Una alumna,
la Mercè Taxés, em va oferir garanties i
va ser una constant “cangur” tant del
nen primer com de la nena més tard.
Els duia a l’escola, els en recollia. Els

avis, els veien els diumenges i per Nadal. A l’estiu, excepcionalment, se’ls
quedaven deu dies. Quan tornàvem els
notàvem una mica desmillorats. Parlo
dels avis. Els nens presentaven un excés de salut i de pes.
La crisi econòmica va ser el pretext
–justificat– per prescindir d’auxilis externs i recórrer als avis. A nosaltres, un
sou sencer se’ns n’anava a la mainadera i a llar d’infants. La crisi es va superant, però els antics costums no tornen, com no tornen ni tornaran els pica-pica oficials ni les paneres per Nadal.
Dels cursos de puericultura no se n’ha
parlat més, les guarderies declinen, i
els haig de donar una mala notícia: la
Mercè Taxés es va morir fa poc, tan jove, tan amiga, tant com s’estimava els
nens i s’interessava per la seva evolució
sempre.
Em poden plànyer: seré avi. Doblement. A l’agost, per gentilesa de la filla;
al novembre, del fill. Ho vam comunicar l’altre dia a una colla de pares joves.
“Ja heu begut oli.” Del bo? “No seria
aquesta la paraula.” Saben de què parlen: per ser a la reunió on ens trobàvem
havien “confiat” en els avis.
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A la tres

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

Porres exemplaritzants

E

ns vam haver d’empassar més
de quatre mesos, més de cinquanta sessions i gairebé quatre-cents testimonis perquè el judici
de l’1-O al Suprem s’acabés, la setmana passada, sense que sabéssim ben
bé per què la Guàrdia Civil aquell dia
va actuar com va actuar i a les ordres
de qui ho feia. Per què la policia va atonyinar els electors amb cops de porra,
per què els va tirar per terra i per què
van trencar portes i vidres sense contemplacions. Doncs mirin, ara ja ho
sabem. Ahir l’exsecretari d’estat de
Seguretat, José Antonio Nieto, l’exnúmero dos de l’exministre del PP Juan
Ignacio Zoido, va declarar al jutjat número 7 de Barcelona i ho va aclarir:
l’1-O la Guàrdia Civil va repartir garrotades no només per complir amb les
ordres judicials sinó com a “missió
exemplaritzant”. Es veu, va dir Nieto,
que més enllà del que diguessin els jutges, calia repartir llenya “perquè si no,

“
L’exnúmero dos
de Zoido sosté que
“les porres hi són
per fer-les servir”.
Les urnes, diuen,
també

hi havia persones que es podien pensar que el referèndum era legal”.
S’agraeix, Nieto, la sinceritat. Però això vol dir que, independentment del
que pensessin els jutges, l’aparell policial de l’Estat ja havia decidit tirar pel
dret i posar ordre. S’agraeix, Nieto, insisteixo, la sinceritat. Sobretot quan

De reüll
Emma Ansola

Les cares de la notícia
ADVOCADA DE L’ESTAT

Rosa María Seoane

Emergència
local

Govern enrocat

N

ous alcaldes, nous pactes, nous mandats. Des de
dissabte passat molts municipis de Catalunya
estan en mans de nous governants, entre els quals, Sant
Cugat del Vallès, una població governada durant 32 anys
per Convergència. El resultat de les eleccions del 26 de
maig va sacsejar l’Ajuntament i va propiciar per primer
cop la possibilitat d’un canvi que va quedar segellat
finalment amb un pacte entre ERC, el PSC i la CUP. L’acte
de constitució de l’Ajuntament va oferir una bona
demostració del gir que s’ha produït. A Sant Cugat
l’emergència nacional ha deixat pas
Sant Cugat
a l’emergència local, i ho va fer en un
acte que per molts va resultar del
era una
vergonyós. Animats per un
bombolla que tot
sector de l’ANC, durant l’acte de
dissabte va
constitució es van sentir crits de
acabar
“botiflers”, “traïdors” i “155”
adreçats als regidors que donaven
esclatant
suport al nou pacte, mentre una
altra facció del públic intentava ofegar els insults
recordant la corrupció del 3%, que també va afectar
Sant Cugat. Fins dissabte JxCat va intentar negociar
l’accés a l’alcaldia amb el PSC, amb qui havia governat
durant l’anterior mandat; també va temptejar ERC,
sense èxit, i durant la campanya electoral ja va tancar
totes les portes a fer-ho amb la CUP. L’oasi santcugatenc,
la bombolla metropolitana, va esclatar dissabte passat
i el camí de construcció cap a un referent nou serà tot un
repte per a tres formacions que han decidit enfrontar-se
a l’emergència que feia anys que anunciava esquerdes.

vas dir que la policia va utilitzar les
porres “perquè les porres hi són per
utilitzar-les, no pas per ensenyar-les”.
“No es dona una actitud exemplaritzant si la policia es dedica només a mirar”, hi va afegir. Manda huevos, que
diria Trillo. Si més no, Nieto va assumir (ja era hora que algú ho fes) que
ell va ser qui va donar les ordres d’actuar, més enllà que després les instruccions concretes les acabessin donant els caps dels dispositius. Va ser
ell, doncs, qui va donar l’ordre d’actuar de forma “exemplaritzant”, més
enllà del que pensessin i dictessin els
jutges. Ignoro si en autoritzar l’actuació Nieto hi va afegir allò de ahora van
a ver! o para que aprendan, estos catalanes!, però és clar que, com ja intuíem, tot plegat era un escarment.
“Si no en surten ben atonyinats, encara ho tornaran a fer”, devien pensar.
Les porres, diu Nieto, hi són per fer-les
servir. Les urnes, diuen, també.

-+=

L’advocada de l’Estat, la connexió directa (orgànica) del govern de Pedro Sánchez amb el judici contra els líders independentistes, tampoc ha mogut
ni un dit, un cop acabat el judici, per millorar la injusta reclusió preventiva dels presos polítics; si
més no, mentre esperen la sentència del Suprem.
PRESIDENT DEL PARLAMENT EUROPEU

Antonio Tajani

El còmplice europeu

-+=

El president del Parlament Europeu, traient-se de sobre el tema en unes declaracions de passadís, torna
a demostrar que actua de part i que no defensa ni el
principi democràtic de la institució, ni els drets dels
diputats electes Puigdemont, Comín i Junqueras, ni
els del milió i mig d’electors que els han votat.
CAP DE CIRURGIA CARDÍACA DE L’H. DE BELLVITGE

Albert Miralles

Una operació pionera

-+=

L’Hospital Universitari de Bellvitge ha realitzat per
primer cop a Catalunya la implantació d’un cor artificial total, en una intervenció que va fer l’equip
de professionals de l’àrea de malalties del cor de
Bellvitge, el 27 de maig, a un home de 30 anys a
qui no es podia trasplantar d’un cor de donant.

El camp
de batalla
europeu
La croada contra els líders independentistes catalans que
van fer possible el referèndum de
l’1-O continua posant en evidència
l’Estat espanyol, aquest cop per haver impedit que els nous eurodiputats en situació de presó preventiva
o exili puguin acreditar-se per formalitzar la seva condició. El Tribunal Suprem ha negat aquest dret a
Junqueras i la Junta Electoral l’ha
negat a Puigdemont i Comín, no acceptant fer el tràmit per poders, al
contrari del que va fer fa pocs dies
amb quatre senadors.
Les vulneracions de drets i les
contradiccions són, doncs, molt evidents i amb tota seguretat el Tribunal de Justícia de la UE a Luxemburg
haurà de pronunciar-se sobre els casos abans de la constitució del Parlament Europeu el 2 de juliol. Mentrestant, l’actitud impròpiament frívola
del president del Parlament, Antonio
Tajani, desmarcant-se de l’afer, contrasta amb la consciència creixent a
l’hemicicle europeu, on 80 eurodiputats de diferents països de la UE exigeixen que es respectin els drets
dels diputats electes i els del milió i
mig de ciutadans que els van votar.
La batalla es dirimeix, doncs, en el
terreny de la política i en el de la justícia europees, però un cop més –i ja
van molts– qui surt mal parat és l’Estat espanyol, perquè el seu impuls de
venjança i d’escarment en defensa
de la unitat territorial desmenteix
dia a dia, reiteradament, la seva condició de democràcia plena que afirma protegir amb zel els drets fonamentals dels ciutadans, els seus
drets polítics, la pulcritud de l’estat
de dret i la separació de poders i els
principis democràtics. Cal confiar i
també exigir que aquests valors, que
sí que són essència i fonament de la
Unió Europea, siguin defensats allà
amb més lleialtat i convicció del que
ho són a Espanya.
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Tal dia
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No es mou
La fiscalia no es mou. En una
vista al Suprem insisteix a
acusar els líders catalans de
rebel·lió “anunciada”,
malversació i desobediència.

Carina Filella

Amb un alcalde republicà, la
ciutat de Tarragona, fins ara
vista com a conservadora
congènita, ha deixat de
ser-ho i entra de ple en els
avatars de l’eix nacional
Tarragona, i posa fi als dotze anys de
l’alcaldia en mans del socialista Josep
Fèlix Ballesteros, que tot i guanyar les
eleccions municipals (per uns 500 vots
de diferència amb ERC) va obtenir el
mateix nombre de regidors que els republicans (7). Les lectures de la pèrdua
de suport electoral de Ballesteros (que
en els últims anys ha governat amb la
dreta) són diverses, però dins el sac
se’n troben tres de clares: la mala gestió dels Jocs Mediterranis Tarragona
2018; la investigació, i la d’altres membres del seu equip, per presumpta corrupció, per l’anomenat cas Inipro, i la
seva actuació –més ben dit, la seva no
actuació– durant les càrregues policials de l’1-O. Els republicans ara no ho
tindran fàcil, perquè l’escàs nombre de
regidors de govern (7 d’ERC i 2 d’En
Comú Podem, d’un total de 27 regidors
que conformen el ple municipal) els
obliga a assumir moltes competències,
i perquè la ciutat té tantes obres pendents i tants problemes a resoldre que
no hi caben en quatre ratlles. Esperem
els primers encerts.

anys

Rússia renuncia al control
militar d’un sector a l’interior
de Kosovo. Acord a Hèlsinki
sobre la presència russa en les
forces de la KFOR.

Joan Ferrerós. Excatedràtic d’institut

Tarragona ja
no és diferent

M’

anys

20

Pau als Balcans

Tribuna

Full de ruta

havia proposat
no parlar mai
d’allò que algú en va
dir Tabàrnia, per absurda com és aquesta
cosa –plataforma,
proposta, coordinadora..., diguin-ho
com vulguin–, que fa mofa de l’independentisme; aquest neologisme format a partir de les paraules Tarragona i
Barcelona que originàriament plantejava crear una nova comunitat autònoma
dins d’Espanya d’aquestes dues demarcacions aparentment allunyades
de l’independentisme. Però ara, quan ja
fa quatre dies que a Tarragona governa
el republicà Pau Ricomà (el cas de Barcelona, amb Manuel Valls pel mig, és
millor aparcar-lo) podem dir, no que això de Tabàrnia és mor, perquè no ha arribat a estar viva mai del tot, sinó que
es constata que la capital del Tarragonès ja no és diferent; la ciutat fins ara
vista com a conservadora congènita ho
ha deixat de ser i entra de ple en els
avatars de l’eix nacional. Pau Ricomà ha
estat investit alcalde amb el suport
d’En Comú Podem, la Cup i Junts per
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Nou finançament
El conseller Antoni Castells
assenyala cap a l’acord de
finançament. El conseller
assegura que “les coses s’han
bellugat”.

El llegat de Lluís Albert

L

luís Albert, 95 anys, cap clar i cos
més que raonablement funcional, em rep a casa seva de l’Escala. La morada és veïna del Clos del Pastor, museu Víctor Català des del 1988
després que ell, nebot i hereu de l’escriptora, fes donació dels manuscrits i
el material divers de Caterina Albert, i
que l’Ajuntament adquirís l’edifici;
sort, diu, d’aquest alcalde (Víctor Puga) que ho va desencallar... Els espais
de l’habitatge són generosos i la gran
sala –la taula llarga i diversos elements ara són plens d’arxivadors, papers i partitures– dona a un jardí separat del carrer per una balustrada d’aire noucentista; els finestrals que hi
donen permeten de veure el mar a l’altre costat del passeig. Sensació de pau
i de confortabilitat.
AMB ELOQÜÈNCIA i precisió m’explica
que vol donar a la Diputació el considerable aplec musical que omple aquelles
dotzenes de classificadors. Una part
del material consisteix en els arranjaments que ell mateix va fer dels clàssics universals –Mozart, Beethoven...–

per a l’Orquestra de Cambra de Girona
durant els tretze anys que va dirigir-la.
Tot fet a mà sobre el paper pautat: una
feina infinita, subratlla, que avui amb
els mitjans informàtics ja no caldria.

d’aquell moment i concertat amb l’organisme públic, cada comarca ja podrà
recollir el que li correspon per posar-ho
immediatament a l’abast d’estudiosos i
de músics interessats.

L’ALTRA PART CONSISTEIX

I LA SEVA PRODUCCIÓ?

en la música
que ell ha anat exhumant de l’oblit i del
semioblit de compositors catalans, especialment de l’espai que inclou l’organisme provincial. Desisteix de catalogar-ho, diu, per dues raons: hi ha una
gran feinada i avui es fa d’una manera
més moderna de com ho havia fet sempre ell. Però, això sí, cada comarca –els
classificadors mostren els nom de Garrotxa, La Selva...– disposarà de la música feta pels que hi van néixer o se la van
fer seva. Les viles de més producció
musical, o que el mestre va treballar-les
amb més intensitat –com ara l’Escala
mateix–, disposen d’arxivador exclusiu. Quan ho tingui tot enllestit, i amb
la col·laboració del consistori escalenc,
té previst exposar públicament tot
aquest material i convocar els mitjans
perquè en facin ressò; enemic de les
complicacions burocràtiques, a partir

El que el mestre
ha compost, estrenat i dirigit –se sent
orgullós del “Concert de la Costa Brava”, el Concert en sol menor per a piano i orquestra–, més tots els guardons,
reconeixements, fotografies, enregistraments musicals i videogràfics, bibliografia, instruments... ho ha llegat a
la seva filla Mercè, professora de música. Ella, en el seu moment, convertirà
part de la casa en exposició permanent. Dels llibres, Albert es mostra especialment content de dos: el Tractat
d’instrumentació per a cobla (1999)
que va retardar-ne la publicació quaranta anys per no coincidir amb l’edició
de l’obra homònima de Joaquim Serra,
el seu mestre reconegut. I el Cançoner
de l’Empordà (1994), transcripció de
lletra i música de peces que havien estat molt populars, amb il·lustracions
de Joaquim Bech de Careda.

El lector escriu
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La prevenció
d’incendis, en
qüestió
b He treballat durant deu
anys en la prevenció d’incendis, i en última instància
m’han degradat, acomiadat i
obligat a emprendre diverses i
feixugues accions judicials en
veure’m moralment empès a
denunciar i actuar davant
d’aberracions en la feina.
En els Bombers de la Generalitat de Catalunya vaig ser el
millor guaita de la promoció
del 2018. Malgrat això, quan
els vaig posar en qüestió els
seus mètodes i els mitjans de
què disposàvem els guaites
per posar en avís de les columnes de fum, em van maltractar. La cartografia que em
van lliurar contenia errors fatals, les coordenades UTM estaven erròniament representades en el mapa i el feien del
tot inútil i perillós, entre altres
mancances que vaig trobar.
De manera semblant vaig

tenir una experiència en els
nou anys anteriors a la Diputació de Barcelona, acomiadat
irregularment en denunciar
que un responsable posava en
joc la seguretat informàtica.
He tingut ocasió de veure
de prop i he estat víctima de
les actituds arrogants que es
donen dins del personal
d’emergències, en què els privilegis atorgats donen impunitat per actes de maldat deliberats.
Podeu obtenir més detalls
al web: bobila.xyz.
ERMENGOL CRUSAFONT
Sabadell (Vallès Occidental)

Lligar
tomaqueres
b Amb la primavera avançada, les tomaqueres omplen
novament gran part dels horts
de tot Catalunya.
Tradicionalment, a mesura
que les plantes anaven creixent, els pagesos les lligaven
amb tires d’espart a l’estruc-

tura de canyes que els servia
de suport per aguantar tant el
pes dels fruits com l’ embat
del vent.
Malauradament, des de fa
poc més d’una dècada, molts
pagesos van substituir les tires d’espart per una alternativa plàstica de color verd més
econòmica, que ha desplaçat
gairebé totalment l’esmentat
material de fibra vegetal.
Potser molts de vosaltres
us heu preguntat o us preguntareu aquest estiu quina és la
raó per la qual en moltes platges com per exemple les del
Maresme, la sorra està plena
de filaments plàstics de color
verd. La resposta és ben senzilla: un cop les tomaqueres
han complert el seu cicle vital,
molts pagesos acumulen les
plantes seques als marges de
rierols i rieres. La matèria orgànica es converteix en compost, però no passa el mateix
amb les esmentades tires de
plàstic, que perviuen gairebé
inalterables tot esperant que

alguna crescuda les arrossegui cap al mar.
Crec sincerament, que és
una pena que en lloc d’ optar
pel mètode tradicional i biodegradable, molts agricultors
optin per l’alternativa plàstica
a l’hora de lligar tomaqueres.
Tornar a l’espart o a una alternativa biodegradable per a
aquesta tasca crec que és una
assignatura pendent per tal
d’evitar la plastificació del
nostre mar.
MARTÍ GASSIOT
Barcelona

Politicastre
b Hi ha un mot en tots els diccionaris catalans que no s’empra gens, i crec que el seu ús
és ben adient, sobretot en els
temps actuals. Es tracta de
politicastre, femení i masculí,
definit com a “mal polític”.
Pot haver-n’hi arreu i de tots
colors. No cal donar-ne noms.
JOSEP MORAN
Barcelona
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La frase del dia

“Estem en la fase que es riuen de nosaltres, i al final les
coses surten com diem nosaltres”
Gonzalo Boye, ADVOCAT DE CARLES PUIGDEMONT I TONI COMÍN

Tribuna

De set en set

Mascaró de proa

Colau,
dues tasses

Manuel Castaño

Josep Vallverdú. Escriptor

A

mb Mascaró de Proa, la figura
esculpida a la proa dels vaixells
antics, encapçalà Josep Maria
Aloy el seu blog dedicat a temes entorn
de la literatura per a infants i joves.
Una actitud de servei que continuava
la tradició catalana d’oferir bona lectura als joves. En aquest cas comentar-la.
És pertinent dedicar aquesta Tribuna
d’avui a la persona que ha esmerçat vora cinquanta anys a treballar en aquest
camp, amb una reconeguda autoritat,
capacitat crítica i empenta divulgadora. Gràcies als seus “mascarons” som
rics de centenars de notícies crítiques
sobre llibres per al jovent, catalans o
traduïts al català en els darrers temps.
També ha contribuït als congressos de
literatura infantil i juvenil, informant
dels premis del sector, dels autors i editors, de les revistes infantils, i de les
històries parcials o globals de la nostra
literatura juvenil.

bagatge de lectures variades i la vocació pedagògica el van dur a exercir el
magisteri en una escola particular de
Manresa durant quinze anys. Més tard
passà al Departament de Justícia de la
Generalitat com a tècnic en casos juvenils. L’experiència de tractar de prop la
mainada i els adolescents, àdhuc els
conflictius, li donà les eines per exercir
un magisteri imaginatiu i enriquidor,
que tenia en compte els matisos de la
sensibilitat infantil. I se serví de la lectura com a arma. Aplicà l’anàlisi de llibres llegits a la classe, en forma de debats molt ben orientats, que van fer
dels seus alumnes lectors conscients, i
que foren el tema de moltes de les seves
col·laboracions a Regió 7, on va tenir
diverses temporades un espai de litera-

MANRESÀ, NASCUT el 1948 dins d’una fa-

mília nombrosa, estudià filologia catalana a la Universitat de Barcelona. Un

Sísif
Jordi
Soler

LA SEVA FIGURA es

mou en el camp dels
analistes de l’especialitat, el marc editorial, els llibreters i bibliotecàries, les
revistes infantils, les escoles; lligà
amistat amb els autors de la represa
dels seixanta, i feu especial atenció a
les noves generacions d’escriptors,
amatent a detectar obres de vàlua; va
seguir la trajectòria de Cavall Fort,
Tretzevents, Faristol i tota altra revista per a lectura infantil. Relligà les accions pròpies amb les de promotors
semblants, radicats a Barcelona, i altres ciutats importants. Formà part
de diversos jurats de premis infantils i
juvenils.

ÉS TAMBÉ AUTOR:

Camins i paraules,
(sobre Josep Vallverdú) Renoi, quin
conte!, Una picoreta estranya, La lluna la Bruna, Et diran que llegeixis,
Bernat, Mig segle de literatura catalana per a joves, i també edicions de Joana Raspall, tot això del 1996 al 2016. El
2014 obtingué el premi Aurora DíazPlaja.

DINS LA NOSTRA CULTURA moderna hi ha

noms insignes, en arts, ciència i mecenatge; són, diríem, la fila zero; d’altres,
destacables per la capacitat literària,
ocupen els primers rengs; però també,
tenint presents els anys de recuperació
de la postguerra endavant, pensem en
unes altres persones que no han merescut, o en poc grau han gaudit, l’atenció
de la crítica i dels historiadors. Això no
obstant, aquestes figures han fet una
contribució decisiva a la construcció de
la cultura: aquells molts professors de
català de l’ època de silenci i risc; els impressors clandestins de revistes no autoritzades, o els activistes culturals, el
capdavanter dels quals podria ser Joan
Ballester i Canals. De la pasta d’aquestes persones, encara que la seva tasca
s’ha desenvolupat quasi tota fora de la
clandestinitat, és Josep Maria Aloy.

tura infantil a partir de lectures fetes
amb grups juvenils ja fora de l’escola,
per tant alliberades de la constricció de
l’aula.

“
Josep Maria
Aloy és un home

de llibre, perquè,
com diu en una
frase rotunda, “la
lectura nodreix la
nostra maduresa
estètica, lingüística
i cultural”

ARA ENS QUEDEM sense aquest seu blog;

ell s’acomiada després de 329 comentaris i set anys de degoteig, “moltes
satisfaccions i sincer compromís”, segur d’haver treballat amb rigor; també
dolgut, sabedor “dels canvis del món
editorial, els gustos literaris, els temes
de la literatura actual, la crítica”; constata la “poca sensibilitat de la societat
actual pels llibres i la lectura”. Aloy és
un home de llibre, perquè, com diu en
una frase rotunda, “la lectura nodreix
la nostra maduresa estètica, lingüística i cultural”. Just és que nosaltres
l’acompanyem en aquests interrogants
sobre el futur del llibre, del lector i de la
lectura.

D

iuen que hi ha
una operació
d’estat per impedir
que l’independentisme governi
l’Ajuntament de
Barcelona –on viu el 21% de l’electorat català–, però havent obtingut
només 15 regidors d’un total de 41,
no fa falta cap trama conspirativa.
Si s’havien fet la il·lusió que el
postcomunisme colauïta els facilitaria la feina, benvinguts a la realitat: aquesta promesa no l’han feta
mai –allò de “tomar el cielo por
asalto” no inclou el rebombori secessionista–. Però com que l’amor
és cec, la contrarietat es manifesta
retraient a Ada Colau haver acceptat el suport de Manuel Valls, ignorant l’autèntic escàndol, que és
que Valls hagi fet la mala jugada de
mantenir Colau en l’alcaldia. La
candidatura comuna ha perdut
20.000 vots i un regidor, ara en té
només 10 de 41: la tendència és a
la baixa. Aquesta barreja de pèssima gestió, paraules buides i llàgrimes de cocodril no hauria de tenir
una segona oportunitat; amb la
primera n’hi ha hagut prou per
veure la magnitud de la tragèdia.
Barcelona està visiblement pitjor
que fa quatre anys, en això hi ha
una majoria que coincideix; però
aquesta majoria és incapaç de fer
un acord de mínims per presentar
una alternativa civilitzada. I el projecte d’articular una nova força de
centredreta catalanista no independentista –tantes vegades
anunciat i mai culminat– comença
amb el pecat original d’encolomarnos quatre anys més de colauisme.
La política, entre altres coses, és
l’art de presentar la pròpia posició
com l’única virtuosa, i Valls d’això
en sap, però tant?
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Nacional

La situació
dels presos
després del
judici

Amnistia
Internacional
demana la llibertat
per a Jordi Cuixart i
Jordi Sànchez

Bellvitge
trasplanta
el primer cor
artificial total

Un altre èxit
en l’àmbit dels
trasplantaments
d’òrgans als
hospitals catalans

Les vacants, al Tribu
RECURS · Els advocats de Puigdemont i Comín portaran el
vet de la Junta Electoral Central al tribunal amb seu a
Luxemburg ESCALF · Puja a 80 el nombre d’eurodiputats
sortints i entrants que donen suport als líders de JxCat i ERC
Natàlia
Segura

La data

Brussel·les

2.07.2019

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

Nova batalla judicial europea pel cas català a la vista.
Els eurodiputats electes de
Junts per Catalunya Carles Puigdemont i Toni Comín van anunciar ahir que
recorreran al Tribunal de
Justícia de la Unió Europea contra les traves de les
autoritats espanyoles perquè puguin esdevenir oficialment representants a
l’eurocambra, després de
guanyar les eleccions europees a Catalunya el 26M. Si el Tribunal Suprem
accepta la petició de recurs al TJUE, que va demanar el també eurodiputat
electe Oriol Junqueras,
aquesta màxima instància
judicial del bloc europeu
podria trobar-se aviat amb
els dos casos dels líders independentistes catalans.
Després que la Junta
Electoral Central impedís
a l’advocat de Puigdemont
i Comín, Gonzalo Boye, recollir la seva acta d’eurodiputats a Madrid, el seu
equip jurídic ja s’ha posat
en marxa per demanar
empara a la justícia de la
UE. En una roda de premsa a l’eurocambra, Puigdemont es va mostrar confiat que el tribunal amb
seu a Luxemburg tindrà
“l’última paraula” sobre si
pot o no ocupar el seu escó
sense jurar la Constitució
presencialment al Congrés dels Diputats, tal com
exigeix la JEC basant-se en
la seva interpretació de la
llei electoral espanyola.
Tal com va explicar Toni Comín, tots dos consideren que les autoritats es-

—————————————————————————————————

El dia que es constituirà
el Parlament Europeu a Estrasbrug.

panyoles estan posant el
dret electoral per damunt
dels seus drets fonamentals. “Hi ha un conflicte entre el dret electoral i el dret
a la representació política”, va remarcar. Per a ell,
aquesta aplicació de la llei
és malintencionada i té
“una finalitat política”: impedir que siguin membres
del Parlament Europeu.
A més, Comín va argumentar que la llei electoral
espanyola que regula la celebració de les eleccions
europees i que reclama el
jurament a la carta magna
és “incompatible amb els
tractats de la UE”. “Probablement Espanya l’haurà
de
reformar
arran
d’aquest cas”, va avisar.
Camins a Luxemburg
Si bé Comín va donar pistes sobre la base de la seva
demanda, Puigdemont no
va voler avançar quina
drecera agafaran per arribar a Luxemburg. A grans
trets, els ciutadans europeus tenen dues vies per
portar un cas al TJUE. La
primera és presentar una
queixa directament al tribunal, però només es pot
fer en cas que una institució de la UE, per exemple
l’eurocambra o la Comissió Europea, hagi adoptat
una decisió que afecti directament l’interessat.

Tanmateix, també es pot
recórrer per omissió. És a
dir, que la inacció d’una
institució de la UE causi
un perjudici a l’individu en
qüestió. Cal que l’afectat
reclami abans a la institució europea que actuï.
L’altra via de recurs al
TJUE és la presentació
d’una qüestió prejudicial a
través d’un tribunal estatal. Aquest és el cas de Junqueras, que vol que el Suprem pregunti a Luxemburg com s’ha d’aplicar la
legislació europea a l’hora
de determinar si pot agafar l’acta d’eurodiputat estant en presó preventiva.
Les altes instàncies judicials estatals en què els
afectats després ja no puguin apel·lar a una altra de
superior estan obligades a
presentar una qüestió prejudicial a Luxemburg, si
una de les parts ho demana. Això sí, cal que el cas
estigui vinculat amb el
dret de la UE.
Amb aquest crit d’ajuda
a Luxemburg corren el
risc, però, que el seu cas
quedi congelat durant mesos o anys, tenint en
compte que els procediments judicials al TJUE
són llargs, frustrant la
voluntat de Junqueras,
Puigdemont i Comín de
ser presents en la sessió
de constitució de l’eurocambra el 2 de juliol a Estrasburg.
Ara bé, aquest tribunal
pot decidir, si ho considera oportú i en funció de les
circumstàncies, que es resolgui a través d’un procediment d’urgència que pot
trigar entre dos i quatre
mesos aproximadament.
El més urgent que podria
fer seria emetre una “in-

terlocutòria provisional”
mentre resol el cas.
Final obert
“És inconcebible que no
estiguem a la sessió constitutiva el 2 de juliol”, va protestar Carles Puigdemont,
que no va concretar si anirà a Estrasburg encara que
no hi hagi una decisió judicial a temps.
L’expresident va prometre que “lluitaran” fins
que puguin esdevenir “representants amb plenes
competències” dels més de
2 milions de ciutadans de
l’Estat espanyol que van
votar per ells. A més, creu

“fermament en la independència i fort compromís amb la democràcia”
del TJUE per resoldre
aquest punt mort.
Ara bé, Puigdemont ja
va avançar que, passi el
que passi, ningú ocuparà
l’escó ni per ell mateix, ni
per Comín i Junqueras, el
dia 2. En aquest sentit,
l’eurodiputada d’ERC Diana Riba va alertar que si
cap dels tres pot assistir a
la sessió inaugural de l’única institució escollida democràticament a la UE,
aquesta no podrà ser “legítima”. “Tots els ciutadans
europeus tenen els matei-

xos drets”, va reivindicar
recordant que més de 2
milions de persones van
votar per aquests candidats d’ERC i JxCat.
L’eurodiputada entrant
d’ERC Diana Riba va afirmar que a l’Estat espanyol
li fa “moltíssima por” que
l’afer català “arribi al cor
d’Europa”, però va assegurar que “ja hi ha arribat”.
Riba va dir que si Puigdemont, Junqueras i Comín
no poden recollir l’acta
abans del dia de constitució de l’eurocambra, el 2 de
juliol, hi haurà un Parlament Europeu que “no podrà ser legítim”. ■
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L’APUNT

A Estrasburg per la
via Marta Pascal
David Portabella

L’advocat Gonzalo Boye desmenteix l’axioma oficial
segons el qual tots els camins que porten el 2 de juliol
a Estrasburg passen per la Junta Electoral Central que
té seu al Congrés. Mentre alguns policies a la Carrera
de San Jerónimo donaven versemblança al retorn de
Puigdemont i somniaven que els telenotícies obririen
dilluns amb ells posant-li les manilles, Boye ha buscat i

trobat precedents que portin Puigdemont i Comín al
ple constitutiu del Parlament Europeu, i ha trobat la
via Marta Pascal. Ni l’article 108.08 ni el 224.2 de la
Loreg imposen que jurar o acatar sigui un acte verbal
o presencial, i Manuel Cruz va admetre Pascal com a
senadora amb un document fefaent. A Puigdemont,
paradoxalment, se li obre la via Pascal.

unal Europeu
La roda de premsa es va celebrar ahir a
la tarda a l’eurocambra ■ ACN

El president de la comissió d’Exteriors mexicà, Alfredo
Femat, amb el conseller Alfred Bosch, a Mèxic ■ ACN

Mèxic analitza
si debat sobre
Catalunya al
seu Congrés
a El cap de la comissió d’Exteriors

durà la proposta d’estudi a l’executiu
a Viatge oficial del conseller Bosch
Redacció
CIUTAT DE MÈXIC

Incomprensió entre els eurodiputats
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’estupefacció pel cas de
Puigdemont, Junqueras i Comín creix a l’eurocambra. Ara
ja són 80 els eurodiputats entrants i sortints els que s’han
sumat a la queixa presentada
dilluns a la mesa del Parlament Europeu que exigia la
seva protecció pels “drets
polítics” dels líders d’ERC i
JxCat. La majoria són polítics
d’esquerres i ecologistes, però també hi ha liberals, conservadors i, fins i tot, un socialista que han reclamat a
l’òrgan format pels vicepresi-

dents de la cambra i el president Tajani que instin la JEC a
reconsiderar la seva decisió.El portaveu de la Plataforma Diàleg UE-Catalunya i exministre d’Exteriors eslovè,
Ivo Vajgl, va explicar ahir que
amb la carta a la mesa també
volien enviar “un fort missatge a Espanya” perquè “respecti les normes de la democràcia europea”. “Esperem
que faci honor al seu estatus
de país democràtic”, va dir.
En la roda de premsa
d’ahir alguns dels eurodipu-

tats també van expressar el
seu estupor pel fet que uns
candidats que han obtingut
un ampli suport en unes eleccions europees no puguin representar el seu electorat
pels requisits burocràtics de
l’Estat i la situació de presó
preventiva de Junqueras. Així, l’eurodiputada sueca dels
Verds/ALE Bodil Valero va dir
que veia el jurament de la
Constitució com un requisit
“molt absurd” perquè ella,
per exemple, al seu país només rep una carta a casa con-

forme ha estat escollida com
a representant de l’eurocambra. “Continuarem explicant
aquests casos al nostre país”,
va prometre. Per la seva part,
l’eurodiputat sortint de l’N-VA
Mark Demesmaeker va qualificar les decisions de la JEC i
el Tribunal Suprem respecte
a la situació de Junqueras,
Puigdemont i Comín d’“inacceptables”, però va admetre
que a ell ja no el sorprenen,
després de seguir el conflicte
entre Catalunya i l’Estat espanyol en els últims anys.

El president de la comissió
de Relacions Exteriors del
Congrés dels Diputats de
Mèxic, Alfredo Femat,
s’ha compromès a plantejar un debat sobre el conflicte català i la situació
dels presos i els exiliats independentistes a la cambra mexicana. El diputat
del Partit dels Treballadors va explicar ahir després de reunir-se amb el
conseller d’Acció Exterior, Alfred Bosch, que
està de viatge oficial al
país.
En la trobada, el conseller va recordar que el
Grup de Treball sobre la
Detenció Arbitrària de les
Nacions Unides va demanar la llibertat per a Oriol
Junqueras, Jordi Cuixart i
Jordi Sànchez. Femat defensa el diàleg com a via de
resolució i va assegurar
que “portarà” la qüestió
aquesta setmana a la Junta de Cooperació Política
de la Cambra (Jocopo).
L’òrgan de govern de la legislatura mexicana decidi-

rà si emet un pronunciament o s’inicia un debat
sobre l’assumpte.
Els pronunciaments de
la junta no són vinculants
però són recomanacions
que l’executiu ha de tenir
en compte, segons Femat.
Sobre si l’acció arribarà a
bon port, Femat va dir que
no sap si l’organisme acabarà emetent un pronunciament o iniciant un debat a la cambra, però va recordar que el seu país ha
estat sempre “molt emfàtic” defensant el dret a
l’autodeterminació dels
pobles i la resolució dels
conflictes de manera pacífica.
Alfred Bosch va explicar ahir: “A Mèxic sí que hi
ha respecte pels principis
universals dels drets humans, la democràcia i els
organismes internacionals que dictaminen sobre
el compliment d’aquests
principis. Estem contents
que Mèxic ens torni a entendre com ha fet històricament i que pensi que la
democràcia i els drets humans han de ser respectats a tot arreu.” ■

|

8 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 19 DE JUNY DEL 2019

L’advocacia de l’Estat també
s’oposa a alliberar els presos

a La institució, dependent del PSOE, coincideix amb la petició de la fiscalia i argumenta que el
procés no s’ha acabat a Amnistia Internacional torna a demanar la llibertat de Sànchez i Cuixart
Redacció
BARCELONA

L’advocacia de l’Estat ha
fet públic que comparteix
criteri amb la fiscalia i
també ha demanat al Tribunal Suprem que denegui les peticions de llibertat provisional que van fer
els presos independentistes al final del judici, segons van confirmar ahir a
l’ACN fonts jurídiques.
Aquesta acusació –que depèn directament del Ministeri de Justícia del
PSOE– rebat els arguments de les defenses dels
presos, que demanaven la
llibertat ara que ja no s’ha
d’assegurar la seva presència davant del tribunal
i també per l’arrelament
familiar, que, segons els
advocats, garanteix que
no fugiran. L’advocacia de
l’Estat, en canvi, indica
que encara no s’ha acabat
el procediment judicial i
que falta dictar sentència,
i, per tant, demana que
continuïn empresonats.
També ahir va transcendir que Amnistia Internacional ha enviat una
carta a la fiscalia en què
defensa, un cop més, que
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart han de quedar en llibertat. Al seu parer, la fi
del judici al Tribunal Suprem ha d’implicar una revisió de la seva situació i la
seva excarceració. L’orga-

La frase

—————————————————————————————————

“És una ocasió única
perquè el tribunal
revisi la presó
preventiva”
ADRIANA RIBAS
COORDINADORA AMNISTIA
INTERNACIONAL CATALUNYA

Òmnium ha posat en marxa una nova campanya de denúncia de la repressió, ‘Ho tornarem a fer’ ■ EPA

nització lamenta que, justament dilluns, la fiscalia
s’oposés a la posada en llibertat de Sànchez. D’altra
banda, també creu que la
situació de presó provisional dels polítics independentistes ha de ser revisada judicialment. Amnistia
Internacional alerta que,
segons els estàndards internacionals de drets humans, com més s’allarga la
presó provisional, més necessitat hi ha d’un
“examen rigorós que determini si continua sent

El trasllat a Catalunya, en mans del Suprem
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La secretaria general d’Institucions Penitenciàries, dependent del Ministeri de l’Interior, ja ha informat al Tribunal Suprem que ha rebut la
petició dels nou presos independentistes per tornar a
presons catalanes. Tots ells
han formalitzat la petició a
les presons madrilenys de
Soto del Real i Alcalá-Meco i,
per això, ara Institucions Penitenciaries ha comunicat al

tribunal la petició. Els magistrats que els han jutjat durant
quatre mesos hauran de decidir si tenen alguna diligència més per fer o si veuen algun inconvenient per retornar a Lledoners (Bages) Oriol
Junqueras, Raül Romeva,
Joaquim Forn, Jordi Sànchez,
Jordi Turull, Josep Rull i Jordi
Cuixart; a Mas d’Enric (Tarragonès) Carme Forcadell, i a
Puig de les Basses (Alt Em-

Nieto defensa l’actuació policial
perquè es veiés que l’1-O era il·legal
Redacció
BARCELONA

L’exsecretari d’estat de seguretat del Partit Popular,
José Antonio Nieto, va assegurar davant del jutge
de Barcelona que investiga les càrregues de l’1-O
que l’actuació de la Policía
Nacional aquell dia va ser
“exemplar”, sense “violèn-

necessària i proporcionada”.
En una entrevista ahir
a L’illa de Robinson, d’El
Punt Avui TV, Adriana Ribas, coordinadora d’Amnistia Internacional a Catalunya, va confirmar la
petició formal al Tribunal
Suprem per a la llibertat
de Sànchez i Cuixart: “Ho
estem fent des del segon
dia d’empresonament, és
clarament una mesura
desproporcionada.” Ribas
va argumentar que, un
cop acabada la fase de judici oral, es dona “una ocasió
única perquè el tribunal
revisi la presó preventiva”.
Amnistia Internacional
centra la seva reclamació
en Sànchez i Cuixart “perquè en el moment dels fets

cia extrema”, i va al·legar
que, si no actuaven, algú
podria entendre que el referèndum era legal, segons fonts judicials recollides per l’agència EFE. Nieto, que va comparèixer durant unes quatre hores
com a testimoni davant
del titular del jutjat d’instrucció número 7 de Barcelona –que manté impu-

tats una quarantena de
policies espanyols per les
càrregues de l’1-O–, va
destacar que els agents
van complir amb l’ordre
judicial d’impedir el referèndum, usant en alguns
casos les porres perquè
aquest tipus d’instruments de defensa existeixen per ser usats i no només mostrats, segons

fonts judicials.
En la seva declaració,
per videoconferència, l’exnúmero 2 de l’exministre
d’Interior Juan Ignacio
Zoido va discrepar en algunes ocasions amb el jutge
que instrueix el cas, especialment quan va negar
que hi hagués hagut càrregues l’1-O o quan insistia
a criticar la “passivitat”

pordà) Dolors Bassa. Si el tribunal dona via lliure, tots nou
podran tornar a Catalunya i
estar més a prop de les famílies. Després d’ingressar a
presons madrilenyes l’octubre i el novembre del 2017, al
juliol van obtenir autorització
per ser traslladats a Catalunya. El judici oral ha obligat
que, a principi de febrer, se’ls
tornés a portar a Soto del Real i Alcalá-Meco.

dels Mossos d’Esquadra,
motiu pel qual el magistrat el va advertir que en
aquest procediment no
s’investiga la labor d’aquest cos.
Segons les mateixes
fonts, Nieto va defensar
que no es pot mostrar una
actitud exemplaritzant si
la policia es dedica a mirar
i que aquell dia van actuar
per complir l’ordre judicial
d’impedir el referèndum,
sense la “violència extrema” que defensen les acusacions populars, i perquè
si no ho feien algú podria
entendre que l’1-O era legal, quan no ho era. ■

eren ciutadans particulars que presidien entitats
de la societat civil, no són
autoritats públiques”. Ribas va exposar, però, que
“això no treu que sigui una
bona ocasió per revisar la
presó preventiva de tots”.
Amnistia Internacional
ha assenyalat en repetides
ocasions que, si es demostra que Sànchez i Cuixart
van convocar manifestacions el 20 i 21 de setembre del 2017 per impedir
una operació policial lícita, això podria ser objecte
de retret penal. Però “la
resposta per part de les autoritats no pot ser una restricció excessiva i desproporcionada de drets”. ■

José Antonio Nieto, en una
reunió a Barcelona ■ O.D.
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Sánchez s’enroca a no fer
cap gest a Podem ni a ERC

a Iglesias topa amb el president en una reunió en secret perquè insisteix a ser ministre en el govern de
coalició a Sabrià l’insta a ser “estadista” i al diàleg sense línies vermelles o “ho fa tot molt difícil”
David Portabella
MADRID

La investidura de Pedro
Sánchez va ser presentada pel PSOE com una excursió a la recerca del cim
de l’abstenció del PP o de
Ciutadans, en part pel pes
del record de l’abstenció
que el PSOE va regalar a
Mariano Rajoy l’octubre
del 2016 i pel desig de viure la torna del favor, però
quan ja han passat més de
cinquanta dies de les eleccions del 28 d’abril, la drecera apunta a Unides Podem i a ERC. Mentre Pablo
Iglesias va topar amb el
president espanyol en una
cita secreta dilluns al vespre a La Moncloa perquè el
líder d’Unides Podem insisteix a ser ministre en
un govern de coalició, el
president del grup d’ERC
al Parlament, Sergi Sabrià, advertia ahir que “falten gestos a l’altre costat
que no es donen” i que un
possible “gest” per aplanar
l’abstenció seria instar
l’advocacia de l’Estat a
proposar que els presos esperin en llibertat a conèixer la sentència. “Quan
poden fer un gest de distensió, no el fan, i per tant
ens estan posant les coses
molt difícils”, va constatar
Sabrià a Ràdio 4.
L’enrocament de Sánchez a no fer cap gest als
aliats d’una investidura

Iglesias va traslladar dilluns a Sánchez que insisteix a ser un ministre seu en un govern de coalició ■ ACN

La frase

—————————————————————————————————

“En la prestidigitació
amb la investidura, el
PSOE vol fer el Cirque
du Soleil i li surt el circ
del bomber torero”
Juan Carlos Monedero
FUNDADOR DE PODEM

està instal·lant a Madrid
com a hipòtesi plausible
assistir a una primera investidura fallida perquè així el rellotge corri i la pressió a favor d’una abstenció
gratuïta creixi. El fundador de Podem Juan Carlos

Monedero, fidel a Iglesias,
no entén l’estratègia socialista: “És espectacular
que vagis a la investidura,
que no negociïs amb la
gent de la qual necessites
els vots, i que ho fiïs tot a
veure si les pressions assoleixen el que no assoleix la
negociació.” “En aquesta
prestidigitació el PSOE vol
fer el Cirque du Soleil i li
està sortint el circ del
bomber torero”, ironitza
Monedero, que dona per
fet que Iglesias no donarà
el sí a un govern en què ell
no sigui ministre. Sánchez, al seu torn, no es
mou de l’oferta de “govern

Avià rebutja un premi
per la “inacció” europea
Natàlia Segura
BRUSSEL·LES

El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament
d’Avià (Berguedà), Josep
Subirana, va rebutjar ahir
un premi europeu sobre
sostenibilitat perquè “Europa té presos polítics i
exiliats”. Durant la gala
d’entrega dels Premis a

l’Energia Sostenible de la
UE, el regidor d’ERC va recordar que a Catalunya es
pateix “repressió política i
social”, referint-se als líders independentistes en
presó preventiva i a l’exili.
La presentadora de l’acte va tallar Subirana afirmant que la cerimònia de
premis no era cap “fòrum
de discussió política”. “Sé

que això us fa sentir molt
incòmodes –va advertir-li
Subirana–, però més incòmode em fa sentir a mi”,
va respondre el regidor.
Subirana va proposar a la
UE que tornés el premi a
l’eurocomissari d’Energia
Miguel Ángel Arias Cañete
(PP), que finalment no va
assistir a l’acte. “No acceptarem el premi fins que

Lajustícia
belga ajorna
de nou el cas
Valtònyc
Redacció
BRUSSEL·LES

Els tribunals belgues,
com ja es preveia, van tornar a ajornar ahir el cas de
Josep Miquel Arenas,
àlies Valtònyc, en espera
de tenir resposta del Tribunal de Justícia de la UE
a les qüestions formulades pel Tribunal d’Apel·lació de Gant fa alguns mesos. La nova data fixada
pels jutges de Gant és el
24 de desembre, segons
va confirmar a l’ACN Simon Bekaert, l’advocat
del raper. Davant de dubtes sobre l’enaltiment del
terrorisme, un dels tres
delictes que consten en
l’euroordre contra Valtònyc, al novembre els jutges belgues van exposar
dues qüestions prejudicials al TJUE, que encara
no s’ha pronunciat sobre
la consulta
L’Estat espanyol li reclama complir una pena
de tres anys de presó també per injúries a la corona
i amenaces per les lletres
de diverses cançons que
va escriure i pujar a internet. La justícia belga ja va
dictaminar en primera
instància en contra de
l’extradició de Valtònyc a
Espanya, però la decisió
va ser recorreguda per la
fiscalia flamenca en nom
de l’Estat. El procés es podria allargar mesos perquè a més de restar a l’espera de la decisió del
TJUE, l’eventual sentència que faci el Tribunal
d’Apel·lacions encara podria ser recorreguda. ■

“Mostrar-se estadista”
Amb Sánchez vivint de lluny la pròpia investidura,
són els escuders José Luis
Ábalos i Adriana Lastra els
que ausculten l’independentisme. “No venim a
bloquejar”, va traslladar
Gabriel Rufián dijous a
Lastra, obrint la porta a
l’abstenció. Però els dies
passen i el líder d’ERC al
Parlament, Sergi Sabrià,
constata la deixadesa del
PSOE i fa una crida a Sánchez a “mostrar-se com un

estadista i fer el que s’haurà d’acabar fent, que és iniciar una línia de diàleg sense línies vermelles”.
Amb els 123 escons, el
PSOE arriba als 173 si hi
suma Unides Podem (42),
el PNB (6), Compromís
(1) i el Partit Regionalista
de Cantàbria (1), i necessita l’abstenció d’ERC si vol
salvar la investidura amb
més sís que nos en la segona votació. A taula de la roda de premsa del Consell
de Ministres, la portaveu,
Isabel Celaá, insisteix a
ERC que “els camins de la
política i la justícia no
s’haurien de creuar”. ■

Europa actuï seriosament
per resoldre aquesta anomalia”, va dir el regidor
abans d’abandonar l’acte.
El director general
d’energia de la Comissió
Europea, Dominique Ristori, va recriminar després a Subirana que l’acte
no era “el lloc per obrir una
discussió sobre jocs polítics perillosos”. S’havia
concedit aquest premi a
Avià “només per la seva
feina en sostenibilitat energètica”, va recordar. El
projecte Avià per un bon
clima va ser premiat en les
categories de lideratge i
ciutadania. ■

El regidor Josep Subirana, en el moment de rebre el premi i
de rebutjar-lo per la situació de Catalunya ■ ACN

de cooperació”, sense dir
en què consisteix aquest
eufemisme.

|

12 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 19 DE JUNY DEL 2019

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

Esteve Vilanova

ANÀLISI

evilanova@elpuntavui.cat

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

“No som el 80%”
E

l passat dia 16, l’exconsellera
exiliada Clara Ponsatí publicava una piulada que deia:
“Sap greu, però no som el 80%. A
veure si aprenem les múltiples lliçons que va deixar el dia d’ahir.” La
Clara Ponsatí és economista, doctorada en la Universitat de Minnesota, als Estats Units, i una especialista en la teoria dels jocs. Va
deixar la seva plaça de professora
a la Universitat de Saint Andrews
per acceptar la conselleria d’Ensenyament. És una de les polítiques
exiliades a Brussel·les, si bé el 10
de març del 2018 va anunciar que
deixava Brussel·les per tornar a Escòcia i reincorporar-se a la seva càtedra de Saint Andrews. Ha estat
una lliurepensadora pel que fa al
procés, i sovint crítica, especialment per com es va preparar i com
es va cloure. Segurament és conseqüència dels seus estudis analítics, que sovint la porten a fer unes
anàlisis fredes i sense el deix sentimental que envolta del procés, i això avui, més que mai, és d’agrair.
Dissabte passat vam assistir a
la formació dels ajuntaments, i vistos els pactes que s’han fet en
moltes batllies i els missatges que
transmeten, han portat la doctora
Ponsatí a trencar el tòpic o l’autoengany del 80%.
El primer missatge nítid que
n’hem de treure és que malgrat la

L’exconsellera d’Educació Clara Ponsatí, al seu exili escocès ■ ÒSCAR PALAU / ARXIU

dramàtica situació dels nostres
polítics empresonats i exiliats, els
partits tenen unes dinàmiques
d’egoisme i anteposen els seus interessos als del país, i això els porta a tenir com a objectiu principal
assolir el poder sigui com sigui i
amb qui sigui. L’ètica del poder
s’imposa, mentre una bona part
del poble encara defensa l’ètica de
les conviccions.
Un fet, aquest, que ha provocat
un trencament emocional important, i si els líders polítics no són
capaços de soldar-lo aviat, haurà
triomfat la profecia de l’inefable

José M. Aznar, almenys fins que
una nova generació de polítics
prengui el poder.
Atesa la trencadissa entre l’independentisme, i mentre els polítics no recobrin la serenor imprescindible i l’ètica de les conviccions
imprescindible en una situació
greu com la que tenim, el més prudent serà deixar reposar els ànims
i dedicar els esforços a governar
l’autonomia.
I el primer objectiu hauria de ser
aprofitar el reclam i l’exigència que
va dir el president del País Valencià, Ximo Puig, perquè el govern

espanyol faci un nou finançament
autonòmic per mitigar els greuges
que patim els valencians i els catalans des de fa molts anys i que en
perjudica enormement l’economia.
Una necessitat i una urgència que
no serà fàcil resoldre, puix que cada dia les finances espanyoles tenen més problemes, alguns dels
quals requeriran grans sacrificis i
retallades.
Dimecres passat el Tribunal de
Comptes ens informava de la fallida tècnica en què es troba la Seguretat Social, amb 100.000 milions
d’euros de deute. I a més advertia

de la insostenibilitat de les pensions si no es fa una reforma urgent. Els darrers deu anys la caixa
de la Seguretat Social manté un
dèficit d’uns 17.000 milions d’euros
anual. Això vol dir que també durant aquest temps ens hem gastat
el Fons de Contingència, on hi havia estalviats més de 60.000 milions d’euros.
A aquesta situació crítica per la
a solvència del sistema de pensions s’hi haurà de sumar la petició ja en ferm que la UE ha fet a Espanya que s’han de retallar les
despeses en 30.000 milions d’euros en dos anys, que ve a ser uns
16.000 milions per any. I tots
aquests dèficits i desviaments
pressupostaris s’han produït en
moments en què l’economia creix
un 3%, un fet excepcional, i les retallades s’hauran de fer creixent
menys.
D’altra banda, els catalans tenim un greu dèficit acumulat en infraestructures i l’impresentable
percentatge d’execució del pressupost d’inversions, que és un 77%
de mitjana, molt per sota del 84%
de mitjana d’Espanya. Aquest incompliment, amb els anys, és el
que provoca aquest dèficit en totes
les infraestructures i que ens perjudiquen en l’economia.
Cal esperar que el nou president de la Cambra de Comerç
de Barcelona, Joan Canadell, i tot
el seu equip vetllaran pel compliment del que es pressuposta, i no
passi, com diu el president sortint
Miquel Valls, “que els pressupostos d’inversió poden esdevenir paper mullat”.

Formació antimasclista
pels càrrecs de la CUP
a Aprovat el protocol

contra la violència
masclista que preveu
l’expulsió en cas greu

Redacció
BARCELONA

La CUP ha aprovat un protocol d’actuació contra
violència masclista que
preveu l’expulsió per als
casos greus. “En aquesta
organització a ningú li tremolarà la mà si s’ha d’expulsar algú”, va assegurar
Vehí, membre del secretariat nacional de la CUP, en
una entrevista a Els matins de TV3. Segons Vehí,
hi ha coses que no es poden tolerar i una agressió

masclista que es pugui
considerar molt greu s’ha
de respondre amb “mesures proporcionals dures”.
La membre del secretariat
nacional va explicar que
amb el protocol es vol garantir que la CUP sigui
una organització “segura”
per a les dones i en què hi
hagi responsabilitat per
part de tothom. La clau,
segons la cupaire, és que la
gent tingui capacitat d’assumir errors i “col·lectivament” transformar la situació. I és que, segons Vehí, a la CUP també hi ha
“relacions patriarcals”.
Per reconduir-ho, una de
les novetats que incorpora
el protocol és que tots els
càrrecs nacionals i locals

electes de la CUP hauran
de fer una formació i complir “certs estàndards”.
Segons va explicar Vehí, el
protocol regula relacions
de poder i parteix de la base dels anomenats “micromasclismes”, és a dir, “petites demostracions de poder patriarcal que després
sostenen les agressions
grosses”. A més, hi va afegir que el protocol parteix
de la base que la versió de
la dona que denuncia no es
qüestiona.
L’exdiputada no va voler valorar el cas denunciat per la també exdiputada i fins fa poc membre del
secretariat nacional Mireia Boya i que va provocar la
seva marxa de la direcció

Els diputats de la CUP Carles Riera i Natàlia Sànchez, reunits amb el president Torra ■ EFE

del partit per una “agressió psicològica” d’un company. Vehí assegura que
aquest cas s’està gestionant amb suport de professionals i que “els deures
s’estaven fent” quan va
saltar el cas de Boya i que
ja feia dos anys que es tre-

ballava en aquest protocol, que va definir com una
“eina de reacció i de prevenció” contra casos
d’agressió de violència
masclista. Arran de la denúncia de Boya, el mes
passat van ser tres membres més del secretariat

nacional de la CUP les que
van optar per deixar la formació perquè al seu parer
no s’havia solucionat de
manera correcta el cas en
què estava implicada l’exdiputada Mireia Boya i
s’havien minimitzat els
fets ocorreguts. ■
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Govern “lleial” al
marge dels pactes
municipals
a La portaveu Meritxell Budó reafirma que JxCat i ERC

s’han compromès a aconseguir la unitat estratègica
Jordi Alemany
BARCELONA

119001-1212725L

La portaveu i consellera de
Presidència, Meritxell Budó, va assegurar ahir que,
malgrat els retrets que
s’hagin fet entre JxCat i
ERC derivats dels pactes
municipals, en la reunió
del Consell Executiu es va
reafirmar la voluntat de
treballar de manera “lleial
els uns amb els altres” per
aconseguir una “unitat estratègica” entre el sobiranisme, conscients que formen part d’una coalició i
no d’“un govern monolític
ideològicament parlant”.

La frase

—————————————————————————————————

“No som un govern
monolític
ideològicament, però
ens hem compromès
a ser-nos lleials”
Meritxell Budó

PORTAVEU DEL GOVERN

Budó va assegurar que per
qualsevol
discrepància
per actuacions en l’àmbit
local seran els portaveus i
les direccions dels partits
qui donin explicacions.
La portaveu va explicar
que la fase de contactes

per aconseguir la unitat
que està tenint el president Quim Torra amb partits –ahir amb la CUP i Demòcrates– s’acabarà a
mitjan juliol i no va ser gaire explícita en concretar a
què es referia Torra amb la
frase “Ho tornarem a fer” i
si hi havia accions pensades. “El govern està compromès amb el dret a decidir, el dret a l’autodeterminació i a persistir en la defensa dels drets democràtics dels catalans”, va asseverar. Budó va demanar el
trasllat immediat dels presos polítics a les presons
catalanes. ■

Budó i el vicepresident Aragonès, ahir, en la reunió del consell executiu ■ G. ROSSET / ACN

Transaccions cibersegures i reducció d’emissions
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Entre els acords aprovats per
l’executiu destaca el de l’Estratègia Blockchain (cadena
de blocs), una iniciativa tecnològica que registra les
transaccions de manera permanent i que les protegeix
d’amenaces a la xarxa sense
necessitat que hi hagi intermediaris o la intervenció
d’una autoritat central. Es

tracta del desenvolupament
de les anomenades tecnologies de registre distribuït
(DLT) i en el cas de Catalunya
la base de dades descentralitzada i encriptada vol augmentar la transparència i garantir
la confiança ciutadana. Entre
d’altres, es crearà un canal de
comunicacions segur entre el
govern i el Parlament i es do-

narà suport als trasplantaments amb comunicacions
segures sobre els pacients.
També es va acordar fer un
inventari de les emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle als centres i instal·lacions
en tres anys i adjudicar 344
vehicles 100% sostenibles a
l’Institut Català de Salut en
cinc anys.
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ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
AMPOSTA

Adam Tomàs

Alcalde d’Amposta (ERC)

“El pal de
paller és la
proximitat
al ciutadà”

HISTÒRIC · ERC suma 5 regidors a la majoria absoluta que
va estrenar el 2015, un aval contundent a les urnes insòlit en
una ciutat CLAU · “Hem demostrat que el que volíem fer
era possible i necessari fer-ho”, assegura l’alcalde
Eva Pomares
AMPOSTA

A

mb un 62% dels vots i pujant 5
regidors sobre una majoria absoluta ja estrenada el mandat anterior després de 28 anys de majories convergents, ERC ha arrasat a Amposta, que amb més de 21.000 habitants
és la capital del delta de l’Ebre. Per als republicans, un triomf històric, d’una contundència insòlita en capitals de comarca
i ciutats. L’alcalde Adam Tomàs governarà amb 16 dels 21 regidors del consistori.

S’esperava una victòria així de rotunda?
No tan bèstia. Esperàvem guanyar i créixer fins als 12 o 13 regidors, però no fins
als 16. És cert que el darrer va entrar solament per 10 vots, però n’hem rebut
6.103. Igualment és un resultat magnífic.
I quina és la fórmula de l’èxit? La feina
feta, la renovació de la llista, l’impuls nacional a ERC, una combinació...?
És una forma d’actuar en tots els àmbits.
No podem dir que és fruit, solament, que
Esquerra sigui una marca forta, perquè
naltres ja vam tenir bons resultats el
2011 respecte a la resta de Catalunya, on
vam perdre regidors. Tot i que aleshores
aquí no vam trencar la majoria absoluta
de CiU, sí que vam començar a construir
una forma nova de fer política. Entre
d’altres, basada en el fet que no havíem
de ser aquí per sempre. També hem
obert les llistes, perquè sempre havíem

defensat que la nostra candidatura era
representativa de la ciutadania i, per
tant, havia de ser diversa.
La transversalitat és una de les claus?
És que no ens podíem tancar en el que
sempre havia estat: solament allò que
sorgia de l’assemblea de militants, des
d’un determinat cercle polític. La llista
havia de ser per governar la ciutat, que
està formada per catòlics, ortodoxos,
musulmans, gitanos, latinos, gais, lesbianes, famílies monoparentals, joves i
gent gran... Transversalitat en tot. Evidentment, centrant-nos en un ideari que
se situa a l’esquerra i en l’independentisme, havíem d’aconseguir que la gent se
sentís representada en naltres, i crec
que així ha estat.
Transmeten il·lusió i transparència. Creu
que a la política, en general, li falta autenticitat i veracitat, i això s’ha premiat
ara a Amposta?
Sí. Dels polítics a la gent, faltava que sortíssem d’aquelles expressions tòpiques
que encara sentim en determinades
campanyes. I després, tocar de peus a
terra. Per exemple, aquesta campanya
totes les formacions portaven al programa que s’havien d’abaixar impostos. Jo
vaig dir que no es podia més. Amposta té
unes expectatives que no permeten comprometre’t a abaixar un 15% l’IBI, ja ho
vam fer el mandat passat... O la pugna
per la capitalitat ebrenca amb Tortosa,
de la qual m’he allunyat. A les Terres de
l’Ebre som 180.000 habitants i hem
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21
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PxC

1

d’anar plegats a aconseguir el pastís, perquè durant molts anys hem estat barallant-nos per les molles i no ens ha servit
de res. Les coses s’han de dir a la gent
tant si són populars com impopulars. I
també quan ens hem equivocat, dir-ho i
disculpar-nos amb la ciutadania. Tot això ho hem fet constantment i ens ha donat autenticitat.
També li he sentit dir que el mandat passat va patir molt de desgast personal.
Tan crispat estava el clima intern?
El mandat ha estat especialment dur.
Malgrat que els entenem: la radicalitat
del PDeCAT també és fruit de la sortida
del govern d’un grup que ha tingut 28
anys la majoria absoluta. I van emprendre el camí de la càrrega brutal contra totes les nostres iniciatives. Crec que, al final, això la ciutadania ho ha penalitzat.

21

REGIDORS

JxCat
JxCa

1

També ha anat acompanyat d’un regidor
de Plataforma per Catalunya, que ha accentuat la crispació. L’únic que s’ha moderat és el PSC. Entre la ciutadania fins i
tot ha arrelat com a expressió referint-se
al ple “Sálvame de Luxe”. Reconec que
vaig ser incapaç de controlar-ho: no es
respectaven ni els continguts de les mocions ni els temps d’intervenció... Entrar
al ple era fer-ho en una batalla campal.
Ha advertit que no tolerarà més insults
ni mentides. Com ho corregirà?
Ho tinc claríssim. Ara tinc sobre la taula
la modificació del reglament municipal.
Al principi vam crear espais de diàleg
amb l’oposició, com en els pressupostos,
les comissions, la transparència... La
darrera legislatura de CiU no ens deixaven ni usar la sala de premsa perquè
deien que era del govern. I quan vam en-
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Un dels nostres: l’empenta del carrer,
a l’alcaldia
Si algú pot hissar la bandera guanyadora del canvi és l’alcalde d’Amposta.
L’abassegadora victòria de la candidatura encapçalada per Adam Tomàs
demostra la sintonia amb el clam social en favor de noves formes de fer política, que passen per un compromís clar i una proximitat
amb les necessitats de la ciutadania que no
sempre es volen, saben o poden atendre des
dels partits. Tomàs, nascut a Amposta el
1972, és fill de botiguers, enginyer industrial
de formació i professor de secundària amb
plaça. Al seu currículum penjat al web del
consistori –i escrit per ell mateix, com els
posts de les seves xarxes socials– explica
que va estudiar en la modalitat de batxillerat nocturn i que ha treballat de cambrer i
en la verema francesa. La
lluita contra el transvasament de l’Ebre el
va acostar a la política. I va iniciar la militància a ERC el
2001. Dos anys més
tard, va ser escollit
regidor municipal
en un Ajuntament
de majories, també aclaparadores,
de CiU. Des del
2015, és alcalde.
Amb un discurs
buit de paternalisme i ple d’il·lusió per
fer feina, aquestes
eleccions han consolidat un nou líder polític a les
Terres de l’Ebre.

❝

❝

❝

No ens podíem tancar en el
de sempre: sols allò que
sorgia de l’assemblea de
militants. La ciutat és
diversa i la llista, també

Les Terres de l’Ebre hem
d’anar plegats per tot el
pastís, perquè durant anys
ens hem barallat per les
molles i no ha servit de res

La legislatura passada vaig
comprometre’m sols amb
l’alcaldia, però aquesta he
deixat la porta oberta, per
responsabilitat territorial

trar ho vam obrir. Però jo ara he fet un
canvi: si la llei diu un ple, és un ple... Ens
ha decebut el comportament dels rivals.

–pendent des dels anys noranta–, hi ha
més proximitat, transparència... Mai
s’havia fet res en habitatge públic i ara
tenim 75 pisos. Com pot ser que hi hagués 65 pisos buits de l’Incasòl des de
feia una dècada, amb tota la gent que ha
perdut la casa? Ningú se n’havia preocupat. En els darrers dos anys ho hem treballat i fa quinze dies es va fer el sorteig:
quinze els ha llogat l’Ajuntament per fer
habitatge social d’emergència i la resta
s’han adjudicat. A polítiques d’ocupació
s’hi destinaven 180.000 euros i ara, 1,5
milions en un pressupost municipal de
21 milions. Mai s’havien fet plans d’ocupació propis, i ha costat, però en lloc de
donar ajuts d’urgència de 600 euros, si
podem fer un contracte de tres mesos i
tenir la persona treballant a la brigada, li
paguem 3.000 euros.

nia. En contractes menors, si hem de
comprar una gravadora i aquí val 20 euros i per internet 10 euros, la comprem
aquí, perquè el botiguer paga els impostos i genera ocupació a Amposta. Tenim
aquest grau de responsabilitat i de proximitat. Tampoc mai s’havien demanat
tants ajuts com ara. Estem aconseguint
molts diners que ens alliberen pressupost per poder fer altres coses.

És evident que a Amposta hi havia moltes ganes de canvi. Com valora l’herència de l’hegemonia convergent i en què
consisteix el seu projecte de ciutat?
A la ciutadania li va costar canviar i va
fer-ho a poc a poc. Els aires de canvi ja es
notaven el 2007, amb el transvasament
de l’Ebre. El 2011, tots els sondejos donaven que es trencava la majoria absoluta, però no va ser així. Des del 2015, al
govern, hem demostrat que allò que durant molts anys volíem fer, es podia i era
necessari fer-ho. I que no passava res si
no governava CiU. Aquesta ciutat tenia
una mica de síndrome d’Estocolm.

En quin sentit?
Ens deien que no teníem experiència i
que no sabríem governar. Però s’han
adonat que sí, en temes com la remodelació i restauració de la façana fluvial

Una política de servei públic, enfocada a
les persones.
Sí, i de fer que de cada euro del pressupost se’n retorni el màxim a la ciutada-

Nascuda de Plataforma per Catalunya,
Som Amposta ha quedat com a segona
força, doblant regidor, i ha rebut un miler de vots. El preocupa?
No, perquè és una persona molt singular,
que durant aquests quatre anys ha fet
una campanya molt bèstia d’atac al govern, d’un populisme exagerat. I crec
que, en part, el creixement dels 5 regidors és per la victimització a què se m’ha
sotmès. En aquest cas, la ideologia no pesa, o almenys durant el mandat passat
no va tenir protagonisme. És una opció
personalista i populista d’algú que ha fet

de la política el modus vivendi i ha rebut
els vots de la gent enfadada amb el món.
Té un sostre i crec que ja l’ha fet aquestes
eleccions.
La nit electoral va prometre gestionar la
victòria amb “humilitat”. Com?
Mantenint la proximitat a la ciutadania.
És el nostre pal de paller. Hi insisteixo
molt als regidors, perquè s’ha de ser sensible. Els problemes són problemes en
funció de les circumstàncies de cadascú,
i això s’ha de tenir en compte, encara
que sigui una tapa de claveguera i de vegades tu no ho consideris important. La
gent té tot el dret a venir a reclamar-te
solucions, perquè ells ens han posat
aquí, naltres som els responsables públics, i paguen els seus impostos. Ara,
també s’ha de ser sincer quan no es pot
arreglar.
S’havia compromès a no ser alcalde més
de dos mandats, però també a garantir
una continuïtat al projecte d’ERC. S’ho
ha repensat?
És massa aviat per parlar-ne, tot i que hi
ha gent que insisteix que m’haig de tornar a presentar. Sempre els dic que m’estimen ara, ves a saber què passarà
d’aquí a quatre anys. De moment, ho
mantinc, però no és ni ara ni soc jo qui
ho ha de decidir, sinó l’assemblea local.
Es planteja fer el salt a la política fora
d’Amposta? A la Diputació de Tarragona o en l’àmbit nacional?
Estic obert a la Diputació, però no em
plantejo cap salt encara en l’àmbit nacional. El mandat passat vaig agafar un
compromís de dedicació absoluta a l’alcaldia perquè l’equip era molt nou. Per a
aquests propers quatre anys, vaig deixar
la porta oberta, per responsabilitat pel
territori. A Amposta hem aconseguit el
resultat més espectacular, i a més seria
el primer ebrenc que la presidiria. No podem dir que no, perquè seria històric per
a les Terres de l’Ebre.
Quines serien les seves prioritats en un
govern de la Diputació de Tarragona?
Hi ha un diferencial de percentatge d’inversió i un greuge per a les Terres de
l’Ebre que s’ha d’equilibrar. Per exemple
en carreteres, que són millorables. També ho és l’anell viari del Delta. I engegar
polítiques socials que la tarragonina no
ha fet i altres diputacions sí.
I respecte al despoblament?
El PUOSC s’ha de recuperar i el PAM, replantejar, perquè és una eina distributiva de recursos als ajuntaments per fer
certes polítiques. Cal treballar en polítiques d’ocupació pels municipis més petits i en implantació tecnològica.
Quines són les prioritats a l’alcaldia?
Tenim un centre de tecnificació esportiva, únic a Tarragona, amb residència
d’esportistes i concentracions internacionals d’esportistes. Treballarem en el
turisme esportiu. La ineficiència energètica de l’enllumenat públic s’ha d’acabar.
I invertim en l’hospital comarcal. Estem
obsessionats en les noves formes de
crear talent i habilitem equipaments per
a la innovació empresarial. Continuarem
treballant en habitatge, perquè encara
tenim dues-centes sol·licituds de gent
que no pot pagar un lloguer de mercat. ■
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Manuel Valls
medita el seu
futur pel cisma
amb Ciutadans

a Corbacho opta per integrar-se en el grup municipal
de Ciutadans i deixa Valls amb només dos regidors a

L’ex-primer ministre francès anuncia avui la seva decisió
Jordi Panyella
BARCELONA

Manuel Valls, l’home que
va fer alcaldessa de Barcelona Ada Colau dissabte,
medita aquests dies quin
ha de ser el seu futur en la
política local i avui explicarà en roda de premsa quina determinació ha pres.
Tot i que immediatament
després de les eleccions
del 26 de maig Valls va desmentir amb supèrbia
aquells que havien dit que
marxaria de l’Ajuntament
assegurant que es quedaria al consistori exercint
de regidor, informacions
periodístiques aventuraven ahir que l’ex-primer
ministre francès hauria
decidit fer un pas enrere.
Els dubtes sobre com
orientar el seu futur han
sorgit en Valls després que
la decisió de fer costat a
Colau hagi obert un cisma
amb Ciutadans, partit que
va avalar la seva candidatura i que s’ha constituït
pel seu compte a l’Ajunta-

La xifra

—————————————————————————————————

4

regidors integraran finalment el grup municipal de
Ciutadans, i només dos, el
grup de Manuel Valls.

ment barceloní amb 4 dels
6 regidors que va obtenir
la llista de Valls.
En la decisió de l’ex-primer ministre francès,
també hi tindrà un pes important la que ahir va
prendre Celestino Corbacho, que ha decidit integrar-se en el grup de Ciutadans, com a independent,
quan tot feia pensar que es
quedaria al costat del seu
cap de llista. Corbacho va
ser un dels tres de Valls
que dissabte van votar Colau facilitant la seva investidura.
La decisió de Celestino
Corbacho de deixar Manuel Valls per sumar-se al

grup de Ciutadans es va
confirmar ahir a la tarda
després que al matí l’home
fort del partit taronja al
Parlament, Carlos Carrizosa, ho donés pràcticament per fet. Carrizosa,
que un dia abans del trencament del grup municipal va dir que aquest estava molt unit i no hi havia
cap problema, ahir va vendre l’escissió als periodistes fent un gir a la crisi i
presentant-la com a positiva. “Es desdoblaran les
veus”, va dir fent voler
creure que allò que en veritat és divisió i afebliment
de les seves posicions és
un enfortiment per la multiplicació dels portaveus
que difondran missatge
unionista a l’Ajuntament.
El daltabaix en el grup
de Ciutadans obre ara un
futur incert a l’Ajuntament, on els comuns i el
PSC han de negociar un
acord de govern sabent que
no disposaran dels vots de
Valls per tirar endavant polítiques concretes. ■

Paco Boya és elegit nou
síndic de la Vall d’Aran
Redacció
VIELLA

El ple del Conselh Generau
d’Aran va investir ahir Paco Boya, d’Unitat d’Aran
(UA), com a nou síndic
d’Aran. La majoria absoluta que va aconseguir en les
eleccions del passat 26 de
maig, amb nou consellers
dels tretze possibles, va fer

que el d’ahir fos un ple plàcid. Convergència Democràtica Aranesa (CDA) va
votar al seu candidat, Cèsar Ruiz.
Boya, ja com a síndic, va
exposar la necessitat d’una
projecció exterior de
l’Aran i es va marcar com a
objectiu que la vall tingui
un lideratge fort dins els
territoris pirinencs.

A l’acte de presa de possessió van acompanyar
Boya destacats membres
del PSC, com el seu primer
secretari, Miquel Iceta, i la
delegada del govern de l’Estat a Catalunya, Tere Cunillera. Iceta va destacar “el
tomb” que Boya ha donat a
la política aranesa i va afirmar que amb aquests resultats electorals “s’ha fet

Valls i Corbacho, en segon terme, durant el ple de dissabte ■ JUANMA RAMOS / ARXIU

La Diputació es constituirà en un ple l’1 de juliol
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El nou panorama local que
han deixat les eleccions del
26 de maig farà canviar la relació de forces a la Diputació
de Barcelona. Tot indica que
passarà a ser dirigida pels socialistes, que prendran el relleu a Junts per Catalunya.
Actualment, la presidència,
l’ocupa l’alcalde d’Igualada,
Marc Castells, antic militant
de Convergència Democràtica, i la cadira que deixi vacant
podria recaure en Núria Marín, l’alcaldessa de l’Hospitalet, que va revalidar l’alcaldia
amb majoria absoluta.
Tot indica que el ple de
constitució i elecció de la presidència se celebrarà el di-

lluns 1 de juliol, però aquesta
és una data que encara s’ha
de confirmar, en espera que
la Junta Electoral confirmi les
credencials dels diputats provincials.
Després dels comicis, i de
manera provisional encara,
els socialistes i republicans
seran els grups amb més representació en l’ens supramunicipal, un total de 16 diputats, seguits per Junts per
Catalunya, amb 7; els comuns, amb 5; Ciutadans,
amb 4; 2 per al Partit Popular,
i 1 en representació de Tot per
Terrassa, que ha aconseguit
el govern de la tercera ciutat
de Catalunya amb un resultat

justícia”. La Generalitat va
ser representada pel secretari d’Administracions Locals i de Relacions amb
l’Aran, Miquel Àngel Escobar
Boya va reivindicar la
necessitat de tenir més
presència de l’Aran al Parlament de Catalunya i la
necessitat de reforçar les
institucions
araneses.
Com a temes de territori, el
síndic va citar la necessitat
d’incidir de manera especial en la gestió forestal, la
innovació, el suport a la ramaderia i les polítiques per
afavorir que els joves no
se’n vagin de l’Aran. ■

Paco Boya jura, ahir al matí, el càrrec de síndic de l’Aran,
aconseguit amb majoria absoluta ■ ACN

històric.
Tot i que la presidència
apunta al PSC, el fet és que
ERC es troba en la mateixa
posició de privilegi per intentar buscar un acord que li permeti accedir a la presidència.
En l’establiment d’aquest joc
de majories, hi tindran un paper preponderant els partits
amb menys representació,
com són els comuns, JxCat i
Ciutadans. Sobre la formació
taronja, tot indica que l’escissió en el si del grup municipal
de Barcelona no alteraria el
nombre de 4 diputats que els
corresponen, ja que Ciutadans administra tots els aconseguits per Valls a Barcelona.

