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www.clubdelsubscriptor.cat
De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda,
i divendres
de 8 del matí a 2 de la tarda

972 18 64 45
2x1 LIMITADA

CASTELL
TEMPLER
DE GARDENY
Turó de Gardeny, s/n de
Lleida
Tots els caps
de setmana i festius,
de 10 a 2/4 de 2
del migdia
Preu de l’entrada: 2,60 euros
Cal presentar
la targeta directament
a les taquilles

2x1 LIMITADA

PARCS AQUÀTICS

La televisió

La nostra graella

TV3
09.00 / 16.00 CONNEXIÓ PARLAMENT

WATER WORLD / AQUADIVER

Represa del ple del Parlament

Temporada 2019

El Punt Avui Televisió ofereix la continuació de la sessió plenària que va engegar ahir. Durant la jornada,
els consellers continuaran responent a les interpel·lacions dels grups i es debatran i votaran set mocions.

OFERTA 2x1
Preu: 35 euros
(No acumulable a altres ofertes i/o promocions)

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

BEBE
Festival Tempo Sota les Estrelles

Plaça dels Jurats
de Girona,
dimarts 30 de juliol,
a les 10 del vespre

07.30
08.00
09.00
14.00
14.30
15.00
16.00
17.30
18.00
18.30

Notícies locals.
L’illa de Robinson. Reemissió.
Connexió Parlament.
De ‘tee’ a ‘green’.
Caminant per Catalunya. Reemissió.
Notícies locals.
Connexió Parlament.
Gaudeix la festa.
Teló de fons.
Notícies locals.

19.30 L’ILLA DE ROBINSON

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada: 25 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

CENTRE DE
VISITANTS DE
L’ESTANY
Plaça del Monestir, 4 de
l’Estany (Moianès)
Més informació:
www.viulestany.cat
Preu de l’entrada: 2 euros
Cal presentar
la targeta directament
a les taquilles

2x1 LIMITADA

Conversa amb Núria Balada
KEVIN JOHANSEN
Festival Tempo Sota les Estrelles

Plaça dels Jurats
de Girona,
dimecres 31 de juliol,
a les 10 del vespre

EPICENTRE

Passeig del Vall, 13
de Tremp
Preu de l’entrada: 3 euros

Plaça dels Jurats de Girona,
divendres 2 d’agost,
a les 10 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA

21.30 Notícies locals. Inclou L’informatiu
Anoia, L’informatiu Tarragona, L’informatiu
Tortosa, L’informatiu Barcelona i L’informatiu
Maresme.

Catalunya, a Terrassa, transmissió de la gala
estiuenca del cinema català. Tot seguit,
emissió del lliurament dels Gaudinets als nous
membres d’honor de l’Acadèmia.

00.35 Notícies locals.

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

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

Atenció al client

Guillem Vidal entrevista Carmen Zapata, gerent de
l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya
(ASACC) i sòcia fundadora de MiM (Mujeres en la Indústria de la Música).

22.00 Festa d’estiu del cinema català
2019. Des del Parc Audiovisual de

Preu de l’entrada: 18 euros
Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la
targeta de subscriptor

SUPER 3 / 33
21.00 PROTAGONISTES

Entrevista a Carmen Zapata

Festival Tempo Sota les
Estrelles

972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1211435L

08.00 Els matins.
El programa entrevista el nou president
de Societat Civil Catalana. El programa
retrocedeix després uns quants
milions d’anys per saber més sobre
els dinosaures que vivien a Catalunya,
que és una mena de paradís per als
paleontòlegs.
12.00 12-14.
13.55 Telenotícies comarques.
14.30 Telenotícies migdia.
15.40 Cuines. Coca amb ganache picant.
15.55 Com si fos ahir.
El Valentí fa tard al preoperatori i
l’Andreu truca a l’Esther, que no
en sap res. L’acaba trobant i el
vol convèncer d’anar a l’hospital.
Paral·lelament, la Gemma s’organitza
l’agenda per poder passar el màxim
temps possible amb l’Octavi quan
arribi a Barcelona.
16.35 Tot es mou.
20.15 Està passant.
21.00 Telenotícies vespre.
21.55 Polònia.
Torra va fins a Madrid per plantar cara
a Pedro Sánchez a ritme de la cançó
Con altura, l’últim èxit de Rosalía. Per la
seva banda, Albert Rivera està gelós de
Manuel Valls perquè els empresaris de
Madrid ara a ell ja ni se’l miren. A més,
s’estrenen dos personatges, Javier
Nart i Toni Roldán, que debuten per
anunciar la seva dimissió de Ciutadans.
(Últim programa de la temporada.)
22.35 Persona infiltrada. Amb Anna
Simon. Aquest capítol porta una
novetat, perquè són dos els convidats
que han de descobrir l’infiltrat. Es
tracta dels actors Júlia Creus i Adrian
Grösser, dos dels peripatètics de la
sèrie Merlí. Tots dos coneixen una
família del barri de Sant Antoni de
Barcelona, amb la qual han de conviure
durant 12 hores.
23.40 Quan arribin els marcians. La
música com a eina d’inclusió social,
la cobertura de la informació de
successos i la cantant Suu són els
protagonistes d’aquest nou capítol
marcià.
00.25 Més 324.

20.30 Notícies locals.

Preu de l’entrada: 28 euros

CHRISTINA
ROSENVINGE

Centre de Visitants del
Pallars Jussà

Núria Balada, presidenta del Consell Nacional de les
Dones, serà entrevistada avui a l’espai d’actualitat
conduït per Anna Puig. Farem tertúlia amb Cristina
Simon, Jordi Grau i Manuel Bueno.

OFERTA 2x1
LIMITADA

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

La graella

NOTA: Aquesta programació pot quedar alterada
pel desenvolupament del ple al Parlament.

www.elpuntavui.tv

07.52
08.16
08.33
09.00
09.44

Dino tren
Mya Go
Mic. Inclou El Mic i els seus amics.
Els Mini Ninges
Els bons ossos bruns: Un estiu
solprenent
10.10 En Grizzy i els lèmmings
10.58 Prodigiosa: Les aventures de
Ladybug i Gat Noir
11.42 Avatar: l’últim mestre de l’aire
12.30 El detectiu Conan
13.16 Les noves aventures de
Geronimo Stilton
14.04 L’inspector Gadget
14.28 Els germans Kratt
15.13 Bola de drac Z
16.00 Comptem amb la Paula
16.22 Dino tren
17.00 El Mic i els seus amics.
17.27 Dot
17.59 Bola & Bill
18.24 Oddbods
19.08 Prodigiosa: Les aventures de
Ladybug i Gat Noir
19.54 Els germans Kratt
20.38 Un drama total a l’illa de
Pahkitew. Ep, això és el meu equip?
21.00 El detectiu Conan
21.55 La gent normal. Inclou Presoners
de la nostra imatge? i Començar de
nou.
22.50 Inèdits. J.V. Foix.
00.10 Cine. Flames a la fosca.
Documental que retrata la vida i obra
desconeguda del poeta Bartomeu
Rosselló-Pòrcel.
01.05 La gent normal.
01.55 Inèdits.

P12

P25

EUROPA-MÓN

Comuns i CUP
no afluixen i
cau el decret
del lloguer

Josep Borrell
renuncia al
Parlament
Europeu

JxCat i ERC no aconsegueixen
que s’abstinguin

Continuarà com a ministre
d’Afers Estrangers

ELS NOSTRES
AJUNTAMENTS
GAVÀ

Raquel Sánchez

801175-1127322w

NACIONAL

“Crec que hem
fet una molt
bona gestió”

1,20€
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P6,7

Diada per la unitat
REIVINDICACIÓ · L’ANC
concep l’11 de Setembre com
una crida a la unitat estratègica
de l’independentisme

Campanya per a
l’absolució dels
independentistes

UNIÓ · La manifestació a
Barcelona tindrà com a epicentre
la plaça d’Espanya, on es
desplegarà una gran estelada
Nacional

P18

El foc havia cremat unes 4.000 hectàrees ■ BOMBERS

171445-1133402®

Incendi descontrolat
a la Ribera d’Ebre

Els presos, a la furgoneta vermella, saluden per la finestra els que els van anar a rebre en arribar a Lledoners ■ S. SÁEZ / EFE

Final d’un viatge indigne
Els presos reben l’escalf dels ciutadans en arribar a Catalunya
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Punt de Vista
Keep calm

HERMES COMUNICACIONS SA
El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.

President: Joaquim Vidal i Perpinyà.
Consell d’Administració: Lídia Vidal i Juventench
(vicepresidenta), Eduard Vidal i Juventench, Esteve Colomer i Font
i Joan Vall i Clara.
Consell de lectors: Feu-nos arribar les opinions, els suggeriments
i les consultes que desitgeu sobre el nostre projecte editorial i els
nostres productes a conselldelectors@elpuntavui.cat. Tots els
contactes rebran resposta de la direcció.

Direcció Executiva: Joan Vall i Clara
(conseller delegat), Xevi Xirgo (Informació
General), Emili Gispert (Informació
Esportiva i local), Toni Muñoz (Serveis),
Josep Madrenas (Webs i Sistemes), Albert
París (Comunicació), Miquel Fuentes
(Administració i RH), Lluís Cama
(Producció) i Ricard Forcat.

La vinyeta

Jofre Llombart

Fer

Xoc de trens

E

l 20 de novembre
de l’any passat,
una esllavissada a Vacarisses va colpejar
un tren de la línia R4
amb tan mala fortuna
que el cop va matar un dels passatgers. El tren malmès el van poder portar fins una via morta de Sant Vicenç
de Castellet. Uns mesos més tard, el 9
de febrer passat, un xoc frontal entre
dos trens a Castellgalí –a la mateixa línia R4– va fer un mort i una desena de
ferits. Els dos combois malmesos els
van portar a una altra via morta de
Sant Vicenç de Castellet. Set mesos
després del primer accident i quatre
després del segon, Renfe va extreure
ahir tots els vagons afectats (els de Vacarisses i els de Castellgalí) per poderlos reparar. El que diverses vegades
s’ha qualificat com l’estat més descentralitzat del món arregla els trens de
Rodalies Catalunya a Valladolid, on
Renfe hi té el taller central. En un exemple de com d’esquenes viuen les
dues administracions, els trens no es
podien portar a Rubí (on hi ha els ta-

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

El que diverses vegades s’ha
qualificat com l’estat més
descentralitzat del món
arregla els trens de Rodalies
Catalunya a Valladolid
llers de Ferrocarrils de la Generalitat)
perquè no és la seva competència i a
més les xarxes viàries no estan interconnectades. Total, per carretera i cap
a Valladolid; en un clar exemple de
manca d’eficiència, d’eficàcia i de rapidesa del sistema. Per acabar-ho d’adobar, un dels camions que transportava
els vagons va quedar bloquejat pels
carrers de Sant Vicenç perquè, per la
grandària del vehicle, no podia ni avançar ni retrocedir. Però vaja, això és una
conseqüència directa de com està
muntat l’engranatge, que complica
una operació ja de per si complexa. El
cas és que a la mateixa hora que els
camions extreien els vagons de la menystinguda R4, el president del govern
espanyol inaugurava un nou tram de
l’AVE que connecta Madrid i Granada
amb un temps de 3 hores i 20 minuts.
Granada és la capital de província número 26 que ja està connectada amb
la capital espanyola per l’alta velocitat.
Ja són més de la meitat. Entre Madrid i
Granada hi haurà quatre trens diaris.
Per Sant Vicenç de Castellet en passen
quasi 80 cada dia (38 per sentit).

Transport de presos

P

rop de tres dies per traslladar
els presos polítics de Madrid a
Catalunya. Ni que ho haguessin
fet amb diligència, ni que cada parada
fos una posada, i que a cada posada
haguessin mantingut una conversa
amb Don Quixot, que des de la Manxa
també va anar a Barcelona, archivo de
cortesía etcètera. Tots els mitjans de
transport pensats per unir Madrid
amb Barcelona els van passar al davant: els cotxes, els trens de baixa i alta velocitat, els avions del famós pont
aeri, punt de trobada de les elits d’aquí
i d’allà. Les elits d’aquí i d’allà que conflueixen al pont aeri diuen sempre que
treballaran per l’entesa entre Espanya
i Catalunya. Els presos també la reclamen però van amb diligència.
Ni que hagués estat un transport de
trilita. Henri-Georges Clouzot va fer
una pel·lícula existencialista sobre uns
homes que han de traslladar aquest
explosiu sensible amb uns camions.
Els camins per on han de transitar són
plens de bonys. La prudència en la
conducció és obligada. El viatge es fa
etern, gairebé com de tres dies. La
pel·lícula es deia El salari de la por.

“
Ni que
haguessin anat en

diligència, de Madrid
a Barcelona

Molt al principi hi surt, fent d’actor,
Josep Palau i Fabre, llavors exiliat a
França. Presos, exiliats... La roda no
para. Pocs anys més tard Clouzot va
realitzar El misteri Picasso, la millor
pel·lícula sobre el pintor. Es va limitar
a filmar amb la càmera parada i en silenci com elaborava les teles. Va ser
filmada a Mougins, l’últim exili de Picasso. Llavors Palau i Fabre ja s’havia
convertit en l’amic, el biògraf i el millor especialista de l’artista. Potser el
va introduir a Clouzot, o va ser al revés? No ho sé. Avui el negatiu de la
pel·lícula es troba en mans privades i
està molt cotitzat. Jo la vaig veure al

Publi, cine d’art i assaig. Picasso era
confinat a l’art i assaig no perquè fos
artista sinó perquè era antifranquista
i exiliat. En un altre cine de les mateixes característiques, l’Arcàdia, vaig
veure Pau Casals dirigeix. A Caldes
d’Estrac, al Maresme, Palau i Fabre va
dipositar tota la documentació relacionada amb Picasso i també molta obra
seva. Va ser després que tornés de
l’exili. Ara m’he perdut. Parlàvem del
trasllat dels presos polítics.
Dins la diligència gens diligent hi
anaven un eurodiputat, un senador,
tres diputats i un regidor de Barcelona. Setmanes abans aquest regidor havia estat autoritzat a prendre possessió del càrrec. Va fer el viatge d’anada
i tornada de Madrid a Barcelona, conduint la Guàrdia Civil, en poques hores i “sin dilaciones”. Les dones preses, Carme Forcadell i Dolors Bassa,
separades dels homes, han viatjat a
Catalunya en un sol dia. Consideració
hidalga cap al “sexo débil”? Demostració davant tothom que el viatge es pot
resoldre en poques hores i que fer-lo
en gairebé tres dies són ganes de castigar i humiliar.
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A la tres

EDITORIAL

Joan Rueda / jrueda@elpuntavui.cat

Els gestos de Sánchez

D

es de la moció de censura que el
va fer president del govern gràcies, entre d’altres, als vots
d’ERC i, llavors, el PDeCAT, molt s’ha
parlat del diàleg i els gestos de l’actual
president del govern en funcions, el
socialista Pedro Sánchez. Seria absurd negar que, contra la barra i mala
fe popular, la seva mera presència va
destensar un pèl la política espanyola;
però, vaja, no gaire res més. I pel que
fa a Catalunya, doncs res de res, tot i
admetre que és difícil sortir de l’atzucac en què el PP va situar el conflicte
en judicialitzar una qüestió política.
En l’actual legislatura, que tot just comença, Sánchez va fer un altre gest en
convertir Meritxell Batet i Manuel
Cruz en els primers catalans a presidir
el Congrés i el Senat. Batet i Cruz també van tenir el seu gest i, aplicant no
pas el reglament de les seves cambres
sinó una llei i, per tant, fent la feina
que havia de fer un jutge, van suspen-

“
Deixar els
presos polítics que

són diputats sense
ni cotització a la
seguretat social, un
altre dels gestos
dre els diputats catalans que són presos polítics. Ah, i el gest va anar més
enllà perquè els van suspendre de sou
i, alerta, també els van deixar sense
cotitzar a la seguretat social, cosa que
no havia fet ni el jutge Pablo Llarena
amb els presos polítics que eren diputats al Parlament. Suposo que tot plegat en nom del diàleg.
Sánchez té un llarg historial de ges-

De reüll
Anna Balcells

Les cares de la notícia
EURODIPUTAT DE CIUTADANS

Luis Garicano

Rics
extrems

Desitjos i realitat

J

a fa uns anys, sobretot des de l’última gran crisi, que
sentim veus autoritzades alertant de les creixents
desigualtats socials, de l’escandalosa diferència
d’ingressos que es va consolidant aquí i arreu i que deixa
bona part de la població al límit del que en diríem una
vida digna. Lamentablement, tret d’alguna reprovació
de tipus moral, que hi hagi rics cada vegada més rics i
pobres cada vegada més pobres sembla que s’accepti
com una llei inexorable de la naturalesa, i només
provoca alguna reacció destacable quan el desequilibri
és tan gran que posa en perill la
La justícia
nostra estabilitat, la personal i la
col·lectiva.
social no
aquest sentit, un grup de
hauria de ser En
supermilionaris nord-americans ha
una graciosa demanat als candidats
concessió de presidencials del 2020 que creïn un
impost sobre l’“extrema riquesa”,
milionaris
una manera de pal·liar –diuen–
aquesta desigualtat i obtenir fons per invertir contra el
canvi climàtic i els problemes de salut pública. Més enllà
de la “responsabilitat moral, ètica i econòmica” que
al·leguen els promotors de la iniciativa, ignoro quins
interessos hi pot haver també al darrere ni si, finalment,
tindrà recorregut. El que sí que sabem, però, és que la
justícia social no hauria de ser una graciosa concessió
de supermilionaris, sinó un imperatiu públic, el fruit
d’unes polítiques serioses destinades a vetllar per a això
que en diuen l’interès general. I, sí, la justícia fiscal és el
primer pas.

tos com aquests. O de diàleg. Com ara
quan va acusar els independentistes
d’haver dinamitat el seu govern en no
aprovar-li un pressupost que, oh, sorpresa!, mai es va asseure a negociar
amb ells. Prèviament, va dur el consell
de ministres a Barcelona el 21-D per
aprofundir en la humiliació ja que era
just l’aniversari de les eleccions del
155. Ah, i a Barcelona va aprovar, per
decret, el SMI, allò que només podia tirar endavant si ERC i el PDeCAT aprovaven els pressupostos. Però els gestos, legítims però que mostren quin
tarannà hi ha darrere, continuen. Dimarts vinent, Sánchez desviarà l’atenció entrevistant-se amb Batet per posar data a una investidura encara sense suports per evitar que es parli del
fet que uns dos milions de persones
han votat uns eurodiputats que han
de prendre possessió aquell dia, contra la seva voluntat. Un nou gest de
diàleg.

-+=

Els vuit eurodiputats de Ciutadans han enviat una
carta al president de l’eurocambra acusant de violents els qui es pensen manifestar el dia 2 de juliol
a Estrasburg en suport a Puigdemont. Fidels a la
seva estratègia de la confrontació, confonen els
seus desitjos amb la realitat.
PRESIDENTA DE L’ANC

Elisenda Paluzie

Per la unitat

-+=

La manifestació de l’Onze de Setembre d’aquest
any reclamarà la unitat estratègica de l’independentisme com a condició imprescindible per convertir Catalunya en un estat. La plaça d’Espanya
serà l’epicentre i s’estendrà pels carrers que conflueixen en aquest punt.
GERENT DE L’ASSOCIACIÓ DE SALES DE CONCERTS

Carmen Zapata

Lluitadora per la cultura

-+=

Tant des de l’Associació de Sales de Concerts de
Catalunya, de la qual és gerent, com des de Mujeres en la Industria de la Música, que presideix, lluita per fer entendre que una sala de concerts és
tan digna com un auditori, un teatre o un museu
per la igualtat entre homes i dones.

Una Diada
per la unitat
estratègica
L’Assemblea Nacional Catalana organitzarà una altra
gran manifestació l’Onze de Setembre. En espera de la sentència de
l’1-O, que òbviament pot marcar la
Diada, l’ANC ha dissenyat un acte
–que cal que continuï sent multitudinari– centrat en dos eixos fonamentals: que la constitució d’un estat independent per a Catalunya ha
de continuar sent l’objectiu prioritari de l’independentisme i que per
assolir-ho cal la unitat estratègica
d’aquest espai polític. L’ANC va néixer com un instrument de dinamització i pressió per la independència
i és lògic i desitjable que es mantingui en aquests paràmetres.
L’independentisme català és
molt plural i transversal, i s’expressa en diverses opcions polítiques i
entitats. L’ANC ha trobat una bona
forma d’expressar-ho triant enguany una gra plaça com la d’Espanya de Barcelona, on desemboquen
algunes de les principals avingudes
i carrers de la capital catalana.
Aquesta pluralitat és una realitat
que cal veure com una oportunitat i
no com un problema. Però fa imprescindible la unitat d’acció estratègica i obliga tothom a un esforç
de coordinació, si es vol ser fort i
eficient en un repte tan formidable i
complex com la independència i
d’un estat immobilista que opta per
la repressió. Motiu pel qual cal aparcar els interessos partidistes i electorals. I també assolir una diagnosi
compartida del moment actual i de
la via a seguir cap a la República. La
unitat estratègica no es pot imposar. Ha de ser el resultat d’un diàleg
franc i lleial entre les diverses forces polítiques independentistes,
que han de fer una proposta conjunta d’actuació i lideratge polític
per a aquesta nova etapa. I que ha
de tenir l’aval i el suport de la societat civil. Amb l’1-O com a exemple a
seguir.
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Tal dia
com
avui fa...

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 27 DE JUNY DEL 2019

1
any

Cimera del 9-J
Pedro Sánchez diu que cal girar
full pel que fa al referèndum, i el
govern Torra defensa que el
dret a l’autodeterminació és
irrenunciable.

Ferran Espada

20
anys

Jose Rodríguez. Sociòleg

Un sistema
polític anòmal

T

anys

Crisi a IU
Julio Anguita fracassa en el
torcebraç amb Izquierda Unida i
posposa la decisió de dimitir al
juliol. El 25% dels dirigents en
demanen el relleu.

Tribuna

Full de ruta

inc pocs dubtes
que el missatge
de les eleccions generals del 28-A va ser, a
escala estatal, el d’una
majoria que opta per
un govern d’esquerres que es faci càrrec del conflicte de Catalunya mitjançant el diàleg. Amb el PSOE en l’epicentre i Unidas Podemos com a col·laborador necessari. I a Catalunya, la històrica victòria d’ERC i la revifada socialista indica que l’independentisme continua sent la bandera d’una part principal de la societat, però que una majoria
vol que republicans i socialistes posin
les vies per transitar en el conflicte cap
a una solució democràtica. El tripartit
de dretes va plantejar una proposta
clara de confrontació repressiva per a
Catalunya amb el 155 permanent i la
judicialització de la política com a estendard. I els resultats del PP, Cs i Vox,
al conjunt de l’Estat, però sobretot al
nostre país, van evidenciar el rebuig a
aquesta via. Que ara Pedro Sánchez
imiti Rajoy en el seu immobilisme tancredista és un despropòsit que menysprea la voluntat de la ciutadania. En
comptes de fer front al conflicte, tal
com li van demanar les urnes el 28-A,
Sánchez se’n vol aprofitar per mirar
d’aconseguir una investidura gratuïta,
o culpar l’oposició de no aconseguir-ho
–com també va fer Rajoy–. Una mostra
més de l’anòmal sistema polític espanyol a escala estatal –en altres àmbits
no passa–. Als països amb democràcies consolidades, quan un partit guanya les eleccions sense majoria absoluta assumeix la responsabilitat de
buscar suports. Negocia, fa propostes
i construeix un govern de coalició en
què òbviament ha de compartir quotes
de poder amb els aliats. A ningú se li
acut vetar el líder del partit que necessites per governar. I per descomptat
s’afronten les divergències. Però un
cop més, Spain is different. Sánchez
sembla aterrit de tenir els podemites
en el Consell de Ministres i ERC com a
interlocutor al Congrés en el moment
que arribi la sentència del Suprem. Però la solució no pot ser el vet als aliats,
sinó fer que el PSOE moduli el seu discurs sobre la sentència perquè aquesta
no sigui un ariet en mans de la dreta
reaccionària i es pugui reconduir el
conflicte a les vies de la política. Buscar
el suport de la dreta, com és el cas de
Cs, per incapacitat d’assumir el discurs
crític en una situació de repressió judicial és una opció de líder petit sense
capacitat per aportar solucions als
grans problemes.
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Pressió a les caixes
Elena Salgado suavitza la
pressió a les caixes. La ministra
puntualitza que el Banc
d’Espanya actuarà quan es
donin “situacions greus”.

No hauria de ser diputat

D

es de fa un mes soc diputat al
Parlament de Catalunya dins el
grup republicà. L’experiència
està sent molt intensa i molt edificant.
La vida de parlamentari, al contrari del
que pot semblar, és molt entretinguda i
es pot treballar molt si un vol. Però des
de fa setmanes que penso que en un
país normal jo no hauria de ser diputat.
Ho soc degut al fet que hi ha companys
que s’han vist obligats a renunciar a
l’acta de diputat per la repressió política. La Marta Rovira, el Carles Mundó i
la Carme Forcadell, per dir-ne alguns.
També perquè l’Oriol Junqueras ha hagut d’encapçalar la llista al Congrés
dels Diputats liderant un front antirepressiu.
fruit de la
repressió jo no seria diputat, la llista no
hauria corregut suficientment per arribar-me i tenir aquesta oportunitat.
Però vaig més a fons. El meu paper dins
la llista d’ERC en un país normal potser
no hi tindria tanta rellevància. Si l’Estat espanyol hagués pactat entre el
2012 i el 2017 un referèndum d’inde-

SENSE AQUESTES ANOMALIES

pendència, ja l’hauríem fet, el referèndum pactat, el resultat seria reconegut
per totes les parts i el debat no seria de
com podem implementar una DUI o eixamplar la base de suport a l’independentisme.

per la llibertat dels presos polítics no es
juga a curt i molt menys amb algun gest
èpic simbòlic al Parlament, ens hem de
gravar a foc la situació d’anomalia política i democràtica que estem vivint.
SABER TOT AIXÒ M’OBLIGA a fer un esforç,

o bé
serien unes autonòmiques normals o
bé eleccions per elaborar la primera
Constitució de la República Catalana.
En aquest escenari el meu valor com a
candidat seria menys important, no
necessitarien un sociòleg del barri
menys independentista de Barcelona,
expert a analitzar la frontera del món
independentista amb el no independentista. Altres valors que hi aporto
potser em permeten estar en una llista,
però potser no tan endavant. Escric tot
això no com un exercici d’autocomplaença, sinó com un recordatori que
estem vivint en una situació d’anomalia de la qual no vull deixar de ser conscient cada segon que faci de diputat ni
quan deixi de fer-ne. Tot i que estem en
un escenari en què el combat per la llibertat del poble de Catalunya i també

LES ELECCIONS DEL 21 DE DESEMBRE

no oblidar que la repressió d’altres
companys que tenen molt més dret que
jo a fer de diputats m’ha portat a serho. A no oblidar les anomalies democràtiques que patim en aquesta democràcia descuidada que es diu Regne
d’Espanya. Però al mateix temps superar aquesta consciència de la repressió
i fer la meva feina sense que això la llastri. Com que no és el primer cop ni és
l’únic àmbit de la meva vida en què
m’haig de sobreposar a un excés de
coneixement per tirar endavant, ho faré.
SI NO EM SOBREPOSÉS, no honoraria el
compromís que vaig prendre. El que
tinc clar és que mai oblidaré que en un
país normal el poble català seria lliure
d’escollir el seu camí i segurament jo no
seria diputat.

El lector escriu

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió.
El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

Bicis i patinets,
un perill
b Per raons de responsabilitat cívica, redacto aquest escrit a manera de denúncia,
prec i toc d’apel·lació a l’alcaldessa de Barcelona. Fa dies
que em dedico a comptar les
bicicletes, patins i patinets de
tota mena que circulen, sense
miraments, per les voreres
dels carrers de la ciutat, amb
alt risc per a la gent o, pitjor
encara, passant el semàfor
verd per a vianants. Una mitjana de deu a vint, o més, infraccions diàries: exigeixo que
l’Ajuntament prengui mesures
per no haver de lamentar accidents; és inadmissible la circulació de bicis i patinets per
les voreres i no respectar semàfors; demano actuacions
punitives de la Guàrdia Urbana amb multes per a una infracció que pot suposar atropellar persones; amb els diners recaptats es poden ampliar plantilla i patrulla de poli-

cia municipal i posar cartells
prohibitius a les voreres o
prendre altres mesures persuasives i coercitives Tant de
bo s’estengui aquesta campanya amb l’objectiu d’evitar accidents absurds o espants
sobtats.
CARLES BASTONS I VIVANCO
Barcelona

La sopa d’all
b Ha arribat un nou personatge a la política catalana que té
un mal passat. Ell, però, es
creu que és un descobridor de
la felicitat dels ciutadans barcelonesos i catalans. Gràcies a
ell, la lluita per la independència de Catalunya s’ha vist frenada, de moment, al cor de
Barcelona.
Una vegada fet aquest gest
tan covard en contra de la lluita catalana, abandona el partit
anticatalà que el va rebre amb
els braços oberts. I a sobre
ens explica qui són i qui representen aquest col·lectiu que

amb aquest discurs en contra
de la meva terra, aparentment
van triomfant arreu d’Espanya. Per arrodonir la seva educació “francesa” ni es digna a
saludar l’actual president de
la Generalitat. Un gest ridícul
per no mencionar l’acarament
prepotent que va mostrar a la
plaça de Sant Jaume en contra de la gent del poble!
Aquest senyor diria que
amb la seva actitud ens ve a
demostrar que acaba de descobrir la sopa d’all. És a dir,
quan vegi de debò què significa lluitar per la llibertat de Catalunya, segurament marxarà
a buscar nous horitzons a
l’Espanya més profunda.
ALBERT ALTÉS SEGURA
Vic (Osona)

Estimen la
violència
b El judici als presos polítics
catalans ha acabat, l’únic delicte va ser la desobediència
de 2,4 milions de votants ca-

talans.
Marchena, president de la
sala, va anunciar el vist per a
sentència. No accepten la llibertat que han demanat els
advocats de la defensa. La fiscalia enèrgicament no modifica res de res del que pensaven o obeïen abans del judici,
és una ordre predeterminada
de les cúpules del regne.
Sabem que el 12-O de 2017
a la Zarzuela, es va sentir la
veu del rei dient satisfet: “Los
primeros serán los Jordis.” Els
vàndals sempre contra Catalunya, mai al revés. Les pallisses les vam veure a la sala a
destemps per decisió de Marchena. Guerra clàssica i clònica contra Catalunya. Tanmateix les porres van ferir 1.066
persones votants, el més greu
Roger Español amb un ull buidat: l’escopeter ben amagat
pels seus. Sabut gràcies a les
investigacions de les advocades del despatx Iridia.
ALEXANDRE PINEDA FORTUNY
Barcelona
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La frase del dia

“El dret de la UE preval en determinades competències
per sobre de la Constitució”
Andreu Van den Eynde, ADVOCAT D’ORIOL JUNQUERAS I RAÜL ROMEVA

Tribuna

De set en set

Vigència del catalanisme

Fiblada de
foc a l’ànima

Rafael de Ribot. Periodista i professor de la Facultat de Comunicació Blanquerna (URL)

U

na de les característiques que
retrospectivament podem atorgar a l’anomenat procés ha estat
la capacitat de malbaratar l’herència
política del passat; no ha fet diferències
i ha estat igualment destructiu amb els
fets que amb les idees i en persones, i
ha fet miques alguns consensos que havien estat aconseguits laboriosament.
Sota la màxima que tot el que no fos enfrontament era renúncia, s’ha desfet
molt bona part del camí que ens havia
portat fins aquí (que no és ni de bon
tros, ni socialment ni políticament, un
dels pitjors moments de la nostra història).

pels impulsors i partidaris del procés primer i de
la seva culminació després assegura
que Espanya és una realitat que s’ha
demostrat irreformable, una afirmació
que no deixa marge a la discussió i que
qüestiona tots els plantejaments polítics que d’una o una altra manera s’han
compromès en la millora de l’encaix de
Catalunya. Però una mirada sense
apriorismes ens permetria veure que si
alguna cosa ha quedat en evidència en
les últimes dècades és que l’acció política del catalanisme, quan ha prioritzat
la seva capacitat d’influir, ha estat
enormement eficaç, mentre que, per
contra, quan ha volgut enfrontar tot el
seu pes contra el de l’Estat ha resultat
extraordinàriament estèril. El xoc de
trens ha resultat una mala metàfora i
una pitjor experiència.

UN DELS AXIOMES REPETITS

de la idea del catalanisme va arribar a ser convertir-se en el
de substituir el concepte mateix de catalanitat, instal·lant-se com un valor/
sentiment transversal que no podia ser
blasmat per ningú que vogués arribar a
tenir una posició de representació social i política veritablement àmplia. I el
principi del seu declivi va ser desdibuixar els límits que havia mantingut amb

L’ÈXIT MÉS RECENT

Sísif
Jordi
Soler

les posicions nacionalistes i sobiranistes primer i després amb el renovat i
creixent independentisme. Avui,
menystingut pels uns i els altres, el seu
desaparegut prestigi sembla atrapat en
els llibres d’història.
del sentiment
independentista a Catalunya es beneficia de molts factors, alguns de netament polítics (la pèrdua d’identitat del
nacionalisme hegemònic) i d’altres, de
socials (la crisi econòmica i de confiança amb les institucions), però té en el
seu caràcter rupturista un topall que
sembla impedir superar els límits històrics del nacionalisme polític. Hi ha
qui sosté que aquest gir, i la tensió que
ha provocat, ha deixat orfe una part
important dels electors catalans.
Aquesta és la idea que han impulsat diferents projectes que, si els hem de jutjar pels seus resultats electorals, no
han reeixit fins ara. Però lluny de des-

EL METEÒRIC INCREMENT

animar-se sembla que ara volen confluir
en un nou intent. Hi ha lloc per a un partit catalanista? Des del punt de vista estrictament demoscòpic sembla que sí.
Almenys això és el que diuen les enquestes quan es pregunta als electors si farien confiança a una formació que es
presentés per representar un espai de
centredreta català. Els mateixos impulsors del projecte creuen que tindrien
prou suport (parlen de 300.000 vots)
per arribar a tenir grup parlamentari
propi, quan, per exemple, Unió Democràtica (amb gairebé 100.000 vots) no
va aconseguir ni un sol diputat quan es
va presentar en solitari. Allò va ser el final d’una etapa, però hi ha cap indici
que ens porti a pensar que podem estar
al principi d’un altre cicle? La idea dels
que estan al darrere d’aquesta iniciativa és que l’aparició d’aquesta formació
trencaria la lògica dels blocs i se situaria
en un espai entremig que permetria
substituir, almenys de moment, els
consensos pels acords. Des d’un punt de
vista intel·lectual cal agrair que en la gènesi del projecte no hi hagi l’intent d’enganyar ningú i que des del primer moment s’expliciti la voluntat instrumental del projecte.
EN ESPERA DE QUIN POT SER EL RECORREGUT de la iniciativa, avui sabem que el

“
Hi ha lloc
per a un partit

catalanista? Des
del punt de vista
estrictament
demoscòpic sembla
que sí

catalanisme polític ha virat la seva prioritat i que abans de tornar a plantejar
una reforma i modernització d’Espanya
anhela una reconstrucció de Catalunya.
Potser per la mateixa voluntat pragmàtica i les urgències històriques els projecte ignora tot allò que va ser fonamental per convertir el catalanisme en un
projecte hegemònic: la creació d’una
consciència. El millor i més fèrtil moment del catalanisme polític va venir
precedit d’un moviment cultural i social
previ, de la mateix manera que la seva
decadència és la lògica conseqüència
d’haver desaparegut amb veu pròpia en
el debat de les idees.

Oscar Palau

S

egurament quan
vostè llegeixi això
al llarg del dia d’avui
les flames encara estaran cremant amb
força al nord de la Ribera d’Ebre, potser
descontrolades endinsant-se cap al Segrià i calcinant centenars d’hectàrees
malgrat l’esforç impagable de desenes
de bombers, voluntaris i altres servidors públics per aturar una llengua de
foc inabastable pel vent i l’alta temperatura. Feia dies que es temia pel còctel
explosiu d’una primavera molt seca i
una onada de calor extrema en l’època
de major irradiació de l’any, i ahir els
pitjors auguris es van confirmar allà on
potser tenien més números, una terra
dura, de secà, a la Catalunya profunda.
Una terra que d’aquí a tres setmanes
tindrà el trist honor de commemorar el
desè aniversari d’un altre gran foc tràgic, el que va provocar la mort de cinc
bombers vora l’Horta de Sant Joan, en
un episodi, per cert, pel qual van detenir dos sospitosos que ni tan sols han
jutjat encara.
Les imatges de desolació ens colpien ahir altre cop, i feien feredat, en especial les del ramader totalment enfonsat per la mort, més que pèrdua, de
més de 200 ovelles i diversos cavalls a
la seva granja de la Torre de l’Espanyol,
que amb llàgrimes als ulls lamentava
que no els va poder salvar. Ell se’n va
sortir, però li han arrencat un tros de vida. I no és l’únic. Un foc així és com una
fiblada a l’ànima de la terra, i també de
la seva gent, que forma part intrínseca
d’un paisatge cada cop més erm entre
els efectes del canvi climàtic i la despoblació rural. La sensació de tristesa i
buidor els pròxims dies, entre els seus
habitants, serà gairebé equiparable a la
pèrdua d’algú molt proper. El territori
plora, i compte perquè cap racó n’està
a recer, del perill. L’estiu es pot fer molt
llarg, i de país només en tenim un.
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Nacional

Arribada a
Lledoners, el
Catllar i el Puig
de les Basses

Els empresonats
independentistes
són rebuts arreu
amb concentracions
solidàries

Onada de
calor africana
a tot el sud
d’Europa

A l’interior de
Catalunya les
temperatures
voregen els 40º i
avui pujaran més

11-S per reivindic
CONFLUÈNCIA · La manifestació a
Barcelona confluirà per Gran Via,
Paral·lel, Tarragona, Creu Coberta i
Maria Cristina dibuixant a l’epicentre de
plaça d’Espanya una gran estelada
Xavier Miró
BARCELONA

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha concebut
la manifestació de l’Onze
de Setembre d’enguany
com una crida a la unitat
estratègica de l’independentisme que l’entitat reivindica i critica que no
existeixi. En la presentació de la Diada 2019 i responent preguntes dels periodistes, la presidenta de
l’entitat, Elisenda Paluzie,
va admetre que n’és una
mostra el desacord entre
Junts per Catalunya i ERC
d’aquest dimarts a la mesa
del Parlament en què van
votar diferent en l’admissió a tràmit d’una iniciativa legislativa popular a favor de ratificar la declaració unilateral d’independència (DUI) del 27-O
–l’abstenció d’ERC va ser
clau perquè no s’admetés
a tràmit la proposta que va
votar a favor JxCat. Paluzie qualifica el desacord
de “símptoma” de la manca d’unitat dels partits independentistes i adverteix que aquesta és una
de les “febleses del 27-O,
que avui són les mateixes
que aleshores”, amb referència als diversos motius
que van portar el govern
català a renunciar a intentar fer efectiva la declaració d’independència l’endemà d’aprovar-la al Parlament.
La manca d’unitat en
estratègia i tàctiques n’és
una i l’ANC vol fer gala de
la necessitat de recuperarla a partir de l’11-S. “La coordinació de la unitat estratègica és absolutament

necessària. No és suficient
però és imprescindible.
Cal encertar l’estratègia i
les tàctiques”, va defensar
Paluzie des d’una de les
terrasses de les Fonts de
Montjuïc abocades a
l’avinguda Maria Cristina i
la plaça d’Espanya, l’espai
central de la manifestació
d’enguany.
Estel a plaça d’Espanya
Per reivindicar aquesta
confluència unitària des
de diversos espais ideològics i orígens, la manifestació tindrà l’epicentre a la
plaça d’Espanya de Barcelona, on confluiran sis braços que conformaran els
dos costats de la Gran Via
de les Corts Catalanes, el
Paral·lel, els carrers Tarragona i Creu Coberta i la
mateixa avinguda Maria
Cristina de Montjuïc. Encara que l’organització
avança que, com l’any passat, la performance serà
austera, el disseny amb
què l’ANC promourà la
manifestació inclou el dibuix d’un estel central a la
plaça d’Espanya així com
les quatre barres cap a una
de les vies de confluència,
probablement l’avinguda
Maria Cristina.
L’ANC va justificar la
tria de l’espai per manifestar-se enguany prenent
com a referència una de
les grans places de Barcelona amb avingudes àmplies adjacents i ben comunicades en transport
urbà per intentar repetir
l’impacte visual ben visible
com en edicions anteriors.
Carla Soler, de la comissió
de mobilització de l’ANC,
explica que la imatge aèria

Els membres de l’AMI, l’ANC i
Òmnium, en la presentació de l’11-S
■ ACN

dibuixarà simbòlicament
“línies ideològiques diferents de la societat civil
que es posen d’acord en un
punt concret”.
El president de l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), Josep Maria Cervera, va expressar la seva esperança
que “la Diada serveixi per
recuperar la unitat de tots

aquells que van fer possible l’1-O”, i, fent costat a
l’ANC en la presentació
d’ahir, va reivindicar que
la “suma és la millor garantia que les coses surtin bé”.
Unitat i suma, que, segons
ell, són indispensables en
la situació d’excepció actual amb presos polítics i
exiliats. “No podem permetre que el temps nor-

malitzi aquesta situació
de repressió que milers de
ciutadans estem patint
per un sistema judicial que
fa de jutge i part i substitueix la política.”
Montse Ortiz, de la junta nacional d’Òmnium, va
defensar que “la millor
manera de reivindicar els
drets és exercir-los” en un
moment de repressió i vul-

neració dels mateixos:
“No estem sotmesos i volem tornar a manifestar
les nostres idees.”
La samarreta
La samarreta tornarà a
ser el mitjà de finançament de l’ANC fora de les
quotes dels socis tenint en
compte que en la Diada de
l’any passat es va aconse-
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L’APUNT

Vox amenaça de prendre mesures contra el seu líder a
Andalusia, el diputat Francisco Serrano, si persisteix
en els atacs al Suprem per la sentència de La Manada.
El jutge en excedència afirmava a Facebook que la resolució era “dictada per una turba feminista supremacista” i que “a partir d’ara, la diferència entre tenir sexe gratis i pagant és que gratis et pot sortir més car”.

La turba
Toni Dalmau

Ahir, Serrano va agafar la baixa mèdica afectat per les
crítiques rebudes, va atribuir les frases a un col·laborador, però es va mantenir crític amb la sentència,
mentre des de Vox li recordaven l’obligació de respectar les decisions judicials. La turba de Vox desbordada
per l’extremíssima dreta. Tot sempre pot ser pitjor o, si
voleu, a trons de cul, tempestat de merda.

ar la unitat
Les frases
Documental
de lluita activa
“És absolutament
per aquest estiu necessària la

—————————————————————————————————

coordinació de la
unitat estratègica.
És imprescindible”

—————————————————————————————————

L’ANC està preparant per
aquest estiu un documental
de producció pròpia per promoure la “lluita activa no violenta” en favor de la independència. Es pretén que el documental s’estreni en un cinema abans de projectar-lo
en el major nombre d’activitats possible de l’estiu arreu
del país dins la campanya per
conscienciar la ciutadania del
poder que pot exercir per
canviar una situació per mitjà
d’accions de desobediència i
no-cooperació amb les institucions l’autoritat de les
quals no reconeix ni acata. El
documental serà un contingut més del material i volumètrics que l’entitat desplegarà a través de les assemblees territorials per preparar
el nou cicle polític de tardor.

Elisenda Paluzie
PRESIDENTA DE L’ANC

—————————————————————————————————

“Espero que la Diada
serveixi per recuperar
la unitat de tots
aquells que van fer
possible l’1-O”
Josep Maria Cervera
PRESIDENT DE L’AMI

La xifra

—————————————————————————————————

47.600

socis té l’ANC, 8.500 més
dels que tenia abans de l’elecció del secretariat actual. I
45.000 simpatitzants.

La direcció de la Crida, en l’assemblea fundacional
del febrer d’enguany ■ ACN

La Crida
comença una
campanya per
a l’absolució
a La Crida Nacional es concentra avui

a la delegació espanyola de Barcelona
per a l’absolució dels presos
Redacció
BARCELONA
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La manifestació de
la Diada tindrà
com a epicentre
i punt ﬁnal
la plaça d’Espanya

Parc de
Joan Miró
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dels periodistes, Paluzie
va considerar contraproduent posar dates a l’objectiu i pensa que va ser
una de les “febleses” que
van portar al 27-O fallit:
“Hem posat massa dates.
Ho hem de fer com més
aviat millor, però quan sigui efectiu, quan ho fem
bé.” Va argumentar que,
abans de fer efectiva la in-

l

un objectiu que necessitàvem tornar a fixar.” La
presidenta de l’ANC admet que cal ampliar el suport ciutadà a la independència però adverteix: “Això no s’aconseguirà amb la
renúncia a l’objectiu. Tenim un projecte engrescador i amb prou raons i arguments.”
Contestant preguntes

Av.
de

·le

guir el rècord de vendes.
La samarreta esportiva serà enguany blau turquesa i
durà el lema “Objectiu: independència” i un dibuix
al·legòric de l’estel central
on conflueixen diversos
braços ciutadans. Paluzie
reivindica un cop més: “La
repressió no pot emboirar
i fer perdre de vista l’objectiu de la independència,
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dependència, cal haver
compensat febleses com
ara la manca d’assumpció
del poder popular aquell
27-O i la manca d’una victòria electoral independentista per més del 50%
dels vots, que és el que demana l’ANC com a condició per fer efectiva la secessió després de les eleccions catalanes. ■

La Crida Nacional per la
República inicia una campanya per a l’absolució
dels presos polítics jutjats
pel Tribunal Suprem amb
parlaments i actuacions
davant de la delegació del
govern espanyol a Catalunya situada a la capital catalana. A partir de les sis
de la tarda d’avui, davant
de la delegació, intervindran en l’inici de la campanya #absolució l’advocat
Jaume Alonso-Cuevillas;
Joan Porras, conegut com
el “Joan BonaNit” pel seu
comiat diari als presos de
la presó de Lledoners, i Toni Morral, secretari general de la Crida Nacional
per la República.
L’artista Txell Sota
clourà l’acte interpretant
la cançó Escletxa. La Crida demana a tots els assistents a la protesta que vagin vestits amb una samarreta blanca i ahir va
anunciar la campanya
amb un comunicat en què

s’exigeix l’absolució “de totes les persones encausades en vista de la pròxima
sentència per part del Tribunal Suprem espanyol”.
En el comunicat, la plataforma política nascuda
en el si de JxCat i sectors
del PDeCAT per unir l’independentisme en una
marca electoral unitària,

La frase

—————————————————————————————————

“Des de la Crida
continuarem
denunciant la
vulneració dels drets i
llibertats com a poble
i com a ciutadans”
Comunicat de la Crida

explica: “La finalització
del judici farsa contra l’1
d’octubre obre la porta a
un nou temps d’espera,
que no ha de ser un temps
perdut. Des de la Crida
continuarem denunciant
la vulneració dels drets i
llibertats com a poble i
com a ciutadans.” ■
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Jordi Turull, a l’arribada a Lledoners aixecant el polze de la mà, somrient, dins la furgoneta dels Mossos on l’acompanyaven Josep Rull i Joaquim Forn ■ ESTEFANIA ESCOLÀ/ACN

Torna l’escalf als
presos polítics

SUPORT · Una allau de persones es concentren a les presons de Lledoners, Mas d’Enric i
Puig de les Basses per dir-los “no esteu sols” en el seu retorn a Catalunya DEMANDA · El
president Torra exigeix al president del govern espanyol el seu “alliberament immediat”
J. Alemany/ E. Carrera
BARCELONA / FIGUERES

N

o tornaven a casa, però sí
a Catalunya, després de
quatre mesos i més d’una
cinquantena de trasllats
des de les presons d’Alcalá-Meco i
Soto del Real per assistir al judici
del Tribunal Suprem. Els nou presos polítics van fer ahir el darrer
viatge mentre esperen la sentència, i ja van dormir a les presons catalanes després d’un nou periple
que en el cas de Oriol Junqueras,
Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i
Jordi Cuixart va suposar tres dies
de viatge en un autobús de la Guàrdia Civil i dues nits als centres penitenciaris de Valdemoro i Zuera
(Saragossa). Amb l’entrada a Catalunya, amb una parada cap al vol-

tant de la una de la tarda a la presó
de Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires per fer el canvi de custòdia policial i ser traslladats pels Mossos en
furgonetes fins a Lledoners, van
poder tornar a rebre l’escalf de la
ciutadania, que ja durant set mesos, des del 4 de juliol del 2018 fins
a l’1 de febrer, es va mobilitzar amb
concentracions i activitats de suport al voltant de la presó situada a
Sant Joan de Vilatorrada. Hi van
ingressar passats sis minuts de les
tres de la tarda, custodiats dins de
dues furgonetes i, en el cas de Turull, Rull i Forn, amb la finestra
oberta, somrient i saludant tots els
concentrats que els rebien amb
crits de “no esteu sols”. Al cap de
mitja hora, i després de ser conduïts inicialment al mòdul d’ingrés,
on se’ls va identificar amb l’empremta dactilar i van ser sotmesos
a una revisió mèdica, Rull va ser el

primer d’enviar un missatge des de
Twitter agraint el suport rebut:
“Després d’un trasllat que forma
part d’aquest empresonament
ignominiós, hem arribat a Lledoners. Estem més a prop de casa, però no a casa. Gràcies per l’acollida”.
Unes rebudes que també es van
repetir al centre penitenciari Mas
d’Enric (el Catllar), on ahir hi va
tornar a ingressar l’expresidenta
del Parlament, Carme Forcadell, i
el de Puig de les Basses (Figueres),
on ho va fer l’exconsellera Dolors
Bassa, totes dues després de fer el
viatge d’una tirada, sortint a dos
quarts de nou del matí de la presó
de Madrid 1, amb parada també a
Can Brians 2. Forcadell va ser la
primera d’entrar-hi, quan faltaven
cinc minuts per a dos quarts de
quatre, i Bassa ho va fer a tres
quarts de quatre, també saludant
la comitiva que l’esperava des de la

Esperant la
sentència
Els nous presos polítics han dormit avui a
les presons catalanes
després de completar
un periple de tres dies
de viatge des de Madrid, en el cas dels homes. A partir d’avui tornaran a ser habituals
els actes de suport de
la ciutadania davant
dels centres penitenciaris.

finestreta del cotxe amb què va ser
traslladada.
Tots els interns ocupen a partir
d’avui les cel·les individuals als mòduls assignats per les rutines previstes per a interns preventius, que
permeten la seva participació en diferents activitats al mòdul, a excepció de les especialitzades d’intervenció en un delicte, ja que no han
estat condemnats. Un cop ingressats van poder trucar a les famílies
i el cap de setmana podran rebre
les primeres visites.
Torra exigeix l’alliberament
Malgrat tot, en el cas dels homes
ahir ja van rebre la primera visita a
a la tarda d’alguns dels seus advocats i d’una delegació encapçalada
pel president de la Generalitat,
Quim Torra, acompanyat pel vicepresident, Pere Aragonès; la consellera de Presidència, Meritxell Budó, i la de Justícia, Ester Capella. Al
matí, i en la sessió de control al
Parlament, Torra va qualificar
d’“indecència monumental i una
humiliació més” que el trasllat dels
presos hagués durat tres dies i
dues nits. A la sortida de la visita
als sets presos polítics, que va durar poc més d’una hora, Torra va
atendre els mitjans de comunicació per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez,
l’“alliberament immediat” dels presos atenent “els requeriments”
d’organitzacions de drets humans
com Amnistia Internacional, Human Rights Watch i Nacions Unides. Si la sentència no és absolutòria, el president va assegurar que
“tot el país ha de ser capaç de trobar una resposta col·lectiva” i va
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seller Chakir el-Homrani també
van poder fer una visita a Dolors
Bassa poc després de la seva arribada al centre del Puig de les Basses.
Dos consellers a Figueres
“El que ens ha transmès és que està contenta de tornar a ser al país,
però descontenta de no poder ser a
casa”, explicava Chakir el-Homrani sortint de la visita. Els dos consellers van recalcar que d’alguna
manera la sensació que lamentaven els presos és que se’ls havia
mantingut la presó provisional
amb l’argument que calia esperar
la finalització del judici, i ara que
ha acabat, la lògica hauria estat
que haguessin pogut esperar la
sentència a casa i en família, i es
troben que no podrà ser. Dolors
Bassa també va confirmar als seus
visitants que havia “tornat a olorar
l’Empordà” i que havia pogut abaixar el vidre del cotxe en què viatjava per saludar les persones que
s’havien concentrat davant del
centre penitenciari per donar-li suport.
En la visita, que es va allargar
una bona hora, Bassa va trobar
temps per informar-se de temes relacionats amb els respectius departaments dels dos consellers, incloent-hi les mesures que s’estan
prenent en relació amb l’onada de
calor i per la prevenció d’incendis.
Amb Teresa Jordà, més concretament, Bassa s’ha volgut posar al
————————————————————————————————————————————

Les pintades de suport a
la carretera al Puig de
les Basses ja havien
estat actualitzades
————————————————————————————————————————————

afegir que l’Estat espanyol busca
“venjança” i “escarment”. En els
pròxims dies també visitarà Dolors
Bassa i Carme Forcadell.
Qui va visitar ahir l’expresidenta del Parlament va ser el conseller
d’Acció Exterior, Alfred Bosch, que
va explicar que li havia traslladat el
missatge que “cal trobar una sortida dialogada” a la situació. “No ho
arreglarem posant gent a la presó,
pegant-los quan van a votar, suspenent un govern legítim, ni imposant unes sentències duríssimes”,
hi va afegir, després d’explicar que
havia vist Forcadell “molt forta”.
Des d’Òmnium també van piular
per denunciar que la imatge del
trasllat dels presos polítics és la de
“la inseguretat d’un Estat immadur que no afronta els problemes
des dels estàndards democràtics.
Avui tornem a dir a l’Estat que no
acceptem la repressió, no la tolerarem mai. No els volem a prop, els

volem a casa.”
L’inici de l’onada de calor no va
ser impediment perquè centenars
de persones donessin suport als
presos, no només des de primera
hora de la tarda als vials d’entrada
dels centres penitenciaris, sinó
que, com ja va passar quan el van
fer a la inversa cap a Madrid, van
rebre mostres de suport durant tot
el trajecte per terres catalanes. A
tall d’exemple, a Terrassa, un grup
de persones convocades per l’ANCTerrassa per la Independència es
van concentrar a quarts de dotze
en dos ponts que passen per sobre
la C-16, el de l’avinguda Santa Eulàlia i el de la carretera de Martorell
per rebre’ls de camí cap a Lledoners. Al Catllar, la col·laboració entre l’Assemblea, Òmnium, els CDR
i Juristes per la República, entre altres, va permetre convocar un comitè de rebuda a l’expresidenta del
Parlament, amb llaços grocs i este-

lades.
Des de les dotze del matí ja hi
havia gent concentrada per rebre
la comitiva d’homes a l’entrada de
la presó de Lledoners, mentre s’organitzava ja el desplegament logístic a l’esplanada del centre penitenciari per a l’acte reivindicatiu
del vespre, seguint els protocols
que durant molts mesos i diàriament ja s’hi van dur a terme quan
hi van estar internats abans del judici al Suprem. A l’acte hi va tornar
a tenir protagonisme Joan Porras,
el jove conegut com a Joan Bonanit, que amb un megàfon a la mà,
va tornar a repetir el ritual de salutació als presos donant-los la bona
nit que durant mesos va fer cada
dia. A l’acte hi van assistir els diputats de JxCat Francesc de Dalmases, Anna Geli, Toni Morral i Eusebi Campdepadrós i la diputada al
Congrés Laura Borràs. A Figueres,
la consellera Teresa Jordà i el con-

A dalt, el regidor de
Sant Joan de
Vilatorrada Jordi
Pesarrodona,
acompanyat de Joan
Porras, conegut com
a Joan Bonanit a
Lledoners. A sota, el
president Torra
saludant un mosso
abans d’entrar a
visitar els presos i, al
costat, un moment de
la concentració al
Catllar per l’arribada
de Forcadell. La
darrera imatge és
dels consellers
El-Homrani i Jordà
sortint de la presó
després de veure
Bassa ■ ACN/ EFE/
MANEL LLADÓ

dia de l’actualitat política de les comarques gironines, fent balanç
dels resultats de les últimes eleccions municipals i dels pactes que
s’han produït a continuació. També ha transmès als seus visitants
l’agraïment cap a les persones que
li envien cartes i la gent que es concentra davant de la presó per donar-li suport.
Una vintena de persones s’havien mantingut tota la tarda d’ahir
davant del centre penitenciari del
Puig de les Basses malgrat la forta
calor. Més cap al tard, a partir de
dos quarts de nou del vespre, es
preveia més afluència de gent per
participar en el primer “sopar a la
fresca”: unes concentracions convocades a l’espai d’aparcament de
la presó per entitats sobiranistes i
els CDR empordanesos, com ja
s’havien anat organitzant setmanalment abans dels trasllat de Bassa a Madrid, amb actuacions musicals incloses per fer-se sentir i fer
arribar a Dolors Bassa.
Al llarg del dia d’ahir les pintades grogues amb missatges de suport als presos sobre la carretera
d’accés al Puig de les Basses ja havien estat actualitzades i se n’hi
havien afegit de noves; en una s’hi
llegeix: “Ho tornarem a fer.” ■
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Puigdemont i
Comín reclamen
a Tajani que no
els exclogui
a Els eurodiputats electes de JxCat avisen que la inacció

de l’eurocambra al vet espanyol tindrà “una resposta
judicial” a Cs exigeix que el president no hi pugui entrar
Natalia
Segura

Les frases

Brussel·les

“Les concentracions
com les d’Estrasburg
acaben amb vexacions
i agressions físiques”

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

Els eurodiputats de Junts
per Catalunya Carles
Puigdemont i Toni Comín
acusen el Parlament Europeu de “defugir” les seves
responsabilitats davant
del vet espanyol a la seva
entrada a la cambra. Tots
dos van revelar ahir que
han enviat fins a quatre
cartes al president de la
cambra, Antonio Tajani,
per exigir que reacció a la
decisió de les autoritats espanyoles de deixar-los fora
de la llista oficial amb els
eurodiputats de l’Estat
que ha estat enviada a
Brussel·les.
La darrera missiva és
del dilluns 24 de juny, en
què es demanava que la
institució prengués “mesures necessàries amb caràcter d’urgència per garantir” els seus “privilegis i
immunitats” com a eurodiputats electes. Les cartes també anaven adreça-

—————————————————————————————————

Luis Garicano

EURODIPUTAT I CAP DE LLISTA DE CS
—————————————————————————————————

“Avui som nosaltres,
demà ho serà
qualsevol altre
que no els agradi”
Carles Puigdemont
EURODIPUTAT ELECTE

des al secretari general,
Klaus Welle, i al president
de la comissió d’afers legals del Parlament, Pavel
Svoboda, i s’informava de
les decisions de la Junta
Electoral sobre el seu cas i
la negativa del Tribunal
Suprem a aixecar la seva
ordre de detenció per poder anar a Madrid a recollir l’acta. Segons JxCat,
cap d’aquestes reclama-

cions ha estat contestada,
malgrat que queden pocs
dies per a la sessió de constitució de l’eurocambra i
que Tajani ha contestat
anteriorment amb rapidesa a peticions i consultes
d’altres partits de l’Estat.
Acció legal a punt
Un toc d’atenció abans de
la batalla legal. JxCat va
avisar ahir que el silenci de
l’eurocambra “no estalviarà una resposta de les autoritats judicials europees”. De fet, per poder
presentar una queixa directament al Tribunal de
Justícia de la UE per
“l’omissió” de defensa dels
seus drets de la institució
és necessari que primer
reclamin a aquesta que actuï. Un pas que ara ja han
fet i que obre la porta a
aquesta via judicial europea.
Escollits amb més d’un
milió de vots, Puigdemont
i Comín argumenten que
el seu cas pot “establir un
precedent” que “perme-

Clara Ponsatí, Carles Puigdemont i Toni Comín, davant del Parlament Europeu ■ ACN

tria als governs dificultar o
impedir l’accés dels dissidents i opositors polítics a
una representació parlamentària” al Parlament
Europeu. “Seria un cop a
la democràcia que Europa
no pot assumir sense serioses conseqüències negatives”, van alertar.
Queixa de Cs
Encara que l’escenari de
Puigdemont, Comín i
Oriol Junqueras absents
en els seus escons a Estrasburg és cada cop més probable, Ciutadans no els volen veure ni tan sols pels

passadissos. La formació
d’Albert Rivera va instar
ahir Tajani a prohibir una
vegada més el seu accés
perquè podria “posar en
risc la seguretat” i “el prestigi” de la institució. Cs
també alerta que la concentració convocada davant de l’eurocambra per
reivindicar la presència
dels polítics independentistes escollits el 26-M podria “derivar en comportaments violents i tenir serioses conseqüències per a
la seguretat”.
Puigdemont va acusar
Ciutadans de voler decidir

“qui ha de ser diputat i
qui no”, defensant els
seus drets polítics. “Avui
som nosaltres, demà ho
serà qualsevol altre que
no els agradi”, va advertir.
El cas de Junqueras està
pendent, ja que el Suprem
li va impedir personar-se
davant de la Junta Electoral Central a recollir
l’acta d’eurodiputat. Ara
resta pendent del recurs
davant del Suprem, que
contràriament al que havia dit, consultarà sobre
aquesta immunitat al Tribunal de Justícia de la
Unió Europea. ■

Ideen els encants grocs per
continuar recollint fons
Redacció
BARCELONA

A la proposta dels sopars
grocs, ideats per la reconeguda cuinera Ada Parellada en suport dels presos i
exiliats polítics i que contribueixen a ampliar la caixa de solidaritat, s’hi afegeix ara la iniciativa dels
encants grocs. Els qui hi

participin hi hauran de
portar objectes que donin
solidàriament i podran
comprar-ne d’altres que es
posin a la venda al mercat
de segona mà, la recaptació del qual es destinarà al
fons de solidaritat i a l’Associació Catalana pels
Drets Civils. L’objectiu,
com defensa la cuinera i
activista contra el malba-

ratament alimentari, és
donar una segona oportunitat a molts objectes que
acabarien a l’abocador. La
primera edició del mercat
es farà el 29 de juny a la
tarda, a la rectoria vella de
Sant Celoni. En la fira hi
haurà tallers, demostracions de cuina i una xerrada amb l’advocat Jaume
Alonso-Cuevillas. ■

La prestigiosa cuinera Ada Parellada, amb el seu ‘Receptari groc’, una de les múltiples
iniciatives que ha impulsat en defensa dels presos polítics catalans ■ MANEL LLADÓ
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els puc oferir perquè vulguin debatre un projecte
de llei en aquest sentit”, va
arribar a dir.

La consellera Ester Capella no va aconseguir ahir convèncer els comuns ni la CUP perquè s’abstinguessin sobre el decret de regulació del preu del lloguer ■ ACN

Comuns i CUP no cedeixen i
tomben el decret del lloguer

a Capella els implora fins al final una abstenció per esmenar el text en la tramitació, però hi acaben
votant en contra a Veien impossible canviar l’essència del model, i s’ofereixen a pactar-ne un altre
Òscar Palau
BARCELONA

Tot i els intents fins al final
de la consellera de Justícia, Ester Capella, que els
va implorar fins a l’última
intervenció que s’abstinguessin i en permetessin la
tramitació parlamentària
com a projecte de llei per
poder incorporar-hi totes
les millores i els debats
amb el sector que reclamen, els comuns i la CUP
no es van moure ahir del
seu anunciat no i van afegir-se a la resta de l’oposició per tombar per 69 vots
contra 64 el decret que
pretenia posar límits al
preu del lloguer, aprovat
per l’executiu el 21 de
maig després que unes setmanes abans el mateix
Parlament aprovés una

moció, llavors sí amb el vot
favorable d’aquests grups,
reclamant al govern una
actuació d’urgència per
aturar l’escalada i intervenir en el mercat de l’habitatge. Amb això, la norma,
que provisionalment ja estava vigent tot i que encara
cap ajuntament s’hi havia
acollit en coincidir amb els
traspassos de govern, decau, i qualsevol nova iniciativa que es vulgui emprendre per intentar una
regulació haurà de començar a tramitar-se partint
de zero, cosa que en tot cas
Capella ja insinuava que
serà difícil i no pas immediat, després que les confiances hagin quedat molt
tocades arran de la votació
d’ahir. “Avui vostès es posen al costat del Banc d’Espanya, de Foment del Tre-

ball, de la Cambra de la
Propietat, del PSC, del PP i
de Cs. Qui els ha vist i qui
els veu”, etzibava Capella,
dolguda pel revés a un projecte que s’havia fet molt
seu, ja que el va enfocar
com a modificació del Codi
Civil català.
Precisament Cs, el PSC
i el PP van denunciar ahir
que el text era inconstitucional perquè la Generalitat no té competències per
regular els lloguers, davant la qual cosa la consellera defensava que, malgrat el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que també advertia
que el decret podia atemptar contra la unitat de
mercat a l’Estat, sí que té
potestat per regular els
acords entre persones,
com són els lloguers, i no hi

Centres escolars i llibres de text
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El ple sí que va donar via lliure
ahir per unanimitat (133 vots
a favor) al decret llei que permetrà als centres educatius
municipals i privats que ho
demanin integrar-se a la xarxa pública de la Generalitat. A
més, va acceptar tramitar la

proposició de llei de gratuïtat
dels llibres de text i material
curricular presentada per Cs,
després que ERC i JxCat, que
havien tombat fa dos anys i
mig una proposta similar, retiressin les esmenes de retorn presentades inicialment.

pensava renunciar, més
encara després que el govern estatal “no ho va voler
fer” quan fa uns mesos en
va tenir l’oportunitat.
De res, en tot cas, va servir la reunió muntada a
correcuita dilluns a la tarda pel departament, a la
qual van assistir representants de la CUP, dels comuns i fins i tot del sindicat de llogaters; ni les cri-

des gairebé a la desesperada ahir en seu parlamentària a no “desaprofitar
l’oportunitat” de mirar de
limitar la pujada dels lloguers. Capella fins i tot va
reconèixer que potser
s’havia “equivocat” en alguns punts del decret i es
va mostrar disposada a debatre-ho tot si el text superava el primer tràmit: “Diguin-me quines coses més

Divergències de model
Totes les súpliques, però,
no van tenir cap efecte en
comuns i cupaires, que van
recordar al govern que no
té la majoria parlamentària, i per tant ha d’establir
un diàleg previ si vol veure
aprovades les grans mesures. En aquest sentit, van
justificar que el decret era
electoralista i estava mal
fet des de la base, tant en la
forma –sense haver-ne parlat amb els grups, ens locals
i entitats del sector– com
en el fons, viciat per un índex de referència basat en
els actuals preus de mercat, considerats ja desorbitats. La portaveu de Catalunya en Comú Podem, Susana Segovia, retreia que
ERC només busqués el suport de JxCat per al text,
fet que ha conduït a un “decret buit de contingut i
d’efectivitat”. “I això sap
greu però no s’arregla amb
una tramitació com a projecte de llei”, etzibava, i recordava que aquest és un
problema “de model” al
qual era impossible “canviar l’essència” només a còpia d’esmenes. En el mateix sentit crític, la cupaire
Maria Sirvent denunciava
que no comparteixen “elements essencials” d’un decret que “legitima” els actuals preus de mercat i a sobre permetria que s’apugessin fins a un 20%, a banda que no s’aplicaria als lloguers vigents.
Tant comuns com cupaires van retreure que la
votació d’ahir es plantegés
com un “tot o res”, i van oferir la col·laboració per treballar en una nova regulació. Segovia, de fet, va convidar el govern a aprovar un
nou decret fins i tot en el
proper Consell Executiu, al
qual donarien suport sempre que estigui “treballat”
amb les entitats. “Si mantenen la voluntat política
de regular els preus del lloguer per sota del que el
mercat imposa ara, ens trobaran al seu costat”, concloïa també Sirvent. ■

Les frases

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

“Avui tenien una
oportunitat i hi han
renunciat. No sé com
ajuda la gent bloquejar
una tramitació”

“Era un decret de mà
estesa i no de ‘trágala’;
els ciutadans seran
víctimes del seu
tacticisme polític”

“Això no s’arregla via
tramitació de projecte
de llei quan no estàs
d’acord amb el model
que es planteja”

“Vostès volen que els
ajudem a aprovar un
decret que encara farà
pujar més els preus
actuals”

“Treballen a cop de
titular. Aquest és un
nyap econòmic i
jurídic, i s’excedeixen
en les competències”

“La regulació supera
el nostre àmbit
competencial i recull
mesures que no donen
sortida a la situació”

CONSELLERA DE JUSTÍCIA

DIPUTAT DE JXCAT

PORTAVEU DE CAT-ECP

DIPUTADA DE LA CUP

DIPUTAT DE CS

DIPUTADA DEL PSC

Ester Capella

Eusebi Campdepadrós

Susana Segovia

Maria Sirvent

Manuel Rodríguez

Rosa Maria Ibarra
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El govern exercirà l’opció de
compra dels terrenys per
tirar endavant Hard Rock
a Calvet confirma l’operació amb La Caixa, i Torra aclareix que l’empresa
pagarà els 120 milions que costarà a Els comuns i la CUP insisteixen que s’aturi
Ò. Palau
BARCELONA

El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Damià Calvet, va anunciar ahir en la
sessió de control al govern
que la Generalitat exercirà l’opció de compra dels
terrenys al costat de Port
Aventura on ha d’ubicarse el centre recreatiu i turístic (CRT) de Hard Rock
Entertainment
World,
abans conegut com a BCN
World, entre Vila-seca i
Salou, per posar-los tot seguit a disposició de la companyia perquè hi construeixi un complex d’oci
que inclou diversos hotels
i un casino. “El govern treballa per crear les condicions que permetin desenvolupar aquest projecte
estratègic per a l’economia de la Costa Daurada i
de tot el país”, va defensar
Calvet. L’opció sobre els
terrenys propietat de La
Caixa, signada en el seu
dia “amb llum i taquígrafs”, s’executarà a través de l’Incasòl, però la que
es farà càrrec dels 120 milions a què puja l’operació
serà la companyia, segons
va aclarir tot seguit el mateix president Quim Torra, després que la CUP i els
comuns posessin el crit al
cel per la possible inversió

Miquel Iceta, líder del PSC, durant el ple del 16 de maig en el
qual es va rebutjar la seva candidatura com a senador ■ ACN

El TC manté la
votació per fer
senador Iceta
a Tot i no suspendre cautelarment la

decisió, continuarà estudiant el recurs
Redacció
BARCELONA

El president Quim Torra defensant el projecte de Hard Rock ahir al Parlament ■ ACN

en un projecte privat. “Ni
un euro públic anirà a
aquesta operació, evidentment”, va declarar, abans
de defensar: “Per a la Generalitat l’operació no suposa cap compromís, i en
canvi els beneficis indirectes em semblen essencials.” El president, en
aquest sentit, va recordar
que el projecte té un “consens important” al Camp
de Tarragona, i que la URV
ha emès un informe favorable, que calcula que, només durant la construcció, el recinte ja generarà
un impacte de més de
1.500 milions d’euros, i

pot arribar a crear uns
12.000 llocs de treball.
L’anunci va generar els
recels tant de la CUP com
de Catalunya en Comú Podem, que va recollir la denúncia de la plataforma
Aturem BCN World, després que l’ACN avancés fa
uns dies que el govern i
Criteria, el hòlding d’inversions de La Caixa, tenien les converses “avançades” sobre la possibilitat
d’un acord de compravenda, tot i que no es preveien
moviments “imminents”.
David Cid, dels comuns,
sospita que si la Generalitat ha d’intervenir perquè

el CRT tiri endavant “és
perquè aquest projecte no
va ni xuta”. “Això va de fer
un favor a La Caixa”, va
concloure, en un extrem
que Calvet va negar. En la
mateixa línia, la cupaire
Natàlia Sánchez va exigir
aturar la compra i va recriminar que sigui una “operació camuflada de rescat”
dels “actius tòxics” del
banc. A més, va demanar
revertir l’exempció del
55% prevista en els impostos al joc. A la tarda, el president de la Diputació de
Tarragona i exalcalde de
Vila-seca, Joan Poblet, es
va felicitar per l’anunci. ■

El Tribunal Constitucional
continua estudiant si empara el diputat del PSC Miquel Iceta després que el
Parlament va votar en
contra de la seva designació com a senador de representació autonòmica el
passat mes de maig. Tot i
això, l’alt tribunal va rebutjar ahir la suspensió
cautelar de l’acord que va
establir la mesa i pel qual la
votació es va realitzar per
via electrònica i secreta i
no a través de papereta.
Pel PSC, la decisió de la
mesa de permetre el sistema de votació electrònica
va representar un perjudici irreparable degut a
l’efecte indirecte que va tenir sobre “el dret de representació política dels diputats”. Segons els socialistes, aquest fet comporta
“una situació de bloqueig

en la designació d’un senador que a ells correspon de
proposar i la conseqüent
alteració que es produeix
en la conformació del Senat”. Per aquest motiu, demanaven una nova votació, però mitjançant paperetes, perquè és un sistema que no permet el vot en
contra.
Segons el TC, que va
prendre la decisió per unanimitat, el sistema de votació elegit per la mesa “és
una decisió parlamentària”
que no pot ser suspesa perquè “ja ha estat executada
plenament i s’han esgotat
els seus efectes”. Aquesta
decisió coincideix amb el
criteri de la fiscalia, que va
presentar un escrit al TC en
què defensava aquest posicionament. A més, tant els
magistrats com el fiscal coincideixen que resoldre ara
a favor del PSC seria avançar la resolució del recurs
en la seva totalitat. ■
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Una advocada amb
sentit de la justícia
social
Nascuda a Gavà el 1975, Raquel Sánchez es va llicenciar en dret i va cursar
un màster en dret del treball i seguretat social. Va exercir com a advocada
en un despatx de Barcelona i posteriorment va fundar amb dos companys un despatx a Castelldefels. Segons explica, l’exercici de la professió
li va despertar un gran interès pels temes públics i un profund sentit
de la justícia social. Es va estrenar com a regidora del PSC el
2007 i entre aquest any i el
2011 va ser tinenta d’alcaldia
d’Economia i Hisenda, Recursos Humans i Serveis Generals. Entre el 2011 i el 2013 va
ser tinenta d’alcaldia d’Urbanisme, Promoció Econòmica,
Medi Ambient i Sostenibilitat, i
en els dos mandats, portaveu
del grup socialista. El 2014 va
substituir Joaquim Balsera
al capdavant de l’alcaldia i
ha revalidat el càrrec en les
dues últimes eleccions. És
també membre del Consell Nacional del PSC i secretària de polítiques de la
dona del partit. També és
vicepresidenta segona de
la Red Española de Ciudades por el Clima.

❝

❝

❝

Podem parlar de projectes
de futur però alhora som
capaces de combinar-ho
amb la gestió del
problema més quotidià

L’aeroport ha de ser
compatible amb la qualitat
de vida dels veïns, com
s’ha demostrat en
els darrers anys

Com a ciutat feminista no
podem restar impassibles
davant de la prostitució,
que estem abordant de
manera valenta i exemplar

L’economia ha millorat una mica però
moltes famílies s’hi han quedat atrapades. Els ajuntaments continuem treballant-hi però encara continuem en aquesta solitud per part d’un govern de la Generalitat que continua sense estar present. A banda de les polítiques socials
que puguem fer els ajuntaments per ajudar aquestes famílies hem de crear les
condicions necessàries per poder generar riquesa.

La proximitat de l’aeroport pot ser alhora una amenaça pel soroll. Com valora
l’augment del nombre de passatgers que
permetrà la construcció de la terminal
satèl·lit?
No estem en contra de la infraestructura, ni de bon tros, l’efecte positiu que té
és un valor. Però ha de ser compatible
amb la qualitat de vida dels veïns i les veïnes, com s’ha demostrat en els darrers
anys. Ens oposarem sempre a qualsevol
proposta que pugui posar en risc aquesta
compatibilitat perquè hi ha alternatives.

continuarà sent-ho.

Quin sector econòmic li agradaria atreure a Gavà?
Ens agradaria la implantació d’activitat
amb valor afegit, que aposti per la tecnologia, la sostenibilitat, l’economia circular. No volem qualsevol tipus d’empresa
a la nostra ciutat. Això pot sonar una mica pretensiós, però jo crec que hem de
ser ambiciosos i conscients de la nostra
situació privilegiada, a 10 minuts de l’aeroport i el port de Barcelona. Tenim la
possibilitat de ser selectius.

Com avança el pla de Ponent?
És un projecte que s’ha començat a desenvolupar, primer amb la caserna dels
bombers i aquest mandat amb la construcció dels 143 pisos de protecció oficial
a Can Ribes. Ara començarem la segona
fase amb la construcció de 130 pisos més
de protecció pública a Can Ribes, amb
una mica més de la meitat de lloguer social. El pla de Ponent és una realitat i

I el pla director del Delta?
A Gavà correspon al sector dels Joncs.
Ens ha de permetre que aquella reserva
d’espai sigui per a equipaments supramunicipals. S’està treballant amb l’Impsol, que és part de la propietat, en el projecte d’urbanització. Veurà la llum durant aquest mandat i hem de veure com
som capaços d’atreure aquesta activitat
econòmica de valor afegit al sector.
Diversos partits de l’oposició reclamen
plans de mobilitat a la ciutat.
Tenim un pla de mobilitat que anem desenvolupant i en fem un seguiment. De
vegades crec que es confon un problema
puntual en un carrer amb el model de
mobilitat. Hem d’analitzar el model de
mobilitat que volem a la nostra ciutat i si
hi ha carrers que poden presentar problemes, actuar. Basant-nos en aquest
model de ciutat que respecta el seu en-

torn i els reptes del canvi climàtic, dibuixem un escenari en què la mobilitat impliqui sobretot fomentar l’ús del transport públic en detriment del privat.
El Bicibox de gran capacitat que s’ha
obert al costat de l’estació és una de les
peces d’aquesta mobilitat sostenible?
És una de les constatacions que aquest
canvi de model de mica es mica es va incorporant entre la gent. S’arriba amb
transport públics a alguns llocs més ràpid que amb el transport privat, i on no
s’arriba més ràpid hem de fer que això
passi. La transformació de la C-245
entre Castelldefels i Cornellà també
va en aquesta direcció, la de tenir
autobusos amb més capacitat i
freqüència i que la gent tingui
una alternativa eficaç al cotxe.
Un punt de mobilitat complicada ara a l’estiu és Gavà Mar. Hi
ha cap canvi enguany en el pla
estiuenc de trànsit?
No. Aquest és el tercer any
que posem en marxa aquest
pla específic i la valoració
és molt positiva. No tenim
capacitat per acollir el volum de cotxes que ens visiten durant l’estiu. La zona
verda o blava no és la solució. A Castelldefels i Sitges
la tenen i continuen amb el
mateix caos. Les zones verdes i blaves tenen com a essència fomentar la rotació
de vehicles i nosaltres no
volem que arribin tants vehicles. Això, ho fem garantint que
els ciutadans de Gavà puguin tenir unes places reservades i hem
reforçat el sistema de transport públic.
El Gavabús és gratuït els caps de setmana per als gavanencs i els que venen amb
tren. També hem habilitat una zona per
a vehicles elèctrics i eco, i per una altra
banda des del Barnasud es pot agafar un
autobús gratuït. També es reforcen els
autobusos metropolitans que s’aturen a
l’autovia. És una estratègia que s’ha
d’abordar des d’una perspectiva supramunicipal perquè acollim molts veïns de
l’àrea metropolitana. M’agrada que vingui la gent a les nostres platges però que
ho faci amb transport públic.
Quin balanç fa del pla municipal per
abordar la prostitució a la via pública
que va començar fa dos anys, i que des
de l’any passat inclou l’enviament de la
multa a casa del client?
Està funcionant bé, però hem de ser
conscients que no resol el problema. Nosaltres no posarem fi a la prostitució però
crec que l’estem abordant de manera valenta i exemplar. Ho fem amb el convenciment com a ciutat feminista que som
que no podem restar impassibles davant
d’aquesta realitat i ajudem les dones a
sortir d’aquesta situació. I d’una altra
banda som contundents amb els clients
perquè sense clients no hi ha prostitució.
Darrere de la prostitució hi ha xarxes i, si
no, és la sortida d’una persona que no ha
tingut cap altra possibilitat. No podem fer
el discurs simplista que ho fan perquè volen. Crec que amb el govern de Pedro
Sánchez avançarem en l’abordatge de la
prostitució i el tràfic i mentrestant des
dels municipis actuarem com podrem. ■

