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Meteorologia Efectes de l’onada de calor

Crida del govern
a extremar
la prevenció

Temperatures
màximes, ahir
Lleida
(Segrià)

Oliana
(Alt Urgell)

Artesa de Segre
(Noguera)

Alcarràs
(Segrià)

a Recomanen a les empreses que limitin la feina al sol a Es

Montesquiu

tanca l’accés a cinc massissos i es prohibeix la sega 48 hores

El govern i el mateix president, Quim Torra, van demanar ahir precaució màxima en qualsevol activitat que es desenvolupi a
l’aire lliure fins diumenge.
La crida a la prevenció per
la calorada inclou la recomanació de limitar les activitats a l’aire lliure, tant
les relacionades ambl’oci
com fins i tot les laborals.
En aquest sentit, el Departament de Salut va animar
ahir les empreses amb treballadors a l’aire lliure a
evitar els cops de calor i li-

La xifra

—————————————————————————————————

11

comarques només tenen
risc alt d’incendi, totes del
litoral. La resta mantenen
el risc molt alt de foc, avui.

mitar les feines. L’any
2018 van ser ateses 65
persones per cops de calor
i 28 van morir.
El Departament d’Interior va tancar ja ahir l’accés als massissos dels
Ports, el Montsant i el

(Segrià)

Tremp

(Pallars Jussà)

Lladurs

(Solsonès)

Una dona refrescant-se els peus ahir a Girona ■ MANEL LLADÓ

Termòmetres per sobre dels 42º
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Les temperatures van tocar
ahir sostre aquest any 2019 i
van ser les més altes assolides en un mes de juny dels últims anys en molts observatoris de la Depressió Central i

les Terres de Lleida. Van arribar als 42 graus a la ciutat de
Lleida i a Oliana, però a bona
part de l’Urgell, el Segrià i el
Pallars van superar els 40
graus.
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aquest incendi i caldria no
assumir-ne gaires més”,
admetia ahir el secretari
general d’Interior, Brauli
Duart.
També s’han prohibit
les activitats de sega al
camp durant dos dies, tot
aquest cap de setmana. Es
tem que les guspires podrien generar algun foc,
quan tots els dispositius
estan concentrats a les
Terres de l’Ebre. ■

Barcelona, en
situació d’alerta
pel clima
La portaveu de Junts per Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, va reclamar ahir al govern de Barcelona que declari l’emergència
climàtica a la ciutat. Artadi va
acusar el govern de Colau de
paràlisi i va dir que hi ha temes, com el climàtic, que no
poden esperar. ■ REDACCIÓ

CANTADA
D’HAVANERES

Creu Roja
reparteix gorres i
sucs a Girona

Del 28 de juny al 4 de juliol

Data Hora
28-6
28-6
28-6
28-6
29-6
29-6
29-6
29-6
29-6
29-6
29-6
29-6
29-6
30-6
30-6
30-6
30-6
30-6
30-6
3-7
4-7

18
20
22
22.30
21.00
21.00
21.00
21.30
22.00
22.00
22.00
22.30
22.30
14.00
19.00
19.00
19.30
20.00
20.30
23.00
21.00

Població
LES FRANQ.DEL VALLÈS
BIGUES I RIELLS
TORDERA
LLORET DE MAR
BARCELONA
CERVIÀ DE TER
STA. COLOMA DE QUERALT
DOSRIUS
GRANOLLERS
LA POBLA DE LILLET
STA. COLOMA DE QUERALT
PALAMÓS
VULPELLAC
SAINT CYPRIEN
GIRONA
VILAFRANCA DEL P.
PERAFITA
ST. BOI DE LLOBREGAT
RUBÍ
TERRASSA
GIRONA

Comarca
VALLÈS ORIENTAL
VALLÈS ORIENTAL
MARESME
SELVA
BARCELONÈS
GIRONÈS
CONCA DE B.
MARESME
VALLÈS ORIENTAL
BERGUEDÀ
CONCA DE B.
BAIX EMPORDÀ
BAIX EMPORDÀ
ROSSELLÓ
GIRONÈS
ALT PENEDÈS
OSONA
BAIX LLOBREGAT
VALLÈS OC.
VALLÈS OC.
GIRONÈS

Província
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Girona
Barcelona
Girona
Tarragona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Tarragona
Girona
Girona
França
Girona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Girona

Adreça

Grup

Creu Roja de Girona va repartir ahir lots amb, entre altres
coses, gorres, sucs i cremes
solars als indigents que viuen
al carrer per ajudar-los a combatre l’onada de calor. Això es
va afegir a les bosses amb
menjar que els donen habitualment. ■ REDACCIÓ

Carpa del Consell a Llerona
ULTRAMAR
Auditori Polivalent
EL BON CALIU
Barri Sant Pere
LA VELLA LOLA
Barri Pescadors
MAR I VENT
Trobada Barceloneta
DIVERSOS GRUPS
Davant ajuntament
LES ANXOVETES
Capelleta
PENJATS DE L’HAM
Can Massuet del Far-Pl. Pla de la Calma L’ARJAU
Casino
BARCAROLA
Parc Xesco Boix
SAC I GANXO
Capelleta de Sant Magí
OLLA BARREJADA
Restaurant La Selvatana
L’ESPINGARI
Plaça
PORT BO
Place de Marbre
LES ANXOVETES
Pla de Palau Sant Pau
PORT BO
Barceloneta/Sant Magí
LA RIBERA
Plaça de l’Església
NORAI
Barri
SON DE L’HAVANA
Plaça Dr. Guardiet
LES ANXOVETES
Plaça Lluís Companys
LES ANXOVETES
Auditori de La Mercè
PORT BO

Girona tanca les
barbacoes fins un
altre avís
119001-1209233L

BARCELONA

Vilanova de Segrià

832615-1205256Q

C. Sabaté

Montsec, Montserrat, les
Gavarres i les Cadiretes
per evitar riscos. Només hi
poden accedir els veïns i la
prohibició estarà vigent
tot el cap de setmana. El
govern no descartava ahir
acabar restringint encara
més les activitats a l’aire
lliure o els actes en àmbits
no urbans a qualsevol hora. Aquesta mesura està
sobre la taula d’Interior, i
inclouria actes festius, populars, lúdics, d’esbarjo, fires, etc. L’evolució de l’incendi de la Ribera d’Ebre
en marcarà la decisió, ja
que “tots els cossos i els esforços estan centrats en

(Osona)

42,0

L’Ajuntament de Girona va
precintar ahir al migdia la zona de barbacoes de la font del
Ferro, a la vall de Sant Daniel,
per l’elevat risc d’incendi i la
previsió d’onada de calor. Fins
un altre avís no es podran encendre fogueres en cap espai
públic. ■ REDACCIÓ
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El president
Torra, a un pas
de judici pels
llaços grocs

Torra i Colau
planten
Felip VI
en la Nit de
la Logística

Sánchez, Rull i
Turull aposten
per abstenir-se
en la investidura

El TSJC rebutja arxivar la
causa i hi veu desobediència

El MNAC va estar
tancat tot el dia

JxCat no té decidit el vot
respecte de Pedro Sánchez

181870-1190165T
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Situació

RISC · L’incendi
forestal de la
Ribera d’Ebre
continua sense
control i ja s’han
calcinat un total
de 6.500
hectàrees

102056-1200813L

Els serveis d’extinció van tenir ahir grans dificultats per fer front a l’incendi forestal a causa de les altes temperatures i de la baixa humitat ■ EFE
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La vinyeta

Josep Maria Fonalleras

Fer

Els tresors de
Can Xapes

C

an Xapes va ser un
autèntic referent
de la cuina gironina.
Un espai que, a poc a
poc, després de ser un
cinema i un bar, es va
convertir en un restaurant d’un nivell altíssim que combinava la devoció pel
producte, la delicadesa en el servei i, als
fogons, una autenticitat sense escletxes. “Cuinant amb carinyo, tot surt més
bo”, diu la Maria Carme Coll, que en va
ser la cuinera, al costat de la seva sogra,
l’àvia Fina. Amb el seu tarannà ponderat i formal, en Quim Vicens recorria les
taules i atenia la clientela. Can Xapes va
tancar l’any 2010 i no es va reobrir fins
al 2018, ara fa tot just un any. Els amos
no el llogaven per por de perdre una
identitat que s’havia forjat amb molt
d’esforç i una dedicació exemplar, començant per la famosa barra feta amb
pedra de Figueres, tot un símbol
d’aquells anys, per la resta de decoració que ara en diríem vintage, i acabant
per la filosofia de la mítica casa de
menjars. “Havia de ser algú que respectés l’essència del local i li tornés a donar

Vuits i nous

Fa poc, la vella i la nova
generació es van ajuntar
per oferir un sopar de tribut
a la història

Les festes

vida”, diu Maria Carme Coll. Aquest algú
va ser una entitat –AD Iniciatives Socials– que procura que joves amb mancances de coneixements professionals
o d’habilitats psicosocials, tinguin un
horitzó personal i laboral.
Després de fer servir la cuina com a
laboratori d’aquesta inserció, dirigits
per Conxi Martínez, es van decidir també a obrir el menjador, a través d’un
cuiner jove (Lluc Quintana, intrèpid,
atrevit, amb una base molt sòlida) i
d’un jove sommelier, Conrad Johera,
atent al bategar del territori. Van obrir,
com ells mateixos confessen, “el cofre
del tresor”, i en aquests 365 dies n’han
anat extraient joies cada dia. Fa poc, la
vella i la nova generació es van ajuntar
per oferir un sopar de tribut a la història. S’hi percebia aquell alè inoblidable
d’abans i l’actual entusiasme. Un còctel
mesurat i emocionant. Plats que formen part del nostre patrimoni culinari i
que ara tenen continuïtat amb una proposta amb accent solidari. Un relat
d’amor i de confiança, de passat i futur,
amb un present amarat del perfum de
tants anys.

Manuel Cuyàs

V

igília de Sant Pere. Abans demà
era festa i avui hi havia una segona revetlla, amb coca i una
mica menys de pirotècnia que per
Sant Joan. La van suprimir juntament
amb Sant Josep, Corpus, Sant Jaume,
l’Assumpció... Per Sant Jaume també
hi havia revetlles però com que s’hi venerava el patró d’Espanya semblaven
patrocinades pel Frente de Juventudes i que fossin una contraprogramació de les catalaníssimes de Sant Joan.
De tant en tant surten els que defensen que les festes d’entre setmana
s’haurien de desplaçar al dilluns anterior “com fan els països civilitzats”.
Els vam superar en civilització. Totes
les festes candidates a passar a dilluns
les vam pintar de negre al calendari o
les vam traslladar a diumenge. ¿Quines de les festes que es mantenen poden ser dutes a dilluns? Nadal? Admetem que no, com als països civilitzats.
¿Li faríem passar al davant Sant Esteve, dia d’escurar-ne les sobres? ¿Reis,
que alteraria les vacances escolars?
N’hi ha que porten la data de celebració incorporada: Cap d’Any, Primer de
Maig, Quinze d’Agost, Onze de Setem-

“
Semblaria que
si les suprimíssim
tothom passaria
l’any més content

bre. ¿Divendres Sant en dilluns?
¿Sant Joan abans del solstici? Calla: el
Dia de la Hispanitat. Malaguanyat esforç, si, com el dia de la Constitució,
“no hi ha res a celebrar”. Tots Sants
ha de coincidir amb el Halloween americà, que no el passa a dilluns. La Puríssima tindria el dilluns ocupat per la
Constitució. Res, ganes de parlar.
Aquest Sant Joan les xarxes han
anat més plenes que altres anys de
gent manifestant rebuig a la fruita
confitada de la coca i als petards. També han abundat més que mai les alertes sobre perill de foc al bosc i d’accidents aquest dia. Ja ens agrada, Sant

Joan? Com a alternativa a la coca de
fruites molts opten per la de llardons,
que, com el nom indica, és pròpia de
Dijous Llarder, a l’hivern, o per la de
crema, que s’hauria de reservar pel
primaveral Sant Josep. Fa anys, per
culpa d’una coca de crema elaborada
en plena calorada de Sant Joan molta
gent es va intoxicar. Hi van intervenir
les autoritats sanitàries i des de llavors les cremes de pastisseria no fan
gust de res i les de casa amb prou feines perquè els ous ja no són el que
eren, i de la llet més val no parlar-ne.
Aquest Sant Joan ha coincidit amb
una onada de calor. El periodista Pep
Prieto va dir en broma l’endemà que
ens consoléssim pensant que just al
cap de sis mesos ens trobaríem ingerint els torrons. Què va haver dit. Per
Nadal a la gent no li agraden els torrons ni la família ni el consumisme ni
les nadales ni el fred ni la mare santíssima. Tot els fa escudella, tot és motiu
de rondineig. Dos mesos abans hem
dit pestes dels panellets i les castanyes. Ens agraden les festes? Semblaria que si les eliminéssim tothom passaria l’any més content.
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A la tres

“
El TSJC busca
ara les pessigolles al
president Quim
Torra i el vol fer
seure al banc dels
acusats

pila d’investigats que fa feredat, van
fent. I això sense tenir en compte el
munt de casos puntuals que hi ha
oberts en diferents jutjats del país per
l’1-O, en què el nombre d’independentistes investigats guanya per golejada
el de policies. I ara (per si vostè es pensava que tot plegat s’arxivaria), el jutge del TSJC que porta el cas del president Quim Torra diu que res de res,
que el cas ha d’anar a judici perquè el

De reüll
Adela Genís

president de la Generalitat podria haver comès un delicte de desobediència
o de denegació d’auxili. I per què? Per
l’episodi del llaç groc al balcó del Palau
de la Generalitat durant la campanya
electoral. Torra primer el va canviar
de color i, veient que a la Junta Electoral (la sacrosanta Junta Electoral) no
li agradava, després va posar una altra
pancarta que no reivindicava la llibertat dels presos polítics sinó, simplement, llibertat. Doncs no. El TSJC diu
que, justament, això constata la “voluntat obstativa” de Torra que, venen
a dir, els acollonava. Volen Torra al
jutjat. I no pararan. El diàleg polític no
sé si hi serà o no, però si més no se’n
parla. L’aparell judicial, però, mentrestant –vaja, quina novetat– no
s’atura. Ni ho farà. Ara volen Torra al
banc dels acusats. No és gens menor.
Perquè saben que la seva inhabilitació
té conseqüències a tot el govern. O això es pensen.

Les cares de la notícia
FUNDADOR DE PROACTIVA OPEN ARMS

Òscar Camps

2.262
vides

Passa a l’acció

A

questa és la xifra de persones que van morir l’any
passat al mar Mediterrani, intentant arribar a terres
europees. Són dades que facilita Proactiva Open Arms,
organització catalana que rescata persones al mar,
moltes vegades d’una mort gairebé segura. El nombre
són 2.262, però son moltes més vides que s’enfonsen
en aquest gran cementiri en què s’ha convertit el mar
Mediterrani. Amb l’arribada del bon temps els traficants
de persones esperen fer l’agost i començar a fer salpar
embarcacions de dubtosa seguretat. És un dels negocis
més lucratius d’avui en dia: cobrar
La ruta del
per un viatge que moltes vegades
no arriba a destí. I és que la ruta del
mar
Mediterrani s’ha convertit en la
Mediterrani mar
més mortífera del món, segons les
s’ha convertit ONG, i a la zona del Mediterrani
en la més
central, a Malta i a Itàlia, continuen
arribant embarcacions cada dos o
mortífera
tres dies. La política de migració de
la Unió Europea brilla per la seva absència. Fa poques
setmanes el vaixell de l’organització Open Arms va
arribar al port de Nàpols amb l’objectiu de ser un espai
obert a la ciutadania i sensibilitzar la població sobre
aquest drama humanitari. En vista del nombre
d’embarcacions –i les imatges colpidores que arriben
des d’altres fronteres tancades del planeta–, Open
Arms desafia els governs europeus i reprèn les seves
operacions. “Abans presos que còmplices”, afirma el seu
fundador, Òscar Camps. El desafiament d’un home
davant dels qui permeten aquest drama humanitari.

http://epa.cat/c/d2bkdv

El rei ha de
reflexionar

I no pararan

C

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

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

ada dia un pas més. Sense aturador. Per més que l’expresident
Zapatero se’n vagi a can Basté i
parli de diàleg (i que sembli que ho faci
en nom dels qui ara presideixen el govern espanyol), la veritat és que l’operació d’estat no s’aturarà. O a mi no
m’ho sembla, vaja. La fiscalia del Tribunal Suprem ara no vol que aquest
tribunal faci cap consulta a la justícia
europea sobre la immunitat d’Oriol
Junqueras (fa tot el tuf que en deuen
saber la resposta); als eurodiputats
Puigdemont i Comín els reconeix el
BOE però no la justícia espanyola (caram!); els presos polítics ara ja són a
Catalunya (quin trasllat, marededeu!)
esperant una sentència que s’intueix
condemnatòria i, mentrestant, a l’Audiencia Nacional (amb Trapero i cia.
encausats), al TSJC (amb tota la mesa
del Parlament processada), i al jutjat
número 13 –que sigui el número 13 no
deu ser cap casualitat, no?–, amb una

Accedeix als
continguts del web

-+=

Després de sis mesos bloquejat al port de Nàpols,
el vaixell de l’ONG Proactiva Open Arms reprendrà
les tasques de rescat de migrants a la Mediterrània central, desobeint les ordres de les autoritats
italianes. “Abans presos que còmplices”, ha piulat
el fundador de l’organització
ACTOR

David Verdaguer

En el punt àlgid

-+=

En plena etapa d’èxits del polifacètic actor, avui
arriba al cinema Els dies que vindran, film que ha
protagonitzat amb la seva parella, l’actriu Maria
Rodríguez Soto, quan estava embarassada esperant un fill d’ells dos. La pel·lícula ja ha guanyat
cinc premis al Festival de Màlaga.
POETA

Pere de Palol

Premi Amadeu Oller

-+=

El més jove de la nissaga dels De Palol ha guanyat
el premi Amadeu Oller per a joves poetes inèdits
amb Els poemes d’en Leandre Caufield, que ja ha
estat publicat a Galerada. El premi, un dels més
antics del panorama literari català, s’ha convertit
en una referència.

El rei Felip VI va ser ahir a Catalunya, per tercera vegada
aquest any i per primera des que ha
acabat el judici contra els líders independentistes, per presidir el sopar i l’entrega dels premis del Saló
Internacional de la Logística (SIL)
en un Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) que la delegació
del govern va fer tancar durant tot
el dia per ordre de La Zarzuela. I,
com ha passat en anteriors visites
reials, cap representant del govern
català va ser al sopar, ni el president, Quim Torra, ni cap conseller.
El govern català hi va enviar membres de segon nivell, com, de fet, ha
passat en altres actes protagonitzats pel rei en el marc de les seves
anteriors visites. Però el rei sí que
va tenir tres audiències reials en la
seva estada a Catalunya, entre d’altres amb la comissió executiva i els
presidents d’honor de Barcelona
Global i el president de Foment del
Treball, Josep Sánchez Llibre. És a
dir, que el rei quan ve a Catalunya
ho fa encapsulat –MNAC tancat i
cap acte al carrer des de fa mesos,
al contrari del que passa a la resta
de l’Estat– i es veu només amb els
representants de les elits, els que,
majoritàriament, li faran saber que
estan d’acord amb la seva política.
De fet, no va voler ni rebre la presidenta del Parlament Carme Forcadell perquè sabia que el que li diria
no li agradaria.
I és que el rei fa política. En el
dur discurs del 3 d’octubre va triar,
va decidir deixar de fer cap paper
de mitjancer i abandonar dos milions dels seus súbdits. Més encara,
va ordenar a totes les forces de l’Estat que reprimissin els dissidents
amb totes les armes possibles. La
Casa del Rei hauria de reflexionar si
aquesta és la política que ha de dur
a terme, perquè en cap cas se li pot
atribuir desconeixement sobre el
que passa a Catalunya, ans el contrari, per ajudar a trobar una solució
al conflicte català.

|

4 Punt de Vista

|

Tal dia
com
avui fa...
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Possible suspensió

David Portabella

Si jugar partits de futbol amb
el client és feina segons el
Suprem, què no anotarà
Sánchez com a jornada
laboral quan el públic no el
veu aparèixer en l’obra de
teatre de la seva investidura?
al 28 d’abril, i al 6 de juny, en el qual va
comunicar que el rei Felip VI l’havia
proposat de candidat a la investidura.
Des del triomf electoral del 28 d’abril
han passat seixanta dies i al públic que
assisteix atònit al circ de la investidura
li agradaria veure el full de càlcul de La
Moncloa amb hores d’entrada i hores
de sortida. Perquè és cert que Sánchez
apareix al TGV Madrid-Granada, a bord
de l’avió oficial Falcon... Però això són
les hores d’entrada, les de sortida o
l’equivalent a la pausa del cafè? Per
sort per a una Espanya al·lèrgica a les
rigideses horàries, el Tribunal Suprem
–qui, si no?– ha sortit al rescat amb
una sentència pionera que obliga a
comptabilitzar com a horari laboral el
temps que empleats de la tabaquera
Altadis han dedicat a jugar partits de
futbol amb els clients. Si un partit de
futbol és feina, què no podrà anotar
Sánchez com a jornada laboral quan el
públic no el veu aparèixer en l’obra de
teatre de la seva pròpia investidura?

El Banc d’Espanya i patronals
demanen la revisió del
sistema de pensions. Els
sindicats volen garantir-ne el
futur.

20
anys

Pillatge a Kosova
El cap de l’OTAN a Europa fa
una crida als aliats perquè
enviïn homes per a la policia
civil de l’ONU perquè la KFOR
no pot posar ordre a Kosova.

Assumpció Cantalozella. Escriptora

Està fitxant,
Sánchez?

L’

anys

Debat de pensions

Tribuna

Full de ruta

obligació de fitxar diàriament a
la feina tant a l’entrada com a la sortida ha
estat un dels últims
regals del govern en
funcions de Pedro Sánchez. La mesura
en vigor des del maig pretenia detectar
hores extres i descansos fraudulents,
però un mes després de l’aprovació és
legítim capgirar l’objectiu en el cas de
l’inquilí de La Moncloa i exigir-li si està
complint les hores mínimes. Està fitxant, Pedro Sánchez? El lector que paga 1,20 euros al quiosc o una subscripció no es mereix que li siguin retornades preguntes sobre el poder, quan el
que li haurien d’arribar amb el diari són
respostes o informacions que acostin
les respostes o que millorin les preguntes. Però és que amb Sánchez això
és impossible perquè ha fet del 2019
un homenatge al quietisme silent de
Mariano Rajoy i ni parla en públic ni accepta preguntes: el record de la seva
veu a Madrid rendint comptes es limita
gairebé exclusivament al 15 de febrer,
en què anuncia l’avançament electoral
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El Suprem confirma el
processament de Puigdemont i
14 dirigents republicans més i
obre la porta a suspendre els
diputats acusats de rebel·lió.

La inconsciència de l’Estat

Q

ue el sobiranisme català i basc sigui la gran nosa per a formar govern al Regne és patètic. Com
poden els, diguem-ne, socialistes negar-se a solucionar un problema etern?
Com pot en Pedro Sánchez arrossegarse als peus de Rivera per a fer amb ell
un govern fort? Fort? Per què? Per què
un partit que es diu d’esquerres, socialista, prefereix pactar amb un partit
que s’agafa de bracet amb Vox? Amb
aquesta extrema dreta paorosa.

sona que creu en la Llibertat, la Igualtat i la Fraternitat, sé, en tinc coneixement implícit, explícit i absolutament
racionalitzat, que aquest Estat que voleu etern té un partit socialista que un
dia llunyà, a Suresnes, l’octubre de
1974, aprovà l’ article 11, que deia:
“Reconeixement del dret d’autodeter-

LA RESPOSTA LA TENIM DE SEGUIDA

clara,
els catalans –aviat tots– amb els bascos
també: ens volen fer desaparèixer com
a països nació. Com a cultura, llengua,
un piló de tradicions pròpies. Amb qui
ho poden aconseguir, pensen, si no és
amb Rivera i Arrimadas, amb aquest
grup de Ciudadanos que s’han tret la
careta per a ensenyar-nos definitivament l’ extrema dreta que amagaven? I
no pas una extrema dreta qualsevol!
Un partit, Cs, que va néixer per a carregar-se la immersió lingüística i tot el
que venia al darrere, és clar. Com a socialista, com a republicana, com a per-

“
Com pot en
Pedro Sánchez

arrossegar-se
als peus de Rivera
per a fer amb ell
un govern fort?

minació de totes les nacionalitats ibèriques”, un partit socialista que ha aixecat el vol cap a ves a saber on, que també festeja el PP, no és broma.
EL PSOE ÉS UN PARTIT PATÈTIC,

amb un
tòtem que treu a relluir sempre que ha
de fer algun pas i que el priva d’actuar
no només com a socialista, sinó com a
racional: Felipe González. Si el Reino
de España tingués una mica, tan sols
una mica, de sensatesa, sabria que el
que anomena el problema catalán...
del qual parlen totes les televisions espanyoles, totes, tot el dia, sabria que
només té una solució: afrontar-lo. Ser
conscient que té uns territoris que se
saben antic país, nació, que volen una
plena sobirania per, així, poder lliurement estendre la mà al món. A Espanya, com a país amb lligams, a Portugal, i també a França. A Europa, al món.
Sabria que com més atacat se sent, l’ independentisme, més creix. Si aneu endavant amb aquesta política, senyores
i senyors, serem independents més
aviat del que imagineu en els vostres
pitjors malsons.

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

Molts aturats a
Lleida
b Vaig llegir a la secció d’economia d’un diari que a la demarcació de Lleida hi ha inscrites 20.490 persones a
l’atur. És bo i encertat que, si
és veritat, la gent que busquen treball i no en troben tinguem una paga de la Seguretat Social, però, com és possible que gairebé 20.500 persones aturades buscant feina no
en trobin si hi ha empreses de
serveis i d’oficis tradicionals
que tenen problemes per cobrir llocs de treball?
Durant anys l’FP ha tingut
moltes mancances, per
aprendre un ofici el jovent havíem que treballar tres o quatre anys en una empresa, i els
qui no podíem anar a estudiar
en una escola d’oficis havíem
de comprar-nos llibres o fer
cursos per correspondència
per instruir-nos en la part més
tècnica dels oficis.
Quan als instituts ja es po-

dia estudiar l’FP, es feien poques hores de pràctiques i
moltes assignatures que no
tenien res a veure amb la professió. A partir de l’any 1990,
gràcies a un conveni entre els
instituts i les empreses, els
alumnes poden fer pràctiques
a l’estiu. En practicar més, segur que els serà més fàcil trobar feina, tot i això encara falten especialistes de diferents
professions; per tant, si continua d’aquesta manera es valoraran més els bons oficials
que els estudis superiors.
RAMIRO FITÉ CASES
Isona (Pallars Jussà)

L’infern de tots
els anys
b Estem patint una onada de
calor que ens abrasa immisericordiosa i que haurà contribuït al terrible incendi que ha
suposat la destrucció de milers d’hectàrees forestals, incloent-hi granges, animals i
habitatges. Catàstrofe ecolò-

gica de dramàtics efectes devastadors, que exigeix reforçar les alertes, les precaucions... i recordar que en
molts casos és la desídia la
causa d’aquests desastres.
Com passa quan alguns conductors llencen la burilla des
de la finestreta del cotxe per
no utilitzar el cendrer. Comportament que també he vist
en motoristes i ciclistes, tirant
aquesta perillosa brasa que a
la carretera pot provocar un
incendi forestal de tràgiques
conseqüències, fins i tot la
pèrdua de vides.
JORDI S. BERENGUER
Barcelona

La nova llei per
combatre el vici
de fumar
b La nova llei d’addiccions per
combatre el consum del tabac
queda curta tenint en compte
que es tracta d’una droga legalment i socialment acceptada. Una droga addictiva i psi-

coactiva per culpa de la nicotina i de les nombroses substàncies de marcada toxicitat
que porta. Una llei que permet
el consum abusiu que se’n fa a
les terrasses de bars i restaurants a l’aire lliure, que embruta i contamina l’aire que respirem empudegant el medi ambient més proper. Com a no
fumador se’m limita l’ús
d’aquests espais rodejat de
fumadors, sobretot de fumadores que no respecten els
drets dels que no fumem. Prohibir fumar en boscos i en determinades zones agrícoles,
per exemple camps de cereals, espais de risc d’incendis.
Multar els pares dels adolescents que fumen per evitar
que s’enganxin a un vici que
amb els anys sempre minva la
salut, i que no deixa de ser la
porta d’entrada al consum
d’altres drogues. La llei per reduir el consum del tabac ha de
ser més dura i alhora punitiva.
PERE MANUEL GIRALT PRAT
Sant Just Desvern (Barcelonès)
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La frase del dia

“No és necessari que els ciutadans votin per cinquena
vegada per dir que volen un govern progressista”
Adriana Lastra, PORTAVEU DEL PSOE AL CONGRÉS

Tribuna

De set en set

Etiòpia, el futur d’Àfrica

Nostàlgia

Josep Lluís Alay. Professor d’història a la Universitat de Barcelona

A

quests dies Etiòpia ha viscut moments crítics arran de l’intent
de cop d’estat encapçalat per un
general de l’exèrcit. El seu objectiu fallit era enderrocar el govern democràtic del primer ministre Abiy Ahmed, un
polític africà que en tan sols un any de
mandat ha destacat pels seus esforços
de renovació política i reforma econòmica en un país situat a la cua de l’índex de desenvolupament humà, en
concret al lloc número 173. Sens dubte
la seva és una tasca ingent, però està
donant bons resultats. Amb Abiy Ahmed, Addis Abeba ha esdevingut un
cop més el reflex d’una Àfrica dinàmica
políticament, econòmicament, socialment i culturalment que lluita per esdevenir el continent d’èxit del segle
XXI. La Xina i l’Índia rivalitzen per ser
presents a Àfrica i organitzen cimeres
als estats africans, mentre que Rússia
no es queda enrere i el proper mes d’octubre organitza una cimera africana a
Sochi. La Unió Europea i els Estats
Units semblen els més absents
d’aquesta cursa per Àfrica.
L’ÀFRICA SUBSAHARIANA

ha experimentat també una lenta evolució positiva
quant a la democratització dels seus règims polítics, tan sovint sacsejats per
fractures ideològiques, ètniques, religioses o provocades per l’explotació de
recursos naturals i alimentades per interessos econòmics exteriors. El cert
és que els cops d’estat han passat a ser
excepcionals, i gegants demogràfics
com Nigèria (amb 200 milions d’habitants), la República Democràtica del
Congo (92 milions), Sud-àfrica (amb
58 milions) i la mateixa Etiòpia (102
milions) han aconseguit dur a terme
recanvis democràtics, amb més o menys dificultats. Tan sols aquests quatre
estats sumen una població pràcticament equivalent a la de la UE. En el terreny econòmic, l’Àfrica avança cap a la
construcció d’un inèdit espai econòmic

Sísif
Jordi
Soler

comú africà que entrarà en funcionament el proper 7 de juliol a Niamey (Níger) quan quedarà constituïda l’Àrea
Continental Africana de Lliure Comerç
(Acalc), que en un futur no gaire llunyà
ha de reunir més de 1.200 milions
d’africans que acumulen un PIB combinat de més de 3,4 bilions de dòlars. Fins
ara 24 estats han ratificat l’acord, d’un
total de 55.
PERÒ UN AFEBLIMENT D’ABIY AHMED esde-

vindria una pèssima notícia per a Etiòpia i per a tots aquests avenços polítics
i econòmics de l’Àfrica. Des que va arribar al poder, el seu principal afany ha
estat guarir les profundes ferides ideològiques i ètniques que han assolat
Etiòpia al llarg del darrer mig segle, i
concentrar-se en el desenvolupament
econòmic i social en un marc de llibertat i democràcia. En només un any, ha
alliberat tots els presos polítics, ha restablert relacions diplomàtiques amb el
seu enemic Eritrea, ha negociat el desarmament de la guerrilla somali-musulmana de la regió d’Ogaden i ha convidat tots els exiliats a retornar al país.
Fins i tot va fer arribar un missatge de
reconciliació al coronel Mengistu, el
que fou líder suprem de l’Etiòpia socialista i prosoviètica dels anys setanta i
vuitanta del segle passat, exiliat a Harare (Zimbàbue) des de fa 28 anys. El
prestigi d’Abiy ha creuat fronteres i està actuant com a mitjancer en la revolta democràtica que viu el seu veí, el Sudan. No només ha millorat sensiblement l’ambient polític, també en matèria econòmica: ha convertit Etiòpia en
una de les economies que més creixen a
l’Àfrica i al món, amb una previsió d’un
creixement del 8,5% per al primer semestre del 2019. El primer ministre
etíop ha ratificat la incorporació al nou
mercat comú africà, l’Acalc, i n’ha estat
un dels seus màxims defensors.

UN DELS GRANS REPTES d’Abiy Ahmed ha

estat governar un complex estat federal format per una vuitantena de nacionalitats amb les seves llengües respectives, i sovint enfrontades en conflictes
seculars. Al nord hi trobem pobles semítics com els amhares i tigrinyes, fundadors de l’imperi etíop i suposats descendents del rei Salomó i la reina de Sabà; al centre, est i sud, els cuixítics com
els oromos, somalis i sidames; i a l’oest,
els nilòtics com els pastors nuer. Tots
ells repartits en nou estats regionals
amb el seu dret a l’autodeterminació
reconegut per l’article 39 de la Constitució etíop. El mateix primer ministre
és fill d’una dona amhara de confessió
ortodoxa cristiana i d’un oromo musulmà, de manera que reuneix en la seva
persona les dues principals ètnies i les
dues principals religions del país.
Aquest tret personal l’ha ajudat a reconciliar territoris i ètnies després de
dècades de violència. Tanmateix, l’artífex del fallit cop d’estat, el general amhara Asaminew, s’oposava al desarmament de les seves milícies ètniques,
fins a l’extrem d’intentar derrocar el
govern democràtic, amb el tràgic balanç d’almenys cinc morts, inclòs el general tigrinya Seare, que ha estat assassinat pels rebels i era el màxim aliat
d’Abiy en l’exèrcit.
ETIÒPIA GAUDEIX DE GRAN RESPECTE a to-

ta Àfrica per la seva mil·lenària història
i cultura encapçalada per la dinastia salomònica dels negus i per l’heroica resistència que van demostrar contra el
colonialisme europeu en forma d’invasió feixista italiana, a l’època de l’emperador Haile Selassie. Ara Etiòpia hauria d’enviar un missatge claríssim a tot
el continent. Malgrat les dificultats, la
democràcia, la llibertat, l’autodeterminació i la prosperitat econòmica i social
són conceptes inclusius, mai excloents. El futur de l’Àfrica del segle
XXI es juga en gran part a Etiòpia.

Xavier Cortadellas

L

a nostàlgia és la
terra natal dels
que ens hem fet grans.
Nostos vol dir retorn;
algos, sofriment. No hi
ha res que la prohibeixi, però amb el temps
la nostra percepció del que vam fer o del
que vam ser genera molta més empatia
que tots els Marchenas i tots els altres
poders de la terra: executius, legislatius,
mediàtics… No va pas tenir el seu millor
dia Marcel Proust quan va escriure que
recordar les coses del passat no vol dir
que les recordem com eren. Qui és que
no sabia encara que modelem, embellim o denigrem el que vam viure segons
què sentim o què volem que ens convingui? Sovint, la nostàlgia és també un
sentiment col·lectiu. Llavors, allò que
vam fer o que vam ser ens cau al damunt com una llevantada. El cap de setmana passat, els de 50 anys del meu
poble van celebrar els primers 30 anys
d’una entitat que es deia la Tabacalera.
Van beure, van fumar, van fer tot allò
que no convé dir. I van tornar a sentir
grups que feia temps que ningú no sentia. En el tros de territori on visc, alguns
d’aquests grups van ser els primers a
fer ska de la mateixa manera que, de petit, jo sentia a parlar a la meva àvia d’un
noi que es deia Jaume Vilallonga, a qui
tothom deia Jimmy Charleston perquè
era el que ballava millor el xarleston en
tot el poble. Cada generació té la seva
terra natal. I té la dimensió que té. Potser ningú no hi va acabar de viure mai,
però anys més tard, sempre hi ha qui ho
enyora, qui ho reivindica i, si és que s’organitza res, molts hi tornen perquè els
sembla que és bo retrobar-se. A mi em
sembla que allò que hem convingut entre tots que vam ser és el que vam ser. I
que, quan tot un col·lectiu de gent fa una
lectura concreta d’un determinat passat, ho sol fer més lliurement i sobretot
més desinteressadament que la lectura
que ens arriba des de l’altra banda. Sigui
l’Estat o qualsevol dels poders fàctics.
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una constitució i oblidar
totes les altres”.
El president va cloure la
seva intervenció, al costat
de presidents i primers
ministres com ara els
d’Armènia, Guinea, Tuvalu, l’Afganistan, el Congo i
Kosova, entre d’altres,
dient que poder ser presents a Estrasburg en la
constitució de l’eurocambra “serà important per a
nosaltres”, però també
“un test de resistència de
la democràcia a Europa”.
Puigdemont va reblar que
serà una tria sobre si “es
continua afeblint la seva
autoritat moral” o si s’opta
per donar “una lliçó al
món” i demostrar que,
“malgrat la divergència
política, hi ha una cosa
més important: la voluntat d’un poble”.

El president Carles Puigdemont, durant la seva intervenció ahir al matí a Ginebra ■ CRANS MONTANA FORUM

Puigdemont retreu a Tajani el
silenci al vet d’eurodiputat

a Participa com a exiliat en el Crans Montana Fòrum amb mandataris internacionals per denunciar
la violació de drets a Catalunya a El Suprem decideix mantenir vacants el seu escó i el de Comín
Redacció
GINEBRA

El 130è president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va tornar a aprofitar ahir un nou aparador
internacional, la sessió inaugural de la 30a edició de
l’ONG Crans Montana Forum, que reuneix diversos
mandataris d’arreu del
món, per posar en relleu el
que per ell és “una violació
dels drets fonamentals” a
Catalunya, però també a
Europa, perquè “hi ha el
risc de deixar més de dos
milions de ciutadans europeus sense els representants escollits”, en al·lusió
als impediment que l’Estat espanyol posa a Oriol
Junqueras, Toni Comín i a
ell mateix per poder ser investits eurodiputat el dia 2
de juliol a Estrasburg. Per
aquest motiu, va lamentar
que, malgrat enviar cartes
al president de l’eurocambra, Antonio Tajani, perquè intervingui en la resolució del conflicte i els ga-

ranteixi els drets com a diputats electes, actua “en la
línia habitual: «Ni ho sé, ni
responc... silenci»”. Ahir
mateix Tajani va explicar
que avui enviaria una carta a tots dos assegurantlos que no podran intervenir en la qüestió.
I la demanda de l’expresident de la Generalitat la
va fer el mateix dia que el
Tribunal Suprem mantenia vacants el seu escó i el
de Comín en rebutjar la
petició que van formular
perquè se suspengués de
manera urgent aquesta
decisió que havia pres la
Junta Electoral Central
(JEC) després que no es
presentessin a Madrid a
jurar la Constitució. La defensa dels dos eurodiputats electes demanava al
tribunal que suspengués
l’acord del 20 de juny que
rebutja la fórmula d’acatament de la Constitució
que va registrar el seu lletrat, Gonzalo Boye, on tots
dos prometien la Constitució davant notari a Bèl-

gica. El Suprem retreu a
tots dos que hagin esperat
sis dies a sol·licitar les mesures urgents i hi afegeix
que mantenir en vigor
l’acord de la JEC “no crea
una situació irreversible”.
Precisament el líder de
JxCat va exposar davant
l’auditori que tenien raó
en el fet que no havien
anat a jurar la Constitució,
però va remarcar també
les contradiccions de les
autoritats espanyoles en
haver permès a Oriol Junqueras sortir de la presó
per jurar-la dos mesos
abans en la constitució del
Congrés dels Diputats i, en
canvi, impedir-li que ho fes
per poder ser investit eurodiputat. A més, Puigdemont, que va recordar que
anar a Madrid podria haver suposat la seva detenció, hi va afegir que des del
Tractat de Lisboa del 2007
“els diputats europeus no
són els representants d’un
estat, sinó de tota la ciutadania europea” i que, per
tant, “no té sentit jurar

La frase

La data

“Europa té l’ocasió
de recuperar la seva
credibilitat
democràtica als
ulls del món”

02.07.19

—————————————————————————————————

Carles Puigdemont

—————————————————————————————————

és el dia previst per a la constitució del Parlament Europeu
a Estrasburg.

PRESIDENT DE LA GENERALITAT
A L’EXILI

Contra la immunitat de Junqueras
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La fiscalia s’oposa a la possibilitat que el Tribunal Suprem
(TS) presenti una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia
de la Unió Europea (TJUE) per
preguntar-li sobre l’abast
“dels privilegis i les immunitats” d’Oriol Junqueras a la
Unió Europea com va demanar la defensa del vicepresident en presó preventiva. El
Suprem havia donat tres dies
a la fiscalia, l’Advocacia de
l’Estat, a Vox i a la defensa perquè raonessin si calia presentar-la al tribunal amb seu a Luxemburg i la seva “incidència

en la concessió del permís”
sol·licitat per l’exvicepresident
per assistir a la Junta Electoral
Central (JEC) i fer els tràmits
per ser eurodiputat jurant la
Constitució, fet que li va negar
el mateix Suprem. Segons el
ministeri públic, no és necessari perquè “no hi ha dubtes”
sobre l’aplicació de la legislació, ja que en l’espanyola el Suprem ja ha delimitat la immunitat, i en el cas de la normativa comunitària, hi ha “jurisprudència constant” sobre la
qüestió, que ja aclareix la possible solució.

Segon any al Fòrum
Convidat per segon any a
aquest fòrum constituït el
1986 amb l’objectiu de
“construir un món millor”
en col·laboració amb
l’ONU, la Unesco, o l’Organització de les Nacions
Unides per a l’Alimentació
(FAO), entre d’altres, el
seu fundador, Jean-Paul
Carteron, el va presentar
com un exiliat i va justificar la seva presència com
a líder d’un moviment independentista que “no ha
robat, matat ni està corromput”, al qual demanen
presó perquè “no pensa
com el poder central”. Per
això hi va afegir: “Tenim
un problema a la Unió Europea”, ja que “no és acceptable que hi hagi presos polítics”, a més de destacar que “el poble ha parlat” i amb un milió de vots,
hauria de ser eurodiputat.
Puigdemont també va
criticar en un discurs de
poc més de deu minuts “el
silenci de la Unió Europea” davant l’existència
de presos polítics i exiliats
per haver fet un referèndum d’autodeterminació i
la seva “tolerància” davant
la “persecució vergonyosa
dels dissidents polítics i les
minories nacionals”. Va lamentar que l’Estat espanyol no hagués respectat
l’informe del Grup de Treball de Detencions Arbitràries de les Nacions Unides de feia tres setmanes,
en el qual denunciava que
havien violat la declaració
dels drets fonamentals i
reclamaven la llibertat
dels presos. I per això va
preguntar a l’auditori què
pensaria si el país que hagués violat aquesta resolució no fos europeu. ■
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La Crida proposa
reclamar amnistia
si hi ha condemna
a El secretari general, Toni Morral, ho va avançar en una

protesta a la delegació espanyola a favor de l’absolució
Xavier Miró
BARCELONA

816766-1203933Q

El secretari general de la
Crida Nacional per la República, Toni Morral, avança que caldrà organitzar
una campanya a favor de
l’amnistia dels presos polítics si finalment són condemnats pel Tribunal Suprem a penes de presó. Així
ho va afirmar en el començament de la campanya
#absolució que el moviment polític impulsat per
Puigdemont, Torra i Sànchez va dur a terme ahir a
la tarda en una protesta
davant la delegació del go-

La frase

—————————————————————————————————

“Si la sentència no és
absolutòria, haurem
de mirar cap a la
política per reclamar
l’amnistia”
Toni Morral

SECRETARI GENERAL DE LA CRIDA

vern espanyol a Catalunya.
“Si la sentència no és absolutòria, haurem de deixar
de mirar cap a la justícia i
mirar cap a la política per
reclamar l’amnistia”, va
afirmar Morral en l’acte
d’ahir a Barcelona, en què

dues-centes persones es
van concentrar davant
l’edifici del carrer Mallorca
i personalitats de diversos
àmbits van explicar les
raons per les quals els nou
presos polítics no haurien
d’estar acusats de rebel·lió
ni de sedició ni en presó
preventiva. Morral va reclamar “la veu unitària del
poble” per fer créixer
aquest estiu la campanya
per l’absolució.
El diputat de JxCat i advocat Jaume Alonso Cuevillas va donar entenent que
preveu una condemna perquè va anunciar “temps
durs” i que els exmembres

La protesta davant la delegació del govern espanyol a Catalunya, ahir ■ JUANMA RAMOS

del govern català i líders civils empresonats són conscients que “els tribunals
espanyols actuen per una
lògica política i no penal”.
L’advocat va ironitzar que
ni “el Fairy” ni “les cares
d’odi” permeten de construir la rebel·lió i va advertir amb un “escolta, Espa-

nya” que la “independència de Catalunya és imparable”. El periodista i exdelegat de la Generalitat a
França i a Suïssa, Martí
Anglada, va afirmar que
“serà a Europa on guanyarem importants batalles i
aviat” i va cridar a la unitat,
a la cooperació, a la deter-

minació i a la resistència.
L’expresident del Parlament, Joan Rigol, va sostenir que “sense violència no
hi ha sedició al setembre ni
rebel·lió a l’octubre” i la cuinera Ada Parellada va afirmar que “resistència passiva i aixecament són paraules incompatibles”. ■
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El president Torra, a un pas
de judici pels llaços grocs

a El jutge del TSJC afirma que “va persistir en la desobediència” de les ordres de la JEC i no va retirar “símbols
i emblemes partidistes” en les eleccions a El fiscal ha de detallar ara la inhabilitació que li demana
Mayte Piulachs
BARCELONA

El president de la Generalitat, Quim Torra, serà jutjat per un delicte de desobediència, castigat amb
fins a dos anys d’inhabilitació a càrrec públic, per
no haver retirat a temps
els llaços grocs i símbols
del balcó del Palau de la
Generalitat i d’altres institucions durant el període
electoral del maig passat.
Així ho ha encarrilat el
magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i instructor
d’aquesta causa, Carlos
Ramos, en resoldre ahir
que hi ha prou indicis per
jutjar Torra pel delicte de
desobediència, i alternativament pel de denegació
d’auxili, castigat amb fins
a tres anys d’inhabilitació.
El magistrat dona deu
dies a la fiscalia i a l’acusació popular de Vox perquè
decideixin si volen dur a
judici el president Torra.
Resposta que serà afirmativa, ja que va ser la fiscalia

El president de la Generalitat, en anar a declarar com a investigat al TSJC, amb la seva dona i advocats, el maig passat ■ EFE

d’independència de Catalunya i la seva constitució
en forma de república”,
que en aquests moments
identifiquen
“legítimament” uns partits i part de
la ciutadania, davant altres partits i ciutadans
que s’oposen “amb idèntic
afany i no menys legitimitat”. Aquests símbols –in-

dica– poden ser “legítimament utilitzats” per les
formacions
polítiques,
“però no poden ser exhibits per les administracions sense infringir greument el seu deure d’objectivitat i de neutralitat, almenys no durant els períodes electorals”.
Hi afegeix que el presi-

El TC escapça mesures de
la llei del canvi climàtic

gui declarar la Mediterrània zona lliure de prospeccions d’hidrocarburs, i fins i
tot la seva capacitat per impulsar projectes d’electrificació dels ports. Com ja es
temia, a més, prohibeix
igualment que pugui estipular condicions i denegar
l’activitat del fracking, i
també limitar la vida de les
nuclears.
“Ens deixen sense competències i sense recursos, i
així serà difícil aplicar bones polítiques ambientals”,
va denunciar el conseller de
Territori i Sostenibilitat,
Damià Calvet. “Abans la
Constitució que el planeta”, va resumir a Twitter el
diputat d’ERC Ferran Civit, relator de la llei. La sentència n’avala, en canvi, altres parts, com l’impost del
CO2 als vehicles, que es vol
implantar l’1 de gener del
2020, i la creació d’un fons
climàtic, a més de l’impost
d’activitats
econòmiques. ■

de Catalunya qui va impulsar una querella contra ell
arran de la denúncia de
dos diputats de Cs.
En la resolució, de 29
planes, el magistrat Ramos destaca que els llaços
grocs, les estelades i les
pancartes demanant la llibertat dels presos polítics
representen “els anhels

a Nega al govern que

pugui rebre ingressos
extres per lluitar-hi i
que limiti emissions

Òscar Palau
BARCELONA

El TC ha perpetrat una nova escapçada a l’autogovern després d’eliminar
ahir diverses disposicions
de la pionera llei del canvi
climàtic, aprovada el 2016
pel Parlament. La sentència definitiva al recurs presentat pel govern del PP,
que el del PSOE va refusar
de retirar, prohibeix a la
Generalitat fixar objectius
quantificables en matèria
d’energia i d’emissió de ga-

El conseller Damià Calvet, ahir al Parlament ■ ANC

sos d’efecte hivernacle i,
per tant, fixar sancions,
amb l’argument que l’Estat
encara no ha legislat en
aquests àmbits. El TC, a
més, nega la participació de
les comunitats en una subhasta de carboni que li ha
permès d’ingressar cap a
1.200 milions només entre

2012 i 2016. La Generalitat
havia demanat participar
en aquest fons, amb la proporció de vora 125 milions
anuals, adduint que el 80%
de les polítiques de mitigació dels seus efectes corresponen a governs locals i autonòmics. Així mateix, el
TC nega que el govern pu-

La frase

—————————————————————————————————

“Sobre el no al·legar
la incompetència de la
JEC és un argument
de conveniència que
no mereix crèdit ”
Carlos Ramos

MAGISTRAT DEL TSJC

dent Torra “va persistir en
la desobediència” dels
mandats de la Junta Electoral Central (JEC) dictats l’11, el 18 i el 21 de
març de retirar dels edificis públics “tot tipus de
símbol partidista”. També
li retreu que el fet de canviar la pancarta original
del balcó del Palau per la
d’un llaç blanc i el lema
“presos polítics”, és una
mostra de no voler complir l’ordre, de la qual el
Síndic de Greuges i els serveis jurídics, en els informes que va sol·licitar-los,
van dir-li que complís i
que, precisa, “no es va objectar falta de competència” de la JEC. El jutge fins
i tot indica al govern català
que la Loreg permet una
llei electoral i una junta
electoral per a tot Catalunya, i no s’ha fet.
Vista a la tardor
Un cop es presentin els escrits d’acusació i defensa,
el judici contra Torra podria celebrar-se cap a la
tardor, abans o després
del que han d’afrontar
cinc membres de la mesa
del Parlament, acusats de
desobediència per l’1-O.
Els judicis no poden coincidir, ja que el president
del TSJC, Jesús María Barrientos, sempre ha de presidir les vistes a l’alt tribunal català. La resolució no
serà ferma i s’hi podrà presentar recurs al Suprem,
que podria trigar a resoldre’l un any llarg. ■

Montero veta la
possibilitat d’aixecar
el control financer
a La ministra afirma

que s’ha de mantenir
per les afirmacions de
l’executiu català

Redacció
BARCELONA

La ministra d’Hisenda en
funcions, María Jesús
Montero, va afirmar ahir a
Barcelona que el govern
espanyol no aixecarà el
control financer reforçat
dels comptes de la Generalitat. Per Montero, el que
impossibilita
l’aixecament del control són les
“afirmacions desafortunades” del govern sobre
les seves intencions políti-

ques. La ministra en funcions va justificar la seva
posició recordant les paraules de Torra al Parlament l’endemà que acabés
la vista oral del judici de
l’1-O. Aquell dia, Torra va
afirmar: “Ho tornarem a
fer, perquè aquest país té
clar el que vol, la independència.” Segons Montero,
que ha argumentat que
l’executiu espanyol ha de
vetllar perquè “el diner públic tingui com a finalitat
allò que la llei permet”, no
pot aixecar el control
mentre la Generalitat continuï dient que “tornarà a
intentar la constitució
d’un procés que s’està jutjant”. ■
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El Parlament insta
al compliment de la
resolució de l’ONU
a Demana a l’Estat que “compleixi les obligacions internacionals”
i alliberi els presos polítics a El PSC diu que no és vinculant
Òscar Palau
BARCELONA

118651-1213123Q

El Parlament es va afegir
ahir, amb els vots a favor
de JxCat, ERC, comuns i la
CUP, i en contra del bloc
del 155, a la reclamació del
govern i va aprovar una
moció que exigeix a les autoritats de l’Estat que compleixin “les seves obligacions internacionals en
matèria de drets humans”
i, en concret, el dictamen
del Grup de Treball sobre
la Detenció Arbitrària de
l’ONU, que reclama l’alliberament immediat dels
presos polítics Oriol Jun-

queras, Jordi Sànchez i
Jordi Cuixart. La cambra,
a més, es compromet a restar “amatent” a l’opinió del
mateix grup, que aviat
s’espera que s’expressi en
termes similars sobre la
demanda presentada per
Josep Rull, Raül Romeva,
Joaquim Forn i Dolors
Bassa. Així mateix, la moció denuncia la “vulneració dels drets polítics” dels
eurodiputats electes Carles Puigdemont i Toni Comín, a més de Junqueras, a
qui es vol impedir exercir
“sense cap base legal”.
El diputat d’ERC Ruben
Wagensberg va recordar

que 31 persones van ser
alliberades el 2017 al món
arran de resolucions d’aquest òrgan, que en els últims quatre anys han condicionat almenys vuit posicions del Parlament Europeu, per la qual cosa va instar el govern estatal, que
en altres països ha defensat “a ultrança” informes
d’aquest grup, a deixar de
“buscar excuses” per no
aplicar-lo. El PSC, Cs i el
PP van recordar que la resolució “no és vinculant” i
no té “cap efecte jurídic intern”, i van denunciar les
“mitges veritats” i el “poc
rigor” dels sobiranistes. ■

El president del Parlament, Roger Torrent, durant el ple d’ahir ■ ACN

La cambra rebutja renunciar a la unilateralitat
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La cambra va rebutjar ahir al
migdia, amb els vots d’ERC,
JxCat i la CUP, i l’abstenció
dels comuns, que s’instés el
govern a renunciar a la implementació de la declaració unilateral d’independència i les
lleis de desconnexió com pretenia una moció sobre el rumb
polític de l’executiu presentada per Cs. De fet, no es va
aprovar cap punt del text, que
era molt més ampli, ja que

també demanava al govern
que abandonés la “política
d’exclusió sistemàtica” del
castellà, que en edificis i espais públics “assumís” que
s’ha de respectar “la més estricta neutralitat política” i, alhora, que retirés “de manera
permanent” els llaços grocs i
altres símbols d’edificis de la
Generalitat. La moció reclamava igualment “el cessament dels injustificats tractes

de favor” als presos independentistes i deixar de fer servir
els conceptes exiliats o presos
polítics per “respecte” als que
“van suportar l’exili i van ser
presos per lluitar contra la dictadura franquista”. El Parlament va rebutjar també condemnar els “intolerables i injustificats actes de violència,
odi i atacs masclistes” el dia
de la constitució dels ajuntaments, com a Barcelona.
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Unes turistes informant-se de per què ahir el MNAC estava tancat. A la dreta a dalt, el sopar presidit pel rei ahir al MNAC, i, a baix, audiència amb Sánchez Llibre ■ JUANMA RAMOS / EFE / EFE

Un ‘Tortosa’ al rei

BOICOT · Les principals autoritats catalanes i de Barcelona no van al sopar presidit per Felip VI amb motiu de la Nit de la
Logística MNAC · La casa reial addueix motius de seguretat i fa tancar tot el dia el Museu Nacional d’Art de Catalunya per fer
l’àpat, quan amb tancar unes hores n’hi havia prou DESPISTATS · Els turistes ja estaven avisats i pocs van pujar a Montjuïc
Mireia Rourera
BARCELONA

N

i el president de la Generalitat, Quim Torra, ni cap
conseller del govern català
ni l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, van assistir ahir a la
nit al sopar que va presidir el rei Felip VI al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) amb motiu de la
Nit de la Logística i el lliurament
dels premis del Saló Internacional
de la Logística (SIL) 2019, organitzat pel Consorci de la Zona Franca.
Els únics càrrecs de la Generalitat
que van assistir al sopar van ser el
secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, i el director general del mateix departament, Xavier
Flores. El boicot al rei a qui els sectors independentistes consideren
responsable d’avalar la repressió envers Catalunya –amb el discurs parcial del 3 d’octubre del 2017, després del referèndum de l’1 d’octubre– va ser més que evident en un
dia en què gran part del país es va
queixar per la decisió –repetida– de
tancar tot el dia el MNAC per motius de seguretat.
La Zarzuela ja va fer tancar el
museu amb motiu d’un sopar pel

Mobile World Congress (MWC), el
febrer passat, i ahir, en repetir-ho,
les queixes per la prepotència del
monarca van ser sonades. Del tancament del MNAC no només se’n va
queixar el Departament de Cultura,
que opinava que, per seguretat, amb
tancar el museu a la tarda n’hi havia
prou i no calia fer-ho tot el dia.
“Quèeee?”, feien amb cara estranya
alguns turistes desinformats que
ahir al llarg del matí van caminar sota un sol de justícia fins al Palau Nacional i se’l van trobar tancat. Darrere la cinta que impedia el pas al recinte, els treballadors del centre explicaven als turistes el perquè, i a
molts els semblava absurd.
“El vostre rei fa tancar un museu nacional?”, es preguntava una turista
francesa. Això és el que deia una nota escrita en català, castellà i anglès
que es podia llegir a la porta del museu, però que els treballadors havien
fotocopiat per a qui ho demanés.
De tota manera, van ser pocs els
turistes que van anar al MNAC, ja
que la majoria estaven avisats (pels
hotels, pels guies....). “No com al
mes de febrer pel MWC, que ens va
agafar a tots per sorpresa”, deia un
treballador. I explicava que aquesta
vegada sí que es va poder avisar els

12 grups que havien contractat la
visita perquè no ho fessin i retornat
les entrades als qui les havien comprat per internet. Entre els grups hi
havia uns centres cívics que “venien
a veure els últims dies de l’exposició
d’Antoni Fabrés”, va dir.
“Un dijous normal venem més de
3.000 entrades, imagina’t quina
pèrdua, però també és una qüestió
d’imatge, perquè molts turistes venen pocs dies, i si avui els tanques el
museu, doncs ja m’explicaràs”, explicava un altre treballador del museu. “Ja podem anar organitzant la
Nit dels Museus, ja, que després ens
el tanquen de dia, ni que només sigui per demostrar que tenen la paella pel mànec”, es queixava l’escriptor Màrius Serra a través de Twitter. “Això és una autèntica vergonya
i un insult a la cultura i a la intel·ligència per part de qui ho ordena i
qui ho tolera. No m’imagino el president Macron fent tancar el Louvre
per un sopar de logística” denunciava Antoni Gelonch, director de la
col·lecció Gelonch Viladegut de gravats, una de les més importants
d’Europa. També a la xarxa es va
comparar la decisió del rei de passar
per sobre de les institucions catalanes tancant el MNAC amb “el que

3

audiències va
fer el rei al matí:
amb el Col·legi
d’Advocats de
Tarragona, amb
Barcelona Global
i amb Foment del
Treball.

5

membres del Collegi d’Advocats de
Tarragona es van
pronunciar en contra
de la trobada, que
no va ser votada per
la junta de govern.

3.000

entrades va deixar
de vendre ahir el
MNAC pel tancament
ordenat pel rei. També es va anul·lar la
visita que havien
concertat 12 grups.

feia Franco”. Van ser molts els que
van considerar que els dos darrers
sopars blindats al MNAC (el d’ahir i
el del MWC) responen a la voluntat
del rei d’evitar l’immens rebuig que
genera a Catalunya i que es va poder
veure, per exemple, en el sopar que
va fer l’abril del 2018 al Palau de la
Música, quan milers de persones, algunes convocades pels CDR, van fer
una cassolada i el van rebre amb
xiulets i insults, i va haver de sortir
escortat pels antidisturbis.
Els que ahir sí que van voler saludar el rei van ser diversos empresaris i els advocats de Tarragona que,
durant el matí, van ser rebuts al Palauet Albéniz. Primer va rebre una
representació de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Tarragona (ICAT),
encapçalada pel degà Manel Albiac,
un visita que no va agradar a tota la
junta, en no haver estat comunicada. Després va rebre l’associació
Barcelona Global (formada por unes
200 empreses, entre les quals hi ha
CaixaBank, Banc Sabadell, Abertis,
Agbar, Accenture i Cuatrecasas), el
president de la qual, Pau Guardans,
li va demanar que torni “el prestigi
perdut a Barcelona” i, finalment, el
president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. ■
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ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
MOLLET DEL VALLÈS

Josep Monràs

Alcalde de Mollet del Vallès (PSC)

“L’única
marca
electoral es
diu Mollet”
PACTE “A Barcelona no hi hagut cap operació d’Estat
com ha dit ERC, aquí el que hi ha hagut és una operació de
fílies i fòbies” ALTERNATIVA “La solució és canviar el
full de ruta, tornar a governar per a tots els catalans”
Virtudes Pérez
MOLLET DEL VALLÈS

J

osep Monràs és alcalde de Mollet
des de l’any 2004. Aquestes eleccions ha obtingut 10 regidors,
tres més que l’any 2015. L’oposició ha fracassat en l’intent de presentar
una alternativa de canvi i això li ha permès afrontar un nou mandat en minoria.
Ell assegura que aposta pel diàleg amb
totes les forces, sense excepció.
Ha patit per la possibilitat de perdre l’alcaldia tot i haver tingut 3 regidors més
que el 2015?
Si he de dir la veritat, no he patit perquè
creia que el sentit comú, i també el sentit
democràtic, imperarien. Quan el PSC ha
estat la força majoritària, amb 10 regidors i 8.000 vots, semblava que la suma
de quatre partits que durant l’últim
mandat no han tingut massa bona relació era molt complicada. El que sí tenia
era preocupació, perquè si això hagués
passat, no sé què li hauria passat a la ciutat en el seu funcionament quotidià. Sortosament el sentit comú, en aquest cas,
de Podem, no ho ha fet possible.
De tota manera, vostès tampoc han sumat amb Podem com ha passat, per
exemple, a Sabadell. Per què?
No era necessari, perquè érem la força
més votada amb diferència. Jo no he volgut construir una proposta en contra i
he volgut arribar a acords amb totes les

forces polítiques en benefici de la ciutat
de Mollet.
De fet, té experiència a governar en minoria. Ho ha fet aquests últims anys
amb 7 regidors. Com afronta el mandat?
Amb una actitud que és la mateixa que
en els últims anys. En política, dir i fer
han d’anar en la mateixa direcció. Jo intentaré sumar, i si en aquests quatre
anys he estat al capdavant amb 7 regidors i ho hem pogut aprovar tot, fins i tot
temes de planejament general que necessiten una majoria absoluta, crec humilment que es demostra aquesta capacitat de diàleg i consens. Cal intentar sumar el major nombre de suports sense
mirar la marca electoral i solament mirant una única marca electoral que és
diu Mollet.
Vostè creu que l’avenç electoral es deu
només a mèrits propis o també a les
conseqüències del bon resultat del
PSOE en les generals?
Les dues coses, perquè, a més, ho puc explicar de la forma més gràfica possible.
Josep Monràs ha tingut 700 vots més
que la marca electoral. Van coincidir
dues eleccions, i si a les europees vaig obtenir 7.200 vots, a les municipals en vaig
tenir 8.000.
Diria que ha superat d’alguna manera la
crisi del 2015 en què el portaveu d’ERC,
Oriol López, lamentava que a Sabadell
s’hagués acabat el bustisme i, en canvi,
aquí continués el monrasisme.

JUANMA RAMOS
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La ciutat de Mollet ho té superat, però algunes persones tenen condicionants
mentals que els impedeixen avançar,
com demostra el fet que en el discurs
d’investidura de l’alcalde, fa quinze dies,
la mateixa persona va parlar de règim,
demostrant una manca de respecte absolut a la decisió democràtica que ha
pres la ciutadania.
Després de quatre anys de govern quadripartit, el PSC ha recuperat Sabadell,
però el dia de la constitució de l’Ajuntament l’alcaldessa actual va sortir escortada per la policia acusada de corrupció.
Què n’opina?
Jo he patit en carn pròpia aquest tipus
d’actituds. Quin sentit té que 80 persones vinguin davant de casa meva a dirme “fill de puta” i tot el que vulguis pel fet
que jo no donava suporta l’1-O? Vol dir
que quan tu penses diferent l’única acció
possible ha de ser l’agressió? En el cas de
Sabadell, aquells que cridaven estaven
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fent exactament el mateix en un altre
lloc com és Sant Cugat del Vallès. Em
sembla que ens estem bevent l’enteniment. Totes les formacions haurien de
fer molta pedagogia per reduir l’agressivitat.
Tampoc li deu haver agradat la resposta
d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona.
Molts parlen de pacte contra natura...
Alguns fins i tot ho interpreten en clau
d’Estat.
Que ERC pugui dir que si Ernest Maragall no ha estat alcalde de Barcelona és
perquè hi ha hagut una operació d’Estat,
em sorprèn. Per favor, mirem l’hemeroteca, mirem el que ha passat durant
aquests quatre anys a l’Ajuntament de
Barcelona. Mirem les declaracions que
han fet els uns i els altres, que no han
anat en la direcció de fer-se amics sinó
tot el contrari. Aquí no hi ha cap operació d’Estat, aquí hi ha una operació de fílies i fòbies.
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Llicenciat en
psicologia i amant
de l’esport
Josep Monràs va néixer a Mollet
del Vallès l’any 1960. Al seu blog
personal es presenta a si mateix com “el fill de la Juanita,
la de les mongetes”. Ho fa en
honor dels seus pares, que
tenien una parada de llegums al mercat i dels
quals, assegura, va aprendre “el valor de l’esforç i la
feina”.
Llicenciat en psicologia per la
Universitat Autònoma de
Barcelona i amb un postgrau en desenvolupament
urbà, la seva passió per l’esports la va concretar en una
titulació superior de bàsquet.
Del 1984 al 1992 va exercir
com a professor a l’escola cooperativa Sant Gervasi i l’any
1991 va entrar a l’Ajuntament
de Mollet com a regidor d’Esports, i el 1992 va ser responsable de la subseu olímpica de
Mollet.
És alcalde de Mollet des de
l’any 2004 i també president
de la B-30 un lobby que agrupa 23 ajuntaments de Catalunya interessants a millorar
les condicions econòmiques
i de connectivitat.

❝

❝

El seu model de país quin és, un model
federal?
Totalment. Crec que és el que té sentit, és
a dir, encaix en el món globalitzat. Crec
que hem de tenir un nivell de competències més elevat i que això significaria una
descentralització més gran de l’Estat,
perquè ara tot gira entorn de Madrid.

❝

Una persona que ara
mateix és un fugitiu, no pot
ser que condicioni les
polítiques reals que ha de
tenir Catalunya

El que ha passat a Sant
Fost és el súmmum del
transfuguisme. Qui s’ha de
justificar són ERC i els
comuns, no pas jo

Vostè ha trencat relacions institucionals
amb Sant Fost de Campsentelles després que l’alcaldessa renunciés al PSC
per ser proclamada alcaldessa. Com ho
justifica?
És un tema d’absoluta singularitat. Algú
es pot repassar els documents contra el
transfuguisme, que van signar en el seu
dia tots els partits? Una cosa és que hi
hagi un diputat al Parlament que es canviï de partit, però és que el que ha passat
a Sant Fost és el súmmum del transfuguisme. Una regidora d’un partit polític accepta l’alcaldia sent trànsfuga. En tot
cas, aquí qui s’ha de justificar són ERC i
els comuns, no pas jo.

interessos. Si el govern de la Generalitat
volia fer un referèndum, tenia la capacitat d’obrir tots els equipaments que ells
mateixos gestionen. Per què ens posa a
davant als ajuntaments? No és possible.
Jo havia de signar un paper i els meus
serveis jurídics em van dir que si ho feia
estava cometent prevaricació… Jo crec
que quan un té la màxima responsabilitat de ser alcalde, vingui de la formació
que vingui, el primer de tot és complir
amb la legalitat. Jo crec que en aquell
moment el president Puigdemont va cometre un error emmerdant els alcaldes,
com alguns li vam dir públicament.

No s’hauria d’haver arribat fins aquí.
Ara, també dic que no es pot culpar sempre a l’altre. També un ha de veure què
ha fet per arribar a aquesta situació. Totes aquestes persones han de fer autocrítica i no sé si tots, o uns quants o alguns,
però han enganyat emotivament a molts
ciutadans de Catalunya que es van creure l’engany. I ho dic des de la pena.

Com ha viscut tot el procés judicial?
Jo crec que en el judici s’han pogut sentir
moltes coses si un estava atent i no amb
una bena als ulls. Tinc la sensació que alguns preveien que no passaria res, que
dirien “això ha estat una festa democràtica i no passa res”… I, per tant, jo crec
que van cometre un error d’estratègia.

Tot i les eleccions, sembla que hi ha posicions enrocades que no canvien. Quina
és la seva proposta per superar aquesta
situació?
La solució és canviar el full de ruta. Tornem a governar per tots els catalans.
Trobarem aliances, i això no vol dir renunciar al nostre model de país, de ningú. Però comencem a generar riquesa,
benestar. Anem a negociar a l’Estat i no
renunciem a fer coses pel meu model, però no totes les coses pel meu model. I,
d’altra banda, algú haurà de prendre
consciència que una persona que ara
mateix és un fugitiu, no pot ser que condicioni les polítiques reals que ha de tenir Catalunya.
Tal com van les negociacions, vostè creu
que hi haurà noves eleccions generals?
Jo desitjo que hi hagi seny. No podem posar en risc el país. Comencem a treballar.
L’altra alternativa no existeix, són eleccions. Ara mateix, o hi ha un govern presidit per Pedro Sánchez o hi ha eleccions.
No hi ha més alternatives aritmètiques.

Els municipis estem
ofegats. Per tant, el tema
del finançament municipal
s’ha d’afrontar de manera
seriosa i rigorosa

Per què no va cedir espai al referèndum
de l’1-O?
Primer de tot, és un tema de legalitat. Jo
crec que hem de fer un replantejament.
Si nosaltres volem modificar la legalitat,
treballem per modificar la legalitat. No la
vulnerem en funció dels nostres propis

ha moltes coses molt rellevants que el govern actual és incapaç d’afrontar.

Com qualifica el govern del president
Torra?
Paralitzat, sense cap tipus d’iniciativa,
solament parlant del procés, però jo vull
parlar de com estan els pagaments que la
Generalitat té pendents amb els ajuntaments, que vol dir amb els seus ciutadans. Jo vull parlar de com estan els expedients d’ajudes a les persones vulnerables, jo vull parlar de com estan les inversions a les escoles públiques. I d’això no
se’n parla. Els alcaldes coneixem la realitat crua i dura de molts ciutadans. I la
Generalitat l’hauria de tenir present. Hi

I pel que fa als ajuntaments, quina és la
seva principal demanda?
Si ho pensem bé, tot és de la incumbència del món municipal. Tot, el que és seu i
el que no. Els municipis estem ofegats.
Per tant, el finançament municipal s’ha
d’afrontar de manera seriosa i rigorosa. I
els polítics del Congrés i de tots els parlaments han de ser conscients que tots els
ajuntaments de l’Estat, de diferents colors, estan afrontant coses que haurien
d’afrontar ells. D’habitatge, de vulnerabilitat familiar, d’inversions sense tenir
prou recursos. I a través de normes superiors ens tenen escanyats. Tots els municipis d’Espanya serien rics si només fessin allò en què tenen competència legal.
Jo cada any tinc 100.000 euros d’arranjament de les escoles públiques. Abans
n’hi havia 100.000 de meus i 100.000
més de la Generalitat de Catalunya, que
fa anys que van desaparèixer, com van
desaparèixer per a les escoles bressol o
les escoles de música.
Quines són les prioritats del mandat?
La ciutat s’ha de continuar convertint en
una ciutat educadora. En segon lloc, volem continuar amb un tema que ara és
d’actualitat, però que ja fa temps que treballem, pel qual el 2015 ens van nomenar Capital Europea del Medi Ambient.
Hem d’anar avançant en aquesta ciutat
verda, de justícia ambiental. I això inclou
des d’un parc públic fins a l’eficiència de
la llum i l’aigua i el tractament de residus. Un tercer element és la ciutat digital, la ciutat intel·ligent; utilitzar les noves tecnologies per a moltes coses, com
ara la gestió municipal. I un de més genèric és treballar pel 2030, que és aquesta
voluntat de l’ONU que marca l’objectiu
del 2030 des de molts àmbits. ■

