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La graella

TV3

   06.00   Notícies 3/24.  
  13.10   TV3xunTUB  .  L’actriu Àurea Márquez 

és la Gemma de Com si fos ahir i 
aquest dissabte ha penjat la seva story 
per al programa. En aquesta secció, 
explica com és fer una sèrie diària i 
passar tantes hores dins d’un plató .

  13.45   Zona zàping.  .  Aquesta edició del 
programa es fa ressò de l’ascens a 
Primera Divisió del RCD Mallorca 
gràcies una remuntada èpica davant 
del Deportivo de la Corunya. També es 
pot reviure el títol de lliga aconseguit 
pel Barça de futbol sala, es veu un punt 
de tenis de taula que s’ha fet viral i es 
mostra el xou de Luis Suárez a la Copa 
Amèrica. 

  14.30   Telenotícies migdia. 
 Amb Ramon Pellicer i Cristina Riba. 

Esports: Artur Peguera. 
  15.45   Tarda de cine. Àngels i dimonis.  

Robert Langdon, expert professor en 
temes religiosos de la Universitat de 
Harvard, descobreix evidències del 
ressorgiment d’una antiga germandat 
secreta coneguda com els Illuminati, 
l’organització clandestina més 
poderosa de la història .

  18.10   Tarda de cine. On t’amagues?  
Han passat 10 anys des que el Mathieu 
va desaparèixer. Deu anys en què 
la seva mare ha estat esperant el 
seu retorn. La seva fi lla, la Caroline, 
decideix actuar per posar fi  al calvari de 
la família i comença la seva cerca 

  20.00   Atrapa’m si pots  .  Concurs amb 
Llucià Ferrer. Programa de preguntes 
i respostes que convida l’espectador a 
participar des de casa seva .

  21.00   Telenotícies vespre. 
 Amb Ramon Pellicer i Cristina Riba. 

Esports: Artur Peguera. 
  22.00   Preguntes freqüents  .  Amb 

Cristina Puig. Col·laboran Quico Sallés, 
Maiol Roger i Pilar Rahola. Anàlisi 
de la realitat catalana que combina la 
informació més rigorosa amb l’humor 
i l’entreteniment, i que dona veu als 
protagonistes .

  01.30   Notícies 3/24.  
  03.00   Ritmes a l’estudi.  
  04.00   Blues a l’estudi.   

SUPER 3 / 33
   06.01   Tork  .
  06.50   Les tres bessones  .
  07.35   Les investigacions de la Mirette.  
  07.57   Comptem amb la Paula  .
  08.30   El Mic i els seus amics.  
  08.57   Wowzzy Baboom.    La sister respon .
  09.27   Els bons ossos bruns: Ja és 

primavera!  
  09.53   Històries dels caçadors de 

monstres: A cavalcar!  
  10.38   La família del Super3.  
  11.05   Les Sisters  .
  11.52   Prodigiosa: Les aventures de 

Ladybug i Gat Noir  .
  12.36   Els germans Kratt  .
  13.20   Salve, rei Julien!  
  14.06   El detectiu Conan.  
  14.51   Oddbods  .
  15.30   Cine.   Robby, Toby i el viatge 

fantàstic  .  
  17.06   Rupert & Sam  .
  17.15   Artús i els vailets de la Taula 

Rodona  .
  17.50   Zip Zip  .
  18.26   Els germans Kratt  .
  19.11   Prodigiosa: Les aventures de 

Ladybug i Gat Noir  .
  19.55   Dracs: el regal de la fúria 

nocturna.  
  20.17   En Grizzy i els lèmmings  .
  20.39   Cine.   Pinotxo 3000  .  
  21.55   L’odissea del menjar.  (Últim 

programa de la temporada.).  
  22.55   El documental. City for sale.  
  00.15   Cine.   Ciutat salvatge  .  
  01.10   Cartes de Baghdad.  
  02.40   Plantes que es porten 

malament.   www.elpuntavui.tv

La nostra graella

10.30 Notícies locals.  
11.00 Teló de fons. Festival Grec: companyies

d’ara i aquí. Reemissió. 
11.30 Notícies locals.  
12.30 Torna-la a tocar, Sam. Reemissió. 
13.00 Notícies locals.  
14.00 Protagonistes. Xevi Sala. Reemissió. 
14.30 Notícies locals.  
15.30 Protagonistes. Carmen Zapata.

Reemissió. 

18.00 La Corda + Et toca a tu.  La Corda és
una acció teatral que es duu a terme dins
l’aula d’un institut i que pretén fer reflexionar
els joves sobre les violències de gènere.
Després del monòleg es porta a terme un
debat amb els nois i noies presents. És una
proposta de la companyia Tedebat a partir
d’un text de la dramaturga Clàudia Cedó .

19.00 Viure des de l’essència. Reemissió. 
19.30 Notícies locals.  
20.30 Teló de fons. Festival Grec: companyies

d’ara i aquí. Reemissió. 
21.00 Protagonistes. Llorenç Puig.  
21.30 Notícies locals. Inclou L’Informatiu

Anoia, L’Informatiu Tarragona, L’Informatiu
Tortosa, L’Informatiu Barcelona i L’informatiu
Maresme. 

22.00 Cicle JajaJazz. Gemma Abrié.  La
cantant Gemma Abrié presenta un concert en
format solo en el qual pretén mostrar el seu
vessant més honest i senzill, amb la veu i
l’emoció com a elements vertebradors de
l’expressió musical. Reemissió.

23.50 Notícies locals. 

La periodista Mireia Rourera entrevista Llorenç Puig,
delegat de la Companyia de Jesús a Catalunya, que
ens parlarà sobre els casos de pederàstia i què estan
fent els jesuïtes respecte a això.

Conversa amb Llorenç Puig

21.00 PROTAGONISTES

La televisió

Conversa amb Camilla Läckberg

16.00 THE WEEKLY MAG

El programa que condueix Marcela Topor avui aco-
miadarà la temporada amb una edició farcida de sor-
preses. Parlarem amb Camilla Läckberg, considerada
una de les reines europees del crim, que ens presen-
tarà la seva última novel·la La gàbia d’or, un thriller
psicològic amb una heroïna com a protagonista.
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De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda, 
i divendres 
de 8 del matí a 2 de la tarda

Cal presentar 
la targeta 

directament 
a la taquilla

DINOSFERA

C. de les Escoles, s/n
Coll de Nargó
(Alt Urgell)

Preu de 
l’entrada: 3,50 euros

Cal presentar 
la targeta 

directament 
a la taquilla

MUSEU DE LA 
CONCA 
DELLÀ

C/ del Museu, 4 
Isona 

(Pallars Jussà)

Preu de 
l’entrada: 3,50 euros

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

de subscriptor

MUSEU DE LA
CIÈNCIA I DE
LA TÈCNICA 

DE CATALUNYA
Rambla d’Ègara, 270

Terrassa

Preu de l’entrada:
4,50 €

OFERTA 2x1 
LIMITADA

OFERTA 2x1 
LIMITADA

OFERTA 2x1 
LIMITADA

AQUABRAVA
Temporada 2019

Ctra. de Roses a
Cadaqués, 

km 0,78 de Roses

OFERTA 
2x1 LIMITADA

Preu de l’entrada: 32 euros
dia complet adult

(No acumulable a altres 
ofertes i/o promocions)
Per a més informació:
www.aquabrava.com

Directament amb la targeta de subscriptor a les taquilles 

LISA & CARLOS
PIANO & GUITARRA   
Adagio del Concierto de Aranjuez

Festival de Guitarra 
Girona - Costa Brava

Auditori Viader de la Casa de
Cultura de Girona, 
dijous 18 de juliol, 
a les 8 del vespre

Alfolí de la Sal de l’Escala,
dijous 25 de juliol, 
a les 8 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu: 10 €(Girona), 12 € (l’Escala)

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

MUNAY 
FESTIVAL 

Breda, 
del divendres 12 de juliol 
a les 12 del migdia fins al

diumenge 14 de juliol 
a les 9 del vespre 

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 80 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

UNA ENTRADA
GRATUÏTA

JARDINS SANTA
CLOTILDE

Ctra. de Blanes, km 652 
de Lloret de Mar

Horaris:
De dilluns a diumenge

D’abril a setembre,
de 10 del matí a 8 del vespre

D’octubre a març,
de 10 del matí a 5 de la tarda

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

cfarre
Resaltado



Es manté l’alerta
ESPERANÇA · Estabilitzat
el 80% de l’incendi que
afecta la Ribera d’Ebre,
el Segrià i les Garrigues

ONADA · El termòmetre
s’enfila fins als 44 graus i es
registren rècords en una
cinquantena de poblacions

NACIONAL P6-11

Un hidroavió remulla una zona on el foc començava a revifar a prop de Maials ■ ÒSCAR PALAU

PREOCUPACIÓ · Les altes
temperatures fan témer que
avui es produeixin noves
revifades del foc a la zona 

Brasa sobre les brases
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1,50€

ELS NOSTRES
AJUNTAMENTS

VILASSAR DE MAR

Damià del Clot
“Hem de fer
pedagogia  
del procés”
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LNACIONAL P12

Suport europeu
a Puigdemont,
Junqueras i Comín
Membres de l’Assemblea Parlamentària
del Consell d’Europa reclamen que es
respectin els drets dels eurodiputats

NACIONAL P15

Òmnium vol
una resposta
unitària a les
condemnes
als presos
Cuixart fa una crida
contra la resignació

CULTURA I ESPECTACLES P22,23

L’escriptora sabadellenca ha estat premiada per la
novel·la ‘La memòria de l’aigua’

Montse Barderi
guanya el Bertrana
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ordi Casanovas, el
dramaturg que tan

bones hores de teatre
ens ha donat, presen-
ta aquest Grec 2019,
el festival d’estiu que
ja ha arrencat la seva

programació a Barcelona, Valenciana
(La realitat no és suficient). Un espec-
tacle que beu del teatre documental i
que grata en tres eixos que van marcar
els anys 90: el crim de les noies d’Al-
càsser i l’explotació mediàtica que se’n
va fer, els excessos del mandat
d’Eduardo Zaplana, i la línia d’oci que
es va moure amb l’etiqueta de la “Ruta
del Bacalao”. Casanovas parla de deliri,
més que dels excessos que va suposar
aquest viure sense dormir.

Toni Gomila, un altre dels bons
bons, hi presentarà Rostoll cremat, on
en aquest cas ens parla de Mallorca,
de com ha acabat transformant el tu-
risme els mallorquins, ja sigui que tre-
ballen al sector o que senzillament
conviuen amb els excessos del turis-
me. Seríem davant d’un altre deliri.

Aquest fris sobre el present als Pa-
ïsos Catalans l’arrodonirà Sol Picó i la
banda Chapicó, que porten Animal de

séquia, una exploració en la cultura po-
pular del País Valencià que també es fi-
xa en l’evolució de la tradició.

N’he parlat amb tots tres, en con-
versa a les biblioteques, i les seves pa-
raules i reflexions em ressonen i pro-
jecten ara que tenim un altre exemple
de deliri en forma de foc forestal des-
mesurat i devorador. Com passa so-
vint, la velocitat que ha agafat el nostre
temps genera retards. El més urgent,
apagar l’incendi, tapa un debat més de
fons. Quin país tenim, quin país hem
fet? I el debat que ofereix al Principat
aquest incendi, el permet d’una mane-
ra més agradable, allunyada de la tra-
gèdia, l’escenari. En tot cas el deliri se-
ria el fil que uneix cada un dels plante-
jaments. Com hem canviat, i què es-
tem disposats a canviar en les nostres
pràctiques i vides per corregir aquest
present més aberrant, amb una eco-
nomia extractiva, que buida territoris i
en satura d’altres, i on el diner, i un
canvi de valors brutal, ho capgira tot.
L’incendi de la Ribera d’Ebre, deia Ro-
ser Vernet, coordinadora de Prioritat,
el projecte que pensa i repensa un
Priorat amb paisatge cultural agrari
patrimoni de tots, costarà d’extingir,
però fa anys que s’estava preparant.

J

Keep calm
Xavier Graset

Deliri

La velocitat que ha agafat el
nostre temps genera retards

es escoles angleses estan substi-
tuint els rellotges de busques
pels digitals perquè, segons els

professors, els nens i nenes del país
del Big Ben han desaprès d’interpretar
els primers. Tampoc cal fer-ne un dra-
ma. Un dia també vam deixar d’enten-
dre els rellotges de sol. Jo, davant un
rellotge de sol, no n’he tret mai l’aigua
clara. Un dia en vaig observar un mol-
ta estona. Vaig estudiar l’ombra, vaig
fer sumes i restes per ajustar-lo a la in-
clinació solar i em sortia una hora que
no podia ser i que es contradeia amb la
del meu rellotge de canell. Els rellotges
de sol solen incorporar una llegenda
referida a la volatilitat o la fatalitat del
temps: tempus fugit, carpe diem, om-
nes feriunt ultima necat... Per a més
humiliació i escarni aquell rellotge de-
ia en perfecte català: “¿Què mires,
mussol? Soc un rellotge de sol.”

El que passa és que els anglesos es-
tan obsedits amb la puntualitat, i els
rellotges digitals els asseguren més
que els altres arribar a l’hora exacta a
classe, a una cita o a la sessió de la
Cambra dels Comuns on aquests dies
es decideix el Brexit. Nosaltres en això

L

som més flexibles. Les busques són
manipulables o elles mateixes man-
droses, i sempre pots dir que segons el
teu rellotge has arribat a l’hora en
punt quan al rellotge de l’altre passen
cinc o deu minuts. A més: l’excusa per
arribar tard als llocs acostuma a ser el
trànsit i la falta d’aparcament, suposo
que també per als anglesos per molt
que es guiïn amb rellotges infal·libles.

Al meu pare se li va ocórrer com-
prar un rellotge de pèndol per penjar-
lo a una paret que trobava buida. Se li
havia de donar corda i ajustar-li els
contrapesos cada dia. A la nit, el soroll
del pèndol s’imposava per tota la casa.

Els quarts i les hores queien lúgubres.
Al final el vam aturar i va quedar com
un objecte de fer bonic. Cada cop que
m’enrabio amb els que volen silenciar
les campanes dels campanars perquè
de nit no poden dormir i de dia s’ata-
balen faig examen de consciència i
penso en aquell rellotge condemnat a
no fer la seva funció.

El meu cotxe va equipat amb un re-
llotge digital. Representa que està con-
nectat amb un satèl·lit que li dona or-
dres, però en realitat va una mica al
seu aire. Els dies de canvi d’hora no
sempre respon a l’estímul. Me’n vaig
adonar un dia que em vaig aturar a
l’àrea de servei del Penedès per esmor-
zar una mica. Anava amb l’hora antiga
del dia abans. Vaig fer el canvi ma-
nualment. Des de llavors, cada cop que
m’aturo a l’àrea del Penedès, el rellot-
ge s’endarrereix una hora tot sol.
Aquests rellotges són una branca de la
robòtica. Ja diuen que els robots un
dia imposaran la seva voluntat al mar-
ge de la nostra. Diuen que el Brexit se-
rà efectiu, ara sí, el trenta-u d’octubre
en punt, ni una més ni una hora me-
nys. Ja en sentirem campanes.

“Els escolars
anglesos només
entenen els que són
digitals

Vuits i nous

Rellotges de busques
Manuel Cuyàs

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.Punt de Vista
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La vinyeta
Fer



o adverteix la policia i ho cons-
tatem nosaltres mateixos quan
agafem el metro: els carteris-

tes, que durant la resta de l’any bui-
den les butxaques dels usuaris més
despistats, ara a l’estiu entren en un
procés d’hiperactivitat delictiva que
converteix aquests desplaçaments en
un esport d’alt risc. Màquines expene-
dores, portes d’accés i escales mecàni-
ques són els escenaris més propensos
a les habilitats digitals dels pispes, que
troben la clientela més profitosa entre
el grapat de turistes que aquests dies
desborden Barcelona. Cent carteristes
–que algunes fons dupliquen– asset-
gen cada dia les diferents línies del
metro de la capital i, com que les for-
ces de l’ordre no donen l’abast, l’única
forma de garantir que no ens converti-
rem en presa fàcil és apujar la guàrdia.
Només cal tenir els bitllets i les targe-
tes bancàries protegits amb una bona
cremallera que ens guardarem prou

H “ No és gaire
bon senyal que les
patrulles ciutadanes
es vegin amb cor
d’esmenar la feina
de la policia

de tenir a la nostra esquena, la part
anatòmica més cobejada pels lladre-
gots subterranis. Escarmentats per la
pròpia experiència i impotents davant
la reincidència dels autors dels robato-
ris, un grup de ciutadans ha decidit
passar a l’acció per assenyalar-los i fer-
los fora del metro. Els hem pogut veu-

re en diferents reportatges periodís-
tics, assetjant els suposats carteristes
i foragitant-los amb sorollosos xiulets.
Se’ls veu benintencionats i cal adme-
tre que dotats d’una certa eficàcia, al-
menys passatgera. Però no és gaire
bon senyal que les patrulles ciutada-
nes es vegin amb cor d’esmenar la fei-
na de la policia. En primer lloc, perquè
aquesta és una tasca que no correspon
a una ciutadania que amb els seus im-
postos ja paga els uniformats –també
els agents de paisà que es fonen en la
gentada per detectar els carteristes i
tota altra mena de personal indesitja-
ble–. En segon lloc, perquè aquesta
mena d’expedicions punitives poden
caure fàcilment en l’excés i en la con-
fusió i, sense pretendre-ho, fer pagar
al capdavall justos per pecadors. No, el
metro no està més segur gràcies a les
patrulles ciutadanes, sinó més a prop
d’èpoques passades quan els linxa-
ments encara eren l’única llei.

Mans a les carteres
Xevi Sala / xsala@elpuntavui.cat

A la tres

La situació és encara crítica i
hem de mantenir-nos, per

tant, en alerta. Han cremat més de
6.000 hectàrees a la Ribera d’Ebre,
el Segrià i les Garrigues i el foc en-
cara no es pot donar per controlat
tres dies després que s’iniciés a la
zona de la Torre de l’Espanyol. Bom-
bers, agents forestals, Guàrdia Civil,
exèrcit, voluntaris i veïns de la zona
hi continuen treballant, vigilant que
no revifi. Les condicions que han ali-
mentat l’incendi i que s’estenen a
tot Catalunya –sequera, onada de
calor extraordinària i vent– han
portat el govern a adoptar mesures
dràstiques per a la protecció de les
persones i per intentar impedir que
es reprodueixin altres focs en zones
de perill molt transitades. La priori-
tat era, és, que no hi hagi un foc si-
multani, atesa la concentració de
mitjans que requereix el que encara
no tenen controlat. Sempre que
s’esdevé una catàstrofe hi ha quei-
xes dels que en resulten afectats,
com està passant ara, especial-
ment per part d’Unió de Pagesos.
Comprensibles, perquè hi ha qui
pot perdre la casa i l’esforç de tota
una vida. Potser en alguns casos,
carregades de raó. Però des de la
perspectiva de l’interès general, de
la seguretat de les persones, cal ac-
ceptar i complir amb responsabili-
tat les dures mesures restrictives
dictades pel govern.

La massa forestal de Catalunya
ocupa gairebé el 70% de la superfí-
cie, els boscos estan més abando-
nats que mai i el canvi climàtic ac-
centua el perill d’incendis, cada ve-
gada més devastadors. El govern ha
d’analitzar si les polítiques que fa
són les adequades per a un país de
boscos i si les dotacions pressupos-
tàries per a la prevenció i extinció
són suficients, però al mateix
temps cal apel·lar a la responsabili-
tat individual, al seny i a la prudèn-
cia en la nostra actuació.

Restriccions
i compromís
individual

EDITORIAL

Les cares de la notícia

El president de l’eurocambra respon als requeri-
ments de Puigdemont i Comín tard i amb un cinis-
me impropi del càrrec que ocupa. Després d’ha-
ver ignorat els dos eurodiputats electes, els res-
pon que no està en disposició de tractar-los com
a futurs membres del Parlament Europeu.

ESCRIPTORA

Cinisme

L’escriptora sabadellenca, col·laboradora d’El
Punt Avui, ha guanyat el 52è Premi Prudenci Ber-
trana amb La memòria de l’aigua, una novel·la so-
bre el destí de tres generacions de dones que
busquen el seu lloc al món. El premi es lliurarà el
17 de setembre, amb l’obra publicada.

-+=

-+=

Resposta de país
Marcel Mauri

Premi Prudenci Bertrana
Montse Barderi

-+=

Antonio Tajani

El vicepresident d’Òmnium Cultural ha demanat
que, davant la més que probable sentència dura
del Tribunal Suprem contra els presos polítics, hi
hagi una “resposta de país” assumida pels partits
i les entitats. Mauri ha assegurat que Òmnium tre-
ballarà per fer possible aquesta unitat.

VICEPRESIDENT D’ÒMNIUM

PRESIDENT DEL PARLAMENT EUROPEU
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De reüll
Maria Palau

Ho tornaran
a fer

o han tornat a fer. I ho tornaran a fer. Saben que res
els ho impedirà. I encara més: saben que el seu

tirànic comportament no provocarà ni tan sols soroll,
queixes contundents, manifestos atapeïts de
signatures, concentracions dels afectats... Ho van fer
una vegada i no va passar res, ho han tornat a fer i no ha
tornat a passar res i ho tornaran a fer tantes vegades
com els vingui de gust perquè fins i tot saben que seran
rebuts amb (encara que algunes siguin hipòcrites)
reverències. El més decebedor del sopar del rei Felip VI

en un MNAC que va ser obligat a
tancar les portes al públic durant
tot un dia és que, més enllà de la
indignació expressada a les xarxes
socials (la millor iniciativa va ser la
de l’Associació de Museòlegs, que
va obrir el museu al món virtual i va
convidar tothom a difondre les

seves obres preferides; i va ser un èxit), en veu baixa per
telèfon o d’amagat davant d’una cafetera d’oficina, no hi
hagi hagut cap acció de protesta conjunta dels
responsables del sector cultural per sortir en defensa
d’un equipament públic que estan tractant com una
sala de festes privades (no gosen, no, fer-ho amb el
Prado). El MNAC acata, tots acaten. Les altes esferes
acaten, mentre els treballadors i els visitants del museu
han vist impotents amb quina impunitat es trepitgen els
seus drets. Va passar amb el Mobile World Congress i ha
tornat a passar amb la Nit de la Logística. I tornarà a
passar. I el sopar se li haurà posat d’allò més bé.

H

Felip VI farà
tancar el
MNAC tantes
vegades com
vulgui

http://epa.cat/c/hb9nfw
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El govern de Pedro Sánchez ja
no té excuses per aplicar la llei i
acostar els nou presos polítics
pel procés a les presons
catalanes.

10
anys

20
anys

El PP català estudia pactes amb
el PSC a àmbit local. A Salou
intentaria tornar a donar
l’alcaldia als socialistes si hi ha
acord.

El vicepresident econòmic
del govern espanyol, Rodrigo
Rato, accepta rebaixar els
peatges a canvi del suport de
CiU al pressupost.

Trasllat imminent Pactes locals Suport de CiUTal dia
com
avui fa...
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bans no m’arribi
la querella de la

fiscalia, deixeu-me
aclarir que el primer
mot del títol d’aquesta
columna no és un ad-

jectiu qualificatiu, sinó un verb que des-
criu l’acció executada per la gent
d’aquest país durant la visita reial
d’aquest dijous a Barcelona. El divorci
entre la gran majoria del poble de Cata-
lunya i el Borbó és ja irreversible i defi-
nitiu. Segons el Centre d’Estudis d’Opi-
nió, el 75,9% dels catalans rebutgen el
rei i la monarquia. És més, la situació ha
evolucionat de rebutjar cada visita reial
amb protestes i manifestacions, a igno-
rar completament la presència del rei al
nostre país. Dijous el cap de l’Estat va
presidir un sopar a Barcelona, i la reac-
ció popular va ser nul·la. Ni protestes ni
crits. Res de res. Ni tan sols s’ha res-
post a la provocació innecessària de
tancar el Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya durant tot el dia “per motius de
seguretat”. Res. Ni cas. És molt signifi-
catiu i potser és més dur que la protes-
ta. El Borbó va respondre amb la matei-

xa moneda, tot s’ha de dir. Es va dedi-
car a rebre en audiència els seus acòlits
més fidels i va ignorar completament el
75% esmentat. Cap gest, cap esforç,
cap empatia.

Mentrestant, a la mateixa hora, l’Es-
pai Endesa de Barcelona acollia la 19a
edició de la Nit de les Revistes i la
Premsa en Català. Allà sí que hi era tot-
hom: les màximes autoritats del país
–amb excepció del president Torra, que
va haver de delegar a última hora en el
vicepresident Aragonès amb motiu del
trist incendi del sud del país– i els refe-
rents més importants de la política, la
cultura i els mitjans de comunicació,
participant activament en la gala anual
dels editors de revistes i mitjans digitals
de Catalunya. Una imatge molt potent
que es produïa en el mateix moment
que el rei sopava amb els seus súbdits
més lleials, ignorat per la immensa ma-
joria de la societat catalana. Potser en-
cara no veiem la llum de la llibertat al fi-
nal del túnel, però s’estan produint se-
nyals de desconnexió molt importants
que ens omplen d’esperança.

A

Full de ruta
Germà Capdevila

Ignorant el rei

Ni protestes ni crits. Res de
res. És molt significatiu i
potser és més dur que la
protesta. El Borbó va
respondre amb la mateixa
moneda

a candidatura Eines de País ha
guanyat clarament les eleccions a
la Cambra de Comerç de Barcelo-

na i també ha col·locat gent en altres
cambres del país. Sens dubte ha estat
una sorpresa, potser per a la mateixa
candidatura, i sobretot per als candi-
dats de les elits tradicionals de la Cam-
bra (i de l’empresariat) així com per als
ideòlegs (intel·lectuals orgànics)
d’aquestes elits, que ho han descrit
com un “veritable xoc”.

AQUESTS IDEÒLEGS ES PREGUNTEN com és
que ha passat això, i donen una respos-
ta evident en una democràcia: els po-
tencials votants de les elits tradicio-
nals de la Cambra no varen anar a votar
de manera suficient, al contrari que els
de la candidatura guanyadora. Es pre-
gunten per què va passar, i són curio-
ses, i profundament antidemocrà-
tiques, les raons que donen. La princi-
pal és que es va canviar el procediment
de votació en un doble sentit: es va
permetre el vot electrònic i, a més, es
va posar fi al sistema tradicional d’elec-
ció que consistia a pactar prèviament,

L entre les elits de la Cambra i de l’em-
presariat, els candidats que acabaven
guanyant. Com que ara han anat a
votar més empreses petites i autònoms
i hi havia diferents candidatures no
pactades, s’ha produït un altre resul-
tat. La conseqüència ha estat que les
elits tradicionals han perdut, i per això
aquest nou procediment no els agrada i
el fan culpable de la seva derrota.
En cap moment reconeixen que, tot i
que el nivell de participació continua
essent baix, ha estat molt superior al
que era tradicionalment en aquestes
eleccions i, per tant, relativament més
democràtic. Al contrari, s’atreveixen a
dir que l’estratègia que ha seguit Eines
de País “és perjudicial per a la demo-
cràcia” i fins i tot es pregunten “com es
pot frenar aquesta estratègia antide-
mocràtica”. I els ideòlegs ens parlen
d’una suposada literatura acadèmica
segons la qual certs activismes socials
a vegades no són beneficiosos per a la
democràcia. Es refereixen a “la seva de-
mocràcia” i només se’n recorden quan
perden.

PERQUÈ LA DEMOCRÀCIA SIGNIFICA que
cada persona té un vot, independent-
ment del seu estatus social, i en aquest
cas, que cada empresa (gran, mitjana,
petita o molt petita) també té un vot. O
no? Potser això és només quan els con-
vé o quan els afavoreix? Sembla que les
elits i els seus ideòlegs preferien la si-
tuació anterior, en què anava a votar
molta menys gent i els elegits eren pac-
tats anteriorment entre les elits de les
grans empreses. Un sistema que recor-
da molt, salvant les distàncies, la xacra
que va representar el caciquisme en
l’època de la primera restauració bor-
bònica.

A MÉS, EN LA LÍNIA DEL NACIONALISME ES-
PANYOL més radical, també afirmen
que això introdueix una nova fractura,
perjudicial, en la societat catalana. En
aquest cas, segons ells, entre les petites
empreses i les mitjanes/grans. No deu
ser, més aviat, que fins ara les grans
empreses i les seves elits feien i desfe-
ien segons els convenia a la Cambra i
ara veuen que aquests privilegis se’ls
poden acabar?

Antoni Soy. Professor de la Universitat de Barcelona

Elits i democràcia
Tribuna

Professors
cremats a
l’ensenyament
b Cada dia veig més profes-
sors cremats a l’ensenya-
ment. Les estadístiques par-
len d’un 4 a un 8%. La veritat
és que la causa comença a re-
sultar clara. Les retallades en
educació, l’augment de molta
burocràcia inútil i les pres-
sions per tal que facin de tot
menys ensenyar, expliquen
gran part d’aquesta frustració
docent. De fet, i no fa pas gai-
re, va sortir a la premsa que
més del 80% dels docents se
senten mal valorats. És a dir,
en breu el percentatge de pro-
fessors cremats augmentarà.
Qualsevol docent necessita
veure que té sentit el que fa. Si
sent que està contribuint a
ensenyar se sentirà bé i ho fa-
rà amb dedicació, motivació i
vocació. En cas contrari esta-
rem adobant un sistema edu-
catiu curt de mires i ple de
mancances per als nostres

fills. Ara s’imposa més la doc-
trina d’educar hàbits que no
pas la transmissió de coneixe-
ments, és a dir, menys saber i
menys intel·ligència. Cal posar
els docents en el centre del
sistema educatiu i no pas al-
tres coses com alguns teòrics
prediquen. I en això cal valorar
el talent i el tarannà que molts
professors han adquirit du-
rant anys d’estudi i especiali-
tat. Per tal d’assolir-ho cal te-
nir empatia amb qui està a
peu d’aula, la qual cosa no te-
nen molts dels teòrics del De-
partament d’Educació, conse-
ller inclòs. Molts d’ells no im-
parteixen classes però, en
canvi, dictaminen resolucions
que impedeixen la transmis-
sió de coneixements en els
nostres centres. L’educació
per competències, els treballs
per projectes i la mateixa pe-
dagogia de moda estan rebai-
xant els nivells d’ensenya-
ment dels nostres fills. Això di-
namita la seva formació i la
possibilitat que puguin assolir

bons llocs de treball. És més,
s’està promovent el ciutadà
mediocre i els treballs brossa.
Vet aquí que molts professors,
en veure que no poden ense-
nyar el que saben, se sentin
cremats. Educar bons hàbits,
molts poden educar, però en-
senyar doctes coneixements,
sols uns pocs.
DAVID RABADÀ I VIVES
Barcelona

Som el que
donem
b Hi ha vida –mai millor dit–
més enllà del “procés”? Ro-
tundament, sí. Catalunya bat
rècords de trasplantaments
d’òrgans. No és, ans al con-
trari, una dada irrellevant,
perquè reflecteix la bona sa-
lut de què gaudeix, en gene-
ral, la nostra solidaritat, enca-
ra que, per descomptat, és
susceptible de significativa
millora. En qualsevol cas, pa-
lesa l’excel·lència de molts
professionals sanitaris cata-

lans, malgrat un sistema que
sovint els coarta. Caldria,
també, fer un reconeixement
públic als donants –vius o di-
funts– i als seus familiars;
tots ells prefereixen el com-
partir al competir. I pel que fa
a la resta de ciutadans, ne-
cessitem referents quoti-
dians i propers com aquests
on emmirallar-nos, allunyats
de la parafernàlia glamurosa i
sobredimensionada que en-
volta l’elit esportiva i artística.
Perquè la donació és un acte
de fraternitat humil però
grandiós alhora, que dignifica
la naturalesa humana i per-
met albirar, malgrat tots els
ets i uts, un futur on l’impor-
tant no sigui dirimir si l’am-
polla és mig buida o mig ple-
na, sinó intentar omplir-la. I
és així com farem viable l’es-
perançador aforisme de Con-
fuci: “No tots els homes po-
den ser il·lustres, però tots
poden arribar a ser bons.”
ÒSCAR PUJOL ESCANERO
Badalona (Barcelonès)

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

El lector escriu
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Albert Rivera, PRESIDENT DE CIUTADANS

“Si alguns volen que el sanchisme campi, que muntin un
altre partit”

La frase del dia

“Què deu tenir
el mot ‘nacionalista’
que foti tant als
imperialistes
(nacionalistes amb
imperi, que
manen)?

iuen els entesos que El venedor
de tabac, de Robert Seethaler,
(2018) és una novel·la sense

gaire relleu que descriu l’ambient de
l’antisemitisme vienès de preguerra, i
que per a saber quelcom de la curiosa
situació dels jeus a Viena a comença-
ments del segle XX, és molt millor el
clàssic de Janik & Toulmin La Viena de
Wittgenstein.

DE LA NOVEL·LA DE SEETHALER en tot cas
s’acaba d’estrenar una adaptació cine-
matogràfica (juny del 2019) del mala-
guanyat Bruno Ganz en el paper de Sig-
mund Freud. És probable que la pel·lí-
cula passi sense pena ni glòria tot i
l’atractiu de la idea de fer confluir desig
i realitat passada pel sedàs, això sí, de
la visió freudiana del món. De l’adapta-
ció del director sorprèn com tergiversa
algunes situacions respecte del que es-
criu l’autor, així, entre d’altres, l’esce-
na del noi que surt del somni en pija-
mes i va a veure Freud, i és la filla
d’aquest qui li ha deixat uns pantalons
davant d’una Gestapo vigilant. Però
més em sobtà la traducció que en fa a la
versió castellana algun intrèpid del do-
blatge, espanyolista local. Aquest fa dir
a Freud, en un moment en què els nazis
estan a punt de requisar-li el cadiram
del despatx: –“Ves a saber quin cul na-
cionalista s’hi acabarà seient.” Caram
amb la nota d’actualitat del qui dobla
en un moment de pressions i poltro-
nes! Però vet aquí que, repassant el lli-
bre de l’autor, la frase original de Freud
no és la de “nacionalista”, sinó de “na-
cionalsocialista” (pàg. 99, edició de Sa-
lamandra). Era potser més fàcil per al
doblador dir nacionalista que nacional-
socialista? Si podia dir nazi sense faltar
a la veritat. No. Possiblement la deriva
ha sigut una altra...

EL CERT ÉS QUE ESTEM INSTAL·LATS en un
permanent “a por ellos” contra aquells
que no són nacionalistes com ells. I així

D nacionalistes i nazis esdevenen sinò-
nims en boca de molts. Efectivament,
fent aquesta identificació des del seu
propi nacionalisme, actuen com opera-
ven els nazis, però des del cantó contra-
ri: ofegant qui no se sentia com ells, vie-
nesos nacionalistes de pro com Otto,
com el Roig a la pel·lícula, tots ells per-

seguits a la novel·la pels intolerants.
Què deu tenir el mot nacionalista que
foti tant als imperialistes (nacionalis-
tes amb imperi, que manen)? Ja fa
temps que veig com amb etiquetes es
condemna els qui divergeixen en apre-
ciar l’estat de coses. I mireu que n’hi ha,
de raons per a dissentir. La de traïdor
és la que té més mala bava, ja que iden-
tifica l’enemic però espera que el càstig
el faci un altre. Escriu Taleb (Jugarse
la piel, Paidós, 2019) que en algunes
sectes mafioses, entrar a la casa de nit,
i a la vora del llit clavar un punyal al ter-
ra és més càstig que degollar l’enemic,
ja que prova la plausibilitat de l’amena-
ça i recondueix el comportament de
l’enemic cap al que més interessa al si-
cari, enfront de la mort i l’espiral de
venjança.

ETIQUETAR ADVERSARIS ÉS VICIÓS: passa
també en l’economia, quan neoliberal
s’ha convertit per a molts en un insult.
Quin valor pot ser més preuat que el de
la llibertat? La submissió? I que la mi-
rada sigui nova, en un món complex en
el qual els mercats necessiten tutela,
com pot ser això dolent? També l’eti-
queta federalista ha patit força en el
camp de la política. I ja no diguem co-
munista (concepte molt més inequívoc
que socialista o socialdemòcrata: aler-
ta quan s’han d’encreuar diferents ad-
jectius per dir i no dir alhora!

SÓN ELS PLANELLS DELS ÀMBITS D’ACTUA-
CIÓ –de l’universal a allò local– i no els
personals (d’ésser i no d’estar) els que
permeten sobreposar qualificacions.
Per això deixin-me dir que, reinterpre-
tant Taleb, em confessi definitivament
com a liberal en el món global; republi-
cà (de la res publica clàssica) a l’escala
estatal; demòcrata sense matisos, par-
ticipatiu en l’àmbit local proper, i ple-
nament comuni(tari)sta amb la meva
família i els meus. Tot i que em puguin
flagel·lar pels quatre costats.

Guillem López i Casasnovas. Professor de la Universitat Pompeu Fabra

Etiquetatge malèvol
Tribuna

Sísif
Jordi
Soler

 vegades les lle-
tres esdevenen

una nosa per explicar
el sentit profund de
les coses, són sobre-
res, prescindibles. Hi

ha significats que caminen sols, sense
la necessitat de repenjar-se en la cros-
sa de l’abecedari, lliures de la juxtapo-
sició de pals, serpentins i grafies de
forma i significat capritxós. És com el
silenci, que si s’escolta amb atenció
diu molt més que el so desordenat de
les paraules convertit en soroll.

Un parèntesi, sense anar gaire lluny,
és abstracció pura, no necessita cap
lletra per ocupar l’espai, cridar l’aten-
ció, prendre vida i omplir-se de contin-

gut. Tothom identifica un parèntesi,
l’espai ínfim que respira atrapat entre
dos diminuts signes corbs. Un parèn-
tesi és ordre perquè endreça i acota el
discurs, és llibertat perquè és un espai
obert, és perfecció perquè és simètric,
és enigma en estat pur perquè és buit
de tot i ple de no res. Els parèntesis es-
tan fets de buidor per ser omplerts de
matèria, substància il·limitada. En el
seu interior tot hi té cabuda. És un ar-
mari sense fons, un llençol infinit, un
rebost de lleixes interminables.

Tothom sap què és, perquè tothom
s’hi identifica, tothom s’hi veu reflectit,
tothom tragina el seu parèntesi, per-
què la vida mateixa és un parèntesi, un
lloc efímer en el trànsit entre el no res i
l’infinit. Això mateix, la vida com un pe-
tit gran contenidor que cal omplir de
contingut. Si tot plegat es redueix a un
instant sideral, que sigui positiu. I tant
que sí, només faltaria. Llarga vida a
l’exclamació que ara i aquí s’exalta (!).

A

De set en set
Jordi Panyella

(!)

Si tot plegat es redueix a un
parèntesi, que sigui positiu.
I tant que sí, només faltaria
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Des d’Estrasburg també
arriba la solidaritat cap als
eurodiputats independen-
tistes electes sense cadira
a l’eurocambra. Una vinte-
na de diputats de l’Assem-
blea Parlamentària del
Consell d’Europa van re-
clamar ahir en una carta
“salvaguardar els drets de-
mocràtics” d’Oriol Jun-
queras, Carles Puigde-
mont i Toni Comín com a
representants al Parla-
ment Europeu. Els 23
membres veuen “molt
preocupant” les traves de
les autoritats espanyoles
perquè puguin exercir
d’eurodiputats després de
guanyar les eleccions eu-
ropees a Catalunya.

Polítics d’Alemanya,
Itàlia, Portugal, Turquia i
Dinamarca, entre d’altres,
van condemnar que el Tri-
bunal Suprem no autorit-
zés el líder d’ERC a sortir
de la presó per recollir l’ac-
ta, mentre en el cas de

Puigdemont i Comín van
criticar l’obligatorietat
d’anar a Madrid a jurar la
Constitució com a requisit
per assumir el mandat. La
vintena de membres del
Consell d’Europa, format
per més de tres-cents di-
putats, se sumen així a la

carta de suport de 76 euro-
diputats sortints i en-
trants als polítics indepen-
dentistes.

Més breu va ser la missi-
va que ahir van rebre Puig-
demont i Comín del presi-
dent del Parlament Euro-
peu, Antonio Tajani, qui es
manté al marge de la nega-
tiva espanyola al fet que
tots tres siguin eurodipu-
tats. Els exiliats havien re-

clamat “mesures urgents”
de la cambra per protegir
els seus drets polítics i ocu-
par els escons que van gua-
nyar el 26-M. Un dia des-
prés que la premsa es fes
ressò del silenci de Tajani
a les seves peticions, l’ita-
lià va redactar una respos-
ta en què es negava a ac-
tuar respecte d’aquest te-
ma. En concret, Tajani de-
fensa que l’eurocambra
només pot prendre nota
dels resultats declarats
oficialment per l’Estat es-
panyol i que “en primera
instància” resta en mans
dels seus tribunals decidir
sobre “la legalitat dels pro-
cediments i disposicions.
Sembla que els seus noms
no apareixen a la llista de
membres electes oficial-
ment comunicada per les
autoritats espanyoles”,
constata el polític de For-
za Italia. Per això, argu-
menta que no els pot “trac-
tar com a futurs mem-
bres” de la cambra.

Cop de porta ahir tam-
bé de la Defensora del Po-
ble Europeu, Emily O’Re-
illy, a les queixes de Puig-
demont i Comín pel vet de
Tajani a la seva entrada a
la seu de la institució a
Brussel·les a principis de
mes. Segons aquest òrgan,
la petició d’investigació es
va presentar de forma
“prematura” i sense donar
“temps suficient” als res-
ponsables de la cambra
per respondre. Per això va
declarar la reclamació “in-
admissible”. ■

Suport de diputats del Consell
d’Europa als tres eurodiputats

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

a Una vintena de membres de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa reclamen per carta
que es respectin els drets de Puigdemont, Comín i Junqueras a Tajani els recorda que no hi farà res

Brussel·les

Natàlia
Segura

L’advocacia de l’Estat també
s’oposa que el Suprem pre-
gunti al Tribunal de Justícia
de la Unió Europea (TJUE) so-
bre l’abast de la immunitat
d’Oriol Junqueras en estimar
que la interpretació del dret
de la UE “no en deixa cap
dubte raonable”. Fa uns dies,

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

el Suprem va obrir la porta a
elevar una qüestió prejudicial
a Luxemburg sobre aquest
assumpte a petició de Jun-
queras, a qui va impedir sortir
de la presó per complir els
tràmits necessaris per con-
vertir-se en eurodiputat. En
un escrit, l’advocacia expres-

sa el mateix criteri que la fis-
calia i s’oposa a preguntar al
TJUE, atès que “no existeix
dubte que les prerrogatives i
drets de la condició de dipu-
tat al Parlament Europeu no
s’adquireixen fins a la prime-
ra sessió i no s’estenen als
candidats electes”.

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

L’advocacia de l’Estat tampoc vol anar al TJUE

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

La data

2.07.2019
El dia que es constituirà el
Parlament Europeu i que
podrien quedar-ne fora tres
eurodiputats catalans.

Els Mossos d’Esquadra
van detenir ahir sis homes
i una dona que pertanyen
al col·lectiu antiindepen-
dentista Justicieros Noc-
turnos com a possibles au-
tors d’accions d’assetja-
ment i actes vandàlics
contra diversos alcaldes
d’ERC del Maresme,
agents del cos policial i
també en edificis d’institu-
cions del Vallès Oriental.

Al desembre, l’alcalde

de Villassar de Dalt, Xa-
vier Godàs, ja va denun-
ciar que uns desconeguts
havien deixat a la porta de
casa seva un vàter amb lla-
ços grocs amb missatges i,
després que es repetissin

accions similars, sis bat-
lles maresmencs més van
presentar al maig una de-
núncia conjunta per ame-
naces, insults i coaccions
amb assetjament directe
en domicilis i negocis.

Quatre de les deten-
cions es van fer a Mataró,
una a Sant Celoni i dues a
Barcelona i se’ls investiga
per presumptes delictes
relacionats amb l’exercici
dels drets fonamentals i
les llibertats públiques.

Lledoners, sense llaços
D’altra banda, a l’esplana-
da del darrere del centre
penitenciari de Lledoners
van desaparèixer ahir els
llaços grocs instal·lats des
dimecres coincidint amb
el retorn dels presos polí-
tics. Els autors, descone-
guts, dels fets van substi-
tuir les estelades de les co-
pes dels arbres per bande-
res espanyoles.

Alguns elements, com
ara les tarimes de fusta
des d’on Joan Bonanit
s’adreça cada dia als pre-
sos o els diversos cons de
senyalització que s’utilit-
zen per regular el transit
també van rebre desper-
fectes. ■

Redacció
BARCELONA

a S’investiga si
deixaven vàters amb
llaços grocs als seus
domicilis

Detinguts per assetjament
a alcaldes d’ERC i mossos

L’esplanada de Lledoners, ahir sense llaços grocs i estelades
als pins, substituïts per una bandera espanyola ■ ACN

El lloc web del Consell Ge-
neral del Poder Judicial
(CGPJ) va tenir 1.171.570
visites per seguir en direc-
te el judici de l’1-O durant
els quatre mesos de ses-
sions retransmeses. La
major part de les visites
van ser de Madrid i de Bar-
celona, amb 37.110 i
27.598 persones, respec-
tivament, però també van
tenir als índexs de visualit-

zacions d’usuaris de Sevi-
lla, València, Saragossa i
Màlaga.

Segons les dades reco-
llides per l’organisme,
171.347 usuaris diferents
van accedir al portal du-
rant tota la vista oral i les
dues sessions més vistes
van ser la declaració del
que va ser el major dels
Mossos, Josep Lluís Trape-
ro, el 14 de març, que va te-
nir 33.599 accessos, i la in-
augural del 12 de febrer,
amb 32.033 visites. La ter-
cera va ser la declaració
del coronel de la Guardia
Civil, Diego Pérez de los
Cobos, amb 31.648, i la
quarta, la darrera sessió
(26.904). ■

Redacció
BARCELONA

El web del CGPJ té més
d’un milió de visites
pel judici de l’1-O

a La declaració del
major Trapero i la
inaugural van ser les
més seguides
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Òmnium Cultural es pre-
para per respondre a sen-
tències “dures” que “dol-
dran”, en paraules del pre-
sident empresonat de l’en-
titat, Jordi Cuixart, llegi-
des ahir a les Cotxeres de
Sants abans de començar
l’assemblea general. En la
nova carta enviada als so-
cis, Cuixart afirma que la
severitat de les condem-
nes que preveu tindrà l’ob-
jectiu de desanimar i de fer
rendir el moviment sobira-
nista i fa una crida a no re-
signar-se i a respondre

units “a tots els demòcra-
tes de Catalunya i d’arreu
del món”.

El vicepresident de l’en-
titat, Marcel Mauri, va
confirmar en declaracions
als periodistes que Òmni-
um es prepara per ento-

mar una sentència “dura”
que no acceptaran perquè,
reafirma, l’únic acceptable
és l’absolució i, per aquest
mateix motiu, avisa que
tampoc admetran l’indult
que l’expresident socialis-
ta José Luis Rodríguez Za-
patero ha tornat a posar
sobre la taula.

Mauri demana que, da-
vant les pronosticades
condemnes, els partits po-
lítics i les entitats es posin
d’acord en una estratègia
de resposta. Mauri anun-
cia que Òmnium treballa-
rà per fer possible aquesta
“resposta de país” unità-
ria: “El consens és impres-

cindible perquè el 80% dels
ciutadans d’aquest país no
vol que hi hagi presos polí-
tics, vol una solució políti-
ca i exercir l’autodetermi-
nació.” També l’advocat de
Cuixart, Benet Salellas, va
afirmar ahir que “no hi ha

cap senyal objectiu que
permeti de pensar que la
sentència serà favorable,
més aviat que l’Estat vol
venjar-se”. “A curt termini
no som optimistes”, hi va
afegir. A la vigília ja havia
estat el diputat de JxCat i

advocat Alonso Cuevillas
qui havia pronosticat con-
demnes dures. Salellas,
però, creu que a mitjà ter-
mini les resolucions jurídi-
ques i polítiques interna-
cionals faran realitat “la lli-
bertat” dels presos. ■

a Cuixart fa una crida a no resignar-se i a respondre units
a Salellas només confia en les resolucions internacionals

Xavier Miró
BARCELONA

Òmnium es prepara
per a condemnes
“dures” als presos

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

La frase

“Ni condemnes ni
indults. Només
acceptem l’absolució.
No entendríem que no
hi hagués consens”
Marcel Mauri
VICEPRESIDENT D’ÒMNIUM

Mauri llegeix la carta de Cuixart acompanyat de les vicepresidentes de l’entitat ■ ACN
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Xavi Aguilar
VILASSAR DE MAR

l 2015 va convertir-se en alcalde
sense haver guanyat les elec-
cions, gràcies a un pacte amb
Gent per Vilassar de Mar. Engua-

ny s’han presentat plegats i han guanyat
clarament, però han renunciat a un pac-
te estable amb un tercer per tenir majo-
ria absoluta i un mandat més fàcil. Per
què?
Diguem que el pacte municipal el vam fer
abans de les eleccions, en fer la coalició
amb Gent per Vilassar. Volíem ser la llis-
ta més votada i tenir la majoria més àm-
plia possible per després anar fent
acords puntuals. Ho hem aconseguit i
ens sentim còmodes pactant amb Ba-
bord, però també ho podem fer amb
Junts per Catalunya o fins i tot amb el
PSC. De fet, ni tan sols ens calen els vots,
perquè amb l’abstenció d’un d’aquests
tres partits ja tindríem garantides les vo-
tacions.

En la presa de possessió va dir que go-
vernar en minoria durant el primer man-
dat els ha convertit en millor polítics. En
quin sentit?
Ens ha obligat a negociar tots els acords
a tots els extrems. Això ens ha donat una
perspectiva de la política municipal molt
més polièdrica. De vegades has de cedir
coses per tirar endavant pressupostos o
acords que saps que són molt beneficio-
sos per a Vilassar. Això et fa veure que la

E
política és l’art de posar en comú els dis-
sensos, més que els consensos. Assimilar
conceptes de gent amb qui no estàs
d’acord ens fa ser millors polítics. Hem
volgut ser un govern més proper al ciuta-
dà. I això s’ha traduït en qüestions sim-
bòliques, com ara defugir els balcons i
baixar a les places. Per a mi té una càrre-
ga simbòlica important.

Després d’un primer mandat d’aterratge
a l’Ajuntament, ara tindrà l’oportunitat
d’expandir les seves polítiques. Com es
notarà al poble?
Partim de quatre anys en què hem apor-
tat molt en eixos importants. Quan vam
entrar a l’Ajuntament, la cultura s’havia
abandonat i nosaltres hi hem apostat
fort comprant l’Ateneu. Ens vam com-
prometre amb la participació ciutadana,
més enllà de la votació cada quatre anys,
i per això hem implementat els pressu-
postos participatius. Hem fet un ajunta-
ment més transparent i hem invertit en
mobilitat, fent molts carreres de via-
nants. Aquests eixos que ens han identi-
ficat són els que ara volem destacar, i
afegir-n’hi d’altres com el medi ambient
o els serveis socials per fer un salt quali-
tatiu com a Ajuntament.

Durant la campanya electoral es prome-
ten moltes coses. Remodelar l’Ateneu,
un altre equipament cultural nou, am-
pliar el pavelló esportiu, fer un nou gim-
nàs, millorar els camps de futbol, con-
tractar més policia... Però, al final, tot és
qüestió de diners, i venim d’un deute

acumulat important. Es podrà fer tot?
És cert que en campanya electoral es
tendeix a prometre en excés, però nosal-
tres no hem estat així. Tot el que hem dit
està pràcticament en marxa o pressu-
postat. Quan vam arribar ens vam trobar
una situació molt endeutada. Ens vam
estrènyer el cinturó i vam renegociar
tots els deutes. Això ens estalvia 2,9 mi-
lions d’euros només en interessos. Ara
tenim capacitat d’estalvi i diners, cosa
que abans no teníem. L’única despesa
que no podem assumir per nosaltres ma-
teixos és la reforma de l’Ateneu, que pot
arribar als 3 milions d’euros, però espe-
rem trobar el suport de la Diputació.
Som un dels pocs pobles amb 21.000 ha-
bitants sense un teatre en condicions.

Amb el preu de lloguer pujant constant-
ment i amb més pisos turístics que so-
cials, Vilassar corre el risc de convertir-
se en una ciutat dormitori o d’expulsar-
ne els joves...

L’habitatge és una de les prioritats que
hem d’afrontar com a govern. Això passa
per fer un pla d’habitatge i per mantenir
la moratòria de pisos turístics fins que
no estigui enllestit. Hi ha projectes com
els de Can Vives i el solar de les antenes
que estan encallats als jutjats, però quan
es desencallin podrem aconseguir molt
d’habitatge de promoció pública. En tot
cas, s’ha de dir que és una situació que es
dona a tot el baix Maresme i que a nosal-
tres ens interessa atraure turisme, so-
bretot el familiar, que després fa despesa
a botigues i restaurants de Vilassar. Però
sempre que no topi amb un bé superior,
que és el dret a l’habitatge digne. Això és
difícil de casar, però com a govern muni-
cipal tenim l’obligació de fer-ho.

Quin paper creu que ha de jugar el muni-
cipalisme en el procés que hem iniciat
com a país?
Com que tenim més contacte directe
amb la gent, hem d’explicar a tothom la

MARCAT “Que els feixistes m’assenyalin a casa meva vol dir
que, com a alcalde compromès amb la república, estic fent les
coses bé” SENSE SORRA “Si Madrid no soluciona el tema
de les platges és per falta de voluntat política. Tenen diners”

ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
VILASSAR DE MAR

“Els alcaldes
hem de fer
pedagogia
del procés”

QUIM PUIG

2015 2019
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Damià del Clot
Alcalde de Vilassar de Mar (ERC-GxVdM)
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importància del procés en l’àmbit econò-
mic, social, de drets, de democràcia, de
benestar de les persones... En realitat,
treballem per fer un món millor, social-
ment més just. I la independència seria
una molt bona eina per fer-ho possible.
En el procés s’ha de fer molta pedagogia,
i això ho podem fer els alcaldes. És la
gran força que tenim a escala municipal,
que ens permet aquest contacte amb les
persones i pots explicar a la gent les vir-
tuts d’una Catalunya independent.

No obstant, hi ha un moment en la cade-
na política en què el contacte amb el po-
ble es perd. I llavors arriben els canvis
de criteri i els pactes difícils de justifi-
car i de comprendre, com a Calella o a
Barcelona...
És cert. Hi ha hagut determinats pactes
contra natura que han fet molt mal. De
vegades, fins i tot en el meu partit, quan
vas pujant de nivell trobes alguns polítics
molt allunyats de la dinàmica del país i

penses: com ha passat, això? Després es
prenen decisions amb les quals no estàs
d’acord, com no fer una llista única en les
europees, i et toca a tu defensar-ho sobre
el terreny. No tot el que fa ERC em sem-
bla bé, però s’ha d’entendre que, si com a
humans cometem errors, com a col·lec-
tiu, també.

Vilassar es vanta de la seva relació amb
el mar, però cada cop costa més gaudir-
ne. Les platges desapareixen i ara també
estan greument amenaçades construc-
cions històriques com el Palomares, les
casetes dels pescadors...
Els principals problemes que hem tingut
durant aquest mandat han vingut deri-
vats de la gestió del litoral que, curiosa-
ment, es controla des de Madrid. L’Estat
espanyol és el titular de la franja litoral i,
per tant, és qui mana i qui decideix què
posts fer, què no pots fer, què s’ha de
tancar i com es gestiona la platja. Arran
del 155 hi ha hagut un canvi d’actitud,

han endurit la posició i ho volen tot a ter-
ra. Gestionar això contra un Estat espa-
nyol que ens té entravessats i sense tenir
res per oferir a canvi és absolutament
complicat.

Han passat d’un extrem a l’altre...
Va arribar un punt en què Madrid fins i
tot volia que les barques de pescadors
anessin a un port. Nosaltres hem aportat
un informe dient que aquest tipus de
barca marinera està feta per ser a la sor-
ra, com passa a Calella, a Sitges i a tants
altres llocs. Però ens diuen que ens espa-
vilem i que la platja és per a tots els espa-
nyols. Van començar tancant llocs em-
blemàtics com el nàutic de Cabrera i
també anaven per les casetes dels pesca-
dors de l’espigó de garbí. Nosaltres vam
actuar declarant-ho bé d’interès local i
fent que la Generalitat ho considerés bé
d’interès nacional perquè així, si algun
dia arriba una ordre d’enderrocament,
ho puguem frenar i allargar.

Hi ha poc marge de maniobra, doncs...
L’única esperança que tinc és que, quan
hi hagi nou govern a Madrid i tothom ha-
gi pres possessió, convocaré els alcaldes
del baix Maresme per anar a parlar amb
la delegada del govern, Teresa Cunillera,
a veure si fem pressió conjunta i ella ens
escolta. A Madrid, a la delegació de Cos-
tes, encara hi ha gent del PP i no hi pots
parlar. Són molt educats, sí, però no et
fan ni cas.

I mentrestant, cada cop amb menys sor-
ra a les platges...
Els hem dit mil vegades que tenim un
problema i que, si es fessin espigons fi-
xos com a Sant Antoni de Calonge, la
situació se solucionaria definitiva-
ment. Tenen els diners per fer-ho,
així que, si no ho fan, és per falta de
voluntat política. Mentrestant, la
gent no entén que s’estiguin abo-
cant diners amb la draga i no fent
espigons. La gent no ho entén! I te-
nim mar però no el podem fer ser-
vir. Les dutxes les acabem de posar
quan ja feia un mes que anava la
temporada de bany. Els veïns po-
den pensar que a l’Ajuntament
hem anat tard i fem les coses mala-
ment, però tot és una qüestió de per-
misos i licitacions que no depenen de
nosaltres. Aquesta és la realitat. Per
a ells no som una prioritat, i com
més ens puguin putejar, més ens pu-
tejaran. Aquí hi ha una qüestió políti-

ca, i la qüestió política no és racional.
La solució a tot plegat seria que, en
comptes de l’Estat, això ho gestionés la
Generalitat. Però com que ara a Madrid
no ens necessiten, no podem fer-hi res.

Vostè va ser víctima d’un atac feixista. Li
van deixar un vàter amb llaços grocs i
pintades a la porta de casa seva. Com
afecta un fet així, en l’aspecte personal?
Jo tinc una manera d’entendre la política
municipal de molta proximitat, vull ser
un alcalde obert i planer, no de despat-
xos i balcons. Quan vas pel carrer la gent
t’atura per comentar-te coses i, quan el
procés era més calent, fins i tot em van
arribar a insultar. T’acabes enduent els
problemes a casa i, en alguns casos, com
fa poc amb un desnonament, t’impliques
més del que et tocaria i acabes fent fun-
cions d’advocat. Quan va passar allò,
quan veus que t’assenyalen, que saben
qui ets i on vius, penses “només em falta-
va això”. Però també t’adones que, com a
alcalde independentista i compromès
amb el país i amb la república que ets, ho
estàs fent bé. Perquè, si no, no t’assenya-
larien. I llavors el que vaig intentar és
passar la pilota al jutjat. Quan es tracta
d’anar contra nosaltres, la justícia va
molt ràpida. Però per defensar-nos, va
tot molt lent. Jo veia que les denúncies
aïllades no aconseguien res i s’arxivaven.
Per això vaig impulsar una macrodenún-
cia amb altres alcaldes de la zona que ha-
vien patit fets similars. Tot i que són fets
aïllats, és un fenomen global. És un as-
setjament contra una ideologia i una de-
terminada manera de governar.

S’hi veu molt de temps, a l’alcaldia?
Precisament perquè aquesta manera de
governar és molt intensa, la meva volun-
tat era fer un cicle de dos mandats. Per
això, ara mateix, no tinc previsió de tor-
nar-hi. ■

Damià del Clot Trias (Vilassar de Mar,
1973) és advocat de professió i escriptor
per vocació. Com tants altres vilassa-
rencs, treballava a Barcelona fins que, can-
sat dels feixucs desplaçaments diaris, va
obrir un despatx a Mataró per gua-
nyar qualitat de vida. I un temps
preciós que ha pogut invertir en
una de les seves passions: l’es-
criptura. Ha publicat diferents
assajos de caire polític i jurídic,
però també d’altres més lleu-
gers en què reflexiona sobre una
de les seves passions, les sèries
televisives de caire polític. Més
recentment ha saltat a la ficció i
és autor de novel·les de diferents
gèneres. Notes d’un viatge a l’in-
fern, una crònica negra inspirada
en un crim real, i el relat genera-
cional Absolut taronja, que va
obtenir el premi Fiter i Rossell
del govern d’Andorra, en són al-
guns exemples. Fa pocs dies,
coincidint amb la festa major,
se l’ha vist amb la indumentà-
ria verda dels pagesos, que
han guanyat els mestres
d’aixa (taronges) i els pesca-
dors (blaus) guarnint el po-
ble amb els seus colors. El
verd, com el bàsquet, també el du
al cor: és seguidor de la Penya i dels
Celtics de Boston.

Un advocat amb
passió per les
lletres i pel verd

❝És cert que durant la
campanya electoral es
tendeix a prometre en
excés, però nosaltres no
hem estat així. Es farà tot

❝A mesura que puges el
nivell veus polítics allunyats
de la realitat del país. I
llavors es prenen decisions
que costen de justificar

Ens interessa atraure
turisme, però sempre que
això no topi amb un bé
superior que és el dret a
l’habitatge digne

❝


	29DCAT



