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ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
CASTELLDEFELS

María Miranda

“Cal fugir del model
de turisme sorollós”

LES SÈRIES. Març, marçot, mata la vella a la vora del foc i la jove
si pot / Al cervell adult ja no s’hi generen noves neurones P6,7

18
61

51
-1

20
83

07
L

11
91

62
-1

11
95

80
w

ESCONS BUITS · Puigdemont,
Junqueras i Comín no podran
seure al seu escó en la sessió de
constitució de l’eurocambra

Uns 6.000 catalans
protestaran demà
a Estrasburg
EUROCAMBRA · El Consell
per la República els ha convocat
davant del Parlament en suport
als eurodiputats de JxCat i ERC

P8,9

Kim Jong-un i Donald Trump, ahir a la zona fronterera desmilitaritzada ■ EFE

MON P18,19

Es converteix en el
primer president
nord-americà que
entra al país i Kim
Jong-un ho qualifica
de fet històric i inici
del final del conflicte

Trump
fa un pas
simbòlic
dins de
Corea
del Nord

NACIONAL P14

El president va visitar ahir la Ribera
d’Ebre i es reunirà dissabte amb els vuit
alcaldes dels municipis perjudicatsQuim Torra saludant el comandament dels bombers ■ ACN

Torra anuncia un
pla de xoc per als
afectats pel foc

Uns 50 concerts a tot el
país, del 19 al 21 de juliol

Cultura-Espectacles P22,23

Es descongestionarà l’N-240 entre les
Borges Blanques i Lleida, a la tardor

Trànsit P10

Protesta de camioners contra el desviament ■ ACN

Acord per desviar
camions a l’AP-2
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 Espanya hi ha un
gran soroll polític

amb un dia a dia para-
litzat. Un país que va
aprenent a funcionar
sense un govern sòlid i

estable. Decisions ajornades que afecten
de ple les estructures de l’Estat. És el cas
de la substitució en els serveis secrets. El
seu director ha esgotat el seu mandat.
Uns serveis secrets provisionals són tota
una temeritat. També, la presidència del
Tribunal Suprem i del Consell del Poder
Judicial fa set mesos que està esgotada.
La ràdio i televisió públiques estan en es-
pera d’una nova organització que depèn
del Congrés dels Diputats. Cal afegir re-
formes pendents a l’administració o
l’aprovació de determinades normes
d’exigència de la Unió Europea. Tot ple-
gat, un bloqueig espanyol que no s’aclari-
rà fins que hi hagi la investidura i la for-
mació d’un nou govern estatal. Bloqueig
que també existeix en les estructures
d’estat catalanes com ara en el CAC, Sín-
dic de Greuges, Síndic de Comptes, Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, etc. Tots pendents de renovació, si

bé afecta menys el dia a dia de l’adminis-
tració que les de l’Estat.

Amb aquesta situació el govern de la
Generalitat i la política catalana estan
més pendents que mai d’allò que pugui
passar i que s’acabi decidint a Madrid. De
res va servir la carta que va enviar fa uns
dies Quim Torra a Pedro Sánchez dema-
nant una entrevista urgent o tot allò que
pugui haver sol·licitat el vicepresident del
govern, Pere Aragonès, per millorar finan-
cerament les arques de la Generalitat. La
provisionalitat governamental és total i
ara mateix Sánchez no sabria o no vol-
dria dir res sobre la situació dels presos
catalans que estan pendents d’una sen-
tència. Sánchez, si bé no pot fer-hi grans
esmenes a àmbit judicial, és probable
que les hagi de gestionar en el cas que re-
novi la presidència del govern. Ara per ara
no és partidari d’indults tot i que és parti-
dari de fer quelcom en la línia de Rodrí-
guez Zapatero. D’entendre que un país
difícilment pot tirar endavant amb polí-
tics a la presó. En diguin indult o bé un al-
tre nom. Un fet obvi que ha de ser priori-
tari per al nou govern sigui del PSOE amb
Podem o del PSOE amb Ciutadans o no-
més del PSOE amb suports puntuals.

A

Keep calm
Lluís Falgàs

Dia a dia
paralitzat

La política catalana està més
pendent que mai d’allò que
pugui passar i que s’acabi
decidint a Madrid

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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erquè la realitat acabi assem-
blant-se a ella mateixa fa falta
que passi vora un segle, el

temps que més o menys vam tardar a
reconèixer les fileres de republicans
que es dirigien a la frontera l’hivern
del 1939 en l’èxode massiu de la pobla-
ció de Síria del 2015. Agafaves una fo-
tografia de Robert Capa del final de la
Guerra Civil espanyola i una altra de
les que subministra qualsevol de les
agències internacionals que avui co-
breixen les guerres d’arreu del món, i
semblaven fetes el mateix dia, a la ma-
teixa recta polsosa de carretera, enfo-
cant els mateixos infeliços amb man-
tes i marranxes a coll, gairebé vestits
amb la mateixa roba i agafant de la mà
criatures que també es fregaven els
mocs amb un revés de màniga esfila-
garsada. Perquè la realitat es plegués
sobre si mateixa fins a foradar-se, fins
a vomitar de veure’s reflectida sense
millora a l’altra banda, calia un treball
d’erosió sostingut i prolongat de com a
mínim una generació, encara que fos
en direcció a la catàstrofe, encara que
fos per empitjorar. Ara ja no s’ha d’es-
perar tant. Entre la fotografia d’Alan

P

Kurdi, el nen kurd de tres anys que va
morir ofegat en una platja de Turquia,
i Valeria Martínez, la nena salvadoren-
ca d’encara no dos que va morir a Río
Bravo fa una setmana, han transcorre-
gut amb prou feines quatre anys. No
donen gairebé ni per a un canvi de go-
vern, encara que fos per anar a pitjor.
La pròxima criatura que ofeguem al
mar o en una colzada de riu ja no ens
farà ni la meitat d’efecte, excepte per
la curiositat de comprovar si també
morirà púdicament de bocaterrosa.

Susan Sontag parlava de l’atracció
que, com a espectadors passius del
drama, sentim per les imatges de

l’horror. “Volem que el fotògraf sigui
un espia a la casa de l’amor i de la
mort”, escrivia. És un judici potser
massa sever del nostre paper com a
observadors commoguts, però qui de
nosaltres podrà negar que la fotografia
de la nena salvadorenca no li ha arri-
bat al cor pel fet que va morir abra-
çant el seu pare? Perquè junts compo-
nien una certa bellesa shakespearia-
na? La solidaritat que sentim pel destí
dels altres, uns altres que porten sa-
marretes com les nostres i es banyen
al mateix mar, és la cuirassa de la nos-
tra innocència, el pretext que ens es-
talvia de fer front a una realitat que
íntimament considerem incorregible
–“intractable” en deia Sontag–, contra
la qual ningú no espera que fem res,
excepte plorar pels morts o enrabiar-
nos per la detenció de la valenta capi-
tana del vaixell de Sea Watch. I, men-
trestant, la realitat es continuarà car-
golant fins a escanyar-se, fastiguejada
de tots nosaltres, i els Trump i Salvini
del món, com tirans de tragèdia grega,
despertaran també emocions sublims
entre la claca espantosa dels seus
adeptes.

“La solidaritat és
la cuirassa de la
nostra innocència:
ens estalvia fer res

Eva Vàzquez
Caiguda lliure

Llàgrimes de cor grec

La vinyeta
Fer
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Les cares de la notícia

El sisè Clownia, el festival “somiat” pel grup Txa-
rango a Sant Joan de les Abadesses, va tancar
ahir amb un gran èxit de públic. El Clownia com-
plementa la seva programació musical amb l’Es-
pai Consciència, per debatre temes relacionats
amb el medi ambient i altres qüestions vitals.

DIRECTORA DE LA FUNDACIÓ MIQUEL MARTÍ I POL

Festival compromès

La Fundació Miquel Martí i Pol va inaugurar dis-
sabte la seva nova seu a la localitat natal del poe-
ta, Roda de Ter, tal com informàvem ahir. Gràcies
a les noves instal·lacions, la fundació dirigida per
Caralt podrà donar un gran impuls a la seva tasca
de divulgació del llegat de Martí i Pol.

-+=

-+=

A la caça de Puigdemont
Pablo Casado

Nova seu, més Martí i Pol
Montse Caralt

-+=

Alguer Miquel

Amb el seu to agressiu habitual, el dirigent popu-
lar reclama al govern espanyol que reactivi l’eu-
roordre perquè Carles Puigdemont sigui “detingut
i immediatament extradit” si va al ple de constitu-
ció del Parlament Europeu. Per Casado, el presi-
dent català és només un “delinqüent fugat”.

PRESIDENT DEL PARTIT POPULAR

VEU DE TXARANGO, GRUP IMPULSOR DEL CLOWNIA

Que demà Oriol Junqueras,
Carles Puigdemont i Toni Co-

mín no puguin prendre possessió
del seu escó al Parlament Europeu
és una injustícia que Europa no
s’hauria de permetre. És una injus-
tícia que lamentablement es con-
sumarà, perquè es vulneren els
drets polítics dels tres eurodiputats
i, al mateix temps, es menyspreen
els més de dos milions de ciuta-
dans europeus –de Catalunya i d’al-
tres parts de l’Estat espanyol– que
els van votar. Es nega la veu i la re-
presentació d’aquests dos milions
de ciutadans de la Unió Europea
que van fer confiança en les candi-
datures que encapçalaven els tres
polítics. L’Estat espanyol, per mitjà
del poder judicial, ha impedit que
els tres líders independentistes si-
guin demà a Estrasburg, però per a
quest objectiu ha comptat amb la
col·laboració inestimable del presi-
dent sortint de l’eurocambra, Anto-
nio Tajani. Era a ell, com a màxim
responsable del Parlament Euro-
peu, a qui corresponia vetllar pels
drets dels dos milions de persones
que queden indefenses.

Tajani se’n renta les mans. La
carta de resposta als requeriments
de Puigdemont i Comín mostra el
cinisme del personatge, que, d’altra
banda, ni s’ha mirat la declaració
signada per vint-i-tres membres de
l’Assemblea de Parlamentaris del
Consell d’Europa en què es reclama
que l’Estat espanyol permeti que els
tres polítics catalans ocupin els
seus escons, i s’ha fet el sord res-
pecte de la queixa d’una vuitantena
d’eurodiputats davant la mesa del
Parlament Europeu, que exigeixen
la protecció dels drets polítics dels
electes. Ha estat còmplice de l’ope-
ració contra els tres independentis-
tes. Mai no hauria d’haver permès
que hagin de recórrer al Tribunal de
Justícia de la UE per exercir el dret
fonamental a la participació política.

Ciutadans
europeus
indefensos

EDITORIAL

uropa ja no ens emmiralla, més
aviat ens decep. Cada cop hi ha
més col·lectius i ciutadans euro-

peus que sempre havíem confiat en el
continent i les seves institucions com
a bressol dels valors democràtics, so-
cials i d’acollida. Però van de baixa i
força.

La candidatura que encapçalava
Carles Puigdemont va obtenir
987.149 vots a tot l’Estat, amb més de
38.000 suports fora de Catalunya. Per
la seva banda, la que encapçalava
Oriol Junqueras, 733.401 vots a Cata-
lunya i fins a 1.257.484 a tot l’Estat.
Els deixaran fora del Parlament Euro-
peu i el seu cas no figura en les conver-
ses per presidir la Unió Europea entre
el socialista Frans Timmermans i el
popular Manfred Weber. I això que
Junqueras és el candidat dels partits
europeus de l’Aliança Lliure. Els vots
dels ciutadans de l’Estat que han estat
exclosos no els ocuparà i Estrasburg

E “Casos com els
de Puigdemont,
Junqueras, Rackete i
aviat Camps mostren
la caiguda lliure
de valors europea

viurà la protesta de catalans que no
ens sentim atesos per aquesta Europa.
L’acte de demà a Estrasburg no batalla
per percentatges de producció d’un
determinat producte agrícola o rama-
der, sinó per drets fonamentals de les
persones que seran desatesos pel Par-
lament Europeu.

La capitana del vaixel Sea Watch 3,
Carola Rackete, ha estat detinguda
per dur al port desenes de refugiats re-
collits al mar, abandonats per les mà-
fies migratòries. Lliçó d’enteresa, la
d’aquesta jove de 31 anys alertant de
la desastrosa política d’acollida euro-
pea. Òscar Camps, el capità de l’Open
Arms, va fer salpar el seu vaixell la set-
mana passada saltant-se la prohibició
de Pedro Sánchez de recollir persones
al Mediterrani. Avui ja és al capdavant
del vaixell viatjant fins a Sicília per pu-
jar a bord per si els Carabinieri els de-
tenen. Seguirà el rumb de Rackete,
ens temem.

L’Europa abans admirada se’ns cau
de les mans i ni Dagoll Dagom ens ar-
rencaria un somriure recordant el seu
programa d’humor sobre els tòpics del
continent. Els catalans patim, prota-
gonitzem i alertem de la seva pèrdua
de solidaritat i d’esperit democràtic,
precisament perquè som europeistes.

Oh, Europa!
Carles Sabaté / csabate@elpuntavui.cat

A la tres

De reüll
Anna Puig

La lluita no
ha acabat

a estat una conquesta de drets lenta i dura. Les
victòries col·lectives han estat gràcies a un munt

de valents i valentes, persones que han fet front a la
discriminació i a la violència, que no han acceptat la
clandestinitat i que han tombat murs socials i
pseudocientífics com el que definia l’homosexualitat
com una malaltia mental. I avui, gràcies a aquesta
valentia, els que formem part del col·lectiu LGTBI
podem dir que som una mica més lliures. Una mica més,
però no del tot. Fa 50 anys, els clients d’un bar gai de

Nova York, l’Stonewall Inn, van dir
prou a les humiliacions en les
batudes policials. I es van revoltar.
Era un 28 de juny de 1969. Aquell
dia es va prendre consciència
col·lectiva i tot va canviar. S’havia
acabat dissimular per no “ofendre” i
es feia un primer pas cap a
l’expressió lliure. Un 27 juny del

2019, a Barcelona, un homòfob intenta agredir un noi gai
per la seva manera de vestir, “massa femenina”. Li
recrimina que és contraproduent per als nens que hi ha
al local. I li diu:“Et faré hetero a hòsties.” Però el jove no
s’encongeix i li planta cara. Digne hereu dels
protagonistes de Stonewall. Entre l’un i els altres disten
50 anys. I la discriminació i la violència no han
desaparegut. Però continuem sent valents i valentes,
lluitant per la visibilització i perquè la igualtat de drets no
sigui només una victòria legal sinó també una
normalització social. La lluita no ha acabat.

H

El 28 de juny
de 1969, el
col·lectiu gai
va prendre
consciència i
tot va canviar

http://epa.cat/c/z7qdeh
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Una ballada multitudinària
encercla l’estany de Banyoles
per reivindicar la llibertat en un
acte organitzat pel CDR i l’ANC i
el Foment de la Sardana.

10
anys

20
anys

El Banc d’Espanya anima Caixa
Sabadell, Caixa Terrassa i Caixa
Manlleu a culminar el procés de
fusió de les caixes d’estalvis
catalanes.

Dirigents estatals exigeixen al
PP català més bel·ligerància
contra CiU. Pujol manté un tens
enfrontament dialèctic amb
Curto.

Sardana groga Fusió de caixes Festeig PP-CiUTal dia
com
avui fa...

e de dir, per la
part de parciali-

tat que pot tenir la
meva reflexió, que
sempre he estat un
gran admirador d’Ar-

nau Puig. Tots els que ens hem dedicat
al periodisme artístic i a la divulgació de
l’art en som deixebles. He coincidit en
moltes situacions amb ell i sempre em
feia la mateixa reflexió: com un mite
històric de l’art català va per la vida
amb la senzillesa del qui sap que tot es-
tà per aprendre? Me l’he trobat des de
la performance més estrambòtica a
l’acte institucional més formal. El cer-
vell de Dau al Set fent bo el planteja-
ment que l’avantguarda no és ni un estil
ni una moda, sinó investigar sempre.
Per això m’ha sorprès que les institu-
cions artístiques d’aquest país hagin
estat tan primmirades a l’hora d’acollir
el llegat d’Arnau Puig que en aquest
moment intenta gestionar Bonart. Tot i
que s’ha dit que no tot era prou interes-
sant i que lògicament les institucions
no es poden responsabilitzar de tots els
llegats que es generen, el cas d’Arnau

Puig és singular. És un nom de referèn-
cia d’un moviment que ha alimentat to-
ta la producció artística catalana que
ha vingut darrere. Dau al Set és tan re-
ferència per a un pintor realista com
per a un artista conceptual i també per
a un grafiter. Per tant, penso que en
aquest cas el valor simbòlic, i soc dels
que pensen que cal anar amb compte
amb els simbolismes, estava més que
justificat. Que potser uns papers tenen
més valor que altres? Potser el temps
els pot fer canviar de valor. Un estiu de
fa deu o dotze anys, era a Toledo, a Car-
pio de Tajo, i em van dir al bar del poble
que un senyor havia preguntat per mi,
després vaig saber que era l’Arnau i que
era per terres castellanes estudiant so-
bre la relació de la religió, l’Església i el
poder. No parava ni a 40 graus a l’om-
bra.

Sigui quin sigui el destí final de l’ar-
xiu, encara no tenim prou afinat el me-
canisme de valoració d’aquests llegats
que, no ho oblidem, sempre tindran sin-
gularitats que faran que no encaixin en
els protocols ja establerts.

H

Full de ruta
Jaume Vidal

Protocol rígid
en el cas Puig

La singularitat dels llegats fa
que no encaixin amb els
mecanismes establerts per
admetre’ls, en aquest cas
s’hauria de valorar també el
simbolisme del personatge

“Ara es munten
fires, mercats i
salons referits a
l’estat civil de les
persones

i del que va sol”, diuen que
ho proclamà el rei Salomó.
És una expressió referida,

bo i lamentant-se’n, a l’home (o a la do-
na –no la vessem ara que cal filar tan
prim–) que es troba sol/sola enfront les
dificultats de la vida. Es llegeix al Cohè-
let o Eclesiastès capítol IV verset 10, si
és que el tal Cohèlet o Eclesiastès el va
escriure, segons alguns (també) savis,
el gran Salomó rei d’Israel, a qui s’atri-
bueixen altres llibres sapiencials.
Aquest està constituït per una combi-
nació, poc estructurada, de proverbis,
paràboles, exemples, exhortacions i
confessions que volen explicar l’expe-
riència de l’autor.

HI HE PENSAT ARA precisament perquè
llegeixo en un diari italià que, en no re-
cordo quina ciutat, s’hi obrirà un Saló
del Solitari (que ara és moda dir-ne sin-
gle), un gremi o segment social que a
Itàlia el formen més de sis milions de
persones solitàries a temps parcial o a
temps complet, per obligació o per con-
vicció. A primera vista viure sol, avui,
sembla que hauria de portar més avan-

“A tatges que inconvenients, però no sem-
bla pas ben bé així: el solitari és el més
carregat d’impostos, el qui té la tarifa
més cara als hotels per allò del suple-
ment per habitació individual, paga
com tothom les cafeteres casolanes de
dues tasses però només en fa servir la
meitat, el mateix per a les minimàqui-
nes de rentar, dels sobres de sopa pre-
fabricada que no són mai d’una ració,
etc. Ara es munten fires, mercats i sa-
lons referits a l’estat civil de les perso-
nes, com si es tractés de novetats gre-
mials de maquinària. A París hi ha ha-

gut un Saló del Casament i al costat i al
mateix temps un Saló del Divorci,
anunciats i oferts de la mateixa exacta
manera que hi ha un Saló del Cartró, de
la Informàtica, dels Antiquaris, de l’Ali-
mentació. Parlant-ne amb amics me’n
foto una mica, i algú em retreu que no
m’empipo prou amb els problemes so-
cials actuals, i no entomo amb prou se-
riositat les enganyifes, immoralitats i
corrupcions que ens envolten. En un
moment problemàtic com l’actual, em
diuen que la frivolitat és com un pecat
mortal cristià, dels que blasmaven ca-
pellans i predicadors fa quatre dies.

EL PROFESSOR DE RELIGIÓ in illo tempore
del Seminari de Girona ens deia que el
malvat Luter, interpretant les sagra-
des escriptures a la seva manera, es val-
gué d’aquella sentència bíblica amena-
çadora dels qui van sols, per arrambar-
se a una monja i esquivar així la male-
dicció divina. El mossèn ens deia que el
malvat Luter es va equivocar i per això
es condemnà, però jo no n’estic gens se-
gur. I és que, de les coses segures, la
més segura és dubtar.

Josep Valls. Escriptor

‘Vae soli’
Tribuna

Egòlatra?

b O potser l’explicació que ha
portat Colau a voler ser reele-
gida ha estat el gust pel su-
cursalisme? Hi ha regals que
emboliquen els enemics dels
presos i exiliats polítics!

Els qui des de 1978 no hem
tingut carnet de militant i que
en aquest sentit som trans-
versals, prioritzant la sobira-
nia del país, disposem d’un
plus en felicitar o criticar la co-
herència en l’ideari dels polí-
tics. La coherència és un gran
valor que es va perdent. Cada
vegada augmenten les excu-
ses, enganys. No es tracta si
és democràtic o no fer les
combinacions possibles per
presidir un govern, és obvi, si-
nó si mantens l’ètica personal
i social. El 2017 vaig lloar la de-
cisió de trencar amb qui se-
gueix prioritzant el nacionalis-
me espanyol del 155 per sobre
de la democràcia participati-
va.

Sra. Colau, s’ha acomodat

com les castes i ha oblidat
l’origen humil? Li agrada el
narcisisme i picar pedra amb
una samarreta antidesnona-
ments és una pantalla passa-
da? Sembla evident que ha fet
un paperot demagògic i una
relliscada de dignitat política.
Penso, com Maragall, que
aquest fet li serà una hipoteca
en el mandat, i en el currícu-
lum. Si s’ha equivocat, val més
reconèixer-ho; seria honest.

I el monàrquic Collboni diu
que és progressista! I el mal
educat Valls amb una llufa ta-
ronja penjada!
SALVADOR DOMÈNECH
Sant Quirze del Vallès (Vallès Oc-
cidental)

Democràcia
autoritària,
un oxímoron
b Davant dels darrers esde-
veniments a Espanya, amb
com es tracta el judici contra
els nostres representants so-
cials i polítics, en diversos arti-

cles que parlen de política,
sorgeix el concepte “demo-
cràcia autoritària”. La demo-
cràcia és el sistema que per-
met als ciutadans escollir els
seus representants cada x
anys, però és necessari que
els drets de reunió, informa-
ció, vaga, manifestació i ex-
pressió siguin no tan sols re-
coneguts, sinó a més poten-
ciats i garantits pels governs
de torn. L’acarnissament amb
els nostres presos polítics és
inaudit per a una democràcia
plena, per traslladar-los a Ca-
talunya des de Madrid neces-
siten dos dies, quan amb les
preses polítiques ho fan en un
dia. A què ve aquesta diferèn-
cia de tracte? A voler humiliar,
escarmentar i castigar els qui
no s’han penedit d’haver fet el
que van fer i proclamar que
“Ho tornarem a fer”. Ara es co-
menta que, segons la llei de
partits, es podria il·legalitzar
ERC i el PDeCAT en cas que
els seus dirigents fossin con-
demnats per rebel·lió. Pobra

democràcia espanyola, està
en plena descomposició!
JORDI LLEAL I GIRALT
Badalona

Menystinguts
per l’OBC
b Hem assistit, com sempre,
al concert de L’Auditori Canta
amb l’OBC, fantàstic!, però la
nostra decepció va esdevenir
quan es van interpretar les
tres peces de “propina”; el
Cor de repatriats de Nabucco i
com a traca final un xotis i un
fragment d’una sarsuela del
“género chico”. Amb el nostre
més profund respecte per les
esmentades, em pregunto si
no hi havia cap peça de l’ampli
repertori català per interpre-
tar. En sortir de L’Auditori, la
meva dona va comentar en
veu alta aquest tema, una
simpàtica senyora ens va dir:
“Si hombre y las óperas en el
Liceo en catalán.”
LEANDRO CASTELLS MUÑOZ
Teià (Maresme)

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



EL PUNT AVUI
DILLUNS, 1 DE JULIOL DEL 2019 | Punt de Vista | 5

Donald Trump, PRESIDENT DELS ESTATS UNITS, SOBRE EL SEU HOMÒLEG NORD-COREÀ

“Ens hem reunit i ens agradem l’un a l’altre des del primer
dia i això és el que importa”

La frase del dia

Sísif
Jordi
Soler

“La construcció
de la pau demana
consciències
solidàries,
sostenibles,
dialogants

l país més pacífic del planeta de
nou torna a ser Islàndia. I dels
163 que observa el Global Peace

Index, l’Afganistan està a la cua i és el
més conflictiu. De manera quasi imper-
ceptible a nivell global, la pau “millora”,
però en algunes zones empitjora inexo-
rablement. La pau mundial s’estudia a
partir de 23 indicadors quantitatius i
qualitatius. L’Índex Mundial de la Pau
deixa anar constatacions que ens sem-
blen naturals i no ho són. Europa és un
dels millors llocs del món per viure, en
termes de qualitat pacífica. El ràn-
quing, que es pot veure a www.visio-
nofhumanity.org [http://www.visio-
nofhumanity.org/] mostra els nivells
de pau, permet comparar països i és
una eina de l’Institute for Economics
and Piece (IEP) que permet saber, per
exemple, que Espanya està retroce-
dint. De fet ha baixat tres punts, i se si-
tua ara en el número 32, quan fins ara
era en el 29. Naturalment els nivells de
violència de l’1 d’octubre no han passat
desapercebuts als compiladors de la
llista. L’IEP, que té oficines centrals a
Sydney però delegacions a la Haia, Mè-
xic, Brussel·les i Nova York, creu que la
pau és un valor que no es pot desvincu-
lar, per exemple, de l’emergència cli-
màtica –ja no se’n diu canvi climàtic,
sinó urgència o emergència, perquè el
deteriorament del planeta és una evi-
dència i està relacionada amb la migra-
ció–. Té a veure la pau amb la revetlla
de Sant Joan? Doncs potser sí. Els in-
gents pilons de petards, llaunes buides
i deixalles que una festa d’aquesta ín-
dole deixa sobre la capa de la terra i so-
ta el mar són certament indicadors per
a la pau, també.

LES DADES SÓN ELOQÜENTS. Només un
país, Geòrgia, és més pacífic que l’any
passat. La tendència global és que es va
deteriorant el nivell de pau mundial, i
sobretot a la regió MENA (Orient Mitjà
i Nord d’Àfrica), on ha empitjorat un

E 75% en comparació amb l’any passat.
Alguns territoris milloren: Egipte,
Ucraïna, Rwanda. La conseqüència és
que el món, avui, és menys pacífic que
fa deu anys. A la feina esperem dos nai-
xements aquests dies, la Candela i l’Oli-
via. Totes dues s’enfronten ja amb
aquestes dades i amb el fet de ser nenes
en un món en què encara la desigualtat
de gènere persisteix i no contribueix
tampoc a pacificar l’ambient. Diem
sempre que hi ha molta feina a fer, però
en realitat el que tenim davant és mol-
ta feina per desfer, molt conflicte per
mitigar, molta despesa militar per re-
tallar, molta inversió en educació per
augmentar i molta introspecció a fer.

LA PAU NO ÉS UN VALOR QUE SORGEIX DE
FORA i el comprem o no. La construcció
de la pau demana consciències solidà-
ries, sostenibles, dialogants, i això no
és qüestió només de polítiques globals,
sinó també de convenciments particu-
lars. Serge Stroobants, director d’ope-
racions per Europa i MENA de l’Institu-
te for Economics and Peace, i antic co-

ronel de les Forces Armades de Bèlgica
comentava que els països més pacífics
són Nova Zelanda, Àustria, Portugal i
Dinamarca, i que per tant la pau no és
de dretes o d’esquerres, sinó que res-
pon a mecanismes de democratització
i de salut cívica i social que van més en-
llà dels règims polítics determinats.

L’ESTUDI INCLOU VARIABLES INTERNES

com violència i criminalitat, i externes,
com la despesa militar i les guerres en
què participa el país. Concretament
utilitza indicadors com el nombre de
guerres (internes i externes) i també el
nombre de morts en guerres externes.
També s’hi comptabilitza el nivell de
conflictes interns relacionats amb es-
tats limítrofs, el nivell de criminalitat
percebuda en la societat o el nombre
d’homicidis i manifestacions violentes
etc. La pau d’una regió té correlació
amb el nivell d’ingressos, educatiu i
d’integració regional. Els països pací-
fics tenen alts nivells de transparència
i baixos nivells de corrupció. Els països
democràtics petits, estables i membres
de blocs regionals solen tenir bona pun-
tuació en aquest índex, com és el cas
d’Eslovènia, per exemple.

EN LA PRESENTACIÓ DE L’ÍNDEX A CATALU-
NYA la periodista i experta en relacions in-
ternacionals Carme Colomina es pregun-
tava si aquesta llista és una mena d’infor-
me que anomena els països per fer-los
sentir avergonyits. Stroobants li va res-
pondre que naturalment quan ho publi-
quen “hi ha reaccions”, però molt sovint
és de països que el que volen és corregir-
se, i demanen als autors de l’informe com
poden millorar. L’autocrítica aquí és es-
sencial, perquè la pau no és un regal no-
més, sinó una conquesta. Us voldria aco-
miadar desitjant-vos que us n’anessiu en
pau, però prefereixo que feu les paus pri-
mer de tot amb vosaltres mateixos. Nos-
altres som, molt sovint, el primer obsta-
cle per a la pau.

Míriam Díez. Directora de l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura

La pau d’Islàndia
Tribuna

i ha qui arrosse-
ga motxilles so-

bre espatlles cansa-
des. Tu, per si això
fos poc, també hi tra-
gines un univers sen-

cer. A l’espatlla esquerra, t’hi has ta-
tuat l’astre rei, un sol petit que divi-
deix el nucli roent en dues mitges llu-
nes, el yin i el yang que es necessiten
per tal de ser. Les flames, en dansa
centrífuga com en una sínia, dispa-
ren els feixos de la llum que descor-
des i que, sovint, encenen passions
equivocades. A la dreta, la lluna en
quart creixent. El dibuix d’una lluna
modesta que vessa una sola llàgrima
de tinta. El plor de la tristesa de tota
la humanitat, farta de viure en un
món pautat, encallat, terriblement
inhumà. Una tristesa heretada dels
romàntics, els autèntics outsiders de
la comèdia que encara sentim els
qui, independents i solitaris –es veu
que asocial ara sona a trastorn men-
tal d’última generació–, passem de
formar part del somriure prozac que
gasta la majoria. Algú que tria tatuar-
se el sol i la lluna a les espatlles no és
una persona que dissabte endreci la
casa, dijous dini paella i diumenge
vagi a missa de dotze. És algú més
aviat únic, destre en l’art de la metà-
fora i de pensament pregon, que vol
dir profund. I a l’avantbraç, un ball de
branques, el bosc de baobabs que et
ressegueix les venes. La saba que hi
corre neteja les pors que represen-
ten. I entre els baobabs del Petit
Príncep que mai deixaràs de ser, uns
quants avets, l’arbre del naixement,
portador de trementina, símbol d’es-
piritualitat i d’elevació. Ja ho tens:
portes un univers a la pell. I jo, al teu
costat, respiro vida quan em fas vo-
lar –literalment– enmig d’una plaça
a les nou del matí. I sempre torno
com un bumerang.

H

De set en set
Anna Carreras

Un món a la
pell
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El president de la
Generalitat anuncia
un “pla de xoc” per
a la zona, que es
detallarà dissabte

Principi d’acord
amb Foment per
descongestionar
l’N-240 de vehicles
pesants

Avaluació
de danys per
l’incendi de la
Ribera d’Ebre

Acord per
desviar
camions
a l’AP-2Nacional

Més d’un milió set-cents
mil catalans no veuran de-
mà els seus vots traslladats
en representació política a
la Unió Europea. La indig-
nació per aquesta orfandat
parlamentària ha desfer-
mat la tercera gran mobi-
lització de l’independentis-
me fora de Catalunya des
de l’1-O. Carles Puigde-
mont, Oriol Junqueras i
Toni Comín no podran
seure al seu escó en la ses-
sió de constitució de l’euro-
cambra, però la seva ab-
sència tindrà ressò tant
per la imatge de l’hemicicle
amb els seients catalans
buits com pels carrers
plens fent un clam reivin-
dicatiu.

A les portes de la seu de
l’eurocambra a Estrasburg
unes 6.000 persones es
concentraran demà al ma-
tí per reclamar el dret dels
tres independentistes a re-
presentar catalans i espa-
nyols en l’única institució
escollida democràtica-
ment a la UE. Veient que
no podran ocupar els seus
escons en la jornada d’in-
auguració, el Consell per la
República, amb el suport
de les entitats sobiranis-
tes, ha convocat una pro-
testa a les 9 de matí al pont
Josep Bech cantonada
amb Rue Lucien Febvre,
just davant del Parlament

Europeu. Per terra i aire
arribaran els manifestants
a la ciutat francesa acostu-
mada a manifestacions
constants de menys mag-
nitud.

Hi desembarcaran uns
80 autocars i dos vols xàr-
ter a primera hora del dia.
També es desplaçarà fins a
Estrasburg la cúpula políti-
ca de l’independentisme,
encapçalada pel president
de la Generalitat, Quim
Torra, que hi assistirà

acompanyat de diversos
consellers del govern, com
ara el titular d’Exteriors,
Alfred Bosch. Des de l’en-
torn de Puigdemont asse-
guren que, de moment, es-
tà previst que vagi a Es-
trasburg. “Per ara no pre-
veiem que no hi vagi”, de-
ien pocs dies abans.

Ara bé, la por que una
tercera euroordre pogués
trobar el president a l’exili
en un terreny poc amic
com és el francès, ha fet

que aquest no prengui una
decisió definitiva fins a l’úl-
tim moment.

Acte central
Un escenari i fins a tres
pantalles s’instal·laran da-
vant l’edifici de l’eurocam-
bra, on a partir de les 10 del
matí les persones concen-
trades podran seguir la
sessió de constitució que
es faci a dins de l’hemicicle.
Dues hores després hi hau-
rà l’acte central de la pro-
testa amb parlaments de
Puigdemont, de Comín, de
la candidata a les europees
Clara Ponsatí; de la presi-
denta de l’ANC, Elisenda
Paluzie; de la vicepresiden-
ta d’Òmnium, Marina
Llansana; de l’exvicepresi-
dent ecologista del Parla-
ment Europeu, Gerard
Onesta, i de l’eurodiputat
Ivo Vajgl. Oriol Junqueras
també hi tindrà veu a tra-
vés d’un vídeo gravat des
de la presó de Lledoners.

Aprofitant el ressò que
pot generar una gran con-
centració el dia que l’euro-
cambra inaugura la seva
nova legislatura, el Consell
per la República no només
ha fet una crida a protestar
contra la situació dels tres
eurodiputats electes cata-
lans, sinó també a exigir
que “l’Estat espanyol com-
pleixi” la resolució del
Grup de Treball de Deten-
cions Arbitràries del Con-
sell de Drets Humans de
l’ONU “i alliberi els presos
polítics”. ■

Desembarcament
independentista
a Estrasburg

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

CONSELL · El Consell per la República fa una crida a defensar els drets dels
eurodiputats electes de JxCat i ERC PROTESTA · Unes 6.000 persones
protestaran a les portes de l’eurocambra, que celebrarà la seva constitució
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Objectiu de la manifestació

Com s’hi pot arribar?

Aconseguir una demostració multitudinària 
de suport a la democràcia i a la llibertat 
dels presos polítics. També reclamar al 
Parlament Europeu que no permeti 
l’exclusió dels diputats catalans.

El nombre d’autocars noliejats s’acosta 
als 80, però encara es podria ampliar. 
S’habilitarà un aparcament d’autocars 
al Boulevard de Dresde.

L’ANC ha coordinat dos vols xàrter per 
desplaçar-se cap a la ciutat francesa.

Natàlia
Segura

3
manifestacions fora de Cata-
lunya ha convocat, des del 17-O,
l’independentisme: a Brussel-
les, Madrid i Estrasburg.

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

Les xifres

Brussel·les

80
autocars viatjaran fins a la
ciutat francesa on hi ha la seu
de l’eurocambra, a més de dos
vols xàrter.

Any rere any des de la sen-
tència de l’Estatut, l’indepen-
dentisme ha demostrat la se-
va capacitat de protesta pací-
fica i massiva al carrer i, amb
la internacionalització del cas
català, a partir de l’1-O ha fet
un salt fora de casa i ha asso-
lit el repte de fer sentir la seva
veu també a Europa. Omplim
Estrasburg serà la seva terce-
ra gran concentració en terri-
tori no català després de les
manifestacions a Brussel·les,
el 2017 (45.000 persones), i a

Madrid, aquest març
(120.000 persones). Les difi-
cultats logístiques i la cele-
bració de la sessió parlamen-
tària en un dia laborable a
principis de setmana fa que
en aquest cas la previsió de
participació sigui força me-
nor que en les anteriors oca-
sions. Tanmateix, l’eurocam-
bra no acostuma a presenciar
protestes amb milers de per-
sones i la concentració inde-
pendentista es farà notar en
un dia tan assenyalat.

La manifestació de
Brussel·les ■ ACN

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

Protesta expansiva
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Ribera nuclear,
residual i erma

L’APUNT retornar als orígens, potenciant l’agricultura, la rama-
deria, el turisme de qualitat i el patrimoni.” Els ajunta-
ments que volen l’abocador són Riba-roja, Tivissa –en
té un–, Ascó –té les nuclears– i Flix –té la química. És
la comarca on un incendi ha arrasat explotacions
agropecuàries vives enmig de milers d’hectàrees de
boscos abandonats i conreus erms.Xavier Miró

Deu de catorze alcaldes de la Ribera d’Ebre s’oposen a
la construcció a Riba-roja d’un abocador de residus in-
dustrials. L’alcaldessa de Vinebre i presidenta del Con-
sell Comarcal, Gemma Carim, va afirmar al gener: “Ja
en tenim prou amb un abocador, dues nuclears i la fà-
brica de Flix. No volem més indústria d’aquest tipus. El
nostre futur depèn de la diversificació econòmica i de

Cort Europea dels
Drets Humans
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El punt de trobada

Els dos escenaris

La primera convocatòria serà a
les nou del matí per acompanyar els 
eurodiputats. Cap a les 12 del migdia 
començarà l’acte central que s’intentarà que 
coincideixi amb el descans parlamentari. El 
final de l’acte està previst cap les 13.30 h.

Hi intervindran, entre d’altres, Carles 
Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, 
Elisenda Paluzie, Oriol Junqueras (en 
vídeo) i diversos eurodiputats com ara 
Gerard Onesta o Ivo Vajgl.

B
oe

ck
lin

“Res d’això depèn de l’eu-
rocambra”, insistia a fi-
nals de la setmana passa-
da una portaveu de la ins-
titució. L’aparell del Parla-
ment Europeu dirigit pel
seu president sortint, An-
tonio Tajani, fa setmanes
que dribla la polèmica per
l’absència dels indepen-
dentistes guanyadors en
les eleccions europees a
Catalunya en aquesta no-
va legislatura, no sense al-
guna relliscada.

Oriol Junqueras no po-
drà ocupar demà el seu es-
có a Estrasburg perquè el
Suprem va considerar que
hi hauria risc de fuga i que
entorpiria la finalització
del procés judicial de l’1-O.
Tampoc ho faran Carles
Puigdemont i Toni Comín,
després que la JEC els im-
pedís fer l’acatament de la
Constitució a distància.

Malgrat les traves de les
autoritats espanyoles,
l’eurocambra defensa que
no té res a dir en aquest
cas perquè és competèn-
cia de l’Estat espanyol rati-
ficar la llista definitiva

d’eurodiputats després de
les eleccions. Tot i això, el
seu silenci no significa que
altres institucions de la
Unió Europea, com ara els
tribunals, no puguin pro-
nunciar-se al respecte. De
fet, tant JxCat com ERC
han anunciat accions le-
gals a escala europea per
rebatre el vet espanyol.

Al Tribunal de Justícia
Per ara, només Junqueras
ha iniciat el camí perquè el
Tribunal de Justícia de la
UE examini si l’Estat ha
vulnerat els seus drets po-

lítics i de representació ga-
rantits en la llei europea
imposant restriccions
previstes per la legislació
electoral espanyola.

El líder republicà ha re-
clamat al Suprem espa-
nyol que passi la pilota a
aquesta instància euro-
pea, però a un dia de la ses-
sió de constitució de l’eu-
rocambra la qüestió enca-
ra no s’ha decidit. Per con-
tra, Puigdemont no ha re-
velat la seva estratègia ju-
rídica i no ha tancat la por-
ta a fer una queixa directa-
ment al TJUE per denun-

ciar la inacció de l’euro-
cambra a l’hora de prote-
gir els drets dels seus fu-
turs membres.

En espera dels pròxims
passos, els experts en dret
europeu coincideixen a as-
senyalar que aquest seria
un cas “inèdit” per al tribu-
nal amb seu a Luxemburg,
ja que es qüestionaria si el
dret a la representació po-
lítica a la UE està per sobre
del dret dels estats a esta-
blir requisits per ser euro-
diputat, un cop els ciuta-
dans s’han pronunciat a
les urnes. ■

Natàlia Segura
BRUSSEL·LES

L’eurocambra, aliena al
vet de l’Estat a Junqueras,
Puigdemont i Comín
a L’aparell del Parlament Europeu fa setmanes que dribla la polèmica pel vet
als eurodiputats a “Res d’això depèn de l’eurocambra”, insistia una portaveu

Eurodiputats protestant pels presos polítics durant la intervenció de Pedro Sánchez ■ ACN

El president del PP, Pablo Ca-
sado, va instar ahir el govern
espanyol a reactivar l’euroor-
dre de detenció, en aquest
cas a França, perquè Carles
Puigdemont sigui “detingut i
immediatament extradit” si
va a Estrasburg al ple de
constitució del Parlament
Europeu del 2 de juliol. El líder
popular, que va participar en
una reunió extraordinària del
PP europeu a Brussel·les, va
reiterar l’argument que és

“un delinqüent que s’ha fugat
i està reclamat pel màxim òr-
gan judicial a Espanya” i va in-
sistir a destacar que “Estras-
burg és França” i que en
aquest país “no operaria el
que ha passat ni a Bèlgica ni a
Alemanya”, amb referència a
les euroordres emeses per la
justícia espanyola, concreta-
ment pel jutge Pablo Llarena,
contra Puigdemont, que en el
primer cas es va acabar reti-
rant i en el segon va ser dene-

gada pel tribunal alemany de
Slesvig-Holstein pel delicte
de rebel·lió i autoritzada no-
més pel delicte de malversa-
ció de fons públics.

Casado va reclamar al go-
vern que prengui “totes les
mesures” en escoltar les de-
claracions de Puigdemont
dient que assistirà a l’assem-
blea constitutiva de l’euro-
cambra. “Si manté aquesta
amenaça”, va etzibar, s’ha
d’extradir perquè pugui “seu-

re juntament amb els seus
companys de govern davant
del Tribunal Suprem”. Aquest
tribunal és el que ha confir-
mat que queden vacants els
escons de l’expresident; de
l’exconseller Toni Comí, que
també està a l’exili, i el de l’ex-
vicepresident Oriol Junque-
ras, en presó preventiva des-
prés de no donar-li permís
per anar a jurar la Constitució
–sí que li ho van deixar fer en
constituir-se el Congrés.

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

Casado vol reactivar l’euroordre per detenir Puigdemont si va a Estrasburg
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Xevi Sala
CASTELLDEFELS

l seu és un dels ajuntaments on el
PSC sí que s’ha entès amb ERC –i
també amb Movem en Comú Po-
dem– per reeditar el pacte i fer-la

alcaldessa de nou. Això arraconant el
Partit Popular, que va ser la força més
votada.
Quan vam veure els resultats la nit elec-
toral sabíem clarament que l’equip de go-
vern sortint mantenia prou suport pel
que fa a regidors. No hi ha hagut, doncs,
cap patiment a l’hora de reeditar el pac-
te. Per nosaltres el més important és
Castelldefels, el posem al davant de tot.
Els últims quatre anys han estat molt
complicats, amb tot el que ha estat el
procés, el referèndum i tots els esdeveni-
ments des del 2017. Sempre hem tingut
molt clar que som un municipi molt es-
pecific en els aspectes sociològic i ideolò-
gic. En aquest sentit, ens hem intentat
abstreure per concentrar-nos en el que
consideràvem que era millor per al nos-
tre municipi. En un ajuntament, per po-
der avençar cal una majoria de govern
estable que permeti l’aprovació de pres-
supostos i projectes.

Aquesta vegada més que mai s’ha notat
en l’àmbit municipal la pressió de la po-
lítica nacional i fins i tot estatal. En l’an-
terior mandat el PP es va agafar molt
malament que li barressin l’accés a l’al-
caldia. Aquesta vegada s’ho han agafat

E
més bé?
El 2015 vam signar un pacte de progrés i
en fem una valoració molt positiva per a
la ciutat. Per això vaig dir en la campa-
nya que, tot i parlar amb totes les forces,
la nostra preferència era reeditar aquest
pacte. Enfadar-se és humà i si fem me-
mòria recordarem que el PSC el 2011 va
perdre l’alcaldia per menys de 200 vots.
El PP va guanyar per la mínima i va ser
CiU qui va decidir pactar-hi. Nosaltres
vam anar a l’oposició, és el joc de la de-
mocràcia, són situacions que no són
agradables quan et passen, ho entenem
perfectament perquè també ho hem vis-
cut.

La bona notícia és que Vox no ha entrat.
Sí, la veritat és que patíem perquè vam
veure que en les eleccions generals 1.700
vots van anar a parar a Vox. Això ara tra-
duït en vots municipals equivaldria ben
segur a un regidor. Plataforma per Cata-
lunya no s’havia presentat mai, era la
primera vegada que una força així inten-
tava entrar al consistori.

Reediten el pacte, doncs, però aquesta
vegada amb més força del PSC.
Hem guanyat dos regidors més i no hau-
rem de compartir mig mandat. El PSC
tindrà l’alcaldia els quatres anys, el nou
equilibri de forces del pacte d’esquerres
així ho ha establert.

Castelldefels té moltes segones resi-
dències i també barris amb necessitats
socials. Un equilibri complicat.

Per exemple tenim el barri de Vista Ale-
gre, que el 2010 vam aconseguir que for-
més part de la llei de barris de la Genera-
litat perquè reunia els índexs d’atur i de
pobresa requerits. I alhora tenim també
el barri on per exemple viu Messi. Efecti-
vament és un equilibri complicat. A això
cal afegir-hi que som un municipi turís-
tic on gran part dels recursos que recap-
tem han de servir per donar serveis a
una gran població flotant formada pels
turistes que tenim pràcticament durant
tot l’any, o a l’estiu a l’entorn de la platja,
que és un pol d’atracció per a l’àrea me-
tropolitana. No és fàcil.

Com a força progressista, i lligant-ho
també amb els barris, vostès posen l’ac-
cent en el tema de l’habitatge. Amb les
limitacions competencials correspo-
nents, és clar.
L’aposta que fem en un àmbit municipal
no és tant per la regulació, que correspon
més a d’altres administracions. La nos-

tra competència és més incidir en el llo-
guer social, fent promocions municipals.
Ara tenim una promoció d’entre setanta
i setanta-cinc habitatges que seran de
propietat municipal i això permetrà po-
sar-los al mercat amb un lloguer social.
Continuarem amb la voluntat d’adquisi-
ció de terreny privat per poder ampliar
aquest parc d’habitatge social i busca-
rem també inversions publicoprivades
per impulsar i promoure aquest tipus
d’habitatges. Igualment, potenciarem la
concessió de microcrèdits per a la reha-
bilitació.

Tot això tenint en compte la pressió ur-
banística que deu haver-hi en una zona
típica d’antigues segones residències.
A Castelldefels vam notar la crisi com a
pertot però en el sector immobiliari se-
gurament no es va notar tant, es van
mantenir els preus de lloguer i de venda.
La tipologia de segona residència pràcti-
cament no existeix. Gairebé la totalitat

INVERSIONS “Som un municipi turístic en què gran part
dels recursos que recaptem han de servir per donar
serveis a una gran població flotant formada pels turistes
que tenim pràcticament durant tot l’any”

ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
CASTELLDEFELS

“Cal fugir
del model
de turisme
sorollós”

ORIOL DURANT
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Alcaldessa de Castelldefels (PSC)
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dels habitatges són de primera residèn-
cia. Ara toca regular el lloguer turístic
perquè ens estàvem trobant que molt
primer habitatge es començava a fer ser-
vir per llogar-lo a l’estiu. Volem evitar
que això pugui distorsionar a l’alça els
preus del lloguer.

El creixement econòmic es basa a apos-
tar per un model turístic determinat. En
el programa electoral vostès indicaven
la intenció de treballar per aconseguir
un ús de la platja més familiar.
El 2015, quan vam entrar, ens vam tro-
bar un conflicte molt important entre el
col·lectiu de les guinguetes de la platja i
els veïns. El tema fins i tot s’havia judi-
cialitzat i es tombava cap a un turisme
més massiu, nocturn i sorollós. La nostra
aposta va ser aplicar un canvi buscant
un turisme més familiar, amb una oferta
de més qualitat. Pel que fa a les noves
concessions, per exemple, prioritzant
més la qualitat gastronòmica.

Pel que fa als equipaments anuncien
que reivindicaran un tercer CAP. És una
reivindicació realista en el context de re-
tallades?
És una reclamació històrica dels últims
deu anys. Ara mateix som 67.000 habi-
tants i, segons la ràtio que aplica la Gene-
ralitat, cada vint-i-cinc mil habitants per-
toca un CAP. El tercer centre està reco-
negut, fins i tot amb el conseller Comín
havíem arribat a un acord per a la cessió
de terrenys i havíem establert un calen-
dari que preveia que fos una realitat amb
vista al 2020/21. Per això diem que hi
continuarem treballant.

Al principi ha dit que el procés havia
complicat les coses als ajuntaments.
Pel que fa a la convivència ha estat una
època complicada, les coses s’han tensio-
nat i tots n’hem après. Tenim clar que
ens devem als ciutadans, als veïns i ve-
ïnes, que hem de treballar per al nostre
municipi i abstraure’ns al màxim del que

passa en un àmbit nacional. La situació
ens ha servit per ser més conscients de la
nostra realitat i per intentar concentrar-
nos en la nostra prioritat, que és el nos-
tre municipi.

Entrem en un dels aspectes més deli-
cats del mandat que hem passat, l’atac a
un centre de menors protagonitzat per
un grup d’encaputxats. L’Ajuntament va
actuar per evitar que els brots xenòfobs
anessin a més. Al seu programa vostès
aposten per un reforçament policial, pe-
rò aquest tema va més enllà.
La meva posició és exactament la matei-
xa que vaig tenir: demanar responsabili-
tat política davant un tema tan sensible.
Va ser un fet puntual, el trasllat d’un
grup de menors no tutelats fet per la Ge-
neralitat sense consens amb l’Ajunta-
ment en un espai que consideràvem que
no era l’adequat i per un període que ini-
cialment havia de ser transitòriament
només d’un mes. La resposta no va ser

prou coordinada i això va coincidir amb
una campanya política molt forta de la
dreta, sobretot a través de les xarxes so-
cials. Es va atiar un discurs que assenya-
lava aquests menors com a culpables
d’uns fets delictius que després es va de-
mostrar que no havien comès. Continuo
dient que els repunts d’inseguretat a
qualsevol municipi s’han d’abordar de
manera responsable i professional. Sen-
se fer-ne un ús partidista, que només
aconsegueix perjudicar la nostra ciuta-
dania.

Preveuen reforçar la plantilla de la poli-
cia local amb cinc agents més cada any.
És un cost molt important però hem de
tenir en compte que som un municipi
turístic que en els últims anys ha cres-
cut molt pel que fa a la població. Po-
dem ampliar la plantilla en funció de la
normativa estatal. Ara tenim 97
agents però el gruix té una mitjana de
quaranta-vuit anys.

La prostitució a l’entorn de l’autovia
és una qüestió que s’ha abordat amb
els ajuntaments veïns?

Històricament a l’entorn de l’autovia hi
ha hagut dones exercint la prostitució.
Quan fem pressió perquè no siguin aquí,
es desplacen al costat Aleshores tenim
una època de relativa tranquil·litat i tor-
nen. Hi ha fenòmens que difícilment es
poden erradicar però en els últims anys
hi ha hagut una clara contenció.

La seva formació política també es re-
corda dels animals, especialment dels
gats i els gossos. Per als primers preve-
uen ajudes per a la castració i per als se-
gons, fins i tot una platja.
Aquí a Castelldefels la gent demana aten-
ció per als animals. Tenim el percentatge
de piscines més elevat d’arreu, però se-
gurament també devem tenir el percen-
tatge més alt d’animals de companyia. La
gent està molt sensibilitzada per aquest
tema i nosaltres, també. Amb aquestes
propostes hi començarem a donar res-
postes.

Al seu compte de Twitter vostè es pre-
senta com a alcaldessa compromesa,
com a socialista i com a mare. Queda
clar que reivindica les tres coses. A més
de reivindicar-les, les pot compaginar
prou bé?
Bé, la veritat és que no és senzill. Tinc
dos fills, un de catorze i un altre de di-
vuit. En l’àmbit polític és molt complicat
compaginar-ho. És anecdòtic, però la
realitat és que estic en finals esportives
de molta gent i en canvi no puc estar en
les dels meus fills. Ho remarco per deixar
constància que ser alcaldessa i mare és
efectivament complicat. Les dones que
ens dediquem a la política des de fa anys
ho sabem. Jo vaig començar el 2002 com
a cap de gabinet d’Antonio Padilla. El
2007 vaig fer el salt a la política activa.
Per fer-nos-en una idea diré que quan
vaig començar el meu fill grau no arriba-
va a l’anyet. Per tant, la seva evolució vi-
tal ha anat aparellada al meu progrés en
la política. Les dones tenim un repte per
intentar garantir al màxim la conciliació
entre la vida laboral i la familiar, sobretot
pensant en el camí que anem obrint per
a les altres que puguin venir al darrere.
Estic convençuda que sí, que és possible,
sense ser fàcil. ■

Llicenciada en ciències de la comunicació
en l’especialitat de publicitat i relacions pú-
bliques per la Universitat Autònoma, Ma-
ría Miranda Cuervas va completar la seva
formació acadèmica amb un màster en
estratègia i màrqueting polític a
l’Institut de Ciències Políti-
ques. Va iniciar-se com a cap
de gabinet de l’alcaldia per fer
el salt a la política activa com a
regidora de Règim Interior.
Després va dedicar-se a la re-
gidora de Festes i a les d’Ur-
banisme i Turisme. Podria
anunciar-se dient que és al-
caldessa del municipi on viu
Messi, però ella prefereix refe-
rir-se al conjunt de Castellde-
fels com una ciutat amb barris
que també tenen necessitats
socials. En l’anterior mandat ja
va pactar per arrabassar l’alcal-
dia al Partit Popular de Manuel
Reyes compartint el càrrec du-
rant dos anys amb Movem. Ara
ha tornat a repetir el pacte, però
amb dos regidors més que li per-
metran ser alcaldessa tot el man-
dat. Ens rep al mateix despatx
que va abandonar sense saber si
el podria tornar a ocupar. No es va
endur res, cap objecte personal,
res de record. No li calia, ho ha
trobat tot al mateix lloc.

Una alcaldessa
foguejada en la
comunicació

❝Anar a l’oposició quan ets
la força més votada no és
agradable, però això forma
part del joc democràtic,
cal acceptar-ho

❝La resposta de les
institucions a la polèmica
dels menors no
acompanyats no va ser
prou coordinada

No és fàcil conciliar la vida
familiar amb la política,
però es pot fer, sobretot
pensant en les dones
que vindran

❝
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