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Extrema dreta

S

abeu què vol dir
extrema dreta?
Segons el diccionari
és: “Tendència radical
extremada dins una línia política de dreta.”
Però els qui ja hem viscut un munt de
dècades, sabem ben bé què vol dir: la
superioritat dels blancs sobre els altres tons de pell; el pensament únic:
discrepar està castigat per la llei; la teva religió és l’única autèntica, i les altres són falòrnies que només creen
terrorisme; el teu país és més pròsper i
millor que qualsevol altre; les relacions
sexuals només poden ser entre home i
dona i mitjançant una cerimònia pública; discrepar de les ordres de l’autoritat només vol dir delinquir; la societat
està formada per estatus, i al capdamunt hi ha la veritat i la resta s’hi ha de
doblegar, de grat o per força; els homes són superiors a les dones, la missió de les quals és parir criatures i
obeir els homes.
El pensament únic. I el mal és que
està creixent arreu. El cas de l’Estat espanyol és paradigmàtic, perquè, quan

La Constitució té molts forats
antidemocràtics, com ara
l’ominós article 2, que parla
de la “‹indisoluble unidad de
la nación española›” i de la
“‹patria común›”
va morir el dictador, els hereus van decidir, amb el suport de l’exèrcit, que el
franquisme no havia mort, si bé calia
adaptar-se als temps i fer una democràcia, més aparent que real. Com si
no hi hauria presos polítics i exiliats?
Per resoldre el “problema catalán” ha
de ser per la força.
La Constitució té molts forats antidemocràtics, com ara l’ominós article
2, que diu: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la
Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones
que la integran y la solidaridad entre
todas ellas.” La redacció ja fa ferum de
cosa ajurídica, perquè el concepte “pàtria” és sentimental i no jurídic. La indissoluble és aquella que va deixar
anar Portugal, que va regalar la Catalunya del Nord als francesos i Gibraltar a
Anglaterra.
No hi ha dubte: el dictador ho va
deixar tot “atado y bien atado”. En tenim constància.

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Foc i humitat

P

er no fer-nos el rar i per respecte a la gent de l’interior que l’ha
patida tant, els del Maresme
ens hem abstingut de propagar que
hem notat poc o moderadament la recent onada de calor. El meteoròleg de
TV3 Eloi Cordomí em va dir que era
degut al fet que tenim l’aigua del mar
dos graus per sota del que és habitual.
A mi em sembla que hi ha una raó de
més pes: ha estat una calor seca, d’origen desèrtic. A la costa, la calor que
ens mata i ens fa anar per casa i pel
carrer com ànimes en pena és la humida, l’habitual a causa de la massa d’aigua del mar, estigui a la temperatura
que estigui. No reaccionem al termòmetre sinó a l’higròmetre. Vint-i-cinc
graus a l’estiu és una temperatura en
principi raonable. Fins i tot trenta.
Carregada d’aquositats és molt pitjor
que els trenta-sis o trenta-set eixuts
d’aquests dies. Per contrast amb el
que és normal, no diré que hem trobat
la calor deliciosa però sí que no ens ha
fet navegar entre la xafogor que fa
suar, ens estova el cervell i ens deixa
inservibles per a qualsevol activitat.
La calor, la sequedat i la sequera,

“
Bombers i
forestals han fet

a la Ribera d’Ebre
una feina admirable

han estat els causants necessaris del
foc virulent i destructiu de la Ribera
d’Ebre. La millor descripció literària
d’un incendi forestal, la tenim al final
de la quarta part de la novel·la publicada el 1912 La vida i la mort d’en Jordi
Fraginals. L’autor, Josep Pous i Pagès,
sembla que n’hagi viscut un perquè, si
no, no s’expliquen ni la minuciositat
ni el dramatisme. El pobre Fraginals
ha invertit tota la fortuna en l’adquisició d’un bosc. El comença a desbrossar
per treure’n rendiment. S’hi cala foc.
Ell mateix mira d’apagar les flames
que pugen i baixen per la muntanya.
L’ajuden uns jornalers i unes dones

que subministren cantirets d’aigua.
Els esforços són inútils. La ruïna és al
final total. A ningú, en cap moment se
li acut cridar els bombers. Hi havia
bombers per cridar a Catalunya l’any
1912, fora de les proximitats urbanes? En l’incendi de la Ribera d’Ebre
els bombers i els forestals han fet una
feina fantàstica i admirable. La tècnica hi ha ajudat. Han passat més de
cent anys, és clar. Pensem, però, que
encara als vuitanta i noranta del XX hi
va haver focs molt més indòcils i devastadors. La millora no té discussió.
O sí? Ara vindran les queixes per la
falta d’efectius humans i tècnics. Es
tornarà a parlar de les gestió del “territori”: l’excés de boscos, la falta de
conreus, la despoblació del camp. Cal
posar-hi remei. Ho escolto cada cop
que hi ha un foc d’aquesta magnitud.
S’han de fer estudis, reunions, comissions... És com després d’unes eleccions, quan tots els partits sembla que
s’hagin de conjurar per evitar els alts
índexs d’abstencions. Després, res. Al
Maresme hem tingut alguns incendis
forestals de categoria, fa anys. La humitat, només la humitat, no els evita.
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A la tres

EDITORIAL

Catalunya,
un afer
europeu

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

L’empenta final

P

arlava ahir el president Puigdemont (en el missatge que va
adreçar als milers de catalans
que viatjaven cap al nord de França
per ser avui a Estrasburg) de l’empenta final que cal fer perquè, definitivament, Europa reconegui el dret dels
catalans (dels catalans independentistes, és clar) a ser al Parlament Europeu. No es pot pas negar que ell ho ha
fet, d’empènyer. Ho va fer en aterrar a
Bèlgica, en ser detingut a Alemanya i
viatjant arreu d’Europa exposant-se,
com li pot passar avui, a l’euroordre
que Pablo Casado somia. A mi em sembla que el partit serà llarg, molt llarg,
però és evident que la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
(TJUE) d’admetre a tràmit el cas que
han presentat els eurodiputats Puigdemont i Comín contra les decisions
de Tajani i els seus, capgira el panorama. No és només que en pocs dies
s’haurà de saber si Puigdemont i Co-

“
Puigdemont ha
aconseguit (un altre

cop) que el partit es
jugui a Europa i que
la justícia espanyola
sigui posada (un
altre cop) en qüestió
mín són eurodiputats de ple dret (que
ahir els haguessin acceptat les mesures cautelars hauria estat de matrícula d’honor); és que la justícia europea
jutjarà les actuacions que l’Estat espanyol ha fet (no ha parat de fer, de fet)
per impedir que més d’un milió de catalans (de dos, si tenim en compte el
cas Junqueras) tinguin representació

De reüll
Eva Garcia Pagán

Les cares de la notícia
CAPITANA DEL ‘SEA-WATCH 3’

Carola Rackette

Mar de
plàstics

La humanitat, abans

A

casa tenim una paperera petita al lavabo, una altra
al despatx des d’on treballo i una tercera vora la
tauleta del menjador on els nens escriuen, dibuixen i fan
manualitats. La brossa la dividim segons si generem
deixalles de plàstic, paper o de rebuig i al poble tenim la
sort de trobar una paperera a cada cantonada o a cada
pocs metres. També fem ús de la deixalleria mòbil per a
l’oli i els residus especials i la roba infantil l’heretem
d’amics amb fills més grans i la fem circular amb
d’altres si no l’han trinxada. No som ni exemplars ni una
família modèlica. Tenim sentit comú
Barcelona és i certa visió de com de negre pot
esdevenir el futur. Els draps bruts,
la segona
diu la dita, es renten a casa i el sentit
zona
literal diu també que de la merda
mediterrània pròpia se n’ha de fer càrrec
amb més
cadascú. Som conscients que en
plàstic al mar generem massa, de residus, i el
present ha de ser ara ja generar-ne
menys. Encara no anem amb la carmanyola a les
botigues però doneu-nos temps, que ho aconseguirem.
Un estudi de l’ONG Fons Mundial per a la Natura
(WWF en la seva sigla en anglès: World Wildlife
Foundation) assenyala Barcelona com la segona zona
de la costa mediterrània més contaminada per residus
de plàstic, amb 26,1 quilos d’aquest producte
petroquímic per quilòmetre de platja i a darrere de la
regió turca de Cilícia (31,3 quilos) i a davant de València
(12,9 quilos). Si això no ens fa canviar d’hàbits amb
petits gestos, ja em direu què ho farà.

a Europa. Espanya intenta impedir
que una “minoria nacional” (com es
diu en el recurs de Puigdemont) sigui
present a Europa, i el TJUE haurà de
decidir si pot fer-ho. Serà el TJUE, i no
pas ni el Constitucional, ni el Suprem,
ni els Marchenas o els Llarenas de
torn. A Alemanya, n’estic convençut,
el paper dels catalans (de tots en general, però en particular dels que es van
manifestar davant de la presó) va ser
cabdal. I avui ho serà, tampoc en tinc
cap dubte, el paper dels milers de catalans que es manifestaran a les portes
de la seu a França del Parlament Europeu. Persistir, persistir i persistir. No
és que no n’hi hagi cap dubte; és que
ara, a més a més (gràcies a aquesta Espanya repressiva), diria que no hi ha
cap més remei. Si Puigdemont i Comín se’n surten (que a mi em sembla
que se’n sortiran), ens en sortim tots
plegats. Però se’n surt, sobretot, Europa. L’Europa dels drets.

-+=

La capitana del Sea Watch 3, vaixell de l’ONG Sea
Watch que va entrar al port de Lampedusa sense autorització per desembarcar 40 migrants socorreguts
de la Mediterrània, podria acabar condemnada a presó o deportada a Alemanya per haver posat la humanitat per davant de l’obediència a lleis xenòfobes.
DIPUTADA D’ERC AL PARLAMENT

Adriana Delgado

Presidenta per un dia

-+=

La diputada republicana i també secretaria de la
mesa del Parlament va ser l’encarregada de presidir la institució durant les hores que va durar l’acte oficial al Parlament per reivindicar els drets de
les dones i el seu pes i la seva presència en el progrés de la societat.
HISTORIADOR I MUSEÒLEG

Daniel Venteo

El sentit dels símbols

-+=

Símbols del catalanisme, el nou títol de la col·lecció Gran Obres publicada en edició de luxe per Enciclopèdia Catalana i dirigida per l’historiador, investiga l’origen, l’evolució i la vigència dels 48 símbols catalanistes triats i analitza les causes socials i polítiques que els han generat.

El moviment sobiranista català, en tant que democràtic,
pacífic i massiu, ha posat en evidència diversos cops la coherència democràtica d’Espanya i la credibilitat
del seu estat de dret, amb la convicció d’obtenir l’empara de la Unió Europea i l’elecció de Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras
com a eurodiputats ha generat un
escenari propici per aconseguir-ho.
La Junta Electoral i el Tribunal Suprem fan tot el possible per impedir-los assumir el càrrec, però el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) ha
trigat només quatre hores a admetre a tràmit el recurs de Puigdemont i Comín perquè els reconegui
els seus drets com a eurodiputats.
La qüestió és inèdita i alhora
molt rellevant perquè afecta elements fonamentals de la construcció europea, com ara el principi democràtic, el dret de participació política, la immunitat parlamentària i
la preeminència administrativa i jurídica de les institucions europees
sobre les dels estats membres. La
intervenció del TJUE converteix la
qüestió catalana en un afer europeu i, més enllà d’aquest cas, la seva decisió és important per a la credibilitat del projecte europeu, perquè marcarà el terreny de joc democràtic comú davant les derives
dels diferents països membres.
Mentre el tribunal no es pronuncia, el Parlament Europeu es
constituirà avui deixant orfes de
representació un milió i mig de catalans. Uns quants milers d’aquests
ciutadans europeus, però, han viatjat a Estrasburg per fer sentir davant la mateixa eurocambra la veu
i la presència dels eurodiputats absents i la de tot el sobiranisme català, demostrant una vegada més
que es tracta del moviment civil
més mobilitzat que hi ha actualment a Europa.
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avui fa...
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1
any

Cap renúncia
La conferència d’ERC aprova
mantenir l’opció de la
unilateralitat. Els militants
avalen que l’objectiu principal
esdevingui ara ampliar la base.

10
anys

Mor Porcel
L’escriptor Baltasar Porcel mor
als 72 anys d’un càncer que se li
havia reproduït. Està considerat
l’autor més gran de les lletres
catalanes dels últims 60 anys.

20
anys

Llei de l’aigua
El Parlament aprova la llei
d’ordenació i gestió de l’aigua,
una normativa que renovarà
gairebé tota la política
hidràulica de Catalunya.

Tribuna

Full de ruta
Emili Bella

Maria Dolors Renau. Escriptora

Vuit

La trituradora
H

i ha una cosa que
ho sobreviu tot,
l’aprovació de la part
dispositiva de declaracions d’independència, l’aplicació
d’articles 155 de constitucions obsoletes, els governs espanyols del PP, els
governs espanyols del PSOE, les llistes
unitàries sense una part de l’independentisme, les llistes separades que governen juntes, la suspensió de plens
d’investidura al Parlament, la interrupció de plens d’investidura al Parlament, la celebració de plens d’investidura al Congrés, la malaptesa amb què
es pugui governar un país, la malevolència amb què se’n pugui governar un
altre, les jugades mestres, els fulls de
ruta errabunds, els enregistraments
de converses privades en restaurants
de Manresa, els enregistraments de
converses masclistes, la metamorfosi
permanent d’espais polítics, les desobediències obedients, els empats a
1.515, els ultimàtums autoimposats,
les retallades, la paperera de la història, els passos al costat, els passos per-

L

a trituradora ha funcionat, per
dir-ho ras i curt. I això significa
que ara, tots nosaltres, que tenim
la legítima pretensió de saber en quin
país vivim i quines prioritats assumeixen els diferents grups polítics que
hem votat a les urnes, ens hem de posar de nou a aprendre –o reaprendre– a
llegir de la mateixa manera que ho vam
fer quan érem infants.

PASSA EL TEMPS i la qüestió política està

cada vegada més embolicada i no es
veu, francament, per on es podria començar a estirar el fil per a descabdellar la troca. Són molts els elements
que estan condicionant el nostre futur
i que no ens fan pas albirar una solució
fàcil. Hi ha persones tancades a la presó a l’espera de la sentència judicial,
d’altres que van fugir a Europa i des
d’allí marquen també els camins a seguir, i en els ajuntaments s’ha produït
una àmplia gamma de pactes, que no
sempre han estat comprensibles per a
la ciutadania o, el que és encara més
significatiu, que en alguns municipis
s’han donat per correctes i en d’altres

Hi ha una cosa que ho
sobreviu tot, que s’afirma,
es reitera, ni s’estova ni
s’esgota, que roman i
persevera, impertèrrita

El lector escriu

duts, l’independentisme exprés, el processisme, el llirisme, el follet del federalisme, Tabàrnia, l’auge i caiguda de
partits de l’oposició, el naixement i supernova d’estrelles de l’Íbex 35, l’equidistància corrent, comuna, la desambiguació a cops de pedra negra (en anglès, Blackstone), les sobralles hexagonals, les poltrones, les portes giratòries, el maniqueisme, l’espoli policial de
peces museístiques, els dèficits fiscals,
els dèficits morals, els silencis intel·lectuals, les porres, les sentències, les
suspensions, les humiliacions, els xantatges, el rumors, les mofes, les fake
news, la repressió, la caverna, les clavegueres, la justícia polititzada, la injustícia institucionalitzada, la sortida
de l’armari de la ultradreta, l’aporellisme reial i el borrellisme internacional, i
aquesta cosa és la multitud impertèrrita, superlativa, que cada any, en una
reiteració inaudita, pacíficament, que
és com dir catalanament, surt al carrer
resoluda per exigir, malgrat tot, la independència de Catalunya cada Onze de
Setembre. Aquest 2019, per vuitè any
consecutiu.

b Fa uns dies dos docents jubilats parlaven de l’FP i del
nostre sistema educatiu. Després de tocar els temes clàssics: l’adaptació del currículum, per reduir l’abandonament. La funcionalitat dels
continguts, per motivar. I la
formació tècnica, per resoldre
els problemes ordinaris, un
d’ells va subratllar quatre
punts, que em van cridar
l’atenció, pels gestos que utilitzava per reforçar el que deia:
1. Tots tendim a simplificar la
realitat, per comprendre-la.
Tots busquem respostes.
L’alumne també! Té una gran
capacitat d’autoaprenentatge.
2. Tot és a internet. Hem
d’aprendre, doncs, a navegar.
3. Tot o gairebé tot ho faran les
màquines. L’alumne ha
d’aprendre, doncs, a utilitzarles. I a fer el que elles no poden
fer. Dedicar molt de temps a
les quatre regles, avui no té
sentit. 4. L’alumne defuig la in-

han estat considerats com a intolerables traïcions. Es fa difícil, realment,
saber en quin punt ens trobem i cap on
es poden orientar els afers polítics perquè acabin beneficiant el conjunt de la
població.
POBLACIÓ QUE,

d’altra banda, i els sondejos d’opinió ho ben detecten, no deixa de sentir preocupació davant la
necessitat de resoldre el seu dia a dia
carregat de dificultats, com ara la feina
precària, els sous que no treuen de
pobre, el risc d’exclusió social, l’accés

“
Són temps que
ens obliguen a
entendre les bases
d’una societat tan
complexa com la
nostra

a l’habitatge i tot un munt de qüestions
que demanden accions fermes de part
dels governs, ja sigui el de la Generalitat, ja siguin les administracions
locals. Hi ha un munt de problemàtiques socials que resten tapades per
la polèmica partidista, sempre encesa,
que es menja la major part de l’espai
informatiu.
com he dit abans, que ens
obliguen a començar a llegir i a escriure
de nou, a entendre les bases d’una societat tan complexa com la nostra, perquè hem acabat una època i en comencem una de nova, on no està tan clar
quins son els bons i quins els dolents.
Per posar un exemple que m’és proper,
a la meva ciutat, Sant Cugat del Vallès,
la CUP treballarà al costat del PSC i
d’ERC. I això està molt bé, tots plegats
han tingut la voluntat d’aparcar diferències –que en alguns aspectes són
enormes– pel bé comú. Esperem que
els resultats d’aquesta trituradora que
ens ha fet patir a tots ens serveixi per
escoltar millor els respectius criteris i
per aprendre a dialogar.

SÓN TEMPS,

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.
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Tot és a internet

activitat, la quietud no li agrada. No necessita que li omplim
el temps. Fins a cert punt, és
millor que ho faci ell. Necessita, això sí, algunes pautes, i alguns interrogants. Dites així
les coses, vaig pensar que cal
afavorir la investigació. I l’ús de
les noves tecnologies. I aprendre a programar. I repensar els
deures. Vaig pensar això, a
partir de les paraules dels avis.
MARTÍN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Barcelona

Una pagesia forta
contra el foc
b L’incendi que ha afectat la
Ribera d’Ebre, les Garrigues i
el Segrià ha de marcar un
punt d’inflexió. No és el primer
gran incendi que afecta Catalunya, ni en serà l’últim. El canvi climàtic i l’abandonament
de la pagesia és una combinació explosiva que fa que ens
haguem d’acostumar a grans
tragèdies com la que aquests
dies ha calcinat les Terres de

l’Ebre i de Ponent. Hem de
treure aquestes comarques
de l’abandó en què estan, i per
a això ens cal una pagesia forta i amb continuïtat. Els pagesos i ramaders s’estimen molt,
massa, la seva terra, i sempre
són els que acaben patint
més, amb els incendis o restriccions que només es fan
per donar una imatge. Aquest
incendi ha d’obrir un gran debat nacional sobre quina pagesia i quins boscos volem.
Tinguem-ho en compte per a
les generacions futures.
ARNAU RULLÓ I GONZALO
El Prat de Llobregat (Baix Llobregat)

Ho tornarem a fer
b S’han escandalitzat, s’han
posat nerviosos, perquè han
sentit allò de “ho tornarem a
fer”. En canvi els sembla del tot
just, equitatiu i saludable que
siguin ells els que “ho tornin a
fer”. Durant segles “ho han fet”
i “ho han tornat a fer” sempre
que n’han tingut ocasió. Des

del moment de la proclamació
del dogma del supremacisme
castellà. Aquella dita de “tanto
monta, monta tanto” en realitat era “monto yo, tu aguanta y
calla”. Sempre “ho han tornat
a fer” a la seva manera. Mai de
manera civilitzada i democràtica. I ara “ho han tornat a fer”,
i “ho estan fent”, i afirmen amb
la prepotència habitual que
“ho tornaran a fer”, i que volen
“tornar-ho a fer” pels segles
dels segles. Fins que nosaltres
ens rendim. Fins que renunciem a ser el que som. Fa segles que esperen la nostra
rendició. És clar que podran
“tornar-ho a fer” mentre nosaltres els ho permetem. El dia
que de veritat ens decidim a
plantar-nos i a impedir-ho ja
no podran “tornar-ho a fer”.
Llavors podrem “tornar-ho a
fer” nosaltres. Llavors s’haurà
acabat el supremacisme castellà de segles. Depèn de nosaltres.
JOAQUIM TARÉS I CERVERA
Barcelona
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La frase del dia

“Catalunya no és un afer intern d’Espanya”
Alfred Bosch, CONSELLER D’ACCIÓ EXTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I TRANSPARÈNCIA

Tribuna

De set en set

Gotes malaies

Darrere
del foc

Andreu Mas. @Andreumasd. Periodista, escriptor i assessor en comunicació

A

vui toca una nova perfomance.
Milers de persones, perquè segur
que en són milers, es manifestaran a Estrasburg per demanar que els
eurodiputats catalans que no són del
grat del govern espanyol puguin exercir
el càrrec pel qual els van escollir milions
d’electors. No voldria que se m’ofenguessin les persones que s’han cascat
un viatge en autocar d’un munt d’hores
per ésser al costat de les persones que
pensen que poden portar el país a la independència. Té molt de mèrit, i segur
que moltes d’aquestes persones s’estaran aquest mes de moltes coses per poder pagar el bitllet i totes les coses que
acostumen a acompanyar un desplaçament, per barat que s’hagi intentat fer.
La meva reflexió voldria tenir un mer
caràcter estratègic i, si més no, no representa res més que la meva opinió;
tan bona o dolenta com la de qualsevol
altra persona.
L’ANC i Òmniun Cultural ens tenen
molt acostumats des del 2012 a la pirotècnia. Els catalans i catalanes acabarem figurant en el Llibre Guinness
dels Rècords per ser els més imaginatius de la història a l’hora de fer manifestacions pacífiques. Amb l’obediència que ens és pròpia, durant anys ens
han dit que compréssim la samarreta
del color que tocava; que aixequéssim
ara un braç i després l’altre, i així anar
fent. Tot simbòlic i estèticament molt
bonic, sobretot per als que prenen
imatges aèries, però l’efectivitat ha estat zero. Aquest any la crida és a la plaça
d’Espanya.
Segur que els promotors de les manifestacions en qüestió (en algunes de les
quals he estat present) contestaran
que gràcies a la mobilització popular
hem internacionalitzat el conflicte i
bla-bla-bla... Tornem-hi: resultat? Zero.
I és que als que decideixen a l’Estat, els
agraden més les manifestacions d’ancians tirant-se salvatgement com a
zombis afamats sobre les porres de la

Sísif
Jordi
Soler

Policía Nacional i la Guàrdia Civil, que
es defensen com poden i, és clar, pobrets policies alimentats a base de croquetes, sense voler trenquen costelles,
braços, dits... I què dir de les persones
desconsiderades que es dediquen a aturar pilotes de goma amb la cara i després es queixen que els han tret un ull!
El cert és que si és vol aconseguir alguna cosa (com que Angela Merkel agafi el
telèfon i quadri el president del
Reino de España) hi ha d’haver estopa.No faig un al·legat a favor de l’acció
no pacífica, ans al contrari, només vull
que ens adonem com són les coses, i la
importància que donem a accions que a
qui decideix l’incomoden, però no el fan
moure. Tot això comporta que la ciutadania perdi energies.
Hi ha accions menys mediàtiques, però
al meu entendre útils (no millors,
útils), que poden aconseguir més resultats. Un exemple: als Estat Units, on els
senadors i els congressistes han de respondre als electors més pròxims, la
pressió que senten al clatell pot arribar

“
Avui envieu
correus electrònics
als eurodiputats
croats i
pregunteu-los si
estan a favor dels
nostres vetats
eurodiputats

a ser enorme, fins al punt que grups de
ciutadans organitzats condicionen les
decisions dels seus representants.
Apliquem-ho al nostre cas. La idea és
d’un amic periodista croat, Vladimir
Bogdanic, que proposa que avui, dimarts, enviem als representants croats
al Parlament Europeu la següent pregunta per correu electrònic: “At the time
of Croatian Homeland War (19901995) and your struggle for independence, the Catalans strongly supported
your right to self-determination! As
Croatian member of the EU Parliament
do you support the right of Catalan
elected members (May 26 2019) of the
EU Parliament to participate at the
constitutive session July 2 2019? Please give us your note asap” (“Durant la
guerra civil de Croàcia (1990-1995) i
mentre lluitàvem per la independència,
els catalans van proporcionar un fort suport al nostre dret d’autodeterminació.
Com a representants croats del Parlament Europeu, dona vostè suport al
dret dels eurodiputats catalans electes
(Maig 26 2019) a participar en la Constitució de la sessió d’avui, 2 de juliol del
2019? Sisplau respongui’ns el més aviat
possible.” L’amic Vlado es compromet a
parlar amb els eurodiputats del seu país
i recollir el que hagin contestat. Us animo a sumar-nos a aquest exercici de gota malaia, avui i tots els dies de l’any,
fent-ho amb tots els eurodiputats. Si voleu sumar-vos a la iniciativa del company croat escriviu als següents correus:
dubravka.suica@europarl.europa.eu;
karlo.ressler@europarl.europa.eu; tomislav.sokol@europarl.europa.eu; zeljana.zovko@europarl.europa.eu; tonino.picula@europarl.europa.eu; biljana.borzan@europarl.europa.eu; romana.jerkovic@europarl.europa.eu; predrag.fred.matic@europarl.europa.eu;
ruza.tomasic@europarl.europa.eu;
mislav.kolakusic@europarl.europa.eu;
ivan.vilibor.sincic@europarl.europa.eu.

Enric Serra

C

ada estiu, amb cada incendi forestal, es repeteixen les
mateixes preguntes,
se senten les mateixes respostes i s’obtenen els mateixos resultats (cap). Les
flames hipnotitzen, tant si són d’una
llar com si són d’un bosc, i sovint no
ens deixen veure més enllà del crepitar
del foc. Malgrat les campanyes de
conscienciació i les precaucions, en un
moment o altre el bosc sempre crema
a causa de les altes temperatures, d’un
accident, d’una negligència o d’un
atemptat. Succeeix arreu i cada any en
tenim exemples.
Per tant, el primer fet a considerar és
si tenim prou organització, equips humans i materials per controlar el risc i
els efectes dels incendis en un país que
té un 67% de massa forestal. La segona
qüestió és avaluar les polítiques de prevenció: aquest article és massa curt per
fer-ho, però ningú no pot dir que no
n’hagi tingut un coneixement reiterat
per diferents mitjans.
I, finalment, la responsabilitat pública vers el medi natural. El bosc no és
una varietat decorativa del paisatge, ni
una nosa en el registre de la propietat,
ni un recurs infinitament explotable. És
una part del medi natural al qual aporta unes indispensables funcions
d’equilibri climàtic regulant temperatures i col·laborant en la gènesi del recurs més preuat del planeta: l’aigua.
Per bé que, com d’altres elements naturals, està manllevat per propietats
privades, és indiscutiblement un bé
públic. I aquesta és la clau de volta de
la qüestió: només si els nostres governants són prou conscients de la seva
responsabilitat vers el bé comú, actuaran d’ofici de manera decidida i insubornable i imposaran sense contemplacions les mesures necessàries per a
conservar el bosc en condicions.
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Nacional

Parlament de
les Dones de
Catalunya

Acte inèdit
a la cambra
amb tot l’hemicicle
reivindicant la
igualtat de gènere

Alerta per
contaminació
arreu del país

El govern avisa de
la superació dels
límits de partícules
contaminants a tot
Catalunya

Europa veta de moment els
escons dels eurodiputats
TRIBUNAL GENERAL · Luxemburg entra en acció i rebutja
que Puigdemont i Comín puguin exercir d’europarlamentaris de
manera “provisional” TJUE · El Suprem consulta a la justícia
europea sobre la immunitat de Junqueras ESTRASBURG ·
Boye alerta d’un conveni per entregar etarres sense euroordre
Natàlia
Segura
Luxemburg
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Els eurodiputats electes
de la llista Lliures per Europa Carles Puigdemont i
Toni Comín han estat els
primers a portar el cas català als tribunals de la
Unió Europea, afegint
més llenya a la batalla jurídica de l’independentisme
dins i fora de l’Estat espanyol. Divendres passat
van presentar dos recursos al Tribunal General i al
Tribunal de Justícia de la
UE (TJUE) on reclamaven
“mesures cautelars” urgents per ocupar l’escó
d’eurodiputats després
que la Junta Electoral
Central els exclogués de la
llista oficial per no acatar
la constitució presencialment a Madrid.
Tanmateix, el Tribunal
General es va negar ahir a
permetre que Puigdemont i Comín puguin assistir avui a la sessió inaugural de l’eurocambra de
manera “provisional” tal
com ells volien. En concret, el tribunal defensa
que tots dos ja han interposat un recurs davant els
tribunals espanyols per la
declaració de la llista oficial sense els seus noms
que “està pendent”, que
està vinculat a la seva reclamació contra el Parlament Europeu.
És a dir, destaca que la
institució dirigida encara
per Antonio Tajani no pot
“qüestionar” per ara la validesa de la declaració feta
per les autoritats nacio-

nals i que està sent avaluada pels tribunals espanyols. Per tant, no pot
qüestionar la validesa del
document enviat per Espanya a la cambra sense
els noms de Puigdemont i
Comín.
A més, determina d’entrada que l’europarlament, a l’espera del procés
judicial intern a l’Estat espanyol, no té “marge” per
proporcionar de manera
provisional un seient a la
cambra als dos membres
de Lliures per Europa. Per
tant, conclou que el cas
s’ha de resoldre primer
“per les autoritats nacio—————————————————————————————————

El president es
fotografia amb
un autocar de
la comitiva
—————————————————————————————————

nals”. Així, el president del
Tribunal General considera que la demanda de mesures provisionals no pot
prosperar “a primera vista”, i per això la desestima.
Puigdemont va admetre a Twitter que “era molt
difícil” una resolució exprés favorable als seus interessos i reivindicacions”. “Continuem! Era
molt difícil que s’admetés
a tràmit, i encara més que
es concedissin cautelars.
Estem preparats per a la
vista que se celebrarà pròximament”, va dir, sense
concretar de quina cita es
tracta. També el seu advocat, Gonzalo Boye, va assegurar que la desestimació
de les cautelars era “previ-

sible”, si bé no comparteix
la posició del president del
tribunal.
Efectivament, és el primer revés judicial europeu
al president a l’exili, però
en cap cas es tracta d’un
cop de porta definitiu. En
primer lloc, perquè contra
la denegació de mesures
cautelars encara s’hi pot
presentar recurs davant
del vicepresident del Tribunal de Justícia de la UE
en un termini de dos mesos i deu dies. L’equip legal
de Puigdemont avança
que efectivament apel·larà a aquesta alta instància, però no ho farà immediatament perquè considera que és un tràmit jurídic “complex”.
Ara bé, a part de mesures cautelars, el tribunal
en qüestió, amb seu a Luxemburg, encara haurà de
decidir sobre el recurs interposat contra el Parlament Europeu per la seva
actuació en relació amb la
situació de Puigdemont i
Comín. Davant el contratemps, els dos eurodiputats electes redirigiran ara
l’estratègia
centrant-la
“en el fons del cas” per defensar que la reacció de
l’eurocambra
atempta
contra els seus drets polítics i posa en risc “el sentit
democràtic de la UE”.
Un cop arribi la pregunta prejudicial de Junqueras, el TJUE tindrà a les seves mans dos casos dels independentistes pel vet de
l’Estat al fet que puguin
exercir com a representants dels catalans que els
van votar en les eleccions

europees del 26-M.
En paral·lel, el Tribunal
Suprem ha elevat una
qüestió prejudicial al
TJUE perquè clarifiqui
l’abast de la immunitat de
l’exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras,
empresonat a Lledoners, a
qui es va impedir sortir de
la presó a Madrid per realitzar els tràmits per convertir-se en eurodiputat
però se li va permetre en el
cas del Congrés.
L’alt tribunal espanyol
formula tres preguntes al
TJUE perquè determini
els límits de l’article 9 del
protocol de privilegis i immunitats de la UE, que es-

tableix que la immunitat
protegeix els eurodiputats
“mentre el Parlament Europeu estigui en període
de sessions”. També li demana que ho tramiti a través d’un procediment accelerat, fet que escurçaria
el calendari. En concret,
vol aclarir si la immunitat
protegeix un pres preventiu acusat de delictes
greus per fets presumptament comesos abans de
presentar-se a les eleccions i a qui li ha estat denegat un permís penitenciari per complir els tràmits com a eurodiputat.
En cas afirmatiu, si també
gaudiria d’immunitat en-

cara que la JEC hagi deixat
vacant el seu escó per no
haver complert l’esmentat tràmit.
En el cas que el TJUE faci una interpretació extensiva de la immunitat,
pregunta si el Suprem està
obligat a excarcerar Junqueras “en termes absoluts i de manera gairebé
automàtica” per permetre
que compleixi aquests tràmits –que van quedar en
suspens–. El tribunal aclareix que la consulta a Luxemburg, sol·licitada per
Junqueras, només afecta
la concessió del permís a
l’exvicepresident i no a la
situació de presó preventi-
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L’APUNT

Coses de la
neutralitat europea
Òscar Palau

Els represaliats polítics han dipositat moltes esperances, les últimes, en els tribunals europeus de Justícia i
Drets Humans, però el fet que, sens dubte, garanteixin
una visió molt més neutral que la justícia espanyola no
implica que resoldran sempre a favor. Una prova més
n’és que ahir, amb una celeritat inusitada, Luxemburg
va acceptar a tràmit els recursos de Puigdemont i Co-

mín –bona notícia– però alhora va refusar –dolenta–
dictar mesures cautelars per permetre’ls seure avui al
lloc on els van situar els vots, l’eurocambra. En tot cas,
el tribunal, també perquè li ha reclamat el Suprem pel
cas Junqueras, haurà d’entrar a analitzar el fons, amb
la confiança que el pes de la raó decantarà a favor, però el perill evident que ho faci tard. Cal no defallir.

Les frases

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

“Continuem! Era molt
difícil que s’admetés a
tràmit, i encara més
que ens concedissin
cautelars”

“Ara ens centrarem
en el fons del cas, que
planteja qüestions de
fons sobre el sentit
democràtic de la UE”

“Dos milions
d’europeus han triat
tres eurodiputats, i
això s’ha de respectar.
No és cap afer intern”

“Més de dos milions
de vots no podran
seure a l’eurocambra
perquè Espanya té
fòbia a la democràcia”

Carles Puigdemont

Gonzalo Boye

Alfred Bosch

Marta Vilalta

PRESIDENT EXILIAT

ADVOCAT DE PUIGDEMONT

CONSELLER D’ACCIÓ EXTERIOR

Un grup de gironins, camí
d’Estrasburg, ahir. A
l’esquerra, Puigdemont i
Junqueras ■ NÚRIA M. DURAN
/ EL PUNT AVUI

va. Així, l’entrada en acció
del TJUE no canvia, en
principi, els terminis que
el Suprem preveu per dictar sentència, previsiblement passat l’estiu.
Incògnita Puigdemont
Sense mesures cautelars
que l’emparin dins l’eurocambra, es reforça la incògnita sobre la presència
de Puigdemont avui a Estrasburg, on milers de persones protestaran convocades pel Consell per la República per l’absència dels
tres independentistes a
l’hemicicle. Des del seu entorn han mantingut fins al
darrer moment que no

preveien que no hi anés,
però tampoc han confirmat fermament que ho farà ni de quina manera.
En qualsevol cas, el mateix Puigdemont penjava
ahir una fotografia a Twitter rere un dels autocars
desplaçats des d’Almacelles a la capital alsaciana:
“Molt feliç de trobar-me
amb la gent que ha vingut
del nostre país a defensar
els drets dels ciutadans
europeus. Gràcies immenses per haver vingut a fernos costat.”
El fantasma d’una tercera euroordre encara plana sobre els exiliats, ara
amb més força un cop de-

clarat el judici de l’1-O vist
per a sentència, i també
creix la sospita que Madrid
podria pretendre detenir el
president exiliat en virtut
de tractats hispanofrancesos en matèria de terrorisme i esquivar així una euroordre. “No tenim cap problema a enfrontar-nos a
una decisió judicial, però
sí a una de policial i administrativa. Tenim indicis
que Espanya vol activar un
conveni signat el 2002 amb
França per extradir membres d’ETA i aplicar-lo a
Puigdemont i Comin”,
advertia Boye al vespre a
RAC 1. “Sospitem que les
autoritats volen activar el

PORTAVEU D’ERC

80 autocars i
dos vols xàrter
cap a Estrasburg
—————————————————————————————————

“Els carrers d’Estrasburg comencen a agafar color! L’independentisme mai no falla!
Demà [avui] ens trobarem al
voltant del Parlament Europeu a partir de les 9 h i l’acte
central serà a les 12 h al pont
Joseph Bech!” Així descrivia
l’ANC a Twitter l’ambient
d’ahir al vespre a la capital alsaciana, on continuaven arribant autocars d’independentistes catalans per protestar
contra el vet dels tres eurodiputats i reivindicar els seus
drets, així com el dels electors a ser representats a l’eurocambra. S’han contractat
una vuitantena d’autocars i
dos vols xàrter, a part dels
ciutadans que acudiran a la
cita amb vehicle privat. Les
xarxes socials s’omplien amb
fotografies que mostraven
l’interior d’autocars amb estelades i cartells amb el lema
“L’autodeterminació és un
dret, no un crim”, en anglès.
També s’improvisava una
concentració independentista davant de l’emblemàtica
catedral de la ciutat.

Conveni de Màlaga entre
Espanya i França perquè
hi hagi una entrega administrativa. Hem detectat
una forta presència policial
i ara hem de valorar què
fem”, hi afegia.
De fet, el líder del PP, Pablo Casado, reclamava diumenge al govern en funcions de Pedro Sánchez
que prengui “totes les mesures” perquè Puigdemont
sigui “detingut i immediatament extradit” si trepitja
Estrasburg. La portaveu
del govern espanyol, Isabel
Celaá, li va respondre ahir
que la detenció i l’extradició correspondria “exclusivament” a la judicatura. ■

Torra es queda per fer seguiment del foc de la Ribera ■ ACN

Torra finalment
no anirà avui
a Estrasburg
a Es quedarà per l’alerta de més focs
a Sí que hi seran el conseller Bosch

i una representació de JxCat i d’ERC
Ò. Palau
BARCELONA

El president Quim Torra
no serà finalment avui a
Estrasburg, tal com s’havia anunciat dimarts passat, en la manifestació per
reclamar que Carles Puigdemont, Toni Comín i
Oriol Junqueras puguin
exercir com a eurodiputats. Segons fonts de Presidència citades per l’ACN,
Torra, d’acord amb Puigdemont, ha decidit quedar-se a Catalunya vista la
situació d’alerta per incendis forestals i per fer el seguiment de les conseqüències del foc de la Ribera
d’Ebre. El president sí que
té previst intervenir a distància, això sí, en la concentració convocada a la
ciutat alsaciana. Aquesta
havia estat la principal raó
per endarrerir fins demà la
reunió de govern dels dimarts, cita que no canvia i
que excepcionalment es
farà a Manresa. Tampoc,
pel mateix motiu, serà
avui a Estrasburg el vicepresident, Pere Aragonès.
Qui sí que hi anirà és el
conseller d’Exteriors, Alfred Bosch, que en principi
serà dins l’eurocambra però sortirà a participar en la
manifestació de fora.

La frase

—————————————————————————————————

“El dilema està servit,
està al cor d’Europa
i se n’ha de parlar
perquè ens hi va el
futur d’Europa”
Alfred Bosch

CONSELLER D’ACCIÓ EXTERIOR

JxCat hi enviarà una àmplia representació de càrrecs electes, encapçalada
pels portaveus al Parlament, Albert Batet, i al
Congrés, Laura Borràs, i el
mateix farà ERC, amb una
comitiva amb el líder parlamentari, Sergi Sabrià, i
la portaveu, Marta Vilalta.
Tot just Vilalta denunciava ahir que no hi ha “cap
motiu jurídic” pel qual
Junqueras no pugui recollir l’acta, i lamentava que
només hi ha “causes polítiques i emocionals” dels
que “busquen venjança”.
Segons ella, lluitaran “fins
al final” pels drets dels tres
eurodiputats. El president
del PDeCAT, David Bonvehí, celebrava al matí que
s’hagi admès a tràmit a Luxemburg el recurs de Puigdemont i de Comín, igual
que el fet que la justícia europea “hagi actuat ràpidament, a diferència de l’espanyola”. ■
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L’hemicicle, ahir, mentre s’hi estava celebrant la sessió del “Parlament de les dones”. ■ ORIOL DURAN

Una cambra pròpia

FET· Les dones celebren una sessió inèdita al Parlament per denunciar la precarietat laboral, la desigualtat i la violència
masclista i reclamar una perspectiva de gènere en tots els àmbits MÉS · Consensuen una declaració, ara simbòlica, que es
portarà a aprovació en un ple institucional PAS · Es vol crear un intergrup a la cambra per treballar la reivindicació feminista
Emma Ansola
BARCELONA

I

matge inèdita, acte simbòlic, foto històrica. El 1929, l’escriptora Virgínia Woolf ja va posar sobre la taula la necessitat que les
dones disposessin d’una cambra
pròpia i, sobretot, de diners per poder exercir l’escriptura entesa com
a sinònim de llibertat. Durant els
darrers quinze dies del 2019, noranta anys després de la citació de
Woolf, diputades i membres del
Consell Nacional de Dones han estat treballant per primera vegada
de forma conjunta per consensuar
una declaració que ahir es va aprovar de forma simbòlica en el primer
ple de dones celebrat a la cambra
catalana.
Tal com van reconèixer les mateixes participants, la tasca prèvia
no ha estat fàcil i s’ha optat per donar valor als punts en comú i continuar treballant en aquells aspectes
que encara provoquen divisió, com,
per exemple, el tractament de la
prostitució i el reconeixement de
treballadores sexuals, el vot de la
població migrada i els ventres de lloguer. Fonts de la cambra van assenyalar, però, que la importància de

l’acte radicava en tot aquest treball
previ que ha servit perquè dones
que treballen en les problemàtiques
que afecten la població femenina
des de diferents àmbits i ideologies
entressin en contacte i possessin
sobre la taula tots els problemes
que les afecten.
Al marge d’aquests conflictes temàtics, en la celebració de l’acte
també va sobrevolar el conflicte del
procés independentista i el protagonisme que es volia atorgar a l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell, en presó preventiva i en espera de sentència, com també a la
resta de dones que n’estant patint
les conseqüències. Així, durant l’acte, en què van intervenir una representant de cada grup polític, es va
tenir un record per a les preses polítiques, les exiliades, les represaliades i les processades. Carme Forcadell, Dolors Bassa, Clara Ponsatí,
Meritxell Serret, Marta Rovira, Anna Gabriel, Meritxell Borràs, Ramona Barrufet, Anna Simó, Mireia
Boya i Tamara Carrasco, aquestes
tres últimes presents en el ple, es
van emportar els aplaudiments de
la majoria de dones que van ocupar
ahir els escons del Parlament mentre la diputada de Ciutadans Noemí

de la Calle recordava la secretaria
judicial Montserrat del Toro, “assetjada pels colpistes”. Aquest va ser
l’únic moment de tensió dins l’hemicicle durant aquest ple simbòlic.
Quant al contingut de la declaració, el text recull l’esperit i els reptes
de la Conferència Internacional de
la Dona del setembre del 1995 a Pequín, que des d’aleshores intenta
impulsar una agenda feminista i
una perspectiva de gènere en tots
els àmbits de la vida. Així, el text
—————————————————————————————————————————————

En l’acte es va recordar
les polítiques preses, les
exiliades i les
processades per l’1-O
—————————————————————————————————————————————

s’estructura en sis grups de treball:
els drets humans de les dones, educació i cultura, drets laborals i econòmics, participació social i política,
drets sexuals i reproductius i, finalment, el dret de les dones i les nenes
a viure lliure de violències masclistes. El text de la declaració, aprovat
per assentiment a mà alçada i amb
visques a la lluita feminista, es traslladarà ara a un ple ordinari del mes
de juliol per a la seva aprovació amb

135

dones van ocupar
els escons del Parlament, entre les quals
hi havia les 59 diputades que hi ha a la
cambra.

6

grups de treball
s’han creat per treballar la declaració:
drets humans de les
dones, educació i
cultura, drets laborals i econòmics,
participació social i
política, salut, drets
sexuals i reproductius i dret de dones i
infants a viure lliures
de violència masclista. Actualment el
Parlament disposa
d’una comissió
d’igualtat de les persones, dedicada a les
polítiques de dones i
al col·lectiu LGTB.

l’objectiu que el contingut, d’aquí la
importància del que s’acabi proposant en el text final, sigui vinculant.
Una de les diputades més contundents va ser Natalia Sànchez, de
la CUP. “Les dones serem el dic de
contenció del feixisme, l’esperança
de vida, el seu pitjor mal son”, va etzibar. La feina, però, no es va acabar
ahir, sinó que, tal com avançava la
diputada i secretaria de la mesa del
Parlament, Adriana Delgado, que
ahir presidia la sessió, tot just comença. “És un bon punt de partida
per anar treballant i les dones liderarem aquest procés perquè som les
que patim les conseqüències del patriarcat”, va anunciar. Entre els reptes nous, celebrar un ple monogràfic sobre les dones durant aquesta
legislatura i crear un intergrup parlamentari per tal que la política i la
societat civil treballin i elaborin propostes de forma conjunta perquè
s’aprovin en el ple, com ara les reformes de textos legislatius que ja queda recollit en la declaració aprovada
ahir i amb les quals es pretén posar
fi a la violència masclista i inclourehi la violència institucional, entesa
com aquella que silencia i menysprea la veu de la dona en casos d’assetjaments i abusos. ■
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———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lleida penja
una pancarta
a favor dels
presos polítics

OPINIÓ

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

Sánchez: o ell o el caos

L

a Primera mesura del nou consistori,
format per ERC, JxCat i el Comú a El

ple abaixa el sou als càrrecs electes
Redacció
LLEIDA

L’Ajuntament de Lleida, a
mans ara d’ERC, JxCat i el
Comú, va penjar ahir al
matí una pancarta a favor
dels presos polítics. Llibertat presos polítics i exiliats. Free political prisoners and exiles, diu el text,
que també incorpora un
llaç groc i que es pot veure
al balcó del Palau de la Paeria de l’avinguda de Blondel. A la tarda va penjar un
llaç groc a la façana que dona a la plaça Paeria.

119272-1213283L

Abans de penjar la pancarta, una de les primeres
mesures del nou govern
municipal, el ple va donar
llum verd al cartipàs, amb
els vots favorables de l’equip de govern i les abstencions del PSC i el PP.
Aquest estableix una rebaixa del 4% en el sou dels
càrrecs electes i de confiança, tot i que, finalment,
es mantenen els dels directius municipals. També es
va acceptar recuperant la
figura de cap de l’oposició,
que es va equiparar a la de
portaveu de grup. ■

Lluís Falgàs

Lleida ja té penjada una pancarta a favor dels presos polítics
i exiliats ■ ACN

Impulso Ciudadano, contra Torra
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Impulso Ciudadano va presentar ahir un recurs contenciós administratiu al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el president de la Generalitat, Quim
Torra, a qui acusa de vulnerar
la parcialitat ideològica. L’entitat havia avisat Torra el 5 de
juny passat que presentaria

un recurs si no retirava la
pancarta a favor dels presos
polítics abans de deu dies.
Després del període electoral, Torra va tornar a penjar la
pancarta que demana la llibertat de “presos i exiliats” a
la façana del Palau de la Generalitat, que havia tret a requeriment de la JEC.

a classe política sovint tracta temes menors i obvis enmig de grans escenografies i escenes de sofà i sovint
temes de gran impacte per telèfon i amb poc soroll. És
el cas del debat d’investidura, on avui la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, i el candidat a la presidència del govern, Pedro Sánchez, despatxaran per telèfon la data del debat, que s’apunta que serà el 16 o el 23 de juliol. El fet que sigui per telèfon és un símptoma que tots dos creuen que la
investidura serà fallida. Serà un debat ple de pressions. Sánchez té pressions dels socis europeus per afrontar la nova
etapa a les institucions europees, que esperen que Espanya
tingui un govern estable. Val a dir que encara s’han d’elegir
els comissaris europeus, el president de la comissió i els òrgans del Parlament Europeu, i no és el mateix que Sánchez
sigui president del govern espanyol o que sigui un candidat
que dubta sobre una nova convocatòria electoral.
Avui no es pot anar més enllà de conèixer la data del debat d’investidura. Sánchez ho posa difícil. Ha dit indirectament que o ell o el caos. Un caos que pot anar a més si no hi
ha govern. Rivera no vol saber res del govern socialista, tot i
la forta pressió que està rebent de les empreses de l’Íbex,
que volen un interlocutor al govern. També el van pressionar
els seus, com ara Garicano o Nart. Tots dos són proclius a
un pacte amb el PSOE. Podem vol entrar al govern i Sánchez no ho vol. El preu és massa alt, malgrat que la història
de l’esquerra a Espanya demostra que el gran sempre es
menja el petit. Sánchez no pot comptar amb el PP, que s’està intentant reorganitzar després de la forta patacada L’estratègia de Sánchez o el caos pot conduir a una investidura
a l’últim minut o a noves eleccions.
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ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
CASTELLAR DEL VALLÈS

Ignasi Giménez
Alcalde de Castellar del Vallès (PSC)

“La gent no
entén què
ha passat
als plens”
ACORDS “Que puguin pactar partits que en l’àmbit nacional
estan molt confrontats és molt positiu” FUTUR “Em
preocupa la qualitat democràtica que deixarem als nostres
fills” ECOLOGIA “Castellar vol ser un referent de vila verda”
Laia Bruguera
CASTELLAR DEL VALLÈS

E

l de Castellar del Vallès va ser un
dels pocs alcaldes socialistes que
es va oposar frontalment al 155 i
fins i tot va abandonar la militància, en rebuig al suport que el seu partit
hi va donar. Abans de començar l’entrevista, Ignasi Giménez vol deixar clar que
no va estripar el carnet socialista sinó
que va ser una “suspensió temporal”.
Fa poques setmanes que s’ha tornat a
donar d’alta. Per què?
Com deu passar amb molts alcaldes, jo
no estic completament d’acord amb tot
el que acaba decidint un partit polític,
encara que sigui el meu. Només faltaria.
Entenc que represento una sensibilitat
determinada dins del PSC i l’havia de
manifestar. El partit sempre m’ha representat però estava i estic en desacord
amb el 155, i vaig trobar la fórmula per
expressar aquesta sensibilitat. Torno
quan veig que amb la moció de censura
es recondueix la situació i s’inicia una
nova etapa, que relaxa les coses.
Quina ha estat la diferència entre l’expresident Mariano Rajoy i l’actual, Pedro
Sánchez, a l’hora d’abordar el conflicte
català?
Sánchez ha estat els darrers mesos molt
condicionat pel cicle electoral. Necessitem molta més tranquil·litat i calma per
poder abordar amb profunditat aquest

problema. El que és evident és que ha de
retornar al terreny de la política i hem de
ser tots generosos per poder donar resposta a les diferents sensibilitats que en
aquests moments trobem al país.
Quina creu que ha de ser la solució?
Una solució política consensuada entre
les diferents administracions, i que després sigui validada a través d’algun referèndum. D’entrada, aprofundir en la divisió de la societat catalana a través de la
convocatòria d’un referèndum per poder
arribar a un 50-50 o un 45-45... No és
aquest, el camí. El camí hauria de ser primer construir una solució, i després, en
tot cas, que hi hagi una validació del que
s’acabi pactant.

ORIOL DURAN

2015

2019
ERC Decidim
4 Castellar

SOM de
Castellar

4

11

SOM-PSC

ERC JxCAT

12

5

CiU

21

Però veu realista que arribin a una proposta pactada, tenint en compte els extrems des dels quals es parteix?
Sembla que hàgim oblidat que la principal feina dels polítics és arribar a grans
consensos. A vegades sembla que es dediquin a tuitar, però el que han de fer és
dialogar amb calma, sabent que a vegades s’ha de cedir i a vegades no, i sempre
amb una actitud empàtica.

l’Estat que són absolutament beneficiosos per a una administració, la catalana,
que fa anys que està escanyada... Això no
afavoreix en res. Era important que el
govern català donés senyals que s’estava
en consonància amb aquesta voluntat
d’asseure’s que Sánchez va demostrar.
Per a mi, hi va haver un abans i un després: la moció de censura que va recollir
els acords tant d’ERC com del PDeCAT.
Crec que és molt bona base per començar a construir en positiu aquesta solució
i tot i que aquest cicle electoral pervers
ho ha dificultat, no preveig cap altre escenari que seguir reconduint la situació.

Insisteixo. Veu factible aquest consens?
Sánchez va fer un pas amb el relator i es
va fer enrere per les pressions.
S’ha de generar un clima de confiança, i
és veritat que hi ha hagut gestos i circumstàncies que no ho han afavorit.
Quan parles de diàleg i presentes una esmena a la totalitat d’uns pressupostos de

Com creu que marcarà la sentència al
procés, que s’està a punt de dictar?
És evident que el judici no ha afavorit en
res i tampoc l’aplicació de la presó preventiva. I ara, segons quin sigui el sentit
de la sentència, tornarà a generar tensió.
Encara que no serà una decisió del govern de l’Estat perquè hi ha separació de

CUP

1

2

REGIDORS

2

Cs

1

21

REGIDORS

poders, serà el que ho haurà de gestionar
de la millor manera possible.
Després de l’1 d’octubre, va demanar a
Sánchez, a través d’un tuit, que presentés una moció de censura. Per què?
Entenia que canviar el govern de l’Estat
era l’única manera de no aprofundir en
la ferida. El govern del PP només posava
benzina a una situació molt delicada. Finalment es va fer la moció per altres causes, però el canvi va ser possible.
Com creu que afecta la lluita per l’hegemonia de l’independentisme que mantenen ERC i JuntsxCat?
És una rivalitat, una espiral que no ajuda
en res a trobar aquesta situació de calma
que ens permeti trobar interlocutors disposats a ser valents i generosos per trobar una solució, al contrari. Mostra d’això és el que ha passat a molts municipis i
ajuntaments. A mi hi ha imatges de la
constitució dels plens que m’han preocu-
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Dibuixar, l’afició que el
fa desconnectar
Li agrada córrer, llegir i, amb la boca petita,
confessa que, des de fa quatre anys, també
pintar amb aquarel·la. A Ignasi Giménez li
costa mostrar les quatre creacions seves que
té penjades al despatx de l’ajuntament perquè diu que és una afició que li encanta però que no li surt “gaire bé”, però finalment ens mostra quatre bonics
dibuixos de Castellar, el Senegal
–on va anar de viatge–, i del jardí
botànic Marimurtra, de Blanes,
zona on estiueja. Explica que
pintar l’ajuda a desconnectar.
“En aquest món de velocitat
imparable és un luxe tenir
temps per poder mirar les coses, fixar-t’hi, veure què és essencial, posar-hi color...”.
“N’estava fart, de fotos i més
fotos, dibuixar és una manera de no passar pels llocs sinó d’estar-hi”, reflexiona.
Pare de dos fills, de 5 i 7
anys, Giménez va estudiar
filosofia i periodisme i després de treballar a la ràdio i
a diversos gabinets de comunicació, el 2003 li van
oferir formar part de la llista socialista per entrar a
l’Ajuntament del seu poble.
Convergència va tornar a
obtenir la victòria i ell va
anar a l’oposició, però ja és
el quart mandat que governen els socialistes, amb ell al
capdavant.

❝

❝

❝

M’he tornat a donar d’alta
al PSC perquè amb la
moció de censura es va
iniciar una nova etapa,
més relaxada

A Catalunya, el gran
problema és que fa dos
anys i mig que anem amb
pressupostos prorrogats:
és impossible de gestionar

És evident que, pel que fa
a competències, els
ajuntaments tenim molt
a dir en la lluita contra el
canvi climàtic

pat molt. És la visualització de fins a quin
punt hi ha una ferida.

Hi ha fractura?
Jo no la veig passejant pels carrers i places del meu municipi. Crec que hi ha
fractura en els representants polítics però que la ciutadania està bastant per sobre del que ha passat als plens de constitució dels ajuntaments. La ciutadania està per sobre d’aquesta fractura i tampoc
no acaba d’entendre el que ha passat al
seu municipi. Cada cop més, els pactes
locals s’han d’entendre en clau local.

El PSC ha aconseguit 89 alcaldies, una
trentena menys que en l’anterior mandat. El 155 ha passat factura?
Crec que hem superat l’etapa del 155.
S’ha votat diferent en les eleccions municipals i les europees: la gent ha votat en
clau local. Crec que, en general, els resultats del PSC han estat bons, s’ha anat recuperant vot. Són 89 alcaldies, però el
58% dels ciutadans de Catalunya estan
governants per un alcalde socialista, i això és important.

Què sent quan es qualifica un acord entre el PSC i independentistes com “el
pacte de la vergonya”?
És complicat. El que va passar a Santa
Coloma de Farners em va semblar tan lamentable i vergonyós... La política local
es fa mirant al fons dels ulls de la gent,
des la voluntat de contribuir en la millora de la teva realitat més propera. Que es
facin servir aquestes denominacions, es
falti al respecte i no s’entenguin les diferents sensibilitats d’un poble em preocupa en relació amb la qualitat democràtica que deixarem als nostres fills. Sembla
que l’adversari polític s’hagi convertit en
l’enemic i que haguem deshumanitzat
les persones que es dediquen a la política
local. Les direccions dels partits haurien
de contribuir a generar calma, no es pot
posar més benzina a l’incendi.

És un altre món, la dinàmica local?
I així ha de ser. Que puguin pactar partits que en l’àmbit nacional estan molt
confrontats és molt positiu, perquè assenyala que des d’un àmbit de proximitat
són capaços de poder obviar les diferències i aprofundir en els projectes i models
de municipi que generen consens. Pactar entre iguals no és pactar, es pacta
amb els diferents, és una de les essències
de la política.

Parlava ja en el mandat passat d’una política més expansiva. Castellar ha superat la crisi econòmica?
Aquí vam passar una doble crisi, en l’àmbit de l’ajuntament i en el de la societat.
Pel que fa a inversions en programes i
equipaments, està superada, però les ferides de la crisi són molt profundes. Cada
cop tenim societats més precàries i desiguals, i és el que hem de revertir. Les administracions hem de treballar conjun-

tament perquè ningú es quedi enrere.
Com molts alcaldes, lamenta que els
ajuntaments se senten massa sols.
A Catalunya, el gran problema és que fa
dos anys i mig que anem amb pressupostos prorrogats. Això és impossible de gestionar. A l’Ajuntament hem posat diners, per exemple, perquè hi pugui haver
vetlladors a l’escola. També hem hagut
de complementar les beques menjador.
Entenc que hi ha d’haver corresponsabilitat entre administracions, però cada
cop hem d’assumir més coses. No és que
no empatitzi amb la Generalitat, si no ho
fa és perquè no té els recursos, però tot
plegat evidencia que calen uns pressupostos per donar respostes. Demostra
també que desestimar els pressupostos
de l’Estat va ser un greu error.
Vol fer de Castellar un referent en la lluita contra el canvi climàtic.
Molts ja parlem d’emergència climàtica.
Per lluitar-hi, cal tractar temes com la
gestió de la mobilitat, les renovables i la
generació de residus, així que, pel que fa
a competències, els ajuntaments hi tenim molt a dir. Els nostres equipaments
municipals han de ser energèticament
autosuficients, per així donar exemple. I
volem canviar el sistema de recollida de
residus per augmentar el percentatge de
reciclatge. Volem ser referent, i hi haurà
un gran debat per aconseguir-ho.
Molts barcelonins expulsats de la ciutat
marxen cap al Vallès i això està fent pujar molt els preus de l’habitatge, també
a Castellar. Com hi fareu front?
El preu mitjà d’un lloguer ja arriba aquí
als 650 euros. Amb potenciar l’oficina
local d’habitatge, que ja ho hem fet, no
n’hi ha prou. Per això s’està parlant amb
la Generalitat per fer noves promocions
d’habitatge de protecció oficial. De tota
manera, a Berlín ara han congelat el
preu de l’habitatge i Nova York ha augmentat l’àrea protegida. Les administracions superiors han de ser agosarades
i aplicar mesures valentes, perquè el
preu de l’habitatge és el que més exclou
socialment.
Solucionar els problemes de mobilitat
entre Castellar i Sabadell és un dels
grans deures pendents.
Per a nosaltres és importantíssim. Hem
de poder resoldre dos temes que són històrics i afecten Castellar i Sabadell, però
de retruc tota la comarca, la ronda Vallès
i la ronda Nord a la ciutat de Sabadell.
Aquesta última legislatura hi havia disparitat de criteris sobre quina era la necessitat d’aquesta infraestructura i el traçat
que havia de tenir, però el nou govern a
Sabadell afavorirà que es pugui generar
aquest consens necessari. Confiem que
amb el nou govern de l’Estat i la comarca
en sintonia ho aconseguirem. Tenim
quatre anys per trobar una solució.
Està aparcat el projecte de l’allargament
dels Ferrocarrils de la Generalitat, que
havien d’arribar a Castellar el 2020?
Va arribar la crisi i la Generalitat ens va
dir que el perllongament dels Ferrocarrils no era prioritari. Està en stand by.
En algun moment es podria recuperar,
però ara ens sembla prioritari i estratègic per al municipi el tema de la carretera. També és més senzill i barat.

