Iglesias desafia
Sánchez a fer
una coalició ara
El líder d’UP li recorda que a la tardor
l’abstenció independentista serà més difícil
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EUROPA-MÓN

“El president del
Parlament Europeu ha
de dialogar amb tothom”
CONTRAST · El socialista David-Maria Sassoli substitueix Tajani en la
presidència de l’eurocambra i mostra un tarannà molt més conciliador
EUROPA-MÓN
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Eduard Gener. Músic
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Avui,
a les 15.00 h

“Recolliria firmes
perquè ‘carinyo’
es normalitzés”
ELS NOSTRES AJUNTAMENTS

Jordi Viñas. Alcalde de Salt

“Qui aposti per la
tolerància té la meva mà”

La llanxa d’Open Arms va arribar navegant pel Rin fins a tocar del Parlament Europeu ■ ACN

L’ONG de salvament protesta amb una llanxa al Parlament Europeu
LES SÈRIES. De mica en mica s’omple la pica / Cal beure dos litres d’aigua diàriament P6,7

130188-1209266Q

Espanya amenaça Open Arms
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La vinyeta

Jofre Llombart

Fer

La torradora i
el també

S’

ha fet molta befa de la frase de
l’Àlex Hinojo diumenge al 30 minuts sobre
el futur del català al
segle XXI. Hinojo va
dir que es vol adreçar als assistents
virtuals en la seva llengua materna i ho
va resumir amb què li vol demanar a
les torradores intel·ligents que, també,
li puguin fer el pa si hom s’hi adreça en
català. Aquest també és la clau de volta de tot. Que l’Àlex Hinojo demani que
les aplicacions del futur incloguin el
català vol dir exactament això: que
també hi sigui el català. Si alguna gràcia té la digitalització és que tècnicament es pot tendir a un cert infinit i per
tant, també, se li pot fer un forat al català. També. No en lloc de cap altra
llengua. També. Però és clar, l’exèrcit
de mofaires oficials del país, començant pel pretesament sarcàstic article
de Miquel Giménez al Voz Pòpuli, han
portat l’exemple a la caricatura per així
poder-se esplaiar en aquesta moda de
riure’s del dèbil. Si algun dia l’Àlex Hinojo pot demanar-li a la torradora que

Veure l’exemple de la
torradora com un motiu de
mofa no és res més que un
acte de supremacisme
lingüístic
li faci les torrades en català serà perquè molt abans ja hi haurà un sistema
operatiu en anglès i en castellà. Sembla com si els castellanoparlants haguessin de tenir més drets pel simple
fet d’usar la segona llengua més parlada del món. L’altra moda, més antiga, és la de mentir. Quan es descriu
que el català s’està perdent al pati, en
Miquel Giménez ho presenta com si hi
hagués una unitat de mestres espies
ficant-se fins al lavabo de les escoles
per comprovar en què parlen els
alumnes. No deu saber que hi ha enquestes –que els alumnes responen
anònimament– sobre moltes matèries. Per exemple, sabem que els nanos es passen entre dues i quatre hores diàries davant d’una pantalla i la
Generalitat no té un funcionari a cada
casa per informar-ne. Només des de
la normalitat de poder viure plenament en castellà es pot veure l’exemple de la torradora com un motiu de
mofa. I no és res més, això sí, que un
acte de supremacisme lingüístic. Perquè, un cop més que quedi clar, l’únic
que volia l’Àlex era el també.

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Vallverdú el jove

D

iumenge al Castell del Remei, a
l’Urgell. Passat Tàrrega, gir a la
dreta en direcció a Balaguer.
Els paratges de Lluís Companys, i, després de Boldú, una carretera condueix
al castell, on hem quedat amb l’amic
Vidal Vidal, l’escriptor de Lleida, i la
seva dona, la historiadora Lluïsa Pla.
Avui anirà de matrimonis ben avinguts i positius. En Vidal i la Lluïsa ens
esperen al bar amb en Josep Vallverdú, el patriarca de les lletres catalanes
–té 96 anys– i la seva dona, Antonieta
Vilajoliu, de 89. Es van casar fa set
anys, després que tots dos enviudessin. L’aparellament els ha provat
d’una manera molt acusada, i en presumeixen. Ella, com observa en Vidal,
té un aire de Doris Day, Che será... És
vital, simpatiquíssima, una mica tro.
“Una amiga em va dir quan va saber
que em casava amb un senyor tan
gran: ‘Bé, sempre us fareu companyia,
perquè a aquesta edat la passió...’ La
passió hi és tota, li vaig haver de respondre.” En Vallverdú d’algunes fotografies antigues era un home una mica
ple i de cara arrodonida. Ha emmagrit
en la direcció correcta. Una barbeta

“
Trobada amb el
patriarca de les
lletres catalanes al
Castell del Remei

curta de les que ara es porten li ha
afuat el rostre i es pentina els cabells
blancs cap endavant. A l’església del
Remei, adjunta al castell, hi ha un profeta pintat per Josep Obiols que hi té
un aire. Es nota que l’Antonieta li ha
fet d’estilista. Vallverdú vesteix una
camisa florejada que li cau molt bé però que ni en Vidal ni jo gosaríem portar perquè la deixaríem per als de vint
anys en avall. “No porto les camises
que vull, no”, diu Vallverdú amb una
rialleta. Es posa unes ulleres de sol
aparatoses, espectaculars: “De dies no
fan res però de nit trobo que hi veig
millor.” Un tercer matrimoni, molt

més jove que els altres tres, es fa present. En Tomàs Cusiné i la Mireia
González són els propietaris del Castell de Remei. Ell és descendent d’Ignasi Girona, el constructor del conjunt. Aquest Girona és de la nissaga
del magnat i banquer Manuel Girona.
La Lluïsa l’ha estudiada tota. En Tomàs i la Mireia fan un vi de producció
exquisida i limitada que només es troba a botigues i restaurants selectes.
Ens porten a visitar els cellers, i tornem de mort a vida. A fora estem a
quaranta-un graus. Havíem apuntat la
possibilitat d’estendre l’excursió fins a
l’estany d’Ivars, però és millor anar a
dinar. Cargols, carn a la brasa, les especialitats de la casa. En Vallverdú està en plena activitat. Acaba de publicar un llibre de poesies: “No n’havia
escrit, fins ara.” En Vidal en llegeix
una. La “passió” per a l’Antonieta és
evident. Ens diu que té enllestits uns
records del servei militar. Parlem de
1945. Ens n’explica uns episodis i
sembla que s’hagués llicenciat ahir.
Quan consulta la carta de les postres
diu: “Potser triaré els gelats infantils.”
Admirables Vallverdú i companyia.
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A la tres

La torradora i el català

R

“
La ignorància
és molt atrevida, a
més de ridícula i
mesquina. I en
aquest cas, a més,
supremacista

programes que no tenen el català, ni
compten tenir-lo, entre les seves prioritats.
Hinojo venia a denunciar, doncs,
aquest greuge per als parlants del català, un més dels que cal afegir a la
llarga llista en una llengua perseguida
encara, tal com explica sense embuts

De reüll
Anna Balcells

en el mateix reportatge la directora
general de Política Lingüística, Ester
Franquesa, que hi denuncia com l’Estat ha impugnat una darrere l’altra
totes les normatives en favor del català que s’han aprovat a Catalunya.
Malauradament hi estem acostumats, però no em negaran que és de
persones dolentes riure’s d’aquells
més febles que tu, d’aquells que, simplement pel fet de ser menys–com els
catalanoparlants–, no podem tenir accés a coses a les quals als parlants de
l’espanyol ni els passa pel cap que no
les puguin tenir. Així, en comptes de
demostrar una certa empatia amb una
llengua germana, opten per menystenir-la, com han fet des de fa centenars
d’anys. La ignorància és molt atrevida,
a més de ridícula i mesquina. I en
aquest cas, explícitament supremacista. Ells, a qui tant els agrada dir-nos a
nosaltres supremacistes. Vergonya. I
tot el suport a l’Àlex Hinojo.

Les cares de la notícia
CANDIDATA A PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ EUROPEA

Ursula von der Leyen

Diaris
vells

Presidenta ‘outsider’

T

inc uns veïns que de tant en tant em venen a buscar
diaris vells. Saben que sempre en tinc per casa i
me’n demanen –m’expliquen– perquè “van molt bé per
fregar”. De fet, no cal que m’ho diguin, que van bé, prou
que ho sé. Per fregar i també per protegir el terra dels
esquitxos d’oli, dels regalims de pintura, per netejar els
vidres... i ves a saber quantes coses més.
Potser un dels primers records que tinc del diari és,
precisament aquest, els fulls escampats a terra ben
oberts formant un passadís per on transitar damunt
d’un espai acabat de fregar.
Quan la
Portades il·lustrades, cròniques
premsa sigui polítiques, els torns de les
de guàrdia, les esqueles...
només digital farmàcies
tot unit en el trist destí de ser
què farem
trepitjat. Fixant bé la mirada en
servir per
l’avenç de cada peu, no fos cas que
et desviessis de la ruta obligada de
fregar?
paper i deixessis marcada la sola a
la rajola, infracció domèstica greu motiu d’amonestació.
Tota aquesta litúrgia, però, té els dies comptats. La
funció diguem-ne pràctica del diari desapareixerà tard o
d’hora quan la premsa digital acabi substituint del tot la
de paper. Ja no tindrem fulls entre les mans, però sí
baietes, galledes i terres per fregar. Mentre això no passi,
però, podrem continuar empaperant el terra i prolongar
la vida de textos com aquest abans que acabin en el
contenidor de reciclar. Un ús ben noble al capdavall, i
també una cura d’humilitat per a una professió que no
en va sobrada.

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/agscm3

EDITORIAL

Miquel Riera / mriera@elpuntavui.cat

eacció de befa i d’ignorància a
les xarxes socials per part del
nacionalisme espanyol contra
l’activista cultural Àlex Hinojo @AlexHinojo després que aquest posés com
a exemple –en el reportatge Llenguaferits, emès al 30 minuts de TV3 diumenge al vespre– que li agradaria, i ell
creia que seria un ideal de futur, que
d’aquí a uns anys pogués parlar en català amb la seva torradora, com segurament ho faran els parlants d’anglès,
d’espanyol o d’altres grans llengües.
Hinojo no feia res més que expressar un desig, que imaginem comú a la
majoria de parlants de català, i és que
la nostra llengua pugui ser utilitzada
–no ja els propers anys, sinó ara mateix– en molts dispositius intel·ligents, com Siri d’Apple, Alexa d’Amazon o Google Home, que ja permeten
als usuaris dels principals idiomes del
món interactuar amb ells, donant-los
tota mena d’ordres. Uns dispositius i

Accedeix als
continguts del web

-+=

L’actual ministra de Defensa alemanya, conservadora, no entrava en les travesses per al càrrec estel·lar de la negociació i més amb el seu passat
polèmic per un currículum inflat, però els equilibris geogràfics i de gènere han portat finalment a
aquesta elecció per presidir la Comissió Europea.
CANDIDATA A PRESIDENTA DEL BCE

Christine Lagarde

Una falcó al BCE

-+=

La directora del Fons Monetari Internacional rellevarà Mario Draghi al capdavant del Banc Central
Europeu i serà la primera dona que el presidirà,
però no té formació monetària específica i el 2016
la justícia francesa la va considerar culpable de
negligència en el desviament de fons públics.
CANDIDAT A PRESIDENT DEL CONSELL EUROPEU

Charles Michel

Catalunya, afer europeu

-+=

El primer ministre belga serà el president del Consell Europeu en substitució del polonès Tusk. És la
carta del Partit Liberal i també és un dels valedors
de la causa catalana en el panorama europeu, l’únic
que va criticar obertament les càrregues policials
de l’1-O, defensant sempre el diàleg entre les parts.

El nou
lideratge
europeu
L’elecció del socialdemòcrata
italià David-Maria Sassoli
com a nou president del Parlament
Europeu culmina una setmana especialment feixuga a les institucions europees, arran de les difícils
negociacions per al repartiment
d’alts càrrecs que hauran de liderar
la política europea els pròxims anys.
Un primer pas excessivament dubitatiu i circumstancial per a una etapa que s’intueix molt complexa i
amb reptes majúsculs per afrontar,
com són la materialització del ‘Brexit’, la gestió de l’onada migratòria,
els efectes del canvi climàtic o la posició europea davant les ofensives
comercials o geopolítiques dels Estats Units, la Xina i Rússia.
La tria del nou lideratge europeu ha estat excessivament complicada i més fruit dels diversos equilibris que cal mantenir que no pas
orientada per la magnitud dels reptes i el gruix polític dels candidats finalment proposats, que encara han
de ser ratificats pel Parlament Europeu. El repartiment de poder respon
a un eix nacional on França i Alemanya imposen la seva llei; un eix ideològic, en el qual continuen dominant
els conservadors, i un eix de gènere
que ha propiciat l’aparició de dues
dones per primer cop al capdavant
de la Comissió Europea i del BCE.
Espanya presumeix per la proposta de Josep Borrell com a nou
cap de la diplomàcia europea, però
la realitat és que el grup socialdemòcrata no ha amagat la seva decepció per haver-se hagut de conformar amb les engrunes del pastís,
inclosa la meitat de la presidència
de l’europarlament. En qualsevol
cas, tot plegat no sembla el millor
inici d’aquesta novena legislatura,
en un moment clau de la construcció europea, que exigirà un nou impuls, passes fermes i molta credibilitat.
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Tal dia
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avui fa...
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Fronteres a Europa
El govern conservador d’Àustria
vol reforçar les fronteres amb
Itàlia i Eslovènia. Viena es
pronuncia contra l’acord
migratori alemany.

Ferran Espada

anys

Tens compte enrere per la
marxa orangista a Portadown.
Els unionistes acusen Blair de
trair-los amb la seva darrera
proposta.

David Murillo Bonvehí. Professor del Departament de Ciències Socials d’Esade

La gent és la
jugada mestra

E

anys

20

Pau a l’Ulster

Tribuna

Full de ruta

l Parlament Europeu s’ha constituït aquesta setmana a
Estrasburg amb 748
diputats, tres menys
dels 751 que componen l’eurocambra. L’absència de tres
eurodiputats catalans –Junqueras,
Puigdemont i Comín– pel vet d’instàncies administratives i judicials de l’Estat espanyol és una rocambolesca situació antidemocràtica. El Tribunal de
Justícia de la Unió Europea estudiarà
el fons d’aquests tres casos, però no
ha pres mesures cautelars que permetin als independentistes catalans vetats prendre possessió de l’escó, de
moment. A l’espera de la resolució definitiva, en temes judicials, ni a Europa
ni enlloc, no és bo donar res per fet. Ni
a favor, ni en contra. Ara bé, cal que
l’independentisme català tingui present que l’àmbit de la Unió Europea no
és un territori favorable respecte al
dret a l’autodeterminació de Catalunya. La justícia europea actuarà basant-se en fonaments jurídics i segurament pensant en la jurisprudència que
crearà obrint o tancant la porta al fet
que altres països puguin emular l’Estat
espanyol a l’hora d’evitar la presa de
possessió d’eurodiputats crítics amb
els seus governs. Hongria i Polònia, per
començar. Un degoteig d’empresonaments provisionals d’eurodiputats en
diversos països de la UE podria ser un
escàndol monumental en un espai que
vol ser referent ètic i moral de la democràcia al món. És evident que una resolució positiva per als independentistes
catalans seria un revés per a l’Estat espanyol. Però interpretar aquest possible dictamen com una posició favorable –o contrària– a la independència o
fins i tot a l’autodeterminació de Catalunya seria un error. I no descarto que
els apologetes de les jugades mestres
ho plantegin amb desmesura. L’autodeterminació només s’aconseguirà si
es forja un immens front polític que representi la gran majoria social que demana aquest dret. Per la qual cosa cal
que la idea d’un projecte republicà
compartit passi a ser hegemònic respecte a determinada retòrica nacionalista. L’independentisme no pot abandonar ni un sol espai. Tampoc el de la
justícia internacional. Però ha de tenir
molt present que l’acumulació d’esforços i de forces ha de concentrar-se en
aquest objectiu intern. Perquè el dret
que ens pertoca per decidir el nostre
futur polític no el guanyarem a cap tribunal internacional sinó sumant el màxim de voluntats de la ciutadania.
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El 15-J trontolla
Tots els partits catalans,
escèptics sobre l’última data
fixada per Zapatero. Montilla,
Puigcercós i Saura deixen el ple
especial per a fi de mes.

La cursa per l’atenció

E

m va xocar llegir-ho i ara em toca patir-ho. La qüestió la posava sobre la taula un mitjà nordamericà: Quin és el principal competidor de Netflix? No és Youtube. Tampoc és Facebook. És la son. Hi donava
voltes l’altre dia mentre em llevava a
casa dels pares i veia els meus fills ja
desperts. En època estival, deslliurats de la (no tan) fèrria disciplina
domèstica, els nens es lleven abans
que un dia escolar normal. L’objectiu
no és vestir-se ni preparar-se per
anar al casal. És jugar amb la tauleta.
Com s’ho fan aquestes grans empreses tecnològiques, de Netflix a Sony,
que posen a les nostres mans jocs i sèries, per atraure la nostra atenció
d’aquesta manera?
impulsos lúdics o visuals, de la mateixa manera
que un golafre s’afarta de dolços. Algú dirà, amb raó, que no hi ha res de
nou sota el sol. Diaris i articulistes
també intentem captar l’atenció amb
títols rampants, amb frases intel·ligents, amb continguts pretesament

CONSUMIM EXPERIÈNCIES,

suggeridors. Al cap i a la fi, sense
atenció no hi ha comunicació. La diferència, tanmateix, és de nivell. Les
grans empreses tecnològiques ja fa
temps que han passat de comunicar
sense més, a provar de predir la nostra conducta i ara a manipular-la. Davant de la quantitat d’estímuls continuats, el nostre cervell es desconnecta i entra en pilot automàtic. El truc
és barrejar biologia, psicologia i màrqueting i alimentar la màquina amb
la benzina dels diners. El que la naturalesa ens ha llegat per garantir la
nostra supervivència com a espècie
(la reacció a una possible alerta, la
pulsió a l’aprenentatge via joc o assoliment) les plataformes d’internet ho
converteixen en una trampa per captar l’atenció. I alguns aconsegueixen
aquest objectiu d’una manera insospitadament reeixida.
en saber-ho: hi
ha mig milió de ciutadans al món que
de manera altruista ajuden a millorar
el mapa amb que Waze, propietat de
Google, ens mostra com circular pels

EM VAIG QUEDAR PARAT

nostres carrers. Remarco: no contribueixen a fer la Wikipedia, sinó a fer
encara més rica Google. La pregunta
depassa la biologia per entrar en
l’àmbit filosòfic. Què és la llibertat
quan algú escull des de fora quins seran els nostres desitjos? Són els
meus fills lliures de no sentir la pulsió
de llevar-se a les vuit del matí per
anar a jugar a la tauleta mentre els
avis encara dormen?
YUVAL N. HARARI,

en el seu molt recomanable Homo Sapiens, ens diu que
una de les conseqüències és que passem per la lectura com es passa per la
vida. Llegim sense assaborir el que
llegim de la mateixa manera que masteguem enciam de bossa. Consumim
imatges, cultura, coneixement. Tot
passa ràpid per davant dels nostres
ulls o per davant del nostre cervell. Si
d’aquesta cursa per l’atenció n’hauríem de dir, en propietat, la ciència
de la distracció; al seu resultat, la publicitat omnipresent, alguns defensen tractar-la com un nou tipus de
pol·lució. No van errats precisament.

El lector escriu

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

Provisionalitat
b A l’Estat espanyol tot és
provisional. Hi ha diputats
electes tancats en presó preventiva (provisional, se suposa) que van ocupar el seu escó de forma provisional ja
que abans de 24 hores se’ls
va suspendre provisionalment fins ves a saber quan.
Després a les eleccions al
Parlament Europeu van ser
elegits tres eurodiputats catalans amb el suport de 2 milions de vots però que, provisionalment, no han pogut
participar al ple de constitució de l’eurocambra en espera d’una decisió de ves a saber quin jutge.
Després de més de dos
mesos de les eleccions generals encara hi ha un govern
provisional (en funcions, en
diuen) perquè sembla que no
han entès que sense majories absolutes cal negociar
els suports i negociar vol dir
posar sobre la taula propos-

tes polítiques i programes de
govern sobre els quals hi ha
coincidències. Negociar no
és dir que cal exercir amb
responsabilitat per tal que
Espanya tingui govern. Cal alguna cosa més.
Podria posar més exemples d’aquesta provisionalitat
que sembla que s’està enquistant, però deixem-ho per
avui.
PILAR PORCEL I OMAR
Sabadell (Vallès Occidental)

Tallafocs
b D’ençà que va començar el
terrible incendi de la Ribera
d’Ebre han aparegut molts articles sobre el desastrós estat
dels boscos. El que posen en
relleu sobretot és la desaparició de gran part dels conreus i
de les pastures d’abans i el fet
que els boscos ja fa dècades
que no es netegen. Si bé en
general lamenten el fet que
els boscos han esdevingut un
terrible perill, el que no fan, i

m’estranya, és proposar maneres de gestionar la situació.
Em sembla que ja hem arribat
a una conjuntura que exigeix
mesures realment radicals. Ja
fa temps que penso, en particular, que cal, molt urgentment, implementar un sistema de grans tallafocs estratègics a tot el país. Si no, ens enfrontem a desastre rere desastre, amb la destrucció massiva de vegetació i un enorme
creixement de la contaminació. Això sense parlar de la
pèrdua de paisatges, de masies i de bestiar, ni de les tragèdies humanes que comporten.
HENRY ETTINGHAUSEN
La Pera (Baix Empordà)

Els joves i les
seves accions
solidàries
b Són molts els joves que
aprofiten les seves vacances
d’estiu per ajudar els altres. A
través de la notícia de la mort,

podem dir, en acte de servei,
d’una professora voluntària a
Costa d’Ivori, Teresa Cardona,
catalana, hem sabut més
d’aquest lliurament que duen
a terme. Poc es parla de totes
aquestes accions perquè la
premsa i les xarxes socials se
centren més en els problemes
polítics i/o econòmics. Ha hagut de ser per l’accident, que
ens fixem en aquesta notícia.
Voldria donar les gràcies a
tants i tantes joves i no tan joves que donen el seu temps
als altres, sigui a l’Àfrica, Amèrica del Sud, l’Índia, etc. o bé
sigui a través d’organitzacions
que procuren el bé al proïsme
amb la companyia, l’aliment o
qualsevol altre quefer. Moltes
gràcies, Teresa, pel teu exemple, i per ser una de tantes
persones entregades que el
món desconeix però que proporcionen la felicitat al del
costat.
CRISTINA CASALS MASSÓ
Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)
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La frase del dia

“Com a representant europeu no m’ocuparé d’afers
interns com Catalunya”
Josep Borrell, ALT REPRESENTANT PER A LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA UE

Tribuna

De set en set

Campanyes i estafes

Reivindiquem
l’amor

Àngel Castiñeira / Josep M. Lozano. Professors d’Esade (URL)

L

es eleccions municipals han portat a
diverses combinacions d’accés al govern de les ciutats que han generat
molt debat utilitzant paraules gruixudes
per a defensar-los o criticar-los: legitimitat,
ètica i similars, perquè quan es tracta de
qüestionar el que fan els altres i que no ens
agrada no ens hi posem per poc. Un cop
passada la bafarada, i a falta de saber què
passarà a les diputacions, seria convenient
obrir un debat que, des del nostre punt de
vista, és tant o més important que alguns
espectacles retòrics als quals hem pogut
assistir, especialment a l’Ajuntament de
Barcelona.
EL PUNT DE PARTIDA hauria de ser qüestio-

nar una confusió molt arrelada en la nostra
cultura política, que arrossega un patró
mental que va més enllà de la transició i que
podríem dir que fins i tot manté llaços emocionals amb la tradició franquista. La confusió consisteix a creure que les eleccions
es convoquen per guanyar-les, i no per governar. Evidentment, guanyar-les ajuda a
arribar al govern; és obvi. Però anys de presidencialismes, de majories més o absolutes, de lideratges forts i de la creença que la
política al final consisteix en algú que mana
i la resta obeeix han fet que oblidem que les
eleccions es convoquen per poder decidir
qui governa, i no simplement qui guanya. I,
per tant, que governa amb tota legitimitat
aquell qui aconsegueix forjar acords que li
permetin governar, hagi guanyat o no.
Guanyar no genera l’obligació que els altres
et deixin governar (vegeu ara P. Sánchez
per exemple). No entendre-ho ni acceptarho és tenir pa a l’ull i no saber de què va la
política.
QUAN ENS INSTAL·LEM en escenaris polítics

com els actuals, on no hi ha grans majories i
on probablement trigarem a tornar-ne a tenir, saber negociar i pactar passa a ser una
capacitat central de la pràctica política. Cosa que comporta que, com que ja no es tracta només de guanyar, els pactes s’han de
poder explicar… i passen a ser un element

Sísif
Jordi
Soler

crucial a l’hora de decidir el vot. Dit altrament, potser ens hauríem de començar a
plantejar que en les campanyes electorals
hauríem de voler saber per part dels partits
no tan sols el programa, sinó també les preferències i exclusions de pactes. Òbviament, hom pot dir legítimament a l’electorat que no es vol comprometre en aquest
punt, perquè demana la confiança per a decidir el que cregui més adequat per al programa que presenta, en funció dels resultats. Res a dir, i l’electorat valorarà. Però de
vegades també sembla que per a determinats polítics el no voler-se definir respongui
a la consideració que les eleccions són una
enutjosa condició a complir per tal de poder arribar a una situació que li permeti fer
el que vulgui, amb un to paternalista que
considera els electors infants sense prou
criteri, que no votarien bé si sabessin a quines aliances donarien lloc els seus vots. La
qüestió, doncs, passa a ser que la política
d’aliances esdevé un element determinant
per a decidir el vot, tant com el programa. I,
per tant, que és enganyar l’electorat tant
fer una política contrària a la que s’ha proposat en campanya, com dur a terme aliances oposades al que s’ha dit en campanya.
No tens l’obligació de mullar-te al respecte,
però si ho fas, actuar de manera oposada
també és mentir i estafar, perquè en el context actual per a molts ciutadans els programes poden ser (gairebé) tan rellevants
com les aliances.
de Barcelona.
Creiem que la majoria dels escarafalls i desqualificacions que s’han fet al govern que
ve no se sostenen des de la lògica política estricta. I en canvi, s’ha fet molt menys esment a una qüestió que ara ja ha esdevingut crucial: el resultat final de govern és exactament el contrari del tipus d’aliances
que, de manera continuada, els implicats

TORNEM A L’AJUNTAMENT

“
Els pactes s’han
de poder explicar

van defensar en la campanya. Hi ha tants
exemples que els hem de limitar. Colau
dient escandalitzada que descartava entrar en el joc d’acceptar que Collboni i Valls
li donessin els seus vots per a evitar un alcalde independentista; que Valls estava al
servei de les elits que volien acabar amb el
canvi a Barcelona. O Collboni dient que la
seva confiança amb Colau era zero i que votar Colau era votar Maragall. O Valls dient
que si voleu fer fora Colau voteu Valls, i que
calia evitar l’aliança entre Collboni i Colau
perquè la tornarien a repetir. I així… El debat pendent, per tant, no es juga tant en els
acords de govern que hi hagi –que sempre
són sumes possibles, amb independència
de qui guanyi– sinó en si els acords de govern són el resultat de pactes que s’ha donat a entendre a l’electorat que no es produirien mai.
ÉS CLAR QUE AIXÒ ES POT resoldre a l’estil

Collboni, dient després que ell mira endavant i no endarrere. Però cinismes a part, la
realitat política ens hauria a portar a posar
en la primera línia del debat públic si conèixer les prioritats (o les exclusions) d’aliances ha de formar part de la informació que
es dona a l’electorat. I això no es resol amb
l’escenificació d’una consulta a les bases de
qui sigui perquè –a part que el resultat de la
consulta el sol decidir a priori qui i com formula la pregunta– els candidats quan arriben a l’Ajuntament no hi arriben per les bases sinó pels votants, i confondre les bases
amb els votants és una altra trampa a la
qual ens anem acostumant. Posats a fer enquestes de tot, aniria bé saber si els votants
de tots els partits seguirien votant el mateix un cop han sabut els pactes i/o els resultats que han avalat amb el seu vot.
SI JA HEM APRÈS que qui guanya no té per

què ser qui governa, conèixer les prioritats
o exclusions dels pactes postelectorals
hauria de passar a ser un element clau de la
informació que requerim a l’hora de decidir el vot i a l’hora de valorar el grau d’honestedat dels polítics que votem.

Sara Muñoz

F

a uns dies em va
captivar una piulada d’“Un-Tal Edu”
que confessava que,
trenta-cinc anys després, es tornaria a
enamorar de la seva dona si la veiés de
nou per primer cop, fins al punt que algun cop l’he recuperat per rellegir-la.
En una època en què les xarxes socials
contribueixen que proliferi la incontinència verbal, s’agraeix molt que entre
tants retrets i tants insults es coli algun
missatge d’amor dels que ericen la
pell. El tal Edu em va fer pensar en els
meus avis materns. Quan ell ja s’anava
acomiadant de la vida, només era capaç de pronunciar alguna paraula aïlla-

S’agraeix molt que es coli
algun missatge d’amor dels
que ericen la pell
da. Hi havia una única excepció. Una
frase. Una sola expressió. Quan ella li
preguntava “qui soc jo”, vejam si encara la reconeixia, ell xiuxiuejava: “La persona que més he estimat a la vida.” Ara
que es fomenta un cert individualisme
i que sovint es confon la fortalesa emocional amb la capacitat de viure sense
necessitar els altres, vull reivindicar
l’amor incondicional cap a totes aquelles persones que ens omplen el cor i
l’ànima. Reivindico les declaracions
d’amor pròpies dels clàssics de Hollywood. Reivindico que no reservem per
a més endavant ni un xic de l’amor que
podem regalar i rebre, perquè mai se
sap si arribarem tard. I que no perdem
l’esperança que l’amor encara pugui
ajudar a canviar, o a salvar, un món on
les injustícies vencen sovint la partida.
Impregnem d’amor el nostre dia a dia,
un pas més necessari que mai per
mantenir viva l’esperança en la humanitat. O almenys en una part.
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La Comissió
Europea no
censurarà
l’Estat

Descarta la
iniciativa per
sancionar Espanya,
tot i que l’ANC i el
CPR hi recorreran

Informe
Foessa de
Càritas sobre
la precarietat

Catalunya supera la
mitjana estatal de
persones i
col·lectius en
exclusió social

L’esquer per a JxCa
REPTE · Iglesias desafia Sánchez a fer
una coalició al juliol i comprovar que pot
tenir les abstencions independentistes
POR · La Diada i la sentència encaririen
els vots al setembre XOC · Els presos no
frenen el debat del vot en contra a JxCat
David Portabella
MADRID

“Pedro, col·loca’m a mi de
ministre en un govern de
coalició del PSOE amb
Unides Podem i veuràs
com jo et porto l’abstenció
dels independentistes que
necessites per creuar el
Rubicó de la investidura.”
Si l’oferta de l’aspirant a
ministre Pablo Iglesias al
president espanyol, Pedro
Sánchez, tingués forma de
carta oberta als feligresos
progressistes, aquest seria
l’encapçalament de la missiva i això és el que li ha
traslladat en privat en les
reunions mantingudes a
La Moncloa. Després que el
president espanyol en funcions hagi fixat el ple d’investidura el 22 de juliol
–amb l’exigència de tenir o
bé majoria absoluta el 23 o
bé més sís que nos el 25–,
Iglesias el desafia ara a
acudir-hi amb un govern
de coalició i a comprovar
que pot aspirar a tenir el sí
del PNB i les abstencions
d’ERC i JxCat. L’avís d’Iglesias a Sánchez és un o
ara o mai, perquè sospita
que, si va a una revàlida al
setembre, aleshores tant
la Diada com la sentència
del Tribunal Suprem sobre
els presos encariran el
preu de les abstencions.
Iglesias es va adreçar a
Sánchez amb un article
ahir a La Vanguardia en
què pretén desmuntar el
que el PSOE camufla sota
l’eufemisme “govern de cooperació”: la negativa a donar ministeris a Unides
Podem. Com que Sánchez
i els ariets del PSOE José

Luis Ábalos i Adriana Lastra presenten cada dia
Iglesias com un obstacle
per recollir altres adhesions, l’al·ludit els desafia a
comprovar-ho en el marcador del Congrés d’aquí a
vint dies. “Si es verifica la
hipòtesi del PSOE i la investidura no tira endavant
després de presentar un
acord integral de govern
de coalició, nosaltres ens
comprometem a revisar la
nostra posició”, proposa
Iglesias.
Por de la tardor catalana
L’oferta d’Iglesias d’anar a
la investidura del bracet al
juliol i apartar-se i deixar a
Sánchez les mans lliures al
setembre per acudir-hi en
solitari va descol·locar el
PSOE, que ja sap que el
PNB i l’independentisme
no serien més al·lèrgics a
un ministre de Podem que
a un ministre socialista
perquè així els ho ha dit el
portaveu del PNB, Aitor
Esteban, entre d’altres. A
més, l’entorn d’Iglesias revela que ha traslladat a
Sánchez un advertiment
sobre el terratrèmol emocional que Catalunya viurà
a la tardor, amb una eventual condemna del Suprem als presos que dinamitaria tots els ponts de
diàleg amb ERC i JxCat.
El moviment d’Iglesias
va remoure ERC i JxCat: a
l’hora de decidir el vot, no
és el mateix que Sánchez
es presenti al ple del 22
amb Iglesias que si ho fa sol
i fent l’ullet a Albert Rivera. De visita a Madrid, on
va inaugurar l’exposició
Azorín i Catalunya. De

Pedro
Sánchez
i Oriol
Junqueras
saludant-se el
dia de la
constitució de
les Corts
Generals
■ EFE

Les frases

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

“Hem de sortir tots
de la nostra zona de
confort i apostar
clarament pel
diàleg”

“Imaginin que el
PSOE tanca un acord
amb Podem i Sánchez
té l’ensurt que ERC i
EH Bildu s’abstenen!”

Pere Aragonès

Ana Oramas

Maragall a Companys a la
seu de Blanquerna, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, oferia
col·laboració en el desbloqueig, que, en última instància, implicaria l’abstenció. “Hem de sortir tots de
la nostra zona de confort i
apostar clarament pel diàleg”, va aconsellar. Segons
Aragonès, la Declaració de
Pedralbes va demostrar

que “és possible canalitzar
el conflicte polític des de la
política” i va receptar “diàleg, negociació i escoltar”.
A JxCat, el debat intern
continua obert i la veu dels
presos Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull a favor d’abstenir-se no frena
la discussió ni desactiva els
partidaris del vot en contra que hi ha al grup de
Laura Borràs i Míriam No-

VICEPRESIDENT DE LA GENERALITAT

PORTAVEU DE COALICIÓ CANÀRIA

gueras. Segons fonts de
JxCat, el dilema entre el no
i l’abstenció no es resoldrà
fins al moment previ a la
votació dels dies 23 i 25.
Sánchez sap que serà
derrotat el dimarts 23, però el dijous 25 l’elecció per
majoria simple seria factible amb el vot a favor dels
42 diputats d’Unides Podem (165) –serien 172
amb els sis del PNB i el del
Partit Regionalista de
Cantàbria– i l’abstenció
dels 15 d’ERC. La descripció més gràfica del dilema
de Sánchez la va oferir Ana
Oramas, de Coalició Canària. “Imaginin que el PSOE
tanca un acord amb Unides Podem i Sánchez s’endú l’ensurt que ERC i EH
Bildu s’abstenen!”, ironitzava Oramas sobre la por

de Sánchez a iniciar el camí que li doni la investidura. Precisament ahir es va
presentar el Col·lectiu Primer d’Octubre, format per
una setantena de militants d’ERC que defensen
el no a la investidura i que
reclamen que la direcció
convoqui una consulta entre les bases, que també sigui telemàtica, per decidir
el vot. “Dia a dia ens donen
més motius per votar que
no, però volem que tota la
militància es pugui pronunciar”, defensava un
dels seus impulsors, el barceloní Xavier Martínez Gil.
Una investidura i prou
El full de ruta de Sánchez
preveu un únic ple d’investidura al juliol i no tornarho a intentar més al se-
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Pobresa crònica
Elena Ferran

Les xifres econòmiques remunten de mica en mica i
deixen enrere una de la pitjors crisis, que ha comportat greus seqüeles, com són la precarització laboral i la
pobresa social a la qual s’han vist abocades moltes
persones. Anys de retallades que han passat factura i
que, segons el darrer informe de l’Institut Català d’Estadística de Catalunya, posen en risc de pobresa una

de cada cinc famílies catalanes. La manca de feina i
els preus dels habitatges no ho posen fàcil als més
vulnerables i les entitats no es cansen de reclamar polítiques públiques per afrontar una pobresa crònica
que no para de créixer a Catalunya. El darrer informe
de Càritas alerta que en el 4% de les llars no es pot
menjar de tot. No cal dir res més.

at i ERC
El PSOE voreja
ara la majoria
absoluta al CIS
—————————————————————————————————

Enmig del bloqueig polític, el
CIS va oferir ahir al PSOE una
temptadora carta a favor de
provar sort en una repetició
de les eleccions perquè situa
Pedro Sánchez a la porta de
la majoria absoluta. Segons
l’últim baròmetre, el PSOE
escalaria en intenció de vot i
obtindria un 39,5%, tres
punts més que al maig. Per
darrere del PSOE la segona
força ja no seria el PP (13,7%)
sinó Ciutadans, amb un
16,3% dels vots. El CIS diagnostica també un desinflament d’Unides Podem, que
baixa 2,6 punts i queda en un
12,7%. Amb la sospita que el
PSOE pot voler utilitzar el CIS
per doblegar Pablo Iglesias,
Rafa Mayoral advertia del risc
de tornar a tirar els daus el 10
de novembre: “Seria molt perillós que el PSOE es cregués
l’enquesta i hi veiés un motiu
per anar a les eleccions”. Segons el CIS, la preocupació
per la política està en el seu
màxim històric des del 1985.

tembre, fins i tot al preu de
precipitar una repetició de
les eleccions el 10 de novembre. L’encarregat d’ignorar l’oferta d’Iglesias
era el ministre de Foment
en funcions i home fort del
PSOE, José Luis Ábalos.
“No crec que plantegi cap
qüestió més enllà de dos
moments d’investidura
que nosaltres no preveiem
perquè volem una sola investidura”, rebatia Ábalos. “Plantegem una sessió
d’investidura definitiva,
no experimental, que doni
lloc a un govern immediat”, hi afegia el cap del
grup del PSOE al Congrés,
Rafael Simancas, per abonar la tesi de cremar les
naus al juliol i renunciar a
la revàlida del setembre.
“Que es relaxin, que pen-

sin en el país i deixin de
pensar en el PSOE”, els rebatia Rafa Mayoral des
d’Unides Podem.
Tot i que Pablo Casado li
nega cada dia l’abstenció
del PP i que Rivera ni tan
sols acudirà a La Moncloa
–en contra de la cortesia
institucional– l’entorn de
Sánchez insisteix que
continua esperant el sí
d’Iglesias i l’abstenció de la
dreta. El manxec Emiliano García-Page recordava
el favor al PP de Mariano
Rajoy el 2016 per exigir la
torna. “Jo vaig ser un dels
que es van deixar pels a la
gatera i gairebé el carnet
del partit defensant l’abstenció perquè governés el
PP. On són ara el PP i Cs?”,
es preguntava el president
de Castella-la Manxa. ■

Reunió del consell executiu, ahir a l’ajuntament de Manresa ■ ACN

Budó acusa Borrell
d’“encendre focs”
i crear conflictes
a El govern considera que el nou responsable de la diplomàcia

europea internacionalitza el procés amb les seves polèmiques
Emili Bella
BARCELONA

El govern de la Generalitat
creu que la tria de Josep
Borrell com a nou responsable de la diplomàcia de la
Unió Europea contribuirà
a internacionalitzar el cas
català, perquè “més enllà
que sigui català, ha estat
un ministre d’Afers Exteriors que no ha parat d’encendre focs per allà on passava i de crear conflictes
diplomàtics”, segons va
assenyalar ahir la consellera de la Presidència i
portaveu del govern, Meritxell Budó, després de la
reunió de l’executiu, excepcionalment en dimecres i a l’ajuntament de
Manresa. “Ens ho prendrem en positiu. Si continua parlant de forma reiterada sobre el conflicte
català a cada compareixença, entendrem que
deixa de ser una causa interna i que s’estendrà al
marc de discussió de l’àm-

Les frases

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

“Si continua parlant de
forma reiterada sobre el
conflicte català,
entendrem que deixa
de ser una causa
interna”

“Hi ha coses que no
són competència
autonòmica, sinó un
instrument al servei de
la propaganda
proindependentista”

Meritxell Budó

Josep Borrell

PORTAVEU DEL GOVERN

MINISTRE D’EXTERIORS EN FUNCIONS

Enquesta del CEO arreu de l’Estat
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El Centre d’Estudis d’Opinió
(CEO) farà una enquesta a tot
l’Estat espanyol sobre la situació política catalana, segons va avançar ahir al Parlament el seu director, Jordi Argelaguet. En concret, s’entrevistaran 3.600 persones de
manera presencial durant 25

minuts. La previsió és que es
comenci el treball de camp,
que tindrà un cost de 119.772
euros, durant el mes de setembre i que es perllongui
“cap aquatre setmanes”. El
PP va acusar ahir Argelaguet
de prevaricar amb aquesta
enquesta.

bit europeu”, va afegir-hi.
L’encara ministre espanyol en funcions no creu
que com a cap de la diplomàcia comunitària tindrà
més força per mirar de blo-

car la internacionalització
del procés perquè és un
càrrec que no s’ocupa dels
“problemes interns” dels
països, segons va dir en
una entrevista a Ser Cata-

lunya. La darrera enganxada del govern amb Borrell va ser arran del recurs
del ministre contra l’obertura de delegacions de la
Generalitat a Londres,
Berlín i Ginebra, que considera “instruments al
servei de la propaganda
proindependentista”.
Dimarts, el govern espanyol va demanar al
TSJC que tanqui aquestes
tres seus, que considera
“lesives per als interessos
de l’Estat” i al servei d’“un
projecte secessionista inconstitucional”.
No és l’única discrepància entre els dos executius.
El subdelegat del govern
espanyol a Lleida, José
Crespín, va negar dimarts
que hi hagi un principi
d’acord entre la Generalitat i Foment pel desviament de vehicles pesants a
l’N-240 entre Montblanc i
Lleida, tal com havia
anunciat dissabte el conseller de Territori, Damià
Calvet, en una visita a Juncosa, a les Garrigues.
Aprofitant l’aprovació
del decret de preus públics
universitaris per al curs
2019/20, que inclou per
primera vegada l’equiparació del preu del primer
any de màster al del grau
per a les titulacions de 180
crèdits, la consellera va recordar que el govern de
l’Estat continua incomplint les sentències del Tribunal Constitucional sobre el traspàs de les competències de beques:
“Sembla que la Constitució només és obligatòria
per a uns, i en canvi els diferents governs de l’Estat
la poden saltar quan volen
i aquest és un cas més.”
En qualsevol cas, la portaveu espera que aviat hi
hagi un nou govern a La
Moncloa per poder “seure
a negociar” sobre el conflicte català “sense línies
vermelles”.
D’altra banda, en la reunió del consell executiu,
el vicepresident i conseller
d’Economia, Pere Aragonès, va informar que el seu
departament ja treballa
en l’elaboració dels pressupostos de la Generalitat
de 2020, donant per perduts els d’enguany perquè
a hores d’ara “serien difícils d’aprovar”. ■
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OPINIÓ

Dolors Bassa i Coll

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

500 dies sense llibertat
5

El cotxe dels Mossos que va dur Dolors Bassa a la presó de Puig de les Basses ■ ACN

les finestres tancades, no vèiem la llum exterior, i en arribar ja tornava a ser vesprenit). I el més dur: haver de dedicar hores de
preparació de defensa, de debatre qüestions relacionades amb les malaurades
acusacions i els relats de falsedat i d’incriminacions inventades i d’esperpèntics raonaments que esdevenien objectiu de les
nostres converses i que hem pogut deixar
enrere.

Avui ja soc a l’Empordà. Surto al pati del
mòdul de dones i puc olorar i sentir a la pell
la calor i l’aire d’aquí, però no puc veure res
del paisatge. Des de la cel·la número 2 que
ocupo, sis barrots i un pati em separen de la
paret de totxos de la presó que em permetria la visualització de l’exterior.
Estic a prop de casa, però alhora tan
lluny!
Durant aquest temps de tants mesos
hem anat normalitzant la situació de manera fins i tot inconscient. Nosaltres ens hem
enfortit dins de les pèssimes condicions
sense llibertat, i els que avui em llegiu heu
après a viure el dia a dia, pensant en nosaltres, però amb les activitats de la quotidianitat de la vida. Que lluny queden aquelles
paraules de no hi ha tantes presons per a
tots nosaltres o de la gran indignació i ràbia
dels primers dies! I així ha de ser! Ningú
aguantaria tanta repressió amb rancúnia!

La fiscalia arxiva la
denúncia per delicte
d’odi a Ortega Smith

L’Audiencia
Nacional,
competent per
jutjar Trapero
Redacció
MADRID

a El secretari general

de Vox va dir que
l’enemic del futur era
la “invasió islàmica”

Redacció
MADRID

869228-1213565L

00 dies. Aviat és dit. Representa
12.000 hores allunyada de tot allò que
em pertany, de la família, d’amistats,
del paisatge on he crescut i de vegades fins
i tot del país que estimo.
Durant aquest temps he passat per diverses etapes, emocionalment parlant,
com les han passat els altres set companys
empresonats i la Carme.
Ara estem en espera de sentència, un
temps d’incertesa. Un temps de continuar
sumant, com diuen les internes d’aquí.
(Quan una persona té sentència pot restar,
per descomptar i saber els dies que queden d’estar en presó; abans el que fas és
sumar els que fa que estàs entre reixes).
Incertesa, però més tranquil·litat. Ja no
haig de passar per les llargues jornades a
la sala de vistes, pels trasllats d’anada i tornada del Tribunal Suprem a la presó i el
conseqüent cansament físic de llevar-se a
les sis del matí i tornar a les vuit del vespre,
sovint sense poder veure cap de les internes i força vegades ni veure la llum del dia
durant tota la setmana. (A les sis del matí
era fosc i a la sala del tribunal, amb totes

Però avui, en els 500 dies i nits, vull recordar que algunes patim aquesta repressió
de primera mà, que ningú ens compensarà
les llargues nits de solitud en una cel·la de
vuit metres quadrats i amb les mínimes
condicions, amb dies i nits de vivències familiars i personals de quotidianitat. Que mai
recuperarem la manca de reciprocitat
d’afectivitat epidèrmica amb els nostres estimats d’aquest temps. Ni el compartir les
hores com vulgui i amb qui vulgui.
Durant els quatre mesos del judici i l’etapa anterior en què el preparàvem, ens hem
mantingut ferms i serens. Sobretot aquests
últims temps d’estar junts tots nou i els tres
en llibertat condicional, ens ha permès
equilibrar els sentiments i les emocions personals.
Hem demostrat, crec, tant en l’aspecte
individual com en el col·lectiu, que la dignitat és també les fortes conviccions de la noviolència, de la llibertat, de la igualtat que
hem expressats sempre que ens han donat
la paraula.
Ara, en espera de sentència, voldria estar
lliure i a casa, sortir d’aquestes parets i poder gaudir del mar, del paisatge i la companyia de moltes persones del meu entorn,
però mentre no sigui possible aniré sumant
hores i dies sense defallir i amb el cor obert
per no tenir sentiments negatius. Per poder
avançar cap a la llibertat, sabent que tot i
que la sentència marcarà una nova etapa,
continuarem amb les mostres de suport
per saber que psicològicament no estem
soles.
La solució ha de ser política i de tothom.
Cerquem la millor estratègia, una resposta
clara i contundent, però cívica, tolerant i
respectuosa amb els valors i conviccions
que ens han portat fins aquí.
Com deia Rosa Parks, “saber què cal fer
elimina la por”.

La fiscalia del Tribunal
Suprem va arxivar la denúncia contra el secretari
general de Vox, Javier Ortega Smith, presentada
per l’associació Musulmans Contra l’Homofòbia.
Els denunciants defensaven que el número dos de
Vox havia incorregut en
un delicte d’odi, en haver
manifestat en un míting a
València, el setembre de

Ortega Smith en una sessió
del judici de l’1-O ■ EFE

l’any passat, que “l’enemic
del futur es diu invasió islàmica”. La fiscalia va resoldre que, tot i tractar-se
d’unes declaracions “abominables”, no constitueixen delicte. ■

La sala d’apel·lació de l’Audiencia Nacional ha confirmat la competència del
tribunal per jutjar el major
dels Mossos d’Esquadra
Josep Lluís Trapero per
l’1-O i la direcció de la policia per un delicte de rebellió en relació amb la seva
actuació en aquesta jornada i en el setge a la conselleria d’Economia el 20 de
setembre. En la seva sentència, la sala rebutja el recurs de l’exdirector dels
Mossos Pere Soler i de l’exsecretari general d’Interior César Puig contra la
competència de l’Audiencia Nacional. ■
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Rebutjat l’intent de l’ANC
i el CpR de sancionar l’Estat
a La Comissió Europea tomba per defecte de forma la iniciativa que van impulsar l’Assemblea

Nacional i el Consell per la República per sancionar l’Estat prenent com a base l’article 7 dels tractats
Natàlia
Segura Raventós
Estrasburg
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Cop de porta de Brusselles a una iniciativa europea de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i el
Consell per la República
(CpR) per sancionar l’Estat espanyol. Però aquest
cop el motiu no ha estat
pas ideològic, sinó que està basat en un defecte de
forma. La Comissió Europea es va negar ahir a registrar la iniciativa ciutadana europea (ICE) per
obrir un procés sancionador a escala europea contra Espanya.
L’Assemblea Nacional
Catalana i el Consell per la
República van presentar a
principis de maig una ICE
assegurant que es pretenia que l’executiu de la
Unió Europea activés l’article 7 dels tractats europeus, que preveu un mecanisme per suspendre els
drets de vot d’un estat
membre de la Unió Europea que posi en risc l’estat

de dret. Però no han pogut
passar aquest primer filtre necessari per fer la recollida de firmes en suport
de la iniciativa, per la redacció del text.
La Comissió Europea va
assegurar ahir que la ICE
“no convida” l’executiu a
“fer una acció legal”.
“Aquest és l’únic objectiu
que pot tenir una ICE”,
van recordar,
Segons el text de la iniciativa ciutadana europea, al qual ha tingut accés
El Punt Avui, les entitats
pretenien que “tant la Comissió com el Parlament”
tinguessin “coneixement
de la situació” a Espanya
respecte “als seus riscos
sistèmics i la falta de compliment de normes” europees.
També que fossin conscients de “la necessitat
d’activar mecanismes que
permetin ajudar a la millora de la qualitat democràtica a Espanya” i del seu
“tracte a les minories” en
el marc de l’article 7 dels
tractats entre d’altres.

Presentació del Consell per la República a Brussel·les, el 2018 ■ ACN

La frase

La xifra

“La iniciativa
ciutadana europea
popular ha de
preveure una
acció legal”

1

—————————————————————————————————

Comissió Europea
GOVERN EUROPEU

—————————————————————————————————

milió de firmes requereix
Europa per acceptar la iniciativa popular, després
que l’avali la Comissió.

Confirma competències
En la seva decisió, Brussel·les admet que té competències per “dialogar
amb un estat membre per
prevenir les amenaces sistèmiques a l’estat de dret”,
però es queda de braços
plegats perquè la ICE presentada no li demana expressament fer aquest

Comín confia en
Sassoli per fer
un gir al seu cas
a Assegura que té

“referències positives”
del nou president del
Parlament Europeu
Ò.P.J.
BARCELONA

L’eurodiputat electe Toni
Comín confia que l’elecció
com a nou president del
Parlament Europeu del
progressista David Sassoli, de qui té “referències
prèvies positives”, comportarà un canvi respecte
del seu antecessor, Antonio Tajani, en el fons i en
les formes, i obrirà “un es-

pai per a la racionalitat” en
el cas dels independentistes vetats. “Tenim expectatives que es pugui obrir
una conversa raonable i
democràtica amb el Parlament Europeu”, va expressar ahir en el programa
L’Illa de Robinson, d’El
Punt Avui TV. Comín va recordar que formalment ell i
Carles Puigdemont tenen
denunciada l’Eurocambra
davant el Tribunal de Luxemburg, que ha acceptat
a tràmit el cas, perquè és
qui té “la primera responsabilitat” d’haver acceptat
que la junta electoral espanyola els exclogués de la

pas. Per tant, amb aquest
avís deixa la porta oberta a
registrar-ne una que sí ho
sol·liciti.
Reacció de les entitat
Davant aquesta galleda
d’aigua freda, les entitats
organitzadores han decidit rebatre de moment el
rebuig de l’executiu de
Jean-Claude Juncker a la
justícia europea, anticipant un tercer cas de l’independentisme al Tribunal de Justícia de la Unió
Europea. Aquestes analitzaran els motius pels
quals s’ha declarat inadmissible la iniciativa i llavors recorreran contra la
decisió al TJUE.
D’aquesta manera, el
Consell per la República i
l’ANC recorreran davant
la justícia europea contra
la decisió de la Comissió
Europea de rebutjar la iniciativa ciutadana europea
(ICE) que pretenia que se
sancionés Espanya. Les
entitats tenen la intenció
d’estudiar els motius de la
inadmissibilitat abans de
recórrer davant el Tribunal de Luxemburg.
Durant la presentació
de la ICE a principis del
mes de maig passat, les entitats ja van posar de manifest que farien aquest
pas si es donava l’escenari
de rebuig. Tanmateix,
aquestes afirmen que analitzaran també la decisió i
no avancen de moment si
impulsaran alguna altra
acció. ■

Riba reclama la
immunitat de
Junqueras
—————————————————————————————————

Comín va ser entrevistat ahir al vespre a ‘L’Illa de Robinson’ ■ MANEL LLADÓ

llista. “A les seves mans hi
ha la possibilitat d’arreglar
això”, va dir, fet que evitaria fins i tot haver d’esperar
a una sentència, que pot
trigar almenys uns quants
mesos a produir-se. Comín,
en tot cas, va demanar celeritat al tribunal i va dir que
buscaran “la manera” de
denunciar que durant

aquest temps JxCat es quedarà sense veu perquè es va
refusar d’aplicar unes mesures cautelars que “tampoc eren la batalla central”.
L’exconseller va subratllar
“l’èxit immens” de la manifestació de deu mil catalans a Estrasburg, i també
els “discursos contundents” dels eurodiputats

que els van donar suport. A
més, va relativitzar el nomenament de Josep Borrell com a cap de la diplomàcia europea, un càrrec,
va recordar, que queda diluït pel poder dels estats i
que, a més, no li permetrà
d’incidir en qüestions de
política interior com la catalana. ■

Abans que no plegués, l’eurodiputada d’ERC, Diana Riba, va
enviar una carta al president
sortint de l’Eurocambra, Antonio Tajani, en què li demana
que es reconegui urgentment
la immunitat de Junqueras
com a eurodiputat. En la carta,
Riba exposa que Junqueras té
“tots els seus drets polítics intactes” i reclama que li garanteixin la immunitat d’acord
amb el reglament. Aquesta acció la van emprendre també
Puigdemont i Comín, que van
rebre una resposta negativa
per part de la presidència de
Tajani. A l’escrit, Riba expressa
també que la constitució de la
cambra sense els líders independentistes “representa una
anomalia i menysté la legitimitat democràtica d’aquesta
cambra”.
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ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
SALT

Jordi Viñas

Alcalde de Salt (ERC)

“Allargo la mà
a tothom que
aposti per la
tolerància”
DONAR VALOR Subratlla que “la diversitat que hi ha al
municipi és una riquesa” i que “s’ha de saber aprofitar”
EQUIPAMENTS “El projecte i la ubicació del nou hospital
Josep Trueta crec que cal enfocar-lo des d’una visió de país”
Gisela Pladeveya
SALT

“S

eguiré treballant per la justícia i la cohesió social, la no
discriminació i per la dinamització econòmica del
municipi.” És un dels objectius de Jordi
Viñas (ERC), que ha revalidat l’alcaldia a
Salt. Aposta per “una ciutat verda, educadora, amable i amb oportunitats”. I,
més enllà del focus local, considera que
“cap tribunal pot negar el dret d’un poble
a escollir lliurement el seu futur”.
El 26 de maig, ERC va ser per primer cop
la llista més votada en unes eleccions
municipals a Salt. Com es van sentir?
Vam aconseguir dos regidors més en
comparació amb el 2015. Per a nosaltres
els resultats van ser excel·lents. A la secció local, això ens anima, ens reforça i
ens avala a tirar endavant les propostes
que tenim sobre la taula. La gent crec
que ha valorat la gestió, el projecte de
ciutat i l’equip, que és un element molt
important. En les eleccions del 2015, a
més, ja vam tenir un creixement exponencial molt gran respecte del 2011.
Ha quedat enrere, doncs, la tradicional
pugna que hi havia entre CiU i el PSC?
Sí, hem trencat d’alguna forma aquest
bipartidisme. Des d’ERC hem estat capaços de fer una candidatura molt transversal. Vam elaborar una llista amb persones d’entitats, del món cultural, social,

esportiu... I diverses d’elles són independents perquè el que volíem és un projecte el màxim d’aglutinador possible. Vam
continuar amb la línia plantejada fa quatre anys, ja que això va ser el que ens va
donar la força que ens va portar a passar
de zero a cinc regidors.
Tal com ha recordat, ERC va fer una pujada espectacular el 2015. De no tenir
representació van passar a l’alcaldia.
Sí! El regidor Àlex Barceló va escriure un
article molt bo. Es titula “La nit del 0 a
5...” El text emula una mica aquell primer 5 a 0 del Barça de Cruyff al Madrid al
Camp Nou. Quan la gent ens preguntava
quin era el nostre pressentiment just
abans dels comicis del 2015, veiem més
factible treure dos o tres regidors. Aconseguir-ne cinc va ser brutal.
Del mandat 2015-2019, hi ha la percepció que ha estat prou calmat en l’aspecte social i institucional. Ho comparteix?
Crec que això va lligat amb el tarannà polític. Quan veus les brases que comencen
a bellugar, el que has de fer és apagar-les,
no deixar que es vagin encenent. La gent
que ara estem al capdavant d’ERC a Salt
estem de pas i venim a fer el millor possible per la nostra vila. Per això entenem
que la política municipal passa per intentar sumar esforços. Segurament no han
succeït certes coses perquè, a fora dels
escenaris i de l’àgora de l’espai públic,
hem dialogat amb tothom. Tenim deferència a l’oposició. I aquesta voluntat
d’arribar a acords ens va permetre apro-

MANEL LLADÓ

2015
CiU

6

IpS-CUP
ERC-AM PSC-CP 3
PxC
5
3

2

Cs

2019

PSC-CP

ERC-AM

5

JuntsxCat

7

1

21
REGIDORS

Canviem
Salt

1

var quatre pressupostos municipals, tot i
que estàvem en minoria.
Amb els anteriors socis (IpS-CUP) no tornaven a sumar majoria absoluta, però per
què no s’ha reeditat el mateix govern en
minoria que en l’anterior mandat?
Amb els regidors d’IpS-CUP m’hi vaig
sentir bé. Van ser lleials, respectuosos i
fidels al govern. Això és molt d’agrair.
Vam tenir diferències en molt pocs
punts i els vam saber gestionar i resoldre. Ara, en aquestes negociacions, vam
comentar a IpS-CUP que governar amb
nosaltres podria suposar sumar-hi més
gent, i no es van avenir a valorar-ho.
ERC, que va obtenir set regidors, està en
negociacions amb JuntsxSalt, que en va
aconseguir quatre, per mirar de formar
govern. Aposta més per aquest executiu
en majoria o per ERC en solitari?
Del que es tracta és de teixir bé quines polítiques vols desenvolupar en cada àrea. El

21
REGIDORS

4

VOX

3
IpS
CUP

2

més fàcil seria sumar amb Junts. Portar al
ple temes importants, com les ordenances
o els pressupostos, i tenir la certesa que
prosperaran no té preu. Però si no lligues
bé què vols fer, et pots trobar amb més
problemes sent onze regidors que no pas
amb set, els quals hauríem de continuar
havent d’arribar a acords puntuals amb
els diferents grups. Hem de posar els programes sobre la taula i veure què encaixa
amb JuntsxSalt i el que no. I també, què és
allò en què cap dels dos vol cedir i si això és
una línia vermella o no.
Si acaben sumant, a l’Ajuntament hi
hauria novament un govern sobiranista?
Bé, aquestes són coses que políticament
també s’han de posar sobre la taula. Hem
de poder deixar per escrit des de les dues
bandes que si al final som onze, els onze
aixecarem la mà i assumirem certes conseqüències. És una part més del paquet.
Quan governes en coalició, has de pactar
què faràs en política social, en política
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Psicòleg, logopeda i
polític de consensos
Tal com es diu col·loquialment, és de
Salt de tota la vida: va néixer al
Barri Vell i ara viu al del Veïnat.
És llicenciat en psicologia i logopèdia i treballa al CAP Güell
de Girona. Va encapçalar per
primer cop la candidatura
d’ERC el 2015. Liderar la llista
en aquell moment era tot un
repte, perquè en els comicis
del 2011 els republicans no van
obtenir representació a la vila.
A partir dels resultats de la nit
electoral de fa quatre anys, però, la situació del partit va fer un
gir total a l’alça. ERC, amb Viñas al
capdavant, va passar de zero a cinc
regidors, dels 21 del ple. Superat l’escrutini, la trajectòria va continuar sent
meteòrica, ja que va acabar assolint
l’alcaldia. El mandat 2015-2019, ERC
va liderar el govern local, en coalició
amb IpS-CUP. Interrogat sobre per què
creu que van pensar en ell per encapçalar la llista, posa en relleu que “dins la
secció local havia fet tots els papers de
l’auca”: “Havia estat a les JERC i a ERC,
militant sempre. I algú havia de fer un pas
endavant seriós.” De tarannà mesurat,
abans de tirar pel dret mira de dialogar i
que hi hagi com més consens millor. I, més
enllà de la política, li agrada l’esport i havia
sigut entrenador al Club Bàsquet Salt.

❝

❝

❝

El desenvolupament del
sector sud de la ciutat s’ha
de fer amb seny, amb un
criteri de creixement que
sigui ordenat

No ens podem estar
sempre autoflagel·lant.
Hem de dotar de més
autoestima el municipi,
que té molt de potencial

Hem demostrat
sobradament el nostre
compromís en el camí cap
a la construcció de la
República Catalana

nacional, etc. Des d’ERC hem demostrat
sobradament el nostre suport en el camí
cap a la República Catalana. En l’anterior govern, allà on el país ens ha demanat que hi fóssim hi hem estat, i a totes!
De nosaltres, ningú en pot dubtar. La
qüestió és quin compromís adopten els
altres. En els moments de país s’hi ha de
ser no només de boca, sinó de fets.

là on Vox ha obtingut representació?
No estic d’acord amb la lectura que se’n
va fer. No van passar de zero a tres regidors. Sinó de dos a tres. L’extrema dreta
a Salt ja hi era amb PxC, que tenia dos
representants. Ara s’han consolidat i
han pujat, aconseguint un tercer regidor. En el discurs d’investidura vaig deixar clar que, a l’hora de parlar, allargo la
mà a tothom que aposti pels valors de la
tolerància i la no discriminació.

sualitat, hi ha tota una gestió política al
darrere. Vam fer reunions amb representants de la Generalitat, vam plantejar
la urgència del nou institut i la necessitat
que el centre passi a estar en un edifici
d’obra, ja que consta de mòduls prefabricats. I, alhora, vam recollir les peticions
de la plataforma SalT’educa i vam elaborar el pla educatiu de la vila. És un document estratègic que ens ha de servir per
plantejar el tema de l’educació al municipi a mitjà i a llarg termini; i aquí hem de
remar tots en la mateixa direcció.

I el pacte d’esquerres que deia el PSC?
Amb els membres del PSC a Salt no hi he
tingut mai cap problema, però des de l’1
d’octubre cap aquí han adoptat un cert
rol. Tothom és lliure de definir què és ser
d’esquerres. Però amb l’actitud dels socialistes davant de la repressió de l’Estat
espanyol, això no sé si és gaire ser d’esquerres. Trepitjar la llibertat dels pobles i
de les persones hauria de ser el primer
que haurien d’haver condemnat.
I com valora que es destaqués en molts
mitjans que Salt és l’únic municipi cata-

Una de les reclamacions que continuen
estant presents és que hi hagi millores
als centres educatius del municipi i
combatre la segregació escolar.
Governs locals anteriors, per exemple,
havien promès la nova escola El Gegant
del Rec, que ha sigut una obra que hem
aconseguit desencallar nosaltres. O un
mes abans de les eleccions, el govern català va aprovar l’encàrrec de la construcció del nou institut Salvador Sunyer Aimeric. Aquest anunci no va ser per ca-

Combatre la segregació escolar, però, és
una de les problemàtiques endèmiques.
Falta voluntat per revertir-la?
Des de Salt formem part del Pacte Contra
la Segregació Escolar a Catalunya. La Generalitat se l’ha de creure, dotar-lo de contingut i de pressupost per ajudar municipis com el nostre, on el problema és més
evident. Així tindrem més eines i les podrem vincular amb els plans educatius lo-

cals. Les línies de treball del govern català
han d’anar encaminades amb tot allò que
nosaltres ja hem detectat i plantejat. Tot i
això, no ens podem estar sempre autoflagel·lant, sinó positivitzar més. Hem de dotar d’autoestima el municipi, que té molta
potencialitat. La diversitat és una riquesa i
s’ha de saber aprofitar. Que a Salt es parlin
cent llengües, hi ha gent que pagaria!
I el tema de les ocupacions?
Som conscients que les ocupacions a
Salt són una realitat i que hi ha veïns molestos i afectats per aquesta situació. No
només passa a Salt i, per tant, és una
qüestió de país. Calen eines que permetin determinades actuacions que vagin
més enllà de les que hi ha actualment.
Bàsicament per no generar frustració als
veïns, a les escales i a les comunitats. És
evident que en aquest tema necessitem
altres recursos en l’àmbit judicial, en el
policial, més polítiques d’habitatge, etc.
I pel que fa al lloguer social?
Continuarem fent l’adquisició d’habitatge per destinar-lo a lloguer social. Un exemple que sempre poso és el del bloc de
la PAH. Al final vam buscar una solució
política que va permetre atorgar una
trentena de pisos per a lloguer social a famílies que ho necessitaven. I, dins de les
polítiques d’habitatge, també hi ha les
orientades a joves i a estudiants. Hem de
ser capaços de fidelitzar-los al territori.
Un dels propòsits és continuar potenciant Salt com a ciutat universitària?
Exacte. Aquesta imatge la volem transmetre i donar-la a conèixer encara més.
Els alumnes que venen a estudiar a Salt
hi han de poder fer vida. Els hem de facilitar equipaments, espais... Al sector sud
seria bo projectar-hi una residència per a
estudiants. És un perfil de població que
ens interessa que vingui. I també estaria
bé poder ampliar el sector hoteler.
Es veuran novetats al sector sud?
Segurament hi ha gent que voldria córrer, però s’ha de desenvolupar amb seny.
Segons quin model, no ens interessa. Urbanísticament, ho hem preparat, la feina
política ja l’hem feta. N’hi havia, en canvi, que portaven quinze anys i no se n’havien sortit. Hem deixat el planejament a
punt i el desenvolupament del sector serà possible amb l’interès de les empreses
per instal·lar-s’hi. S’ha de promoure amb
uns criteris de creixement sensats. No es
tracta de fer 100.000 m² de superfície
comercial. Que hi hagi un creixement ordenat, que permeti també alguns habitatges i equipaments supramunicipals.
I es “batallarà” perquè el nou hospital
Josep Trueta vagi a Salt?
Sí, evidentment! Hem posat les eines per
tal que aquest equipament pugui venir.
El Departament de Salut és el que ha de
valorar la ubicació. Nosaltres disposem
d’un espai que duplica o triplica la superfície d’altres localitats. A part de les instal·lacions inicials del nou Trueta, hi
hauria l’opció de tenir lloc per anar creixent si les necessitats dels serveis ho requerissin. I és una zona molt ben comunicada i propera a altres equipaments sociosanitaris de l’entorn, com l’hospital
Santa Caterina. Ens sembla una infraestructura que no només s’ha de mirar
amb una visió local, sinó de país. ■

