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Tempesta política
PUGNA · L’acord JxCat-PSC que
permetrà als socialistes presidir
la Diputació de Barcelona
genera dures crítiques d’ERC

PÚBLIC · Els retrets entre socis
evidencien el desgast tot i que es
mostren prudents amb com pot
afectar el govern

CIMERA · L’afer coincideix amb
una nova trobada dels partits
independentistes a Ginebra per
parlar d’estratègia conjunta

P21-24

CULTURA

Europa-Món

P20

Un altre terratrèmol
sacseja Califòrnia
Va afectar el sud del principal estat
dels EUA amb una potència d’escala 7,1

Un moment de la jornada d’ahir al Canet Rock, que va celebrar la sisena edició des de la recuperació del festival ■ JOSEP LOSADA

137277-1127258w

ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
CERDANYOLA DEL VALLÈS

Catalunya, de festivals
Multitud de concerts i trobades musicals durant el cap de setmana,
des del Canet Rock al Cruïlla passant per les havaneres de Calella
LES SÈRIES. De porc i de senyor se n’ha de venir de mena / Amb lluna plena neixen més criatures P6-7
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Front comú
per refer la
Ribera de
l’incendi

Les administracions
es comprometen a
coordinar-se i es
crea la plataforma
Rebrotem

ICV presenta
un ERO i un
concurs de
creditors

Els ecosocialistes
afronten un deute
de 9,2 milions i
volen evitar una
“insolvència”

El pacte
JxCat-PSC dispara
totes les alarmes

FET · L’acord que dona la presidència de la Diputació de Barcelona als socialistes
coincideix amb una nova trobada dels partits independentistes a Ginebra per parlar
d’estratègia MÉS · Retrets i tensió en una guerra ja oberta entre els socis de govern
Emma Ansola
BARCELONA

El pacte entre Junts per
Catalunya i el PSC, gràcies
al quals els socialistes han
aconseguit la presidència
de la Diputació de Barcelona, malgrat que ERC tingui el mateix nombre de diputats, ha disparat totes
les alarmes en els sectors
independentistes,
que,
precisament ahir, es trobaven per tercer cop a Ginebra de manera discreta per
tractar l’estratègia. Tot i la
confirmació de la reunió
per totes tres bandes, es va
imposar el mutisme sobre
els temes tractats, que, òbviament, van incloure l’enèsim xoc i el més dur entre
els socis de govern.
L’acord signat, però, és
la mostra més evident de
les males relacions que arrosseguen JxCat i ERC,
agreujades ara pels pactes
municipals. El primer
acord de no-agressió s’ha
fet miques després de l’encaixada de mans per la Diputació de Barcelona. Els
dos partits, socis del govern de la Generalitat, es
retreuen el seu acostament al PSC per treure el
millor rendiment als municipis per als seus propis
partits, però el cert és que
aquesta vegada qui ha obtingut el màxim benefici és
el PSC amb la cadira de la
presidència que ocuparà
l’alcaldessa de l’Hospitalet,
Núria Marín.

La gran damnificada ha
estat ERC, que es disputava la presidència de la Diputació i negociava el suport dels comuns per ferho possible. Segons fonts
republicanes, aquest pacte, que també tenia pensat
incloure JxCat, estava a
punt de tancar-se quan els
de Puigdemont els ho han
impedit pactant amb el
PSC.
“El millor acord”
El secretari d’organització
del PDeCAT, David Bonvehí, va insinuar ahir que
tots els dirigents de la formació estaven al cas i donaven suport a aquesta
iniciativa, que, a parer
—————————————————————————————————

L’ANC i Òmnium
retreuen a JxCat
i ERC la seves
lluites pel poder
—————————————————————————————————

seu, no ha d’afectar el govern de la Generalitat. De
fet, Bonvehí va defensar
l’acord amb el pretext que
un pacte amb ERC i JxCat
no disposava de majoria
absoluta i un acord
d’aquest tipus podia apellar la resta de forces a impedir-ho. “Si haguéssim
tingut majoria amb ERC,
com a les altres tres diputacions, ens hauríem acordat amb ells, però en no tenir la majoria ens semblava que l’independentisme
havia d’estar present” en

el govern de la Diputació de
Barcelona, va argumentar.
“I aquest és el millor acord
que hem pogut aconseguir”, hi va afegir. Entre el
relat que llança el PDeCAT
també apunta al pacte
d’ERC amb el PSC i la CUP
per arrabassar a Junts per
Sant Cugat l’alcaldia
d’aquest municipi del Vallès Occidental, feu durant
32 anys de Convergència.
Tanmateix, a escala nacional, el partit d’ERC va intentar aturar el pacte santcugatenc i, segons fonts locals, el diputat Lluís Salvador va ser un dels dirigents
republicans que va intentar negociar amb l’assemblea local un pacte amb el
PSC, sense èxit ateses les
condicions que es donaven
en aquest municipi.
La lluita pel poder
Junts per Catalunya ha
entrat en situació de vulnerabilitat després dels resultats electorals en les
eleccions espanyoles i municipals i ha aparegut una
nova parella de contrincants, el PSC i ERC, frec a
frec. El fet que el PSC ara
aconsegueixi la presidència de la Diputació de Barcelona ha estat un cop dur
per als republicans, que
consideren, a més a més,
que “no és comparable” el
cas de la Diputació amb el
de l’Ajuntament de Sant
Cugat. En el primer cas es
tracta de la tercera institució més important del

país i amb aquest acord en
l’àmbit nacional s’ha evitat que la presidència recaigui en una força independentista, un moviment que no ha succeït en
la resta de pactes que
s’han signat a escala municipal en què eren JxCat i
ERC els que es disputaven
l’alcaldia.
Però, dins la lluita per
l’hegemonia de l’independentisme, JxCat i ERC
també es miren de reüll.
Les presidències de les diputacions de Tarragona i
Lleida, se les ha emportat
ERC pels millors resultats
electorals, mentre que Girona ha estat per a JxCat.
Aquesta situació, la va de—————————————————————————————————

Puigdemont
s’apunta a
revertir tots els
pactes amb el PSC
—————————————————————————————————

nunciar la presidenta de
l’ANC, Elisenda Paluzie, a
través d’un tuit a les xarxes: “JxCat i ERC estan
immersos en una lluita
per l’hegemonia electoral i
la prioritat és afeblir-se
l’un a l’altre. Així és impossible fer un procés d’independència. Som a temps
de revertir-ho.”
A través de les xarxes i
amb especial interès per
part dels dirigents de
JxCat, s’animava a revertir la situació però es posava el focus perquè es fes ar-

Espadaler i Iceta, amb els diputats de JxCat
Albert Batet i Gemma Geis, i els d’ERC Sergi
Sabrià i Anna Caula entrant en una reunió per
parlar de diàleg a finals de l’any passat ■ ACN

reu on s’ha pactat amb el
PSC, també als municipis
de Sant Cugat del Vallès i
Figueres, on les alcaldies,
però, són independentistes, d’ERC. Així ho reclamaven el dirigent Albert
Batet i la diputada Laura
Borràs. “Tothom lamenta
els pactes però no explica
els pactes que es volien fer
excloent altres. Els qui estem en contra de pactar
amb els del 155 ho estem
arreu. Ho faci qui ho faci.
Revertim aquests pactes?
Tots? Vinga! Som-hi!”, va
escriure l’exconsellera.
Una petició que també ha
estat retuitejada pel president Puigdemont. Molt
més crític es va presentar
el vicepresident del Parlament, Josep Costa, que
també a les xarxes va admetre: “Vaig entrar en política per l’1-O i fa massa
temps que sent que m’arrosseguen cap a la renún-

cia al mandat del referèndum. Crec que la situació
exigeix revertir tots els
pactes amb el 155, posar fi
a les renúncies i tornar a la
unitat que va fer possible
l’1-O.”
I per afegir més tensió o
per desencallar la situació,
aquest clima enrarit pel
polèmic pacte va coincidir
ahir amb una nova reunió
a Ginebra de les forces independentistes per tractar l’estratègia a seguir.
Encapçalada pels presidents Carles Puigdemont i
Quim Torra, aquesta és la
tercera reunió d’aquestes
característiques que s’han
anat celebrant a Ginebra i
que ja havia estat convocada amb anterioritat a la
nova tempesta política, segons van confirmar diverses fonts. Membres i portaveus d’ERC, JxCat i la
CUP hi van assistir però
en el moment de tancar
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Alguna cosa més
que coordinació
Virtudes Pérez

Ahir els representants de les diferents administracions es van reunir a Flix per parlar del foc de la Ribera
d’Ebre. A la foto va sortir molta gent, però de conclusions noves se’n van extreure ben poques. Que cal coordinació ja es dona per entès, que calen diners per
compensar els danys i posar al centre els pagesos i les
seves necessitats, també. Tot plegat, sembla de proto-

col, per no dir de sentit comú. El que segurament s’estarà preguntant molta gent és si aquest incendi haurà
servit per aprendre alguna cosa. Si s’adoptaran mesures estructurals per millorar la gestió dels boscos i les
zones agrícoles... Si es tindrà més en compte la gent
que treballa al sector primari. Esperem que a la reunió del setembre ho tinguin més clar.

La composició de la Diputació
de Barcelona

PSC

16

ERC

JxCat BCOMÚ

16

7

5

Cs

4

PP

2

51

TxT

1

diputats

Les frases

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

“Els qui estem en
contra de pactar amb
els del 155 ho estem
arreu. Revertim
aquests pactes?”
Laura Borràs

“JxCat menteix.
Estem decebuts i
sorpresos, la confiança
queda tocada”
Sergi Sabrià

DIPUTAT I PORTAVEU D’ERC

DIPUTADA DE JXCAT
—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“Vaig entrar en
política per l’1-O i fa
massa temps que sent
que m’arrosseguen
a renunciar-hi”

“La base social de
l’independentisme
no es mereix aquest
retorn accelerat a
l’autonomisme”

VICEPRESIDENT DEL PARLAMENT

PRESIDENTA ANC

Josep Costa

117084-1213291L

l’edició es desconeixia el
contingut de la trobada
tant pel que fa a l’estratègia a seguir en els pròxims
dies com pel que fa als pactes assolits amb el PSC

que han reobert ferides ja
de manera pública i ostentosa, la qual cosa fa complexa una solució a curt
termini i més quan el president Torra intenta nego-

ciar una resposta conjunta a la sentència del Suprem. La convocatòria
d’eleccions, com a possible
sortida a la crisi, no sembla que pugui interessar a

JxCat després dels darrers
resultats electorals. El botó per convocar-les, però,
correspon al president
Torra, que des del primer
pacte municipal amb els

socialistes ja va admetre el
seu malestar.
I mentre el líder dels socialistes Miquel Iceta es felicitava per la transversalitat aconseguida i convida-

Elisenda Paluzie

da els independentistes a
mirar-se al mirall, des de
Cs la fletxa es dirigia al socialisme per haver pactat
amb qui els “diuen bèsties
tarades”. ■
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ICV presentarà un ERO i un
concurs de creditors, amb
un deute de 9,2 milions
a La formació ecosocialista vol evitar una “situació d’insolvència” a La

dissolució de la formació política serà el següent pas, segons David Cid
E.G.P.
BARCELONA

El consell nacional d’ICV,
com a màxim òrgan de direcció, va decidir ahir presentar un concurs de creditors i un expedient de regulació d’ocupació (ERO)
per a setze treballadors,
donada la situació econòmica en què es troba la
nostra formació política i
malgrat que el partit “no
es troba en una situació
d’insolvència actual”, segons va explicar a través
d’un comunicat.
El fort endeutament de
la formació, que arrossega
un deute de 9,2 milions
d’euros, “fa preveure que
els propers mesos es pugui
produir aquesta possibilitat [insolvència] i entrar
en una situació de degradació que es vol evitar”, va
assegurar.
La formació explicava
ahir a través d’una nota
que “el patrimoni immobiliari d’ICV, especialment
la Seu Nacional del passatge del Rellotge (Barcelona), no s’ha pogut vendre
en les condicions adequades per amortitzar l’endeutament”. Segons els
seus càlculs, malgrat que
el deute actual és de 9,2
milions, l’actiu és de “26
locals amb un valor de ta-

129489-1212668L

Xavier Pericay, a la imatge entre Albert Boadella i Félix de
Azúa, va ser un dels fundadors de Ciudadanos ■ ARXIU

Nova dimissió a
Cs, ara per
“afers interns”
a Xavier Pericay, fundador i líder a les

Balears, plega de tots els seus càrrecs
Redacció
Ernest Urtasun (portaveu), Marta Ribas i David Cid (coordinadors nacionals) ■ A.S. / ARXIU

La frase

—————————————————————————————————

“Presentar el concurs
de creditors no ha
estat senzill; vivim
un moment emotiu”

La xifra

—————————————————————————————————

16

David Cid

COORDINADOR NACIONAL
D’INICIATIVA PER CATALUNYA I
DIPUTAT DE CATECP

persones s’inclouran en l’expedient de regulació d’ocupació que prepara la formació
ecosocialista

xació de 8,2 milions d’euros”. David Cid, coordinador nacional, va reconèixer que decidir el concurs
de creditors no ha estat
senzill i que viuen un moment “emotiu”, recull

ACN. El també diputat de
CatECP va recordar que la
militància d’ICV participa
de forma individual a CatECP i que es continuaran
defensant les posicions
polítiques d’ICV.

La dissolució
del partit, el
següent pas
—————————————————————————————————

El coordinador nacional
d’ICV, David Cid, va explicar
ahir que quan es tanqui el
concurs de creditors es procedirà a la dissolució d’Iniciativa, segons recull ACN. ICV
va decidir en l’assemblea nacional del 2013 obrir un procés de confluència amb altres forces polítiques i socials
i per això, no s’hauria presentat a les darreres eleccions.

BARCELONA

Nova dimissió a Ciutadans
(Cs), aquest cop la de Xavier Pericay, un dels fundadors del partit i signant
del manifest antinacionalista català de l’any 2005,
que es considera l’origen
de la formació política. Pericay va justificar la seva
decisió per “qüestions de
funcionament intern” del
partit i “ no tant per l’estratègia i la política de pactes”, segons recull l’agència Efe. L’escriptor i polític
era membre de la direcció
nacional i ostentava el càrrec de responsable de
l’àrea d’Educació de l’executiva de C’s. Segons va

explicar, amb la seva dimissió abandona tots els
càrrecs orgànics.
“Pel que fa a si s’ha de
pactar o no amb [Pedro]
Sánchez, sóc dels que creuen que no i, per tant, estic
en la línia majoritària del
partit. En això no tinc cap
problema. Les meves
raons no estan vinculades
a això”, va explicar. El no a
Sánchez, va dir, està “perfectament justificat” i la
seva sortida, a diferència
de les recents dimissions
de Toni Roldán i de Javier
Nart, té més a veure amb
aspecte interns del partit,
especialment a les Balears. “Són coses diferents
i m’importa diferenciarles”, va dir. ■
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Isidre Pelàez, ‘Tito’
Director de l’Escola Folk del Pirineu

“A les festes dels
pobles on posaven
els CD ara hi ha
músics en viu”

Reinventar o recuperar melodies és part de la feina?
Es mira de recuperar tot allò
que ha existit i en molts casos
es reescriu, però també podem
fer creació nova. Tot conviu perfectament. Els instruments han
canviat i alguns tenen més possibilitats. El mateix músic avui
té més referents que abans i
amb aquestes influències ho pot
expressar diferent. Abans els
vells músics escoltaven alguna
cançó a la ràdio i la tocaven a la
seva manera. Avui els músics
s’inventen una cançó comercial
lligant-la amb allò tradicional.

Tocar un instrument no és fàcil
però l’acordió sembla més complicat.
No soc acordionista, però digues-li això a un violinista o un
pianista. Tots els instruments
són complicats. L’acordió, com

Potencieu tocar en grup. És
la filosofia de l’escola?
La nostra finalitat no és crear
professionals, no som un conservatori, ni una escola superior. Per a nosaltres els instruments són per passar-ho bé,
aprendre i estimular a tocar en
grup. Cada trimestre fan assajos col·lectius per veure altres
companys, que s’emmirallin
perquè és molt més divertit.
L’escola té la seu a Arsèguel però arribeu a una vintena de poblacions. Com funcioneu?
Físicament les aules són a Arsèguel, però tenim una vintena de
professors de diferents instruments que es desplacen a petits
pobles del Pirineu. Arribem al
Berguedà, a tota la Cerdanya,
l’Urgell, als Pallars Sobirà i Jussà i també tenim un conveni

amb el Principat d’Andorra.
Tots els alumnes, visquin a Meranges o Montferrer, poden tenir el mateix professor i fan trobades per tocar junts. Amb la
quantitat d’activitats que té ara
la canalla els caps de setmana
es fa complicat però busquem
altres fórmules.
Com ara les colònies?
Sí, de fet van ser els nostres orígens ara fa 18 anys. S’hi inscriuen joves vinguts dels Països
Catalans i de fa uns anys ens visita un grup de Gascunya. Són
obertes a qualsevol jove d’entre
7 i 18 anys i tot tipus d’instrument. Fan una estada d’una setmana i es treballa per seccions
la suite que en acabar el dia s’ha
de posar en comú, com si fossin
en una orquestra. Cada any escollim la temàtica de la suite,
que té a veure amb les activitats
de lleure que es fan.
I aquest estiu sobre què anirà?
Mirem d’anar combinant temes
socials i sobre una cultura en
concret. L’any passat va girar
sobre la cultura occitana i
aquest cop treballem la música

sota el títol Cruïlles i camins
per parlar sobre els fluxos migratoris. Creiem que serà molt
enriquidor.
Tampoc faltareu al festival
d’acordionistes d’Arsèguel?
Hi som convidats cada any i els
nostres alumnes i professors hi
toquen. És impossible aïllar-se
del que passa al poble l’últim
diumenge de juliol. És un concert molt màgic i, als joves, els
ajuda a estimular la seva inquietud artística.
El Pirineu és un bon lloc
per fer música?
Al Pirineu tenim un problema
de despoblament i hem de mirar de fer-hi activitats per poder
viure-hi millor. La proporció de
músics al Pirineu és molt gran i
ho veus treballant en pobles de
20 habitants on veus la quantitat d’alumnes que hi tenim. La
música és molt viva i és una de
les grans aficions dels qui viuen
aquí dalt. A les festes dels pobles
on es posaven els CD per ballar
ara hi ha músics en viu. I, encara que no soni igual, l’èxit és que
hi siguin. ■
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Arsèguel manté viva aquesta
música muntanyenca.
Sobretot a partir de la feina de
l’Artur Blasco per recuperar

Un èxit i el relleu garantit.
Abans tothom havia sentit a casa que el padrí havia ballat quan
venia l’acordionista. S’ha recuperat amb molt d’orgull i tenim
grans concertistes i assegurades com a mínim dues generacions. Tots els qui s’han nodrit
d’aquesta informació musical a
través dels padrins han mantingut el lligam. Encara que s’hagin dedicat al jazz tots aquests
joves tenen molt coneixement i
participen en grups de música
tradicional.

li passa a l’harmònica, té la característica que bufant sona
una nota i aspirant n’és una altra. El fa diferent i li dona una
expressió que no té l’acordió
cromàtic, ja que sempre sona
igual. Tocar bé un instrument
vol dir dedicar-hi moltes hores.

1 0 0 0 2 9

Q

uina és la força de la música d’arrel tradicional?
És la que està a peu de
carrer i que surt en qualsevol
festa. És viva i amb molta espontaneïtat, tot i que també tenim i trobem pautes escrites.

l’acordió diatònic, que és l’instrument en l’imaginari col·lectiu del Pirineu. A través d’una
generació de joves es va aconseguir no perdre l’instrument recuperant la memòria musical
dels padrins. Avui, dels 300
alumnes que tenim a l’escola, la
meitat toquen l’acordió.
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ARSÈGUEL

8

Elena Ferran

Pelàez és músic d’instruments de vent de doble llengüeta i flautes ■ EPA

1

● Fa una dècada que aquest músic del grup
El Pont d’Arcalís es va instal·lar a Arsèguel per
dirigir l’escola que forma futurs músics d’arrel
tradicional en una vintena de pobles del Pirineu

