Sánchez
busca
l’abstenció
del PP a la
desesperada

Els VTC no s’hauran
de contractar
una hora abans
El Tribunal Superior de Justícia suspèn de
forma cautelar el reglament elaborat per
l’AMB que havia d’entrar en vigor el dia 15

P19

EUROPA-MÓN

Concentració de VTC a
Barcelona ■ J. RAMOS
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La majoria vol un
pacte PSOE-Podem
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El govern vol el cap
de Borrell per haver
espiat delegacions
PINYA · Imatge d’unitat dels
FORA · L’executiu exigeix la
dimissió o la destitució immediata socis de govern per l’escàndol
en uns dies de màxima tensió
del ministre d’Exteriors
NACIONAL
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ERC i JxCat arriben
enfrontats al ple
de la Diputació
Tot indica que la socialista
Núria Marín serà investida
presidenta aquest migdia

El ple, en directe,
a partir de les
11.30 hores

Nacional

P16

Torna l’agència
de salut pública
P15

El Parlament aprova per unanimitat
la llei que reverteix aquesta retallada
ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Antonio Balmón (PSC)

801175-1178781®

“Ningú pot sentir
vergonya de pactar”

Ada Colau i Jaume Collboni, en la compareixença per explicar el cartipàs, ahir al migdia ■ EFE

Executiu al marge del procés
Colau i Collboni presenten un acord blindat “per a Barcelona”
LES SÈRIES. Quan la Candelera plora, l’hivern és fora; quan la Candelera riu, l’hivern és viu; tant si plora com si riu, l’hivern és viu P6,7
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La vinyeta

Jofre Llombart

Fer

Ni contra el
canvi climàtic

A

l’entrevista que
el Jordi Basté va
fer al Jordi Cuixart a la
presó de Lledoners, el
president d’Òmnium
ens va explicar que en
l’última visita del seu fill Amat (una cada quinze dies) li va eixugar els mocs i
eren de color fosc, “i, en canvi, a Soto
del Real –a Madrid– eren de color crema. Això és per culpa de la pol·lució de
Barcelona”. Aquesta observació va
portar Cuixart a mostrar la seva preocupació per l’episodi de contaminació que la setmana passada enterbolia
Barcelona i, per extensió, per l’emergència climàtica. La setmana passada,
el Tribunal Constitucional va tombar
bona part de la llei catalana contra el
canvi climàtic. El Parlament havia
aprovat una normativa que, entre altres coses, posava un límit a l’emissió
dels gasos que provoquen l’escalfament del planeta i també prohibia el
fracking (la tècnica que permet esprémer encara més la terra per extreure
petroli o gas de sota les pedres, i mai
millor dit). El govern de Mariano Rajoy

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

La Constitució Espanyola no
preveu que Catalunya pugui
dir fins on està disposada a
implicar-se en la lluita per un
planeta millor
va portar la llei al Constitucional (i valgui la redundància) i aquest tribunal
s’ha carregat uns quants articles, entre
ells aquests dos posats com exemple.
El motiu no és que hi hagi una major o
menor sensibilitat ecològica, sinó que
simplement es considera inconstitucional que Catalunya pugui decidir el
topall de quant vol contaminar. No és
que no ho pugui dir, sinó, ras i curt, que
com que Espanya no ho ha dit, Catalunya no ho pot fer de manera unilateral
(i perdó per l’expressió). Cuixart afegia: “En lloc d’obligar tots els parlaments autonòmics i el Congrés dels
Diputats a agafar d’exemple la llei catalana, Espanya reacciona prohibint-la.”
És exactament això. Com a resposta
als postulats independentistes, sovint
es presenta Espanya com un dels estats més descentralitzats d’Europa. És
ben bé allò que se’n diu un relat. Perquè quan arriba l’hora de la veritat, la
realitat és molt més simple, tossuda i
centralitzadora: la Constitució Espanyola no preveu que Catalunya pugui
dir fins on està disposada a implicar-se
en la lluita per un planeta millor.

A la ‘guixeta’

E

nric Gomà –l’altre dia els parlava de l’escriptor, filòleg i “lector
de diccionaris”– fa servir “guixeta” per “taquilla”. En Narcís Garolera
–“otro que tal”, com li agrada dir amb
ironia– li respon que només havia sentit guixeta a Barcelona en anys pretèrits. Gomà és un barceloní de dalt a
baix, a temps complet i amb prosàpia.
Només els diré que viu a la Rambla de
Catalunya. També cultiva l’arcaisme.
Les paraules antigues i en desús el tornen boig. Narcís Garolera, que aviat
publicarà les memòries, va néixer a
Vic i viu i es belluga per Girona i l’Empordà. Allà diuen taquilla. A Barcelona
també, però en Gomà va al cine i compra les entrades a la guixeta que Pompeu Fabra no va sancionar, diuen, perquè el gal·licisme era excessiu. ¿No és
un castellanisme, “taquilla”? Gomà:
¿el que atén la guixeta és un guixetaire? El guixetaire d’un cine li va dir l’altre dia que trobaria subtitulada en
castellà la pel·lícula catalana Els dies
que vindran. “Per què?” “En aquest cine ho subtitulem tot.” Hi ha cinèfils
que no toleren les pel·lícules si no són
subtitulades. Ni que les entenguin.

“
Em vaig fer un
tip de vendre diaris

vespertins al quiosc
de l’oncle Enric

Potser dissimulen i s’estan tornant
sords.
Sovint dic guixeta perquè en tinc
una de localitzada a la meva vida. El
meu oncle Enric Tria –mai “tiet”, “oncle”–, que em duia discos de la Françoise Hardy quan venia de Franca, era
llibreter i quiosquer. Si els llibres els
venia al taulell de la botiga, els diaris
els servia per un orifici que de la botiga donava al carrer. Aquesta incisió
era la guixeta. Jo vivia quatre cases
més avall i a la tarda, sortint d’escola,
“mon oncle” me la confiava. El moment de prendre’n possessió era una
hora tranquil·la que aprofitava per lle-

gir el DDT, el TioVivo, el Pulgarcito...
De mica en mica s’anava formant una
cua davant la guixeta que podia arribar a ser tan llarga com les dels cines
els diumenges a la tarda. Aquella gent
esperava el diari vespertí El Noticiero
Universal. Els repartidors arribaven
amb el diari. Les piles eren com torres
i les havíem de capicular perquè no
s’enfonsessin. La gent anava passant:
uns demanaven El Ciero, d’altres El
Noti i d’altres no deien res perquè ja
s’endevinava què volien. Jo no parava
de servir Noticieros, d’obrir i tancar el
calaix, de cobrar i tornar canvi. En
pocs minuts la pila s’havia acabat. Uns
anys més tard va sortir a la mateixa
hora el Tele/eXpres. La cua de la guixeta es va rejovenir molt. Jo me l’enduia a casa per llegir-lo.
L’oncle Enric era el representant de
La Vanguardia a la ciutat. A les set
del matí la guixeta li treia fum. Can
Tria no existeix. Al quiosc de la plaça
només hi ha cues de nens que compren cromos a la sortida de col·legi. Ja
en podem dir taquilla, guixeta o
quiosc que no es venen diaris i amb
prou feines entrades als cines.
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A la tres

EDITORIAL

Miquel Riera / mriera@elpuntavui.cat

Tot per la unitat... d’Espanya

T

ot per la unitat d’Espanya, aquella que al gran Pepe Rubianes, i a
molta altra gent des de llavors, li
importava (i li importa) un rave i més.
No és el cas, però, evidentment, de
l’Estat espanyol i les seves institucions principals, govern, justícia i
exèrcit, disposades a tot (i més) per
defensar-la, malgrat que això comporti (com ha comportat ja sovint) saltarse la llei –com ha passat amb la investigació judicial de l’1-O amb una causa
que han portat diferents jutjats– o espiant els teus rivals polítics, com ha
passat amb l’anomenada operació Catalunya o, com s’ha sabut ara, amb la
investigació feta d’amagat de les delegacions a l’exterior de la Generalitat
per part del Ministeri d’Afers Exteriors que dirigeix Josep Borrell.
L’afer de l’espionatge a les delegacions catalanes és un escàndol majúscul, però no passarà res. Espanya ho
suporta tot i més quan es tracta d’im-

“
La seva unitat
repressora no està

confrontada aquí
per una clara unitat
d’acció. Quina pena.

pedir, encara que sigui per mitjans legals i democràtics, que una part del
territori qüestioni la unitat de l’Estat.
Tampoc passarà res amb la il·legal investigació prospectiva que el jutjat número 9 de Barcelona ha iniciat contra
la diputada de JxCat Laura Borràs. Algú cridarà l’atenció a la titular del jutjat 9? Ningú, com tampoc ningú del

De reüll
Anna Balcells

Les cares de la notícia
MINISTRE D’EXTERIORS DEL GOVERN ESPANYOL

Josep Borrell

Des de dalt

Al preu que sigui

M

atí de juliol a la Cerdanya. De Dorres, el poble de
les aigües sulfuroses, surt un camí que s’enfila fins
a l’ermita romànica de Bell-lloc. Un passeig agradable
que no arriba a l’hora i que és recompensat amb escreix:
una vista magnífica sobre bona part de la vall. De llevant
a ponent, el Canigó, el Puigmal, la Tosa d’Alp i la silueta
inconfusible del Cadí. Llàstima de la boirina, que entela
una mica la panoràmica. De mica en mica va arribant
gent: una parella gran, una altra carregada de criatures,
dos joveníssims ciclistes i un corredor, que puja i baixa
un cop rere l’altre la costa
No hi ha res
pedregosa. “T’estàs entrenant?”, li
pregunto. “I tant! Per la cervesa que
com
beuré després!”, em respon
instal·lar-se em
amb un ample somriure. De sobte
en un cim per em fa pensar en el meu admirat
fer-se una
Haruki Murakami, el novel·lista que
idea del món també corre maratons. Murakami
ha explicat que un dels al·licients
que el mantenen en forma en la marató de Boston –la
seva preferida– és pensar en la cervesa que l’espera a la
línia de meta, una Samuel Adams, per ser més exactes...
Els núvols d’estiu amenacen xàfec. Faig una darrera
mirada al paisatge. Voldria retenir a la memòria aquesta
lliçó de geografia que tinc davant meu. No hi ha res com
l’altura d’un cim, per modest que sigui, per fer-se una
idea del món. Del de fora i del de dintre. Forçant la vista
també puc entreveure les foteses del dia a dia. Sí, són
allà, darrere les muntanyes. Són petites, mooolt petites i
em queden lluny, mooolt lluny.

Consell General del Poder Judicial
(CGPJ) ho va fer contra el titular del
número 13 que va tirar pel dret, emparat de sota mà per la fiscalia de l’Audiencia Nacional i pel tinent coronel
Baena (el Tácito hooligan antiindepe
de Twitter).
Tot plegat ens demostra de nou qui
tenim al davant en aquest complex i
llarg camí cap a la llibertat: un estat
poderós que no dubtarà a utilitzar totes les armes a la seva disposició, com
ja ha fet fins ara, perquè no assolim el
nostre objectiu.
En tot cas, el que ens hauria de preocupar és que la seva “unitat repressora”, com titulàvem ahir a la portada,
no estigui confrontada a Catalunya
per una clara unitat d’acció independentista, ara mateix desmuntada per
les picabaralles partidistes. Senyors
de JxCat, d’ERC i de la CUP, vagin per
la feina o ens continuaran passant pel
damunt. En volem més proves?

-+=

Qui ha de ser el màxim responsable de la diplomàcia europea ha donat una altra mostra del seu
tarannà en l’afer de l’espionatge a les oficines
d’Exteriors del govern, de les quals ha demanat el
tancament per via judicial. Vol impedir la promoció de Catalunya a l’exterior al preu que sigui.
CONSELLERA DE SALUT

Alba Vergés

Revertir retallades

-+=

El govern va aconseguir ahir revertir una altra de
les retallades provocades per la crisi, en l’àmbit de
la salut, gràcies al fet que el Parlament va aprovar,
per unanimitat, la creació de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya, un organisme sanitari interdepartamental que ja s’havia creat el 2008.
ACTRIU

Laura Jou

Gir de guió

-+=

Canvi de rol per a Laura Jou, que, després de 24
pel·lícules, ha decidit aparcar l’actuació i passar a
dirigir cinema. Demà estrena La vida sense Sara
Amat, adaptació cinematogràfica de la novel·la de
Pep Puig, que va rebre els premis del públic i la
crítica al BCN Film Fest.

La guerra
bruta no
s’atura
Tot i que són molts els dirigents del PSOE que s’han expressat en la mateixa línia, va ser
l’exvicepresident, ara traspassat,
Alfredo Pérez Rubalcaba, qui ho va
dir més clarament: “L’Estat pagarà
el cost que calgui per eliminar Puigdemont”, o el que és el mateix: farà
el que calgui, dins o fora de la legalitat, per posar fi a l’independentisme. Aquests dies s’ha fet públic un
altre capítol de la guerra bruta de
l’Estat contra el sobiranisme, en saber-se que les ambaixades espanyoles a Londres, Ginebra i Berlín
havien utilitzat els seus pressupostos per espiar els delegats de la Generalitat en aquestes ciutats. L’excusa, admesa per fonts del ministeri
de Josep Borrell, és que es farà el
que calgui per evitar que s’utilitzin
en benefici de la causa independentista. Els documents que, via advocacia de l’Estat, ha fet arribar el
PSOE al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per demanar el
tancament de les tres delegacions,
però, són més un seguit de comentaris polítics que cap demostració
de res. Però de convertir arguments
polítics en jurídics ja en sap prou,
l’advocacia de l’Estat, com s’ha vist
en el judici de l’1-O.
Ahir, a més, el govern va fer públic que els seguiments també han
arribat a les oficines empresarials
d’Acció. És a dir, que mentre Andalusia o Extremadura, per posar només
dos exemples, poden desenvolupar
acció exterior i ajudar a internacionalitzar les seves empreses, el PSOE
vol tancar les delegacions catalanes
perquè els seus delegats fan piulades sobre el procés o assisteixen a
actes amb polítics represaliats. Tot
plegat, juntament amb aquesta unitat repressora que es manté a l’Estat espanyol contra el sobiranisme,
mostra que el govern, provisional,
del PSOE, més enllà de parlar de
diàleg, no ha canviat pas la seva actitud vers Catalunya.
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Tal dia
com
avui fa...
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Llarena fa política
El magistrat del Tribunal
Suprem invoca un article ideat
per a terroristes per suspendre
els diputats encausats per
rebel·lió.

David Brugué

Els moments de glòria d’ICV
fa temps que van passar.
Amb aquest esperit de sumar
ha acabat dissolta dins dels
comuns
combustible Imma Mayol al capdavant
i amb responsabilitats al govern de la
Generalitat amb els tripartits amb ERC
i el PSC.
Però el bon moment d’ICV fa temps
que va passar. Amb aquest esperit de
sumar ha acabat dissolta dins dels comuns i, avui, a banda dels consistoris,
la seva presència es redueix a dos diputats al Parlament, dos al Congrés i
tres senadors. Tots dins dels comuns. I
un eurodiputat dins dels Verds-Aliança
Lliure Europea. Els de Pablo Iglesias i
Ada Colau se’ls han menjat el seu espai natural i els han abocat a no pintar
res enlloc.
La pèrdua de representativitat ha
estat constant. I les decisions que han
pres dins el partit no hi han ajudat,
amb continus estira-i-arronses interns
sobre el procés i una volguda equidistància que ha acabat sentenciant-los.
Perquè el procés, encara que des de
l’Estat no es vulgui admetre, és poderós. ICV passa a millor vida. Que els ho
expliquin els d’UDC i CDC. Ara cal veure qui serà el següent, i el PP, a Catalunya, té números.

anys

La repressió contra els
estudiants desferma una greu
crisi a l’Iran. Khamenei
condemna la violència policial
mentre les protestes s’estenen.

José Rodríguez. Sociòleg

Equidistància
sentenciada

E

anys

20

Crisi a l’Iran

Tribuna

Full de ruta

l cap de setmana
passat es va donar a conèixer la delicada situació econòmica per la qual està
passant Iniciativa per
Catalunya. La formació, que tradicionalment representava l’esquerra més
esquerranosa, presentarà un concurs
de creditors i camina, inexorablement,
cap a la dissolució. No és pas que pugui sorprendre a ningú. Els hereus del
PSUC han tingut una història plena
d’anades i vingudes des de la seva
creació el 1987, amb la marxa del Partit
Comunista el 1989, la suma amb Els
Verds i, posteriorment, amb EUiA, una
formació nascuda d’una escissió justament d’ICV. La filosofia dels ecosocialistes ha estat sempre la mateixa: sumar. Sumar com més veus millor, ser
tan heterogènia com sigui possible i
tenir en la defensa social i els drets
dels treballadors el seu leitmotiv. Però
el cert és que mai ha sumat prou.
Sempre ha estat un partit residual que
ha viscut moments de glòria, sobretot
a l’Ajuntament de Barcelona amb la in-
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Nou finançament
Els republicans exigeixen
que els ingressos de la
Generalitat millorin fins a 3.800
milions d’euros l’últim any
d’aplicació del nou sistema.

Perdem la llengua?

E

l recent reportatge de 30 minuts
sobre la llengua catalana va generar un debat que ha sigut bastant
positiu. Val a dir que hi ha una percepció
ambigua respecte a la salut de la llengua.
Per un costat la feina que fan els voluntaris lingüístics, les entitats i evidentment
les administracions fa créixer el nombre
real de parlants. Persones de famílies on
el català ens era totalment aliè som reclutats com a parlants nous. Podem discutir
si la qualitat del nostre català és suficient
o si en fem un ús social ampli, però és indiscutible que el català creix i suma nous
parlants especialment als barris on les famílies catalanoparlants són minoritàries.

ARA BÉ, AQUESTA PERCEPCIÓ

(personal i
que reflecteix una realitat territorial molt
limitada) és contrària a una altra realitat.
El català està deixant de ser una llengua
vehicular en alguns àmbits. Un exemple
és com està retrocedint el català a l’àmbit
de la política com a llengua vehicular. Per
un costat, el PP ha utilitzat el castellà al
Parlament amb la intenció de fer talls per
als mitjans de comunicació d’àmbit estatal, ja que considera la política catalana

com a subsidiària de l’espanyola i transmet la idea que el català és una llengua
subsidiària del castellà. Per un altre, ens
trobem Ciutadans que té el clar objectiu
de fer que el català desaparegui com a llengua útil, fent del castellà la llengua vehicular de la seva acció parlamentària.
NO ÉS RES NOU, el PP i Cs tenen com a ob-

jectiu aconseguir que el català sigui una
llengua domèstica i folkloritzada sense
prestigi ni valor social. Però el que més em
produeix perplexitat és com polítics de
partits de tradició catalanista, com el PSC
o comuns, es relaxen i ells també passen al

“
El PP i Cs tenen
com a objectiu que
el català sigui una
llengua domèstica i
folkloritzada

castellà. En alguns casos per no fer cap esforç per parlar el català, en altres simplement per comoditat i en altres per fer un
cert joc pervers lingüístic perquè creuen
que adquireixen simpaties per votants
castellanoparlants. Jo en seria un principal beneficiari de sumar-me a aquest joc
d’abandonar el català com a llengua vehicular de la política. Un diputat independentista, castellanoparlant i que pertanyia a la branca del PSC menys catalanista,
podria fer-ne ús com a construcció i aprofundiment del meu personatge polític,
per no dir que com tothom em desenvoluparia molt millor en la meva llengua materna. Però si ho fes ajudaria a la substitució del català pel castellà.
SI UNA LLENGUA PERD

el seu valor com a
llengua vehicular en espais on ho era, és
molt més fàcil que es produeixi la substitució lingüística. Potser l’àmbit de la política en nombre d’usuaris en som pocs, però la transcendència i projecció social i el
prestigi que té que el català sigui la llengua
vehicular de la política catalana transcendeix el nombre de parlants que l’utilitzem
en aquest àmbit.

El lector escriu
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Recomanació
d’un llibre
b Voldria recomanar el llibre
La història viscuda de Joan
B. Culla, recentment publicat
i que són les memòries
d’aquest historiador mediàtic. Pulcre i meticulós en els
seus estudis, ens explica les
seves vivències personals i
professionals que, com és
costum en ell, ens documenta i precisa amb exactitud de
dates i detalls. Hi aboca sucoses anècdotes de l’evolució del país des de la Transició de 1978, en part gràcies
al seguiment exhaustiu que
ha anat fent de tots els partits polítics catalans, des
dels més petits i marginals
fins als més grans i hegemònics. Ha conegut i tractat
personalment la majoria dels
personatges de la primera línia de la política catalana, i
sense deixar mai el rigor i
l’objectivitat s’ha anat acostant a les tesis nacionalistes,

fins al punt que se’l classifica
en l’òrbita pujolista, tot i que
ell se sent lliure i no lligat especialment a cap sigla. Pel
que fa a l’actual enfrontament Catalunya-Espanya, la
seva posició és ben clara:
“Sens dubte l’independentisme deu haver comès
molts errors i àdhuc trepitjat
alguns drets. Res que es pugui comparar, en tot cas,
amb la condemna preventiva
d’uns homes i unes dones
que no han volgut sinó servir
el seu país i la ciutadania que
els elegí.” Ho subscric plenament.
JOSEP DOMÈNECH SANGLAS
Manlleu (Osona)

Atiar l’odi
b Si el vent deixés de bufar ja
no seria vent; el mateix passa
amb l’odi, només pot odiar de
manera constant, a qualsevol
cosa o persona, ja sigui les dones, la llibertat, els drets humans, etc., la seva missió és

menysprear l’altre, aquell que
té pensament propi i la capacitat de discernir. La paraula
odi s’ha popularitzat gràcies a
alguns polítics que dia sí, dia
també, la utilitzen per generar
mala maror entre partits, i
aconseguir un grapat de vots
de gent acrítica que els segueix, sense piular.
L’odi és el fill predilecte de
l’odi: és un sentiment d’antipatia, aversió o repulsió cap
a una persona, cosa o fenomen; així com el desig de limitar o destruir aquell que
pensa diferent. Fa feredat
haver de sentir com es banalitza la paraula odi, de forma
desinhibida i sense cap vergonya, com si fos quelcom
inofensiu, oblidant que l’odi
és el preludi de la violència.
Quan les vísceres impregnen el món de la política,
quan es perd el respecte a
l’adversari polític, quan
l’amenaça i la por regnen en
l’àmbit polític, el lligam del
ciutadà amb el polític esdevé

una quimera. “No existeixen
el bé i el mal, en ells mateixos, sinó que és la ment humana la que els genera.”
Shakeaspeare.
CECÍLIA LLESUY
Barcelona

Paraules d’en
Guardiola
b M’hi sumo i crec que som
moltes i moltes les persones
independentistes que estem
en total acord amb les paraules pronunciades per en
Guardiola: “M’ofèn que els
partits independentistes no
vagin junts.” És veritat, ens
dol profundament.
Amb un sol partit, que podria anomenar-se Junts per
la República, guanyaríem a
Catalunya.
Hi ha un entrellat que no
acabo d’indagar, ni d’entendre.
MONTSERRAT FIGUERA I PADRÓS
Barcelona
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La frase del dia

“Lamento i expresso la meva part de culpa pel moment
que està vivint l’independentisme”
Quim Torra, PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Tribuna

De set en set

Entrevistar polítics

Es busca
estratègia

Òscar Palau

Josep Gifreu. Periodista i professor emèrit UPF

E

l delicat art de l’entrevista política s’ha convertit en una temible
eina de combat. Els polítics l’anhelen i la temen. Els periodistes, també. Però, el dret a preguntar és l’essència del periodisme. Perquè el periodista
no és pas qui té algun títol universitari,
és el ciutadà o ciutadana a qui se li reconeix el doble dret de preguntar i de fer
públiques les respostes.

LA TENSIÓ

entre periodistes i polítics
forma part del contracte i de l’ofici. És
l’expressió d’unes lògiques d’intervenció pública irreductibles i sovint oposades. Mentre el polític es proposa de controlar el relat i de guardar secrets, el periodista malda per desvelar-los i per
problematitzar el discurs. Fa uns dies,
Lídia Heredia, directora d’Els matins,
de TV3, consumada entrevistadora,
admetia: “L’entrevista política s’ha tornat molt dura.”

EN TEMPS de campanya electoral, les en-

trevistes als candidats es converteixen
en rutina d’aparador. Als polítics els interessa “sortir”, “aparèixer”, i les respostes solen ser previsibles o irrellevants. En canvi, fora de campanya, la
pràctica de l’entrevista política pot resultar molt més productiva i fins i tot
trencadora. El referent clàssic és el documental d’Errol Morris The Fog of
War (2003), la visió sobre la guerra del
Vietnam a través d’una llarga entrevista a Robert McNamara, secretari de
Defensa dels EUA (1961-1968).
DISPOSEM D’UN LLEGAT immens d’entre-

vistes imprescindibles a personalitats
rellevants del pensament, de l’art, de la
ciència o de la política. Cal recordar el
mític programa Apostrophes, de Bernat Pivot, a la francesa Antenne 2
(1975-1990)? O entre nosaltres: el programa Personatges, de Montserrat
Roig (TVE 1977-1978), o Identitats, de
Josep Maria Espinàs (TV3 1984-

Sísif
Jordi
Soler

1988)? Avui, per la facilitat de registre
i de transmissió, les entrevistes en profunditat abunden a la xarxa. Un exemple: les entrevistes a les líders internacionals del feminisme invitades enguany pel CCCB (Judith Butler, Angela Davis, Chimamanda Ngozi Adichie, Virginie Despentes, Rita Segado, etc.).
EN EL CAMP POLÍTIC,

la bona entrevista,
sobretot a qui ostenta responsabilitats
de govern, planteja reptes específics
tant als periodistes com als polítics.
Exigeix almenys tres condicions: un
personatge d’interès públic que es
presti a ser preguntat; un/una periodista independent que formuli preguntes intel·ligents; i una posada en escena
adient amb una promoció adequada.
Algunes entrevistes recents seran matèria obligada d’estudi en els màsters
de periodisme polític. En recordaré
dues. La primera, la de Marc Sala a Arnaldo Otegi, a TVE (26-6-19), una entrevista al líder d’HB Bildu, la segona
força política del País Basc, ofegada pel
gran soroll provocat per les dretes espanyoles abans i després i contra
l’emissió. Soroll que silencià les seves
propostes. Una d’elles era la creació
d’una “comissió de la veritat” sobre “to-

“
A Catalunya
tenim una llarga

experiència
d’entrevistes a
polítics i, en general,
podem estar
satisfets del nivell

tes” les víctimes en els anys de la violència.
LA SEGONA DIGNA de passar als annals és

la que va protagonitzar Josep Borrell,
ministre espanyol d’Exteriors, a preguntes del periodista Tim Sebastian a
la TV alemanya Deutsche Welle (28-319). Ho recordem: al minut 5, Borrell
l’amenaça de marxar i al minut 11 li diu
“stop this record” i se’n va. Després, ho
reconsidera i torna al plató. El tema en
desacord: la situació a Catalunya i els
presos polítics. Una seqüència inefable
de pura tensió entre dos poders.
A CATALUNYA tenim una llarga experièn-

cia d’entrevistes a polítics, i en general
podem estar satisfets del nivell i qualitat dels i de les periodistes. Disposem
d’antecedents memorables com el programa La nit al dia, de Mònica Terribas
(TV3, 2002-2008). Aquests darrers
anys hem gaudit en molts moments del
FAQS i moltes de les entrevistes de Ricard Ustrell, Laura Rosel i Cristina
Puig. Justament, Laura Rosel explicà,
a preguntes de Jordi Grau, en una llarga entrevista a Girona la setmana dels
Rahola, les interioritats del FAQS.
L’entrevista, disponible a Youtube
(com la majoria dels programes citats),
és una autèntica lliçó de bon periodisme polític.
NO EN DUBTO:

l’entrevista en profunditat als polítics i governants és un art i
una tècnica, però sobretot una eina essencial de la missió democràtica del periodisme. L’interès de disposar de bones i freqüents entrevistes als amos del
poder polític és una aportació exclusiva i única del bon periodisme perquè
respon al dret de conèixer i d’informarse dels ciutadans, al deure de rendir
comptes per part dels polítics i, en general, a les exigències d’una democràcia de qualitat en una societat cada cop
més opaca.

E

l 30 de gener del
2018, Roger Torrent obeïa el TC i desconvocava, contra el
parer de JxCat, el ple
del Parlament que havia d’investir a distància Carles Puigdemont. La decisió, que
encara ara pica, es va atribuir a la manca d’una estratègia conjunta dels dos
socis, que, tot i el triomf del 21-D, estaven fent reflexions diferents arran dels
fets de l’octubre, encara groguis per la
presó i exili dels seus líders. Al cap de
poc va arribar un acord de govern, més
fàcil perquè en la gestió diària es respecten la feina de cada departament.
Però per parlar d’estratègia calia abans
redefinir ponències i espais polítics, i això van fer a l’estiu, mentre arribaven
més picabaralles sobre la reacció a la
suspensió dels diputats. Cadascú va fer
la seva, però a la tardor tampoc es van
asseure. Venia el judici al procés, i tot en
va quedar pendent. I el judici va venir,
més tard del previst, i després eleccions estatals. I municipals. I europees.
I les topades seguien sobre els escenaris que sorgien, mentre la feina bàsica
de refer el pla quedava al tinter i només
vivia en declaracions buides.
I avui, un any i mig després, aquí estem, intentant l’un posar el dit a l’ull de
l’altre, actuant basant-se en quotes de
poder i venjances i acusant-se de pactar amb el PSC. Que, compte, enlloc diu
que els blocs s’hagin de perpetuar, ja
que el dia a dia, i potser el camí a la república, també passarà per entendre’s
amb comuns i socialistes, un cop vist
que els discursos de Cs i PP ja es posen
el cordó sanitari sols. Prioritzar els pactes independentistes no vol dir que ho
hagin de ser sempre i a tot arreu. Això
no se’ls pot exigir, a ERC i a JxCat, però
sí que consensuïn ja un full de ruta de
país cap a la república que alhora fixi un
marc d’actuació. Prou de retrets i lliçonetes recíproques. Que s’hi posin.
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El refrany
Quan la Candelera plora, l’hivern és fora;
quan la Candelera riu, l’hivern és viu;
tant si plora com si riu, l’hivern és viu
Els 100
refranys més
populars
Els textos de la
sèrie sobre refranys
que publiquem
diàriament formen
part del llibre ‘Els
100 refranys més
populars’, de Víctor
Pàmies –a la foto– i
Jordi Palou, editat
per Cossetània
Edicions.

L

a Mare de Déu de la Candelera (o
de la Candelària) s’escau el 2 de febrer. Som en ple hivern i a pagès
cercaven algun indici de canvi de temps
o de millora, com tants altres procediments rudimentaris i poc científics que
ens han arribat, oracles de l’observació
de la natura.
La personificació de la Candelera és
clara amb aquest riure o plorar que vol
dir que aquell dia plou o fa sol, senzillament. Sense mullar-se gaire (i mai més
ben dit), la majoria de refranys semblen
voler predir que quan plou això anuncia
que ja no farà tant fred, mentre que si fa
bo, el fred encara persistirà.
No cal ser meteoròleg per saber que el
cel tapat de pluja fa que les temperatures no baixin tant (quan plou no tenim
tant fred), mentre que els dies radiants,
clars i sense núvols d’hivern acostumen
a ser molt més freds, malgrat la presència del sol.
Hi ha moltes variants d’aquest refrany, amb més o menys precisió en els diagnòstics (De la Candelera, quinze dies
davant, quinze dies darrere, no et fiïs
d’ella; Quan la Candelera no plora, l’hivern no és ni dintre ni fora), però tots
juguen amb l’engany de predir que passi
el que passi continuarà fent fred i l’hivern serà viu: La Candelera la neu espera; si ja ha nevat, l’hivern ha passat; si
no ha nevat, ja nevarà. En castellà semblen anar més cap a l’opció que la pluja
de febrer indica que ja no farà més fred:

En l’última dècada el caganer ha patit
un procés de secularització indiscutible.
D’una banda, és l’única figura del pessebre que no necessita la resta de la
colla, camells, bou i ase inclosos, per
tenir una raó de ser. Molts catalans el
compren per separat per decorar o
adornar les festes de Nadal, o fins i tot
el mantenen en algun prestatge fora de
temporada, és a dir, abans de l’Advent i
després de la Candelera, tant si plora
com si riu, tant si el fred és fora o encara és viu. El caganer s’ha fet un lloc
per ell mateix en l’imaginari col·lectiu.
Carles Ribera, “Amb la tradició a l’aire”
(Presència, 19 de novembre de 2010)

Etimologia de Candelera, ‘nom popular de
la festa de la Presentació del Senyor, en
què hi ha la benedicció de les candeles i la
processó’ – De candeler, ‘persona que fa
ciris, candeles, o que en ven’, de candela,
del llatí candela, mateix significat, forma
culta, per influx sobretot eclesiàstic, dominant sobre la popular, antiga i dialectal, canela.

“
La personificació
de la Candelera és
clara amb aquest
riure o plorar que vol
dir que aquell dia
plou o fa sol,
senzillament

Lluvia de febrero, despido de invierno.
En aquest cas, els antics homes del
temps volien curar-se en salut i feien un
sil·logisme infal·lible: faci el temps que
faci, continuarà fent fred. Si en la previ-

sió del temps tot és relatiu, la cantarella
del refrany és rodona, i això és el que
deu haver fet sobreviure aquesta sentència antiga.
N’hi ha algunes variants interessants
com Candelera clara, fred hi ha (o farà)
encara, que fa referència a la claror de
la lluna per presagiar més fred o canvi
de temps, que a Mallorca rematen amb
Candelera espessa, fred per sa cabeça
(o tapa’t, o guarda’t sa cabeça).
També diu el refranyer que el mal
temps l’indica el vent i no pas la pluja o
el fred. Per això una altra variant diu
que Si la Candelera plora, l’hivern és fora; però si fa vent, tres mesos més d’hivern.
Podem concloure, doncs, com diu un
altre savi refrany: Candelera, fred davant i fred darrere. O seguint amb enigmes indesxifrables: La Candelera, el dia
dos de febrer, endevina quin dia i mes
és.
Encara que sempre trobem algun
agosarat optimista que, a les envistes
del març, aposta per un canvi de temps
imminent: Quan la Candelera plora, el
fred és fora; quan la Candelera riu, el
fred és viu; però tant si riu com si plora
mig hivern fora. I realment ja hem passat més de mig hivern! Encara que tampoc no cal ser tan exagerats per dir que
Quan la Candelera riu, ja ve l’estiu. El
que sembla clar és que el pas del temps
és inexorable i, passi el que passi, acabarà arribant l’estiu, com cada any.
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El mite
El desfibril·lador posa en
marxa el cor

U

na escena clàssica de les sèries i
pel·lícules de metges i hospitals
és quan el pacient té una aturada cardíaca. A la pantalla podem veure
la màquina que mesura els batecs del
cor i que mostra l’electrocardiograma.
Sobtadament, sona un xiulet i la línia
queda plana. Aleshores tothom es posa
a córrer i a cridar, el metge prepara les
pales, demana que tothom es faci enrere i aplica la descàrrega. El malalt fa un
salt, però, normalment, l’electrocardiograma segueix pla. Aquí segur que veiem un altre pla de l’electro, habitualment una línia verda sobre fons negre.
El metge de les pales demana que apugin a dos-cents cinquanta i tornen a repetir el procés. La tensió segueix en el
segon intent, i de vegades cal tornar a
apujar fins a tres-cents i repetir la descàrrega. Finalment, i després d’uns instants d’angoixa, la línia de l’electro torna a recuperar els senyals del batec i
tots respiren tranquils.
Doncs l’escena és efectiva, però està
plena d’errades importants. De fet, quasi res s’acosta a la realitat.
El primer que cal tenir clar és que si
l’electrocardiograma és una línia plana,
ja no cal demanar les pales. El pacient
ha mort i cap descàrrega el reviurà. Això és perquè la funció de les descàrregues no és reanimar el cor,
sinó tot el contrari. La idea és
aturar-lo!
Sembla una ximpleria, però
normalment aquestes situacions d’aturada cardiorespiratòria són causades per un procés que passa al cor i que
s’anomena fibril·lació. Per això l’aparell és un desfibril·lador.
El funcionament normal
del cor és com el d’una
bomba, empeny la sang
en fer una contracció del
ventricle. Els detalls són

“
No són difícils
de fer anar, però

estaria bé que a les
empreses, i també a
les escoles,
ensenyessin què cal
fer en aquestes
situacions

més complexos, és clar, però podem
imaginar-nos-ho com un globus ple de
líquid que, sobtadament, es contrau i fa
que el líquid surti.
Les contraccions les fa el múscul del
cor, el miocardi, i unes cèl·lules nervioses s’encarreguen de fer que totes les fibres musculars es contraguin alhora,
en un únic batec.
Però, quan té lloc la fibril·lació ven-

tricular, el que passa és que les fibres
musculars del cor comencen a fer contraccions cada una al seu ritme. Sense
coordinació. Això fa que el cor no empenyi la sang cap enfora, el flux sanguini
de la resta del cos s’atura i la persona
cau fulminada, ja que el cervell necessita una arribada constant de sang.
Si en aquest moment es fa un electrocardiograma, no sortirà pla com a
les pel·lícules. El cor fa contraccions,
però les fa sense seguir un ritme correcte. Més que bategar, sembla que tremoli. El que surt és una línia amb moltes
ondulacions sense ordre ni concert.
Doncs la idea dels desfibril·ladors és
fer passar un corrent elèctric intens per
aturar el cor. La clau és que, una vegada
aturat, normalment tornarà a posar-se
en marxa i bategaran totes les fibres, de
nou, coordinadament. És semblant a
quan fem un reset a l’ordinador.
A la pràctica, tampoc comencen amb
descàrregues petites i van pujant. És
una situació d’urgència, de manera que
és millor donar d’entrada la descàrrega
intensa i assegurar-se que el sistema es
reinicia. Després ja vindran amb l’adrenalina, l’atropina, o altres fàrmacs per
activar el ritme cardíac.
El que sí que cal fer és enretirar-se. Si
algú toca el pacient en aquell moment,
rebrà també la descàrrega, i potser tindríem al final dos pacients en aturada
cardíaca en lloc d’un.
Una aturada cardíaca és una situació
molt i molt estressant. Per això és important tenir algunes nocions de les
maniobres que cal fer mentre arriba
l’ajuda. A més, actualment es comencen a posar desfibril·ladors portàtils en
grans superfícies, estacions i llocs amb
molta afluència de gent. No són difícils de fer anar, però estaria bé que
a les empreses, i també a les escoles, ensenyessin què cal fer en
aquestes situacions.

100 mites de
la ciència
Els textos de la
sèrie sobre ciència
que publiquem
diàriament formen
part del llibre ‘100
mites de la ciència’,
de Daniel Closa i
Autet, editat per
Cossetània
Edicions.
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Nacional

Ple de la
Diputació
de Barcelona
ben incert

JxCat i ERC arriben
al ple de l’entitat
municipalista
enrocats i s’augura
un debat agre

El TSJC es
pronuncia sobre
els VTC i crispa
els taxistes

Suspensió cautelar
de l’obligació de
contractar el
vehicle una hora
abans

Budó, Aragonès, Torra i Bosch, ahir, al despatx
del president al Parlament ■ EFE / ANDREU DALMAU

Pinya contra el ‘Bor

MINISTRE · El govern demana la dimissió de Borrell per l’escàndol d’espionatge a les delegacions
de la Generalitat a l’exterior DIFUSIÓ · L’executiu enviarà una carta a tots els eurodiputats i cancelleries
europees per denunciar els fets ABAST · El seguiment afecta càrrecs electes i periodistes internacionals
Emili Bella
BARCELONA

El govern va demanar ahir
la dimissió o la destitució
immediata de Josep Borrell, per l’escàndol de l’espionatge contra les delegacions de la Generalitat a
l’estranger instigat pel ministre espanyol d’Afers
Exteriors en funcions. En
una reunió al migdia al
Parlament que escenificava la unitat entre els socis
de govern en uns dies turbulents entre Junts per
Catalunya i ERC, el president, Quim Torra; el vicepresident, Pere Aragonès;

la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, i el
conseller d’Acció Exterior, Alfred Bosch, van fer
pinya contra l’anomenat
Borrellgate i van anunciar
que adreçaran als eurodiputats i a les cancelleries
europees i internacionals
una carta per exposar la
preocupació i denunciar
l’escàndol, que arriba en
un moment en què el Parlament Europeu ha de ratificar el socialista per al
càrrec d’alt representant
de Política Exterior i Seguretat Comuna de la Unió
Europea. “L’espionatge
polític, la persecució de les

opinions i les ideologies no
haurien de tenir lloc en
una democràcia europea”,
asseguren en un comunicat, en què també denuncien que l’ús de recursos
públics, organismes i aparells de l’Estat per “perseguir delictes d’opinió no
han de ser tolerats”.
Tant Torra com Bosch
ja ho havien avançat a primera hora en la sessió de
control al govern. “Les clavegueres de l’Estat actuen
amb impunitat desbocada, pensen que no els passarà factura, però aquesta
vegada s’han passat de frenada, s’han espiat dipu-

tats i periodistes estrangers, i s’han d’assumir
responsabilitats
per
aquest escàndol”, remarcava el president. “Resulta
que l’Estat espanyol ens
espia a les delegacions persones, diputats i periodistes d’altres països; no és
que les clavegueres vagin
plenes, van col·lapsades”,
va insistir.
Bosch parlava d’un “escàndol democràtic, en el
qual s’estan utilitzant recursos i clavegueres de
l’Estat” amb el seguiment
d’almenys tres delegats,
els de Londres (Sergi Marcén), Berlín (Marie Ka-

pretz) i Ginebra (Manuel
Manonelles), però també
membres del govern i càrrecs electes de tot Europa
(diputats, presidents d’assemblea, representants
d’organismes internacionals...) “amb l’objectiu de
coartar la projecció internacional de Catalunya
com a país”.
El cas esclata després
que el ministeri hagi demanat el tancament de les
tres delegacions, restablertes el juny passat per
Ernest Maragall després
del 155 juntament amb la
dels Estats Units i Itàlia.
Posteriorment se’n van

reobrir a Portugal, els Balcans, els països nòrdics i
bàltics, a Beirut i a Viena, i
el mes passat el govern va
aprovar l’obertura de seus
a Mèxic, Tunísia i l’Argentina. “La pregunta és: quin
ús fa el govern espanyol
dels recursos de tothom?
Usen les ambaixades,
usen el Ministeri de l’Interior, usen tots els recursos
a la seva disposició per
crear aquest relat. I darrere d’això hi ha un nom, que
és Josep Borrell. Quant ha
gastat el senyor Borrell,
quins fons reservats ha
utilitzat? Qui han espiat”,
s’interrogava Bosch.
El ministeri va admetre
que la seva feina és “vigilar
de prop” qualsevol activitat que pretengui malmetre la percepció d’Espanya
al món i qualsevol intent
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L’APUNT

El pacte a la Diputació de Barcelona entre Junts per
Catalunya i el PSC, si com tot indica s’acaba produint
aquest migdia, marcarà un abans i un després en la
política catalana, atesa la importància i l’envergadura
de la institució. La socioconvergència no és pas inèdita en la política catalana, però en el context polític actual no deixa de causar sorpresa. El dubte ara és saber

Inici o final?
Emma Ansola

si aquest pacte serà la clau que tanca o obre portes, si
estem davant d’un nou cicle polític marcat per la restauració d’una vella entesa i la tradicional lluita per esdevenir el pal de paller del catalanisme independentista ara entre JxCat i ERC, o bé el milió i mig de votants
independentistes seran capaços de passar per sobre i
imposar un nou cicle de renovació.

Delegacions exteriors de la Generalitat
1
2
3
4
5
6
7
8

Brussel·les (Davant la Unió Europea)
Portugal (Lisboa)
Itàlia (Roma)
Alemanya (Berlín)
Regne Unit i Irlanda (Londres)
França (París)
Suïssa (Ginebra)
Estats Units (Washington)

9
10
11
12
13
14
15
16
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Balcans (Zagreb)
Països Bàltics (Riga)
Països Nòrdics (Estocolm)
Europa Central (Viena)
Tunísia (Tunis)
Mèxic (Ciutat de Mèxic)
Argentina (Buenos Aires)
Mediterrània (Beirut)

a Investiga un cas d’adjudicacions de la
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rrellgate’
d’impulsar el projecte independentista. “És responsabilitat d’aquest ministeri detectar l’ús indegut de fons i recursos públics per menyscabar la
imatge d’Espanya i intentar consumar el projecte
separatista”, va afirmar
en una nota el portaveu
d’Exteriors, Amador Sánchez-Rico. Borrell, mentrestant, guardava silenci.
Entre la documentació
que l’advocacia de l’Estat
ha enviat al Tribunal Superior de Justícia, difosa
per TV3 i ElDiario.es, en la
causa del govern espanyol
per tancar les tres seus, hi
ha “missatges confidencials” de membres de l’executiu català o del líder
d’ERC, Oriol Junqueras
–en presó preventiva–, a
les delegacions. En con-

Una jutgessa
inicia el tràmit
per dur Borràs
al Suprem

cret, un informe elaborat
suposadament per personal de les ambaixades del
Regne Unit, Suïssa i Alemanya alerta que les delegacions tenien instruccions de Junqueras per
contactar amb representants de les congregacions
eclesiàstiques d’aquests
països per obtenir el suport de l’Església i millorar
la situació dels presos polítics. També remeten detalls de reunions, contactes i instruccions al delegat a Londres després
d’una trobada que van
mantenir Bosch i la presidenta de l’Assemblea Nacional de Gal·les, Elin Jones, el 14 de desembre, o
intercessions per frenar
una moció de suport del
Bundestag als presos, entre altres actuacions.

ERC i JxCat van presentar conjuntament ahir
una petició de compareixença al Congrés del ministre perquè informi “de
la tasca d’espionatge dels
serveis Exteriors de l’Estat als serveis Exteriors de
la Generalitat”. D’altra
banda, JxCat va registrar
una bateria de cinc preguntes a la cambra baixa
per esbrinar quins són els
motius de tals investigacions, si el ministeri espia
sistemàticament les comunicacions de les delegacions de totes les comunitats o només les de la Generalitat, quin era l’objectiu, si existia una ordre judicial que les emparés, i
per què s’investigaven piulades i actes privats dels
delegats fins i tot abans del
seu nomenament. ■

L’‘speaker’
dels comuns
és “parcial”
—————————————————————————————————

L’ambaixador espanyol al
Regne Unit, Carlos Bastarreche, va qualificar de parcial
l’speaker de la Cambra dels
Comuns britànica, John Bercow, en l’entramat de documentació que el Ministeri
d’Exteriors ha presentat al
TSJC. Segons Eldiario.es,
Bastarreche va fer aquesta
afirmació el 15 de febrer en
una nota informativa enviada
al ministeri, en què entre altres coses, explicava com el
diputat del partit gal·lès Plaid
Cymru Haywell Williams havia intervingut al Parlament
britànic dos dies abans a l’entorn del judici al Tribunal Suprem i va preguntar a Bercow
si autoritzaria un debat sobre
la independència a la Cambra
dels Comuns: “Bercow va
respondre afirmativament i
després va pontificar sobre
les bondats del sistema parlamentari del Regne Unit.”

La jutgessa de Barcelona
que investiga presumptes
contractes irregulars a la
Institució de les Lletres Catalanes (ILC) quan la dirigia Laura Borràs ha demanat al Congrés que certifiqui la seva condició de diputada de JxCat, tràmit
previ a elevar el cas al Tribunal Suprem (TS), davant el qual és una política
aforada. La titular del jutjat d’instrucció 9 ha remès
un escrit al Congrés en què
sol·licita que se li expedeixi
una “certificació acreditativa” de la condició de diputada, i per tant que és una
política aforada, de l’exconsellera de Cultura i portaveu de JxCat a la cambra
baixa. La mesa del Congrés
ha respost a la magistrada
que correspon al Suprem
cursar la petició, si així ho
considera procedent.
Amb aquesta gestió, la
jutgessa instructora fa els
primers passos per elevar a
l’alt tribunal la investigació
que té a les seves mans: la
presumpta adjudicació irregular de contractes a la
ILC, unes indagacions que
fins ara s’han centrat en
un col·laborador de la diputada i exconsellera de Cultura. Concretament, els
contractes investigats corresponen a tres treballs digitals per un import total
de 45.500 euros que Borràs va encarregar presumptament entre els
anys 2015 i 2017, quan dirigia la ILC, a un programador informàtic que havia
col·laborat amb ella en un
màster que l’exconsellera
impartia a la UB.

La diputada Laura Borràs,
al Parlament ■ ACN

Per la seva banda, Borràs havia presentat abans
un escrit contra la jutgessa
del jutjat 9 per haver-la investigat “de manera incompetent”, tenint en
compte que era una política aforada per la condició
de consellera en el mo-

La frase

—————————————————————————————————

“No es respecta
la presumpció
d’innocència,
investiguen persones
i no fets”
Laura Borràs

DIPUTADA DE JXCAT

ment de la investigació, i
ara com a diputada. Tot i el
caràcter públic dels dos
càrrecs, la jutgessa havia
seguit la investigació durant mesos sense informar-ne ni al TSJC ni al Suprem, cosa que sí que va fer
després que l’advocat de
Borràs presentés la queixa. La diputada es queixa
que la causa continua pel
fet de “ser una coneguda
independentista”, com advertia l’informe de la Guàrdia Civil sobre el cas. ■
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L’ANC es
mobilitza
davant les seus
—————————————————————————————————

Centenars de persones convocades per l’ANC es van manifestar ahir a la tarda al carrer Calàbria de Barcelona, davant les seus d’ERC i el
PDeCAT, que són a tocar, per
exigir-los que deixin de pactar amb el PSC. Els concentrats van mostrar pancartes i
van cridar lemes com ara No
teniu vergonya, Socialistes,
no, Unitat, Sou uns traïdors o
ERC i PDeCAT, la paciència
s’ha acabat. La presidenta de
l’ANC, Elisenda Paluzie, advertia del “toc d’atenció”, ja
que els votants independentistes no entenen la “divisió”
partidista ni els pactes amb el
PSC. “Hi som a temps, esperem una reflexió”, instava,
mentre confiava encara en un
acord entre JxCat i ERC a la
Diputació per desbancar els
“dirigents de la repressió”.
Els manifestants van exhibir lemes com ara #Stop155 i van situar cadires al mig del carrer Calàbria per mostrar el seu malestar amb els partits ■ JUANMA RAMOS

Fallen els últims intents per
revertir el pacte PSC-JxCat

a ERC va pressionar els de Puigdemont donant per feta l’abstenció dels comuns, però no va cedir a
l’exigència de desfer acords a Sant Cugat i Figueres a Ningú, però, descartava un gir abans del ple
E. Ansola / Ò. Palau
BARCELONA

El pacte de govern entre el
PSC i Junts per Catalunya
a la Diputació de Barcelona serà una realitat aquest
migdia. Si no hi ha un gir
de guió inesperat a última
hora, ERC presentarà en
el ple de constitució el seu
candidat, Dionís Guiteras,
que no obtindrà prou suports tot i els múltiples
contactes i negociacions
que van mantenir al llarg
del dia d’ahir, sense avenços aparents, amb el seu
soci de govern per mirar
d’arribar a un pacte independentista, amb la qual
cosa la candidata socialista, Núria Marín, s’alçarà
amb la presidència en segona votació gràcies a la
majoria simple que els donen els 23 diputats del
PSC i JxCat. Cs i comuns
en principi s’abstindran o
votaran el seu candidat.
En el moment de tancar
aquesta edició, els de Puigdemont continuaven qualificant de “màrqueting”
l’oferta republicana per-

què presidissin la tercera
institució del país i dubtaven de l’abstenció dels comuns, que hauria fet viable
aquest pacte, en principi
lligada internament però
que ells no van voler confirmar del tot, almenys en públic. En tot cas, JxCat ahir
tornava a posar més èmfasi en una segona condició:
l’exigència d’imposar la
unitat estratègica de l’independentisme no només
a la Diputació, sinó en tots
els àmbits municipals, inclosos consells comarcals,
però sobretot en municipis, com ara Tàrrega o Platja d’Aro, i sobretot en dos
feus importants on ERC
els va arrabassar l’alcaldia
tot i ser la força més votada: Sant Cugat i Figueres.
Els postconvergents,
que proposaven per exemple reconfigurar-hi els pactes per repartir-se els anys
d’alcaldia, recordaven als
passadissos del Parlament
com a Tarragona ja es va
revertir a última hora un
pacte idèntic a la Diputació
gràcies al fet que ERC va
renunciar a un pacte d’es-

querres calcat a Reus. Però
ara la condició esdevé gairebé impossible perquè la
direcció dels republicans,
que ahir admetia que no
s’ha pres “la millor de les
decisions“ en tots els pactes municipals signats, ja
va deixar clar que no podia
incidir més en alcaldes i governs ja exercint. “Reobrir
altres temes no ajuda a solucionar el problema de la
Diputació”, tancava el líder
parlamentari d’ERC, Sergi
Sabrià, que deslligava una
qüestió de l’altra i en la
pràctica feia així inviable
tot acostament. “Ho hauran d’explicar molt bé si es
confirma el pacte”, indicaven a la tarda altres fonts
republicanes, amb poques
esperances de capgirar la
situació. “La pilota és a la
teulada d’ERC”, insistien
des de JxCat, remarcant
que l’únic que els faria
moure seria un replantejament als municipis. “El
pacte entre ells està molt
fet”, deien altres fonts
d’ERC. Cap dels dos partits, això sí, volia donar per
tancada la qüestió, ja que

Les frases

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

“Si la repressió ens
afecta igual, avancem
junts a tot arreu. Hem
de fer l’esforç, ho
mereix la ciutadania”

“O els uns o els altres,
JxCat decideix, perquè
li hem posat sobre la
taula una proposta que
iguala la del PSC”

Quim Torra

Sergi Sabrià

els contactes es mantenien i ningú descartava
girs d’última hora.

una llista unitària i després van optar, des de la
presidència del Parlament, per frenar la investidura de Puigdemont. El
mateix president, Quim
Torra, hi reflexionava ahir
durant la sessió de control
al Parlament, tot fent una
nova crida a la unitat estratègica. El diàleg entre el
cap de l’executiu i Sabrià
va ser educat en les formes
però més sibil·lí que mai.
Torra admetia “les contradiccions” entre les forces
independentistes però recordava als republicans
que “s’ha de viure amb les
mínimes possibles”. “Cal
un esforç, la ciutadania ho
mereix, ho lamento i em

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Diàleg Torra-Sabrià
La reaparició de la socioconvergència pot ser la gota que faci vessar el vas en
les relacions entre JxCat i
ERC, i segellar unes desavinences i desconfiances
entre els socis que es van
iniciar quan els republicans van negar-se a repetir

Podeu veure el ple
avui a les 12.00
hores

PRESIDENT GRUP PARLAMENTARI ERC

disculpo, però avancem
junts”, insistia als republicans. “Tenim una oportunitat per enfortir totes les
institucions, fem-ho, perquè serà la millor manera
de combatre la repressió”,
li havia reclamat Sabrià.
Xoc als passadissos
És clar que el xoc als passadissos era més evident i
intens, i el seu discurs fora
de l’hemicicle era més contundent. Allà Sabrià, que
al matí a RAC1 ja havia
suggerit que la topada tindrà repercussions al govern, recordava que depèn
només de JxCat situar un
president independentista a la Diputació, i garantia
l’abstenció dels comuns.
La resposta del portaveu
de JxCat, Eduard Pujol,
que continuava dubtant
d’aquest últim aspecte, va
ser més diàfana que mai:
“Reversió, sí, però a tot arreu.” Fins a última hora,
ERC va intentar fer valdre
la possibilitat d’una presidència de JxCat, que
aquests veien com un regal
enverinat en ser presentats com “els que volen les
cadires”. Els comuns, pel
seu cantó, no veien amb
bons ulls que els republicans en l’últim moment
optessin per deixar la presidència als de Puigdemont, però assumien que
en una segona volta no ho
podrien impedir, ja que la
seva única maniobra era
presentar el seu propi candidat. Sigui quin sigui el final, serà avui a les 12. ■
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ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Antonio Balmón

Alcalde de Cornellà de Llobregat (PSC)

“Ningú pot
sentir
vergonya
de pactar”
AJUNTAMENTS · “Els hiperventilats distorsionen la
fotografia, hi ha normalitat i la qualitat democràtica no està
en dubte” INACCIÓ · “Del govern actual només en surten
paraules i desideràtums, mentre tota la resta es podreix”
Laia Bruguera
CORNELLÀ DE LLOBREGAT

E

l 2004, Antonio Balmón va ser nomenat alcalde de Cornellà de Llobregat en substitució de José
Montilla. Quinze anys després,
acaba de renovar el càrrec.
En aquestes eleccions no només ha recuperat la majoria absoluta que va perdre el 2015 sinó que ha aconseguit ampliar-la fins als 14 regidors actuals. Satisfet amb els resultats?
Més que content, és un estímul per continuar fent les polítiques que hem fet
aquests últims anys. Són uns resultats
que estimulen i permeten, de forma estable, garantir el nostre projecte.
Tot i que no li fa falta el suport de ningú,
ha tancat un acord amb els comuns i no
descarta altres pactes puntuals. Per
què?
Sempre hem fet el mateix, intentar ampliar l’espai polític de governança. Per això hem tancat aquest acord amb els comuns i, evidentment, quan s’obri el debat de pressupostos i altres debats sectorials farem una oferta a la resta de forces
polítiques per arribar a acords puntuals.
Crec que això dinamitza, dignifica i potencia la vida municipal i permet que les
nostres actuacions tinguin més consens.
Aquestes formes d’entendre la política
local ajuden als climes polítics, però, sobretot, al clima de la ciutat.

Com ha viscut el que ha passat a pobles
com Santa Coloma de Farners o Sant
Cugat del Vallès en els actes d’investidura dels nous alcaldes, amb crits i insults cap als pactes tancats?
El que ha passat en aquests municipis és
una fotografia distorsionada. Dona molt
mala imatge però representa una minoria molt hiperventilada. Em preocupen
aquestes confrontacions tan radicalitzades, però no ens enganyem: quanta gent
va votar a Barcelona i quants eren a la
plaça Sant Jaume cridant?
Creu que aquestes confrontacions tan
evidents poden tenir efectes en el dia a
dia d’alguns d’aquests municipis?
Crec que no, perquè la finalitat de la política local és teixir convivència. No soc capaç d’entendre que algú que es dedica a
la política municipal, que està molt a
prop de la gent i conviu amb tothom encara que pensin diferent d’ell, actuï per
generar discòrdia. No seria un bon responsable de política municipal. Penso
que, independentment del partit polític,
tothom intenta protegir tot això, perquè
és molt valuós.
L’alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi
Giménez, també del PSC, deia en aquestes mateixes planes que, després de
veure la tensió generada en alguns
plens, el preocupava la qualitat democràtica que deixarem als nostres fills. I a
vostè?
Jo no ho crec, que estigui en dubte. És
com aquesta minoria que va a futbol a

ORIOL DURAN

2015
PSC-CP

CEC-CPC Cs

5

3

11

2019

ERC-AM

2

ICVEUiA-EP

2

PSC

ERC

4

Cs

Podem

3

2

14
ComúMovem

2

25

REGIDORS

PP

2

cridar i fer malbé coses. Mediàticament
tenen molt impacte però això no implica
la qualitat esportiva ni la del conjunt de
gent que va al camp. La qualitat democràtica es demostra amb la participació i
això ja es va demostrar. Després hi ha
responsables polítics més o menys desafortunats i també persones que van
aquell dia al ple i evidentment distorsionen aquesta normalitat, però és això,
una distorsió.
Quan sent que qualifiquen acords entre
el PSC i independentistes de “pactes de
la vergonya”, què sent?
Res. Un pacte es fa amb gent que vol actuar per la seva ciutat i que té uns objectius comuns o semblants. Crec que un no
pot sentir vergonya de dialogar, arribar a
consensos i poder establir acords. La vergonya és una altra cosa, és més aviat la
incapacitat de poder pactar. I la vergonya també és la que sent algú que amaga
amb quina gent pacta i què pacta. Això

25

REGIDORS

em preocupa més.
El PSC té en els governs locals una quarantena de pactes amb ERC o JxCat.
Aquestes xifres demostren que la política local és un altre món?
Sí. Per començar, té dinàmiques personals i, per continuar, està basada en un
programa local.
A Barcelona s’ha fet un cordó sanitari a
l’independentisme?
I a Sant Cugat, on l’alcaldessa és d’ERC
gràcies al suport del PSC i la CUP, què ha
passat? Són ximpleries. Són paraules
que queden molt bé però estan molt desgastades.
Al seu blog personal, avisava després de
les eleccions que la política ha de ser
respectuosa en les formes. No ho és, actualment?
Si la política no és educada i respectuosa,
de quina forma podem avançar? He vist
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Amant de la cuina i la
novel·la negra, no el
trobareu a Twitter
Antonio Balmón (Barcelona, 1960) és alcalde de Cornellà de Llobregat des de fa
quinze anys, però en fa molts més
que serveix el municipi: el 1987 ja
n’era regidor. Durant el franquisme va formar part de diverses organitzacions d’esquerra i va estar vinculat
al moviment estudiantil i
juvenil de Cornellà. Va
estudiar sociologia i
es va afiliar al PSC
l’any 1981. Avui forma part de la seva executiva. Pare de dues nenes, desconnecta de la
política cuinant. El que
li surt millor? “Tot el que
fa xup-xup, que necessita calma i cuidar el producte sense alterar-lo.”
També fa pa i pastissos. La
lectura és la seva altra gran
afició. A banda de recuperar
clàssics com Moby Dick, que
l’apassiona, els últims anys s’ha
dedicat a descobrir el món de la
novel·la negra, “perquè és molt social”. No té Twitter perquè detesta
l’agressivitat i la desqualificació. Al
novembre, va anar a visitar els polítics
empresonats perquè li ho va demanar
Oriol Junqueras, amb qui sempre ha tingut “molt bona relació personal”.

❝

❝

❝

El PSC ha demostrat que és
una força política viva i
determinant allà on es
concentra la major part de
la població de Catalunya

El que passa a Catalunya,
és un fracàs de la política;
El PSC hi ha contribuït però
molt menys que els altres
partits

El 155 va servir per
convocar eleccions, unes
de veritat amb urnes que
no venien de la Xina ni
estaven amagades

coses aquests últims anys, i ara aquests
dies, que no m’agraden gens. Depèn de
qui veig, no em sembla gent que es pugui
dedicar a la política. La política és un espai de pedagogia i ha d’ajudar a millorar
la vida de la gent, i quan un intenta incorporar-se a la vida política ho ha de fer
perseguint aquest objectiu. I no cal usar
paraules grosses per dir el que penses.

cia important i destaca amb alcaldies i
projectes consolidats.

Més que assumir competències, el problema és que si no fos per les persones
que treballen als hospitals o a les escoles
o a tants altres llocs, res funcionaria,
perquè no hi ha cap responsable polític
que estigui pensant en això.

Parla del to de quins partits?
Parlo en general. No va per barris, això.
Quin balanç fa dels resultats del PSC a
les eleccions municipals?
Ha demostrat que és una força política
viva i determinant allà on viu la majoria
de gent, on es concentra la major part de
la població de Catalunya. És evident que
hem tingut problemes en altres zones
territorials on està molt més fragmentat
l’espai polític, però, en canvi, a l’àrea metropolitana de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, el PSC manté una presèn-

El bloqueig institucional, els polítics empresonats en espera de sentència... La situació actual és un fracàs de la política?
El que passa a Catalunya evidentment és
un fracàs de la política. El PSC hi ha contribuït, però qui té la major part de la responsabilitat no és el PSC sinó altres forces polítiques. Per exemple, Ciutadans,
que va guanyar les eleccions autonòmiques i no va assumir cap protagonisme,
es va retirar. I també els partits del govern, que estan en permanent campanya electoral. Això és el que passa i
aquesta és la imatge que donem. I és el
problema que tenim els ajuntaments,
que tenim una administració pública que
és de tot menys un poder públic.
Han d’assumir moltes competències que
no els pertoquen, els ajuntaments?

El gran problema és que fa dos anys i
mig que tenim pressupostos prorrogats?
Jo mai he trobat una resposta a aquesta
incompetència. El govern podria tenir
una ànima més femenina. Diuen que les
dones sabeu fer dues coses a la vegada,
doncs el govern podria fer el camí del
procés i el camí de gestionar un poder
públic, però sembla que no. Només hi ha
paraules i desideràtums, mentre la resta
es podreix. El poder públic es podreix, a
Catalunya.
Ha fet abans una petita autocrítica. Què
no ha fet bé el PSC?
No vam tenir suficient força per demos-

trar que aquest camí ens portaria a una
crispació, fragmentació i fractura social.
En totes les nostres converses amb l’administració central vam intentar convèncer que havíem d’agafar un altre camí: de diàleg, de no alimentar més la crisi. I encara que no entrava dins les nostres competències polítiques, jo em sento una mica fracassat. Però des del punt
de vista del que va passar a Catalunya,
encara estic esperant que algú digui: “No
va ser possible, ens vam equivocar.”
Es refereix a la fracassada declaració
unilateral d’independència (DUI)?
A tot com es va fer. Després els protagonistes han escrit molts llibres. Diuen el que diuen, no ho
dic jo.
Vol dir que els polítics que van
impulsar la DUI van prometre
una cosa que sabien que no podrien tirar endavant?
No tenien la fórmula de la Coca-Cola i ens van enganyar a
tots. Ho diuen ells, no jo.
Però el 155 va ser una bona
solució?
Era una conseqüència que
l’independentisme podia haver evitat. I
va estar a punt
d’evitar-la, però
altre cop la manca de confiança i lleialtat va provocar el que va passar.
Alcaldes socialistes com Jordi Ballart,
de Terrassa, i Ignasi Giménez, de Castellar del Vallès, es van donar de baixa en
rebuig al 155, tot i que Giménez s’ha tornat a afiliar. Què en pensa?
Reitero que el 155 va ser una conseqüència que es podria haver evitat. Però és
que, a més, en el funcionament de la Generalitat no es va notar en res. No va ser
una mesura agressiva, es van convocar
eleccions i va desaparèixer.
Però entén els seus companys de partit i
la seva reacció?
Jo, a la meva vida, no vaig notar el 155.
Però va servir per a alguna cosa? La crisi
continua oberta...
Per convocar eleccions. Unes eleccions
de veritat. Aquestes urnes no venien de
la Xina ni ningú les amagava, eren urnes
de veritat. Si els que es van presentar estaven en contra del 155, que no s’haguessin presentat.
Hi ha molts factors que han interferit en
els últims temps en la política, com són
el cicle electoral i el judici al procés. Fins
a quin punt han afectat el govern de Pedro Sánchez?
És evident que són interferències importants i que no ajuden a crear un bon clima. Tenen un gran impacte i ja veurem
com afectarà la sentència i quina resposta política hi donarà l’independentisme.
No sé si hi haurà noves eleccions a Catalunya o s’ampliaran les discrepàncies
dins del bloc independentista, però és
evident que l’endemà de la sentència la
vida dels ciutadans continuarà. Ja hem
viscut massa dies històrics que ens demostren que l’endemà la gent s’aixeca i
fa la seva vida diària.
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Sí que critica la judicialització del procés, el fet que s’hagi arribat fins aquí.
Sí, crec que és un camí erroni. El que
passa és que les dues bandes van intentar forçar totes les parts jurídiques i això
comporta una sèrie de conseqüències.

rant cinc anys?
Berlín ha fet diversos programes i de moment no han funcionat. Ara han aplicat
la mesura més dura, que jo he plantejat
en algun ocasió. Crec que s’ha d’intentar
veure si és possible dins el marc constitucional que tenim perquè parlem de propietats privades, però crec que sí que hi
ha d’haver alguna mesura radical. Mentrestant, nosaltres aquest mandat hem
fet 300 habitatges de protecció oficial
que estan quasi acabats. Hem fet més
que Barcelona sense fer tant soroll.

Sobretot des que Sánchez va arribar a
La Moncloa, es parla molt de diàleg, però realment és possible quan es fixen línies vermelles?
Si algú pensa que diàleg és dret a decidir,
ho sento, aquesta pantalla ja la va cremar el senyor Artur Mas. Quan parlem
de diàleg és analitzar la situació, mirar la
societat i veure com tornem a recuperar
la credibilitat davant d’ella. Significa
concretar iniciatives que ens permetin a
tots recuperar el paper dels poders públics. Vol dir tornar a mirar i observar
com podem reformar espais i estructures jurídiques per millorar la nostra situació. El tot o res no existeix, en el diàleg. I si algú té ganes que torni l’extrema
dreta, ànims, que ho posaran fàcil.

En faran més?
Sí, també sense fer soroll. No cal.
L’ombra de Barcelona és allargada?
No, no, Barcelona és la nostra ombra.
Aquest és el canvi de ritme que s’ha produït els últims anys.
Cornellà de Llobregat va rebre l’any passat el premi Fulla Verda Europea pel seu
compromís amb la sostenibilitat urbana.
Volen seguir aquest camí?
Ho hem fet. Quedava tot un pla de construcció d’equipaments i retrobament dels
barris més importants de la ciutat i vam
decidir reflexionar sobre quina havia de
ser l’orientació de la política municipal.
Vam concloure que la millor contribució
era naturalitzar una ciutat que sempre
havia estat molt criticava per la grisor del
seu espai públic. A més de la transformació de l’espai físic, també vam transformar
les conductes relacionades amb els temes
mediambientals. Està molt bé el guardó,
però el millor premi va ser que el 26 de
maig la gent va reconèixer tot aquest canvi, molt visible, d’incrementar els espais
verds i la sostenibilitat del municipi.

Què en pensa, de la proposta d’ERC d’incloure en el referèndum una tercera opció amb la proposta que fes l’Estat, com
ara més autogovern?
La revetlla de Sant Joan ja ha passat.
Són focs artificials. Tal com està el pati, o
som capaços d’aixecar els ulls o no ens en
sortirem. I entenc que costa crear les
condicions, ho entenc perfectament, no
penso que ningú ho tingui fàcil.
Com va rebre el PSC les esmenes a la totalitat dels pressupostos de Pedro Sánchez d’ERC o el PDeCAT?
Ja està passat, però era una oportunitat
per tenir més diners per a Catalunya i
més diners per a polítiques socials. Per
sort, vam tornar a guanyar. Haurien pogut guanyar les tres dretes però la irresponsabilitat no té límits.
Parlem de Cornellà. On es noten més els
estralls de la crisi econòmica viscuda?
Fa quatre anys vam decidir crear una
aliança cívica contra la pobresa perquè
crec que n’hem de parlar de forma franca.
En aquest mandat hem contractat més de
1.900 persones en diferents plans d’ocupació i promoció municipal i, a més, hem
creat el programa de rendes mínimes per
a la gent que treballa i no arriba a final de
mes. Mentre alguns fan discursos, nosaltres intentem afrontar el problema. Però
són pal·liatius. Per a mi és paracetamol social, no me’n sento orgullós. No puc sentirme orgullós d’explicar tot això perquè vol
dir que les coses no van bé.
Aquí, a Cornellà, es va suïcidar una persona que estava a punt de ser desnonada. Hi haurà crisi mentre hi hagi un sol
cas com aquest?
L’emergència la tenim cada dia. En habitatge no tenim respostes immediates
perquè hem estat molts anys paralitzats.
Vol dir pel que fa a promoció d’habitatge
protegit (VPO)?
Vull dir amb polítiques públiques, amb
mesures, amb aportacions econòmiques... Vull dir en tot. L’habitatge és essencial, però no ens enganyem, portem
anys de retard i això no es recupera.
Calen mesures valentes com ha fet Berlín congelant els preus dels lloguers du-
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Els estralls de la crisi
econòmica es noten, vam
fer una aliança cívica
contra la pobresa, però és
paracetamol social

Amb el problema
d’habitatge no tenim
respostes immediates
perquè hem estat molts
anys paralitzats

A l’àrea Ribera-Salines hi
ha previst quasi un 70% de
VPO, que algú ens vingui a
explicar això del 30%, aquí
hem passat de pantalla!

Hem transformat l’espai
urbà amb espais verds i
ens han donat un guardó,
però el millor premi és el
resultat de les eleccions

Quins són els plans per a la zona RiberaSalines, una de les grans reserves de sòl
de la ciutat?
El projecte s’aprova per part del govern
de la Generalitat integrat pel PSC, Iniciativa per Catalunya i ERC. És veritat que
és un espai de la cultura agrària de la ciutat però està molt devaluat. La proposta
aquí és donar una resposta a les polítiques socials d’habitatge. Hi ha previst
quasi un 70% de VPO, que algú ens vingui a explicar això del 30%, nosaltres ja
estem en una altra pantalla! La proposta
d’actuació és un barri molt més ecològic,
nous equipaments, parcs naturals i connectivitat.
Parlant d’infraestructures, els alcaldes
del Baix Llobregat han fet pinya per tornar a reclamar la línia de tren entre Cornellà i Castelldefels. Sap en què ha quedat la demanda?
En infraestructures hi ha dues coses importants. Una que probablement començarem a final d’any, que és la transformació de l’antiga carretera de Cornellà a Castelldefels. Serà una gran proposta de
transformació urbanística i de mobilitat
perquè es podrà anar caminant i en bici i
segregar l’autobús. Fa anys que anem darrere d’aquest projecte, però tot arriba.
I el tren?
I després hi ha aquesta proposta d’incrementar la presència del tren entre Castelldefels i Cornellà. Estem parlant d’una
inversió molt important que som conscients que no serà immediata. Només el
projecte són 50 o 60 milions d’euros. ■

