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iria que és Enric
Larreula l’autor

de la frase que millor
ha definit des de fa
anys, com cap altra
expressió, la realitat

que viu el català als instituts del nos-
tre país: “Hem guanyat l’aula i hem
perdut el pati.” Just al contrari del que
passava durant el franquisme, quan
les classes eren íntegrament en caste-
llà però els alumnes entre ells i de ma-
nera natural es comunicaven en cata-
là fora de l’aula.

Aquesta setmana, la Plataforma
per la Llengua ha presentat un estudi
sociolingüístic fet a partir de l’obser-
vació directa d’incògnit i no pas d’en-
questes. L’estudi diu que de cada cent
converses que hi ha en un pati d’un
institut de zona urbana de Catalunya,
només catorze es fan en català. Per al-
gun fenomen que caldria estudiar
amb més profunditat, els mateixos
nens que a primària parlaven català,
quan arriben a l’institut més de la
meitat opten per canviar de llengua i
parlar als seus companys en castellà.

En aquest context, els professors
fan mans i mànigues per mantenir la
immersió lingüística, i la prova és que
la immensa majoria de les converses
entre professors i alumnes –el 88 per
cent a la primària i el 72 a secundària–
són en català, però hem d’acceptar
que l’esforç personal dels mestres
no serà suficient per garantir que
el català sigui la llengua vehicular
d’una societat que parla centenars
de llengües.

Fa bé la Plataforma per la Llengua
d’advertir que no estem parlant de la
pervivència de la llengua sinó del mo-
del de cohesió social de la societat ca-
talana. I cal abordar-ho ràpidament
ajudant els adolescents a reconnectar
amb el català amb mesures com ara
fent que la llengua sigui present a les
plataformes de continguts audiovi-
suals o sigui llengua principal en les
seves activitats d’oci. Perquè no no-
més hem perdut el pati; hem perdut
Netflix, hem perdut l’Alexa i les aplica-
cions tecnològiques que els nostres
joves fan anar com l’aire que respiren.
Alguna cosa hi hauríem de fer.
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Keep calm
Marina Llansana

Perdre el pati

No estem parlant de la
pervivència de la llengua
sinó del model de cohesió
social de la societat catalana

 final de juny del 2014 Jordi Pu-
jol va ser cridat a Aiguafreda, al
Vallès Oriental, per fer-hi una

conferència. Va voler que l’acompa-
nyés. Camí del pavelló on havia de par-
lar, la gent sortia als balcons per acla-
mar-lo. El pavelló es va omplir. “No
l’havia votat mai, però l’admiro”, em
va confiar un senyor. Els seus li man-
tenien la devoció. Els contraris el res-
pectaven i li reconeixien mèrits, des
que no governava. Dies després, va ve-
nir a Mataró. Va parlar d’immigració
amb Lluís Cabrera, del Taller de Mú-
sics de Barcelona, al local d’un barri.
Va omplir. “Jo no l’havia votat mai, pe-
rò quin home admirable!” ¿Algú l’ha-
via votat, a banda dels seus? Els nú-
meros no surten. Havia obtingut majo-
ries absolutes...

Uns dies després dels dos fets, el 25
de juliol, va emetre “la confessió”. Di-
jous farà cinc anys. En parlo avui per-
què començo vacances. Després de ser
desproveït del magnífic despatx del
passeig de Gràcia va passar per alguns
despatxets precaris fins parar a l’ac-
tual del carrer Calàbria. Algú el va a
veure. Algú el crida a trobades redu-

A

ïdes. Telefona, està al cas de tot. Es-
criu per a ningú. Pocs dies abans de la
“confessió” m’havia telefonat: “Jo ara,
a final de juliol i fins a principi de se-
tembre hauria de desaparèixer.” Vaig
entendre el significat de l’enigma el
dia 25. Pujol havia cregut que en qües-
tió d’un mes o un mes i mig els efectes
del seu escrit s’haurien esvaït. Estava
situat tan amunt que calculava que els
seus i els no seus el dispensarien. Es
va precipitar del balcó més alt d’Aigua-
freda i de tant amunt l’impacte va ser
més formidable. La germana i el cu-
nyat, Francesc Cabana, neguen l’exis-
tència de la “deixa” de “l’avi Florenci”.

Com sigui, l’home que sovint s’havia
culpat d’haver desatès els fills en favor
de la política, aquell dia es va sacrifi-
car per la família a costa del pare, amb
el qual havia volgut iniciar el primer
volum de les memòries: “Soc fill d’en
Florenci...”, i també tancar-lo: “...el
meu mestre”.

Pujol, quan governava, s’havia erigit
en un moralista. Impartia lliçons,
amonestava... El contingut de la con-
fessió li havia de resultar per això fa-
tal. Però queda la construcció de país,
l’obra política, interna i externa. Els
d’Aiguafreda no el victorejaven perquè
fos un predicador de bons costums,
només. Es diu que es va veure forçat a
admetre l’acumulació de diners a An-
dorra per evitar que se li avancessin
els serveis d’espionatge espanyols,
molt actius des que es va declarar in-
dependentista. L’independentisme
que governa la Generalitat assegura
que, malgrat tot, el país va endavant,
que les inversions estrangeres no pa-
ren. Si és així, també deu ser atribu-
ïble a la inèrcia que el motor dels go-
verns de Pujol va engegar, engreixat
per principis morals perennes.

“Dijous farà cinc
anys de la confessió
i l’ostracisme de
l’expresident

Vuits i nous

La deixa de Pujol
Manuel Cuyàs

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
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i això, Josep Sánchez, no pot
fer l’ANC? Ni informar els usua-
ris de les característiques de les

empreses que operen al país? Aquest
és el gran paper que ha de fer Foment?
Denunciar l’ANC? I demanar “que
s’imposi una multa en el grau màxim a
cadascun dels representats legals de
l’entitat”? Paperàs, Foment, paperàs.
L’ANC, ja ho saben vostès, va presen-
tar mesos enrere una campanya (con-
sumestrategic.cat, facin el favor de vi-
sitar el web) que pretén “enfortir el
teixit empresarial a Catalunya que res-
pongui a valors de lliure mercat i de
no-ingerència dels poders polítics”. O
el que és el mateix, pretén posar en
contacte consumidors catalans amb
empreses del país que després de l’1-O
no van desubicar la seva seu al dictat
del govern espanyol i que aposten per
una economia vinculada amb els va-
lors republicans. Doncs això, que
l’ANC promogui determinades empre-

N “A qui molesta
tant la campanya
‘Consum estratègic’
de l’ANC que
Foment l’hagi de
denunciar?

ses que no hagin participat en la cam-
panya de la por, es veu que a Foment
l’ha fet posar nerviós. Tant que ha de-
nunciat l’ANC a l’Autoritat Catalana
de la Competència, ha demanat “la
multa en el grau màxim” per als res-
ponsables de l’entitat sobiranista, i de-
mana que es prohibeixi a l’Assemblea
fer declaracions públiques sobre
aquest tema. Paperàs. És evident que
la campanya devia fer posar molt ner-

vioses segons quines grans companyies
i que aquestes necessitaven, és clar,
que algú fes el paperàs que li ha tocat
fer a Josep Sánchez Llibre. I jo em pre-
gunto: i els meus drets com a consumi-
dor, on són? Aquells qui no tenen prou
elements o coneixement per valorar-
ho, no tenen el dret que algú els reco-
mani un prestador de serveis? O és que
és justament això, el que pretén la de-
núncia de Foment: impedir que la so-
cietat civil s’organitzi? Tanta por, fa
aquesta campanya de l’ANC? No tinc
dret, jo, com a consumidor, que algú
em recomani unes determinades com-
panyies i que jo, i no pas l’ANC, decidei-
xi finalment què faig? Això, senyor
Sánchez, Sánchez Llibre, no és cap boi-
cot. És una campanya d’informació al
consumidor. O és que no és prou adult
el consumidor per prendre la decisió de
qui contracta? No em poden a mi reco-
manar uns serveis? Es veu que no. Se-
gons Fomento, és clar.

Tanta por els fa?
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

El vicepresident i conseller
d’Economia i Hisenda, Pere

Aragonès, ha explicat aquesta set-
mana que la Generalitat proposa a
sindicats i patronal l’establiment
d’un salari mínim de referència més
alt que l’espanyol. Aragonès ha ad-
mès que, en aquest àmbit, el govern
català no té competències i, per ai-
xò, va fer tant èmfasi en el pacte.
Catalunya té molts reptes de futur
però és obvi que un d’ells és que els
assalariats recuperin, almenys, les
condicions que tenien abans de la
crisi. I més quan la mateixa Genera-
litat admet que les xifres macro-
econòmiques ja són semblants a
les anteriors a la crisi però és una
evidència que això no s’ha traslla-
dat a la gent. Aragonès assegura
que en el termini de tres mesos el
govern haurà fet una estimació de
quin ha de ser aquest salari mínim
per poder començar a debatre una
proposta amb els agents socials, un
salari que es podria moure entre els
1.100 i els 1.200 euros mensuals.

La feina dels governs és legis-
lar, prendre decisions que perme-
tin avançar. I per fer això cal tenir en
compte les competències? Sí, però
si qui les té no legisla sobre un àm-
bit concret, com ha passat amb els
impostos a les centrals nuclears, a
les begudes ensucrades o la llei del
canvi climàtic, o es queda curt, com
passa amb el salari mínim, l’execu-
tiu català té l’obligació de tirar en-
davant. Com quan els ajuntaments
assumeixen competències que no
els són pròpies perquè els seus
conciutadans les necessiten. Seria
millor posar-se d’acord abans de ti-
rar endavant propostes per a les
quals no es tenen plenes compe-
tències, però és difícil en un estat
que ha entrat en dinàmica recen-
tralitzadora. La solució, òbviament,
seria poder legislar sobre tot el que
afecta els catalans sense haver de
patir per denúncies per, teòrica-
ment, haver assumit competències
estatals, mentre els perjudicats per
la inacció són els ciutadans.

Legislar
per avançar

EDITORIAL

Les cares de la notícia

La cantant catalana fusiona estils musicals com
ningú i va ser una de les encarregades de tancar
la darrera jornada del Sónar 2019. Dancehall,
reggaeton o trap, la seva música barrejada va
servir per fer ballar sense parar els reunits a Fira
de Barcelona.

BOMBER, SUPERVIVENT DEL FOC D’HORTA DEL 2009

Final de Sónar

El bomber Pallàs s’ha convertit, després de deu
anys del desgraciat incendi d’Horta de Sant Joan,
en la veu de la consciència i la reflexió en la lluita
contra el foc i les polítiques forestals. El seu testi-
moni ajuda a valorar la professió de bomber i ser
conscients del risc.

-+=

-+=

Compromís i capacitat
Joan Sala

Consciència
Josep Pallàs

-+=

Bad Gyal

L’editor de Comanegra és l’actual president de la
Setmana del Llibre en Català. Un càrrec sense re-
muneració, per tant, una feinada i una responsa-
bilitat per compromís personal amb la llengua, els
llibres i el país. A més, ell i el seu equip de col·labo-
radors han elevat molt el nivell de la Setmana.

PRESIDENT DE LA SETMANA DEL LLIBRE EN CATALÀ

CANTANT

http://epa.cat/c/kibf7w
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‘Influencers’
infantils

ues germanes de 6 i 7 anys, els noms de les quals
són, per voluntat dels pares, molt populars en les

xarxes però nosaltres no contribuirem a mercantilitzar la
seva imatge. Es passen el dia extasiades davant d’un
estoig de maquillatge o bé pentinant-se, enjoiant-se,
perfumant-se, ballant a la disco o jugant a princeses d’un
castell decorat en rosa, per citar algunes de les seves
proeses, la majoria, un cant al sexisme més estereotipat.
No són excepcionals, formen part de la tendència a l’alça
de celebrities menors d’edat que sumen xifres

astronòmiques de seguidors i s’han
convertit en prescriptores per a les
marques: 12 milions de subscriptors
i 2.500 milions de visualitzacions en
el cas esmentat. Una cercadora de
talents infantils té el negoci ben
apamat: el 64% dels nens de 2 a 5
anys usen YouTube i a partir dels 6
anys ja es deixen guiar pel seu o per

la seva influencer; l’audiència és molt sucosa i els
patrocinadors es llepen els dits. És lícit preguntar-se si els
menors estan protegits –dels pares per començar–
davant la sobreexposició pública, la instrumentalització
econòmica i/o el consum massiu de continguts
distorsionadors de la realitat. Si per a ells gravar i pujar un
vídeo és un joc o una font d’angoixa si no obtenen els
“m’agrada” cobejats. Si estan preparats per gestionar la
fama i la frustració, per entendre la seva vida més enllà de
l’aparador virtual. Si nosaltres som conscients que són
personalitats en construcció...

D

Estan prou
protegits de
l’exposició
pública i la
explotació
econòmica?
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El PDeCAT comença una
assemblea decisiva sense haver
consensuat una entesa.
Direcció i crítics mantenen
converses contra rellotge.

10
anys

20
anys

José Montilla concentra els
seus retrets en CiU, a qui va
recriminar que hagués optat
per desqualificar l’acord del
nou finançament.

El Tribunal Constitucional
ordena la llibertat de l’antiga
direcció d’HB. Anul·la la
condemna del Suprem per vuit
vots a favor i quatre en contra.

El futur del PDeCAT Nou finançament En llibertatTal dia
com
avui fa...

imarts a darrera
hora, el Congrés

dels Diputats votarà la
investidura del socia-
lista Pedro Sánchez
com a candidat a pre-

sident del govern espanyol. Si no hi ha
una sorpresa monumental, Sánchez
no aconseguirà la majoria absoluta i
haurà d’esperar a la votació de dijous,
en què tampoc sembla que pugui
aconseguir la majoria simple –tot i que
això no és tan evident–, cosa que con-
vertiria la investidura en fallida i faria
que el rellotge comencés a córrer cap
a unes noves eleccions. En aquest con-
text, els dos partits sobiranistes cata-
lans, ERC i Junts per Catalunya (JxCat)
debaten aquests dies què és el que
han de fer. I ho debaten dividits en el
seu si i, com des de fa mesos, sense
una estratègia conjunta tot i el marc de
repressió que viu el país. ERC i JxCat
es mouen entre el no i l’abstenció, una
abstenció que, per exemple, demanen
els presos polítics de JxCat o alguns lí-
ders d’ERC “per evitar el bloqueig”.

És cert que els resultats de les elec-

cions fan que la política del bloqueig
pel bloqueig tingui poc sentit perquè
Sánchez té diferents opcions matemà-
tiques per arribar a l’objectiu de la ma-
joria simple, cosa que li donaria la pre-
sidència en una segona volta, aquesta
setmana vinent o al setembre. Però no
s’acaba d’entendre que el vot, a hores
d’ara, sigui diferent al no. L’actuació de
l’advocacia de l’Estat, dependent orgà-
nicament del PSOE, o les mateixes
manifestacions de Sánchez, vetant Pa-
blo Iglesias perquè podria arribar a de-
manar un acord polític per a Catalu-
nya, indiquen que res ha canviat i que
el PSOE és el mateix del 155. Ara, en-
cara que, en un exercici d’abstracció
extrem, obviéssim això, la pregunta se-
ria: què ha ofert el PSOE als partits in-
dependentistes: aprovar els pressu-
postos de la Generalitat? Una inversió
en les infraestructures pendents? Pa-
gar el que deu de la llei de dependèn-
cia? Res de res. Per tot plegat, doncs, a
hores d’ara és bastant difícil de justifi-
car el regal de l’abstenció. A veure què
passa fins dijous. O fins al setembre.

D

Full de ruta
Joan Rueda

L’abstenció
seria un regal

Fins i tot si es pogués obviar
la situació de repressió, què
ha ofert el PSOE als partits
independentistes per
regalar-li l’abstenció en la
sessió d’investidura?

Assemblea, o Ekklesía, atenen-
ca deposava tot sovint el seu
strategos, o cap militar, nor-

malment per una derrota, però formu-
lada com a traïció o corrupció. Molts
eren condemnats a mort, per la qual co-
sa sovint s’exiliaven abans de la sentèn-
cia. Pèricles, que ho va ser el 431 a.e.a,
se’n va sortir no convocant l’Assem-
blea, ja que era prerrogativa d’ell convo-
car-la o no. Des de llavors, l’estratègia
és aquella manera de maniobrar, pri-
mer en les batalles, després davant dels
fets i a mesura que es van produint. Ge-
neralment, quan qui comanda té èxit,
se’l pren per bon estrateg, i quan tot
se’n va en orris, se’l titlla de pèssim es-
trateg, sense analitzar, sovint, si en
realitat el primer només va tenir sort, i
el segon, malgrat l’estratègia encerta-
da, es va trobar amb imponderables. Es
diu de Garibaldi que va aconseguir la
unitat d’Itàlia perquè no sabia que era
impossible, i en altres casos es respon
amb el tòpic “jo no he vingut a lluitar
contra els elements”. Ningú ignora que
la política conté tant estratègia com la
militar, arreu, i segons sembla pel que

L’ estem veient a l’Estat espanyol i a Cata-
lunya, bastant més. Però el que crida
l’atenció des de les segones eleccions
que va guanyar Rajoy i la promesa del
Sr. Artur Mas dels divuit mesos per a la
República (que encara ningú ha entès),
és com en aquest país, el nostre i l’espa-
nyol, les estratègies avancen en una do-
ble direcció inextricable: per una ban-
da, van cap a l’absurd i el fracàs anun-
ciat (la divisió de les tres dretes, per
exemple, o la República), i per l’altra es
proclamen als quatre vents (cas de l’Al-
bert Rivera o de Pablo Iglesias, un vo-
lent ser líder de la dreta i l’altre ser vice-
president), quan tothom sap que una
estratègia només reïx si és oculta i ac-
tua per sorpresa, o es basa en una latèn-
cia difusa que despista a qualsevol. No-
més hi ha una estratègia que es pot pro-
clamar als quatre vents, quan ho tens
tot perdut, com la de Churchill davant
l’escomesa nazi: sang, suor i llàgrimes.
Doncs bé, des de fa temps hem de su-
portar estoicament, els ciutadans de
carrer, un contínuum de proclames es-

tratègiques dels polítics fetes de mane-
ra insistent i desvergonyida, sense
ocultar de cap manera l’interès i els mo-
viments que hi ha al darrere, la conse-
cució del poder. No es reivindiquen en
nom d’un conjunt d’idees i valors (ex-
cepte Vox, però perquè això seu no són
ni idees ni valors), sinó de manera clara
i descarnada per la posició avantatjosa
que creuen, a cop d’enquesta, poder tin-
dre. Per la qual cosa, arriba un moment
que el ciutadà ja no sap per quin motiu
ha de donar suport a aquell o a l’altre
grup polític, car del que és substantiu
en política, que és per a què vols el po-
der, ja no se’n parla. La negociació en-
tre Sánchez i Iglesias pel govern de Ma-
drid, la de les tres dretes pel mateix, i la
de JxCat, ERC, PSC i comuns pels ajun-
taments i diputacions, arriba un mo-
ment que no poden interessar a ningú,
car es porten al límit del que seria hono-
rable en una negociació o pacte. Arriba
un moment que als strategos se’ls hau-
ria de fer cessar fulminantment. Car
aquest anar i venir ho desacredita tot.
Algú hauria de començar a tenir parau-
la, passi el que passi després.

Josep Maria Uyà. Doctor en filologia i ensenyant

‘Strategos’
Tribuna

Molt Honorable
President Quim
Torra
b Ves per on, ara el Tribunal
de Justícia de Catalunya por-
tarà a judici el president Torra
per desobediència.

Aquest fet, per si sol, de-
mostra dues coses. La res-
ponsabilitat, valentia i coratge
del president de la Generalitat
i l’afany de repressió i venjan-
ça del poder judicial espanyol,
que ni respecta el president
de Catalunya, primera autori-
tat del país que va exercir com
a tal, ni deslliga el poder de la
justícia de la voluntat de Vox ni
la voluntat fèrria del govern de
l’Estat.
PILAR PORCEL I OMAR
Sabadell (Vallès Occidental)

El català a la
Universitat
b El 15 de juliol, una carta
constatava la no-utilització

del català en un dels cursos
dels Juliols UB. Doncs bé,
en el meu curs, celebrat la
mateixa setmana, “La diàs-
pora jueva” també s’han
impartit el 80% de les clas-
ses en espanyol, tot i que
s’havia publicat que es fa-
ria en català. He presentat
la queixa corresponent a la
vicerectora competent. És
inadmissible que passin co-
ses així, atenent al fet que
la Universitat hauria de ser
un exemple a seguir en el
camp de la normalització
lingüística i, a més, és un
engany als alumnes que
ens hi hem matriculat.
PERE ANTON ESCODA
Barcelona

Maleïda
burocràcia
b Soc professora, o ho era,
perquè per culpa de la ma-
leïda burocràcia he hagut de
deixar el meu lloc de docent

fins a nou avís. Vaig llicenciar-
me en periodisme en una uni-
versitat del Regne Unit (Uni-
versity of Wolverhampton),
prop de Birmingham, fa 15
anys. Em deien que si estudia-
va a l’estranger tindria més
sortides professionals. Des-
prés vaig tornar a Barcelona,
vaig trobar feina de periodista
i vaig estudiar un postgrau a
Barcelona (Pompeu Fabra),
després un màster a la matei-
xa universitat i després de
molts anys treballant en l’àm-
bit del màrqueting i la comu-
nicació vaig decidir fer-me do-
cent i ensenyar tot el que ha-
via après. Vaig estudiar el
màster de professorat a la
Universitat de Barcelona (UB)
i he estat treballant de docent
durant els últims dos anys.
Com l’escola on estic és con-
certada em van dir que havia
d’homologar la meva titulació
anglesa si volia continuar al
centre. Comença la burocrà-
cia. A la delegació del govern

on es tramiten les homologa-
cions em diuen que aquest
procés tardarà sis mesos (ai-
xò posa al BOE), s’acaba el
curs escolar i al meu centre
em diuen que si no arriba la
meva homologació no em po-
den renovar. El Departament
d’Ensenyament de Catalunya
té una norma estricta: màster
de professorat i homologació.
Fa un any que espero l’homo-
logació, torno a la delegació
del govern per informar-me
sobre el retard, em van dir sis
mesos, ja en van 11... i em
diuen que la burocràcia va
lenta, que potser en comptes
de sis seran 15 mesos. Ara
tinc dos màsters, un postgrau,
una carrera, 15 anys d’expe-
riència, dos de docent i una
carta per a l’atur, perquè l’ho-
mologació no arriba i un paper
defineix les meves capacitats i
el meu futur. Maleïda burocrà-
cia!
ANDREA VILALTA GRAU
Barcelona

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

El lector escriu
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Sísif
Jordi
Soler

Carles Riera, DIPUTAT DE LA CUP

“Seria fantàstic que la resposta a una sentència
condemnatòria fos una vaga general continuada”

La frase del dia

“Mentre hi hagi
Tremps, hi ha
esperança.
La indignació
ciutadana va obligar
Junts per Catalunya
a pactar amb ERC

aig estudiar ciències socials a
París, especialitat política es-
trangera, i en arribar a Catalu-

nya, a vigílies de les primeres eleccions
democràtiques de l’any 1977, no se’m
va acudir res millor que fer un exercici
agosarat amb els meus alumnes d’EMI,
on el seu director, l’Ildefons Valls,
m’havia demanat que fes classe de pe-
dagogia política perquè els comanda-
ments intermedis s’acostumessin a la
nova situació democràtica. Dic agosa-
rat perquè tot i que durant tot el curs
havíem discutit àmpliament sobre les
diferents ideologies polítiques, no vaig
saber preveure els danys col·laterals
que l’exercici podia comportar. Vaig re-
unir els programes electorals dels prin-
cipals partits, des del PSUC a Alianza
Popular passant pel PSC i Convergèn-
cia, vaig esborrar sigles i possibles refe-
rències que donessin pistes sobre la se-
va pertinença i vaig demanar als estu-
diants que, amb les meves classes en
ment, esbrinessin a qui pertanyien ar-
gumentant la seva decisió. Només ho
va encertar un, perquè va reconèixer la
tipografia del programa del seu partit,
tot i que no va saber argumentar res
perquè el que havíem discutit sobre les
essències del comunisme no acabava
de quadrar amb el programa.

TENIA VINT-I-QUATRE ANYS, militava des
dels catorze i encara creia que la políti-
ca era ideologia i principis. Amb els
meus estudiants vaig descobrir que es-
tava molt equivocada, que la política
era màrqueting, venda de producte,
que les propostes i promeses que es fan
per resoldre els problemes de la gent i
pel seu benestar rarament es complei-
xen, i que un cop passades les elec-
cions, els votants, els ciutadans, no te-
nen cap importància i no es mereixen
cap consideració. Resulta que ja en
aquelles eleccions tots els partits vo-
lien fer creure el que no era per arreple-
gar el màxim de vots. El PSUC volia fer

V veure que no era comunista i només
moderadament d’esquerres; Conver-
gència, que no era de centre, sinó d’es-
querres o socialdemòcrata, i així, tots.

AMB ELS ANYS HE ANAT CONFIRMANT que
la política és un territori sense llei, una
batalla pel poder on els principis es dei-
xen de banda i se n’adapten de nous
quan convé i sense dubtar ni un mo-
ment –a l’estil Groucho Marx–, on es
marquen línies vermelles amb gran
contundència que es traspassen sense
cap vergonya, on les promeses s’obli-
den, i a ètica... què és això? El poder
emmalalteix, malauradament conec
malalts i malaltes de poder que han
perdut la perspectiva embogits i embo-
gides pels aduladors. Mentrestant, el
veritable poder, el que mou els fils dels
titelles i els fa barallar entre ells perquè
l’espectacle sigui distret i apassionant,
el veritable poder, va fent. I els que en
un moment de clarividència ho denun-
cien i volen fer saltar el sistema de par-
tits tradicionals i la seva política corpo-
rativista, no saben actuar altrament i

es limiten a fer el mateix. Hi ha tants
exemples que no cabrien en aquesta co-
lumna. Des de Pedro Sánchez dema-
nant a Pablo Iglesias que avali la re-
pressió contra Catalunya, la passada,
la present o la futura, al mateix Igle-
sias, que un dia diu que renuncia al dret
a l’autodeterminació i l’altre que no
pacta amb Sánchez perquè no vol re-
nunciar a un referèndum, és a dir, al
dret a l’autodeterminació, o pactes in-
comprensibles que han fet tots els par-
tits sense excepció que van absoluta-
ment en contra de la voluntat dels seus
votants. Ho tenim tots present. ERC ha
pactat amb qui ha volgut o pogut, in-
complint amb el seu electorat i Junts
per Catalunya, també, i ambdós no te-
nen cap problema a retreure-s’ho.

TAL VEGADA ESCRIC AMB INDIGNACIÓ per-
què vaig anar a la llista de Junts per
Catalunya perquè em semblava que era
el grup que havia lluitat més per la uni-
tat i molt especialment perquè volia
fer costat a en Quim Forn, i em sento
orgullosa de haver-ho fet, però em fa
una vergonya immensa que aquesta
llista, la meva llista, hagi pactat amb els
que van donar suport al 155 i per tant
amb els que el van engarjolar. D’exem-
ples n’hi ha per donar i per vendre, però
per què allargar-se més si en José An-
tich ho descriu tan bé amb quatre pa-
raules: “Poder màxim, principis mí-
nims.” Tot això té molta importància
perquè dispara la indignació dels vo-
tants de bona fe que, a poc a poc, dei-
xen de creure en el que encara anome-
nem democràcia. I això és un gran pro-
blema i és un gran perill. Afortunada-
ment, mentre hi hagi Tremps, hi ha es-
perança. La indignació ciutadana va
obligar Junts per Catalunya a pactar
amb ERC i no amb el PSC per governar
el Consell Comarcal del Pallars Jussà.
Espero que aquesta indignació ciuta-
dana s’estengui com una taca d’oli; al-
trament, estem perduts.

Imma Tubella. Catedràtica de comunicació

Fem 1, 2, 42 Tremps
Tribuna

ls meus nets
han d’enten-

dre que l’estat natural
de la vida és la guerra,
és la confrontació, és
el conflicte”, segons

ens va explicar el Sr. Borrell, en el seu
discurs final a l’escola d’estiu del PSC
d’aquest any, just abans d’elogiar els
70 anys de pau a Europa; a tall d’exem-
ple del que afirmava, va insinuar que
conflictes com el que hi ha entre Cata-
lunya i Espanya poden acabar com els
de l’ex-Iugoslàvia. Tot plegat ens pro-
porciona un cop d’ull fascinant a la
mentalitat d’aquest diplomàtic que
xampurreja l’anglès i ni tan sols acaba
de dominar el seu idioma matern. A

l’univers borrellià, a l’Europa de la UE la
pau funciona com un preservatiu im-
mens que manté els països (i les “re-
gions”) en un estat d’inèrcia esterilit-
zada (i desinfectada?) perquè no s’im-
pregnin els uns als altres amb l’esper-
ma virulenta de la confrontació, que no
és sinó un sinònim, segons Borrell, de
la violència desenfrenada. Però què
passa quan una de les parts en conflic-
te demana una solució negociada, tal
com passa en el cas català? Doncs es
veu que la resposta “natural” és, tam-
bé, la violència, sigui la de l’1-O o bé la
de la presó preventiva injustificable
(que també és una forma d’agressió).
De fet, segur que Borrell hauria estat
d’acord amb la frase “Quan la diplomà-
cia s’acaba, la guerra comença”, si no
l’hagués signada Adolf Hitler. Com que
a Catalunya la diplomàcia espanyola
ha brillat per la seva absència, això vol
dir que s’ha acabat? I això vol dir que la
guerra comença? Senyor Borrell?

“E

De set en set
Matthew Tree

Guerra i pau

Però què passa quan una de
les parts en conflicte demana
una solució negociada?

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado
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Els 100
refranys més

populars

El refrany

El cant coral intenta ser una eina de sensibilització, de for-
mació individual i de formació per a qui ho escolti. A partir
d’aquest concepte, crec que tenim el deure, l’obligació
moral de fer que aquesta eina sigui la millor possible. Pot-
ser en un determinat moment el més important era cantar,
per allò de “qui canta, els seus mals espanta”, i calia
cantar en català. Però jo diria que ara, en aquests mo-
ments, no n’hi ha prou de cantar. Cal cantar bé, tan bé
com es pugui, i s’hi ha de posar un gran esforç.

Oriol Martorell entrevistat per Zeneida Sardà, “Reivindi-
cació del silenci” (Serra d’Or, abril de 1984)

a música sempre ha tingut fama d’apaivagar les ires i
els ànims encesos, ja sigui d’animals –La música
amanseix les feres– com de les persones si ho apli-

quem en sentit figurat.
La música ens acompanya pertot i avui és ben usual

mantenir una música de fons mentre ens ocupem d’altres
activitats, o escoltar-ne amb diferents reproductors men-
tre ens desplacem amb molt diversos mitjans, mentre som
a la cuina preparant els àpats o, fins i tot, mentre estudiem
o fem qualsevol altra cosa.

De fet la música omple el buit del silenci. No és un con-
trari exacte, però són absolutament incompatibles. I el si-
lenci sovint genera diverses sensacions i pors en les perso-
nes, que una bona música fa desaparèixer o apaivagar.

També diem que Cantant, cantant, les penes se’n van i,
encara, que L’alegria allarga la vida i que Riure és la millor
medecina, relacionant l’estat d’ànim del cant amb l’alegria
i el riure. En definitiva, aquest refrany vol dir que davant
les adversitats cal conservar la presència d’ànim i humor. I
ara que parlem d’humor, humorísticament hi ha qui l’acaba
dient: Qui canta els seus mals espanta i fa mal de cap al
qui l’aguanta (o als altres).

En castellà també ho diuen: Quien canta sus males (o su
mal) espanta.

L

Qui canta
els seus mals
espanta

Qui canta els seus mals espanta és un CD doble realitzat
amb motiu del desè aniversari del cicle Solc, música i tradi-
ció al Lluçanès (2004). Qui canta sos mals espanta és un lli-
bre de cançons infantils de Daniel Codina amb il·lustracions
de Pau Estrada (1989). Cantant, cantant, les penes se’n van
és el títol d’un disc de Xesco Boix.

Etimologia d’espantar – Del llatí vulgar expaventare, derivat
d’expavere, ‘témer’, derivat també de pavere, mateix signifi-
cat; en català antic tenim també espaventar.

Riure francament, cantar sense complexos: heus ací dues
manifestacions simpàtiques de bonhomia que lamentable-
ment han desaparegut i que, precisament aleshores, en
aquells anys difícils de la postguerra, eren ben freqüents.
Pot semblar sorprenent a primera vista, però, si hi apro-
fundim una mica, arribarem a la conclusió que aquelles
exterioritzacions de joia eren segurament la compensació,
la vàlvula de desfogament o el contrapès, de tants pati-
ments i sordidesa. Ras i curt, és allò que tan sàviament
resumeix la dita: “Qui canta els seus mals espanta”.

Joan Esteve i Blasi, La Campana: memòria d’una taver-
na de Gràcia (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2000)

Tants caps tants barrets és una comèdia en dos actes
d’Eduard Vidal i de Valenciano, “Estrenada en lo teatro Romea
lo dia de la inauguració de la Secció catalana” (1885).

Etimologia de barret –diminutiu del llatí birrus, ‘mena de capa
curta’, mot d’origen cèltic, probablement ja existent com a dimi-
nutiu en aquesta llengua, birritto, tenint en compte que -itto és
sufix de probable origen cèltic.

“Hi ha tants Darwin com lectors de L’origen de les espècies”,
em comentà un visitant de l’exposició oberta fins al 6 de no-
vembre a l’Institut d’Estudis Catalans. Cert. Un capdavanter
de l’escola alemanya d’estètica de la recepció, Wolfgang Iser,
sostenia que el text d’un autor esdevé obra en l’acte de lectu-
ra. L’obra, diu, és el conjunt de significats elaborats per cada
lector. Tants caps, tants barrets.

Josep Maria Casasús, «Els lectors fan la història» (Avui, 19
d’octubre del 2009)

questa dita és un cant a la tolerància, a la dificultat que
hi hagi unanimitat en les opinions. En definitiva, que ca-
dascú pensa com vol o com pot (com va dir el savi Fran-

cesc Pujols: “Cadascú té el dret de pensar com vulgui –encara
que, en realitat, cadascú pensa com pot i no com vol”). Cadascú
per on l’enfila, o hi ha tants parers com persones en aquest
món de mones.

En castellà trobem força expressions equivalents, com ara
De tal cabeza, tal sentencia; Tantas seseras, tantas monteras;
Tantos hombres, tantos pareceres; Pon lo tuyo en concejo, y
unos dirán que es bueno y otros dirán que es bermejo o, fins i
tot, amb un sentit no ben bé idèntic, el conegut Cada loco con
su tema, que, aquest sí, tradueix el Cadascú per on l’enfila.

També ho diuen en francès: Telle tête, telle sentence (‘Tal
cap, tal sentència’) i en anglès: So many heads, so many minds
o So many men, so many opinions (‘Tants caps [o tantes per-
sones], tantes opinions’), tot i que són molt més freqüents re-
franys de sentit similar com ara To each his own (‘Cadascú és
lliure de fer les coses a la seva manera’), Different strokes for
differentç folks i There’s no accounting for taste.

Encara que en algun moment s’ha atribuït la frase a Serafí
Pitarra (Barcelona, 1839-1895) i que és gairebé segur que de-
via formar part del seu bagatge mental i verbal, la dita és molt
més antiga. Pel que hem pogut documentar, té un remot origen
llatí: Quot homines, tot sententiae, ja atribuïda a Terenci (segle
II aC), d’on degué passar a moltes altres llengües (anglès, italià,
castellà, català…): Tants homes, tantes opinions; Tanti uomi-
ni, tanti modi di pensare, o les altres equivalents que vèiem en
paràgrafs anteriors.

I encara podem trobar altres atribucions populars, com la
que fa Joan Amades al Refranyer català comentat (1951), on
la relaciona amb el fet de significar la coincidència en nombre
de dues coses que tenen relació: “Quan la guerra napoleònica, la
nostra pagesia féu el que pogué per matar, aïlladament i sense
donar batalla, tants soldats francesos com li fou possible. S’es-
tablí el costum com a trofeu de guardar els cascs o barrets dels
soldats que cada u matava. I hom calculava el nombre d’ene-
mics morts pels barrets reunits.”

A

Tants caps,
tants barrets

Contentíssim també de saber que voleu començar a escriure
aquell llibre de records d’infància, que serà meravellós. Pel
que fa a Quanta, quanta guerra, teniu tota la raó: sou vós que
l’heu de rellegir fredament en comptes de refiar-vos de parers
d’altri, que sempre són allò de “tants caps tants barrets”.
Amb el benentès que, si per mandra (respectabilíssima) o pel
que sigui, decidiu no fer-hi cap canvi, també la publicarem a
mans besades.

Joan Sales, carta a Mercè Rodoreda, 13.06.1979, dins Car-
tes completes (1960-1983) (Barcelona: Club Editor, 2008)

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.
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100 mites de
la ciència

El mite

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.

algrat que tenen mala fama, que la seva fesomia
és francament lletja i que les llegendes que els en-
volten acostumen a ser d’allò més fosques, alme-

nys hi ha una cosa que admirem dels ratpenats: la seva
fantàstica capacitat d’orientar-se gràcies a l’eco. Un feno-
men anomenat ecolocalització que altres animals també
presenten, però del qual els ratpenats són el principal ex-
ponent. Sobretot si excloem els mamífers marins.

És ben sabut que, a l’hora de volar, el ratpenat detecta
les seves preses i els obstacles gràcies als sons que emet i
l’eco que pot detectar. La seva oïda escolta els ecos i en
forma una imatge equivalent a la que nosaltres formem
amb la llum i els ulls. Per això, hi ha experiments en què
es pot veure un ratpenat volant perfectament amb els ulls
tapats, però topant amb els obstacles si el que se li tapa
són les orelles.

Però una cosa és que tinguin un sentit d’ecolocalització
extraordinari, i una cosa diferent és que aquest sigui
l’únic sentit de què disposen. Certament, hi ha algunes
espècies de ratpenats que viuen en cavernes i que tenen
els ulls totalment atrofiats. Viuen en un indret on no hi
ha llum i, igual que la majoria de la fauna troglodita, han
perdut la capacitat de fer servir un sentit que en realitat
no feien servir mai. Però aquests són una excepció. Són
cecs no per ser ratpenats, sinó perquè viuen en coves.

La resta de ratpenats, la gran majoria, aquells que ve-
iem als capvespres volant mentre devoren mosquits i al-
tres insectes, sí que tenen sentit de la vista i sí que el fan
servir. Certament, per orientar-se i per caçar, el seu sen-
tit principal és l’ecolocalització, però la vista també la
fan servir.

Nosaltres som animals eminentment vi-

M

suals, però això no vol dir
que no fem servir l’oïda o l’ol-

facte simultàniament amb la vis-
ta. Un soroll fort ens pot fer girar, i podem anar seguint el
so d’unes trepitjades o trobar un salt d’aigua no per la vis-
ta, sinó seguint la remor que fa. Fins i tot amb el tacte, se-
guint la humitat, podem orientar-nos en ocasions per sa-
ber la direcció d’un riu o del mar.

Doncs als ratpenats els passa el mateix. Disposen d’un
sistema de navegació extraordinari que ens costa d’imagi-
nar, però això no vol dir que sigui l’únic sentit que poden
fer servir. El problema el tenim nosaltres i la nostra ten-
dència a simplificar les coses. Si el ratpenat pot localitzar
els mosquits gràcies a l’eco, ens sembla fabulós i donem
per fet que la resta dels sentits són irrellevants. Per tant,

assumim que no els tenen.
Però els ratpenats no són cecs. No han perdut els ulls

ni la capacitat de veure-hi. La vista els és molt útil per tor-
nar als seus caus, per orientar-se en llargues distàncies i
per a moltes altres activitats. A més, durant molt temps
es va pensar que únicament hi veien en blanc i negre, ja
que no disposen de les cèl·lules especialitzades a captar
llums de diferents longituds d’ona, però recentment s’ha
vist que en realitat sí que poden discriminar colors, i fins i
tot poden captar imatges a la banda de l’ultraviolat. De
manera que, encara que segurament les imatges que for-
men els seus ulls no siguin tan perfectes com les nostres,
almenys veuen un ventall de colors que nosaltres no cap-
tem.

Ben mirat, seria molt interessant poder imaginar qui-
na és la imatge mental que es fa el ratpenat del que l’en-
volta. Una imatge generada a partir d’informació visual
en colors que nosaltres no captem i d’informació auditiva
amb uns ecos que nosaltres no sentim.

El resultat final de tot això segur que ha de ser un món
ben particular.

“Els ratpenats disposen
d’un sistema de navegació
extraordinari que ens costa
d’imaginar, però això no vol
dir que sigui l’únic sentit que
poden fer servir

Els ratpenats són cecs



La constitució divendres
dels consells comarcals de
la demarcació de Barcelo-
na va posar punt final a la
formació de tot l’entramat
d’administracions locals
que es deriva de les elec-
cions del 26-M (només
quedaran per a final de se-
tembre les entitats muni-
cipalistes i òrgans menors
com Localret o el Fons Ca-
talà de Cooperació), i va
completar un mapa de po-
der territorial que reflec-
teix un equilibri gairebé
perfecte entre les dues for-
ces de llarg majoritàries:
JxCat, amb 19 presidèn-
cies, i ERC, amb 16, tot i
que acabaran el mandat el
2023 empatades a 18, si es
compleixen els acords. Els
dos grans partits indepen-
dentistes, socis a la Gene-
ralitat i a les diputacions
de Tarragona, Girona i

Lleida, es disputen en can-
vi l’hegemonia al territori,
fet que, unit a dinàmiques
locals sempre específi-
ques, fa que a mesura que
s’abaixa la lupa sigui més
complicat que s’hi priorit-
zin pactes en clau estricta-
ment sobiranista.

La fórmula que més
s’ha donat als ens comar-
cals, de fet, és la mateixa
que a la Diputació de Bar-
celona, una entesa entre
JxCat i el PSC, en alguns
casos completada amb co-
muns i/o independents,
que es dona en 12 comar-
ques, repartides per tot el
país, si bé la majoria al vol-
tant de Barcelona. Els so-
cialistes, de fet, basen en
els postconvergents les
quatre úniques presidèn-
cies: Baix Penedès, Baix
Llobregat, Vallès Occiden-
tal i Garraf, consell on
JxCat els rellevarà a mig
mandat, en una operació
inversa a la que es donarà

al Vallès Oriental.
El pacte de la Generali-

tat és el segon preferit, ja
que es dona en nou comar-
ques (fins i tot en alguna,
com el Priorat, sense cal-
dre, ja que ERC hi tenia la
majoria, un fet similar al
que pot acabar passant a la
Ribera d’Ebre), en què en
general es respecta la pre-
sidència per al partit gua-
nyador. En d’altres com la
Garrotxa, ERC ha votat la
investidura tot i que JxCat
ja tenia la majoria. Només
trobem un Consell sense
oposició, el de la Conca de
Barberà, on tots els partits
tenen consellers al go-
vern, si bé curiosament és
l’única comarca on ara ni
ERC (que l’assumirà això
sí a mig mandat), ni JxCat,
ni PSC tenen la presidèn-
cia, que ocupa la històrica
Federació d’Independents
de Catalunya (FIC), just a
la contrada on va néixer. A
última hora, al Baix Camp

el PSC també entrarà en el
govern, afegint-se així al
pacte inicial JxCat-ERC.

Els republicans, per la
seva banda, s’entenen
amb el PSC (en algun cas
amb el suport d’altres for-
ces) només en tres comar-
ques, si bé els seus pactes
amb CUP, comuns i inde-
pendents són més prolí-
fics (4), també més que els
que hi té JxCat (2). Cadas-
cun dels dos grans gover-
na en solitari quatre co-
marques més on tenen
majoria, si bé a la Segarra
és relativa, i ERC ho fa en
minoria, perquè no va su-
mar prou el pacte de JxCat
i PSC, i la CUP, que tenia la
clau, no es va afegir a cap
de les dues alternatives.

Pactes a la contra
En aquest cas el pacte a la
contra no va prosperar,
com tampoc va passar en
d’altres com el Maresme o
l’Alt Empordà, aquí en

sentit contrari ja que el
PSC assegura que ERC li
va oferir arraconar JxCat.
Això sí, les traïcions entre
els dos independentistes
per desbancar del govern
la que havia estat primera
força han acabat triom-
fant en fins a vuit consells:
sis per part dels postcon-
vergents (al Tarragonès,
la Selva, el Ripollès, l’Ano-
ia, el Pallars Sobirà i el Va-
llès Oriental) i dos per part
dels republicans (a la Ter-
ra Alta i l’Urgell), fet que
ha multiplicat irades críti-
ques creuades. És clar que
en algun lloc, com a la Cer-
danya, la divisió ha estat
interna, ja que hi han pac-
tat JxCat i un sector
d’ERC, que s’hi ha partit.

Comptat i debatut, dels
40 consells comarcals que
s’han format, JxCat lidera
la llista de presència en
més governs (29, per 22
d’ERC), mentre que el
PSC –que es fa fort sobre-

tot a l’àrea de Barcelona
fins a fer-hi trontollar l’he-
gemonia independentis-
ta, en alguns casos amb la
crossa dels comuns– in-
tenta fer-se valer més en-

Consells comarcals:
pactes de tota mena

Òscar Palau
BARCELONA

PUGNA Els dos socis a la Generalitat lluiten per l’hegemonia al territori, on es reparteixen 35 de les 40
presidències, per quatre del PSC ACORDS JxCat és en més governs (29) que ningú, gràcies als 12 pactes
amb els socialistes, més que amb ERC (9) TRAÏCIONS A vuit comarques no hi governa la primera força

Composició 
dels
consells
comarcals
catalans

40

Pactes

JxCat – ERC

JxCat – PSC

JxCat – 
Independents 
/ CUP

ERC – CUP,
Comuns o 
Independents

ERC – PSC

ERC – 
JxCat –
PSC

• 
• 
• 
• 

GARRIGUES

GIRONÈS

MONTSIÀ

Govern en
minoria

9
2

3
2

4

12 PLA DE L'ESTANY

PLA D’URGELL

BARCELONÈS

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

MÉS CONSELLS

Alguns pactes han aixecat
molt de rebombori al territori,
on entitats com l’ANC van or-
ganitzar protestes el dia de la
constitució. És el cas dels dos
Vallès o de l’Anoia, on van ha-
ver de desallotjar alguns con-
centrats que havien envaït la
sala amb pancartes i cridant
“botiflers i traïdors” als con-
sellers de JxCat pel pacte
amb el PSC. També es va con-

Només dues de les 42 comar-
ques catalanes queden fora
del règim general dels con-
sells comarcals. Una, el Bar-
celonès, tot just per primer
cop, ja que el Parlament n’ha
aprovat una derogació que
s’acabarà de fer efectiva en
els propers mesos, per la qual
cosa ara s’hi ha nomenat tot
just una gestora provisional
que s’haurà d’encarregar pre-

El Barcelonès es liquida
i a l’Aran ja tenen el Conselh

Reconducció
‘in extremis’
al Maresme

Al Maresme es donava tant
per fet el pacte JxCat-PSC,
que a més requeria la compli-
citat de Cs i PP, que s’hi va
crear la plataforma Stop155
Consell Comarcal i va muntar
diverses accions de pressió
per evitar-lo. In extremis, la si-
tuació es va reconduir cap a
un pacte ERC-JxCat, tot i que
els activistes van anar al ple
igualment a exigir unitat.

Tensió i justificacions pels
diversos pactes a la contra

sumar la sociovergència, per
exemple, al Consell de la Sel-
va, el de més pressupost del
país, on el president, Salva-
dor Balliu, va enviar fins i tot
una carta al president Torra
(que dies abans havia aturat
un pacte idèntic al seu poble,
Santa Coloma de Farners)
per justificar la reedició d’un
acord que segons ell ja va
funcionar l’anterior mandat.

cisament dels tràmits legals.
L’altre règim especial és el de
la Val d’Aran, que té recone-
gut el dret a l’autogovern i ja
té una institució pròpia, el
Conselh Generau d’Aran, que
es va constituir el 18 de juny,
amb majoria absoluta d’Uni-
tat d’Aran, partit lligat al PSC,
que la va prendre a Conver-
gència Democràtica Aranesa,
lligada històricament a CDC.

El pacte ERC-JxCat no va
estalviar la protesta ■ ACN

ERC i JxCat,
prudents, mentre
el PSOE veu més a
prop l’acord per fer
govern amb Podem

El bomber
supervivent Pallàs
demana polítiques
forestals “per a un
període de 30 anys”

Els partits
davant de la
investidura
de Sánchez

Deu anys del
foc mortal
d’Horta de
Sant JoanNacional
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llà, i gràcies als pactes serà
en total en 17 governs co-
marcals.

JxCat, feliç; ERC, no tant
El secretari de política mu-

nicipal d’ERC, Marc San-
glas, justifica que els pac-
tes amb JxCat són més di-
fícils en l’àmbit comarcal
perquè en molts llocs “és el
rival, la partida és entre

tots dos i les dinàmiques
de suma són més compli-
cades”, unit al fet que es
dona una “autonomia
molt gran” al territori. “En
ser la força més gran hem

perdut uns quants llocs”,
lamenta, paradoxalment.
Per això Sanglas no està
del tot satisfet amb el ma-
pa final –“hem posat sobre
la taula moltes ofertes i

hauríem pogut assolir més
acords”, constata–, i diu
que “no acaba d’entendre”
l’aliança JxCat-PSC, per-
què hi ha llocs “on no té
cap lògica, i és del tot gra-
tuïta”, com a l’Anoia, on el
PSC té una sola alcaldia.
“Els consells són òrgans
sobretot de gestió i suport
als ajuntaments, i allà on
tenim més alcaldies no és
lògic que estiguem a l’opo-
sició”, subratlla. “Que ges-
tionin els de l’oposició als
municipis genera efectes
perversos”, resumeix.

El secretari d’organit-
zació del PDeCAT, Ferran
Bel, està en canvi més con-
tent perquè creu que han
pogut “maximitzar la pre-
sència als equips de go-
vern”. Bel assegura que
d’entrada el criteri general
de JxCat volia ser el de
“respectar la força més vo-
tada”, però que ha estat
ERC “qui no ho ha volgut
materialitzar, perquè ens
va dir que no ho veia facti-
ble als consells per les di-
nàmiques locals”. “A nivell
d’ajuntaments, sobretot
petits, és molt difícil, però
a nivell comarcal teníem
més marge”, rebat Bel,
abans de reconèixer els di-
versos pactes a la contra
que hi ha hagut. En aquest
sentit, tot i que l’entesa
més estesa ha estat amb el
PSC, assegura que no ha
estat el resultat del pacte a
la Diputació de Barcelona,
sinó que tots han vingut de
dinàmiques locals. El del
PDeCAT, en tot cas, creu
que seria un error “estig-
matitzar” els acords amb

el PSC, que no descarta
que puguin “marcar ten-
dència en el futur”, si bé
creu que és “prematur”
pensar que ho puguin fer a
curt termini, i subratlla
que “les relacions amb
ERC es mantenen, i s’han
de mantenir”, perquè per
exemple encara cal resol-
dre els ens municipalistes.

El PSC ho relativitza
Des del PSC, el secretari
d’organització, Salvador
Illa, també nega que les
aliances amb JxCat res-
ponguin a un criteri pre-
concebut, i assenyala les
premisses generals del
PSC: intentar estar “en el
màxim” de governs, afavo-
rir que siguin “estables i
inclusius”, i de “suma i su-
port” als municipis. Illa fa
una valoració positiva del
resultat i recorda que a es-
cala local també s’han en-
tès amb ERC, comuns i
fins i tot Cs. “Hem donat
autonomia perquè s’arribi
a acords atenent a la reali-
tat territorial, que és molt
diversa, i la foto final és
aquesta”, diu. Igualment,
relativitza que això pugui
marcar un canvi d’alian-
ces en la política catalana.
“El 2015, en ple procés, ja
vam començar governant
a Girona amb el PDeCAT
de Puigdemont, hem fet
pactes amb tothom des de
sempre”, recorda el del
PSC, ja que “allà toca fer
política municipal” i hi ha
“molts punts d’acord amb
partits que defensen coses
diferents sobre el futur de
Catalunya”. ■
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Majoria de JxCat
• Garrotxa
• Alta Ribagorça
• Garrigues
• Pla d’Urgell

Majoria ERC
•• Montsià
• Noguera
• Segarra
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29 22 17
Presidents  comarcals

19 16 4

1 president comarcal de la FIC 
(no n’acabarà cap, segons els pactes)

En 6 comarques JxCat pacta amb altres i 
deixa fora del govern ERC, que era la 
primera  força 
En 2 comarques ERC pacta amb altres i 
deixa fora JxCat, que era primera força 

MOIANÈS

GRAFIC: 
EL PUNT AVUI

ALTA 
RIBAGORÇA

PLA DE L'ESTANYPLA DE L'ESTANY

PLA D’URGELLPLA D’URGELL

VALLÈS OCC.

BARCELONÈSBARCELONÈS

VALLÈS 
ORIENTAL

Horta és important;
el vet, teatre

L’APUNT se suposava que d’interès general. Van construir un
culpable –el cap de l’operació d’extinció, Delta 0– i el
van crucificar per posar contra les cordes el govern tri-
partit. Això del trencament de negociacions, el vet, el
pas al costat, el difícil repartiment de ministeris és no-
més teatre, teatre d’uns intèrprets professionals a qui
el poder sempre amenaça de convertir en uns cínics.Xavier Miró

Volia parlar del vet i he vist l’entrevista al bomber su-
pervivent de la tragèdia d’Horta. El meu record profes-
sional és dolorós i l’afer, més important que el vet de
Sánchez a Iglesias. La política i el periodisme van en-
senyar fa 10 anys la seva cara menyspreable. Van es-
prémer la tragèdia fins als nivells vomitius de Nieves
Herrero, amb l’agreujant d’un objectiu polític, per tant,
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El PSOE està segur que po-
drà arribar a un pacte de
govern amb Unides Podem
després que el líder
d’aquesta formació, Pablo
Iglesias, ha cedit al vet que li
ha imposat Pedro Sánchez
i ha renunciat a formar
part del futur executiu per
permetre la coalició amb
els socialistes. La vicesecre-
tària general del PSOE,
Adriana Lastra, afirmava
ahir, en declaracions reco-
llides per les agències, que
el pas endarrere d’Iglesias
és “una oportunitat que
tothom estava esperant”. I
assegurava: “Estic conven-
çuda que hi haurà acord, i el
meu partit també. És pel
que treballarem. Això sí,
amb discreció i lleialtat, i
amb l’objectiu de tenir la
setmana vinent un govern
a ple rendiment.”

De fet, Lastra preveia
que el PSOE i Unides Po-
dem aprofitaran les qua-
ranta-vuit hores des d’ahir
que quedaven fins al ple

d’investidura que comença
dilluns per “parlar de mol-
tes coses, com el programa
del govern que ha de passar
per fer front a les reformes
necessàries”. Lastra defen-
sava ahir ja obertament la
participació de la formació

d’Iglesias en el futur execu-
tiu de Pedro Sánchez, de-
fensava personalment que
sempre ha apostat que
“l’esquerra s’entengui per-
què pot, sap i s’ha d’enten-
dre”, i va destacar que tots
dos partits no parteixen de

zero, abans de recordar
que van col·laborar i tenen
com a base la proposta
pressupostària que no va
prosperar pels vots contra-
ris “de la dreta i l’indepen-
dentisme”.

Fonts de Podem consul-

tades per Efe demanaven
que s’acceleressin les re-
unions negociadores per-
què, en cas contrari, enten-
drien que el PSOE pretén
buscar noves excuses per
no arribar a un acord. Se-
gons aquestes fonts, la de-
cisió d’Iglesias de renunciar
a ser a l’executiu ha estat
molt ben rebuda per Po-
dem però també per les di-
verses confluències, fins al
punt que qualifiquen la si-
tuació creada d’“unitat in-
terna total”.

Aquestes fonts avisen,
però, que algunes de les re-
accions dels socialistes al
gest d’Iglesias no ajuden a
l’apropament i rebaixen
l’optimisme que ahir ex-
pressava públicament la di-
rigent del PSOE Adriana
Lastra. Efe explica que la
direcció de Podem veu una
oportunitat perquè el gest
d’Iglesias desbloqueja la si-
tuació, però part de la cúpu-
la no és optimista i dubta
que hi hagi acord.

L’alcaldessa de Barcelo-
na, dirigent de Catalunya
en Comú, va afirmar ahir
que el gest de “grandesa”
d’Iglesias deixa el PSOE
“sense excuses” per no for-
mar el govern de coalició
mentre el líder del PP, Pa-
blo Casado, va considerar la
situació “incerta” i va avi-
sar que es pot acabar “de
mala manera”. A ACN, el di-
putat de JxCat i dirigent de
la Crida Antoni Morral va
criticar Sánchez per no ha-
ver-se reunit amb la seva
formació. ■

Redacció
BARCELONA

a La vicesecretària general preveu un acord amb Unides Podem per “tenir la setmana vinent un
govern a ple rendiment” a A Podem apressen a negociar i no són tan optimistes sobre l’acord

El PSOE està convençut de
fer govern en una setmana

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

“L’opinió d’ERC i JxCat
sobre Sánchez amb
relació a Catalunya és
bastant igual”
Antoni Morral
SECRETARI GENERAL DE LA CRIDA

Adriana Lastra, vicesecretària general del PSOE, ahir, a Astúries. ■ EFE

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

“El sanchisme farà el
que sap fer millor:
pactar amb populistes
i nacionalistes”
Inés Arrimadas
PORTAVEU DE CIUTADANS

“Estic convençuda
que hi haurà acord
amb l’objectiu de tenir
la setmana vinent un
govern”
Adriana Lastra
VICESECRETÀRIA GENERAL DEL PSOE

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

“Senyor Pedro
Sánchez, se li han
acabat les excuses.
Confiem que el PSOE
estigui a l’altura”
Ada Colau
ALCALDESSA DE BARCELONA

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

Les frases
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El president del Parla-
ment, Roger Torrent, va
retreure ahir a Pedro Sán-
chez la seva arrogància i el
va instar a triar entre l’ex-
trema dreta i el diàleg.
Torrent va exigir al presi-
dent del govern espanyol
en funcions que faci políti-
ca i que no es comporti
com si hagués guanyat les

eleccions amb majoria ab-
soluta, amb relació al ple
d’investidura que s’ha de
celebrar la setmana vi-
nent. “Ja n’hi ha prou, de
tanta arrogància. Li exi-
gim que faci política i això
vol dir que triï si es vol dei-
xar arrossegar i acomple-
xar per l’extrema dreta o
plantejar governs progres-
sistes que obrin la porta al
diàleg”, va afirmar el presi-
dent del Parlament.

Torrent va assegurar
que ERC no “bloquejarà
res” i que no posarà “ni lí-
nies vermelles ni xecs en
blanc”: “Hem vingut a fer
política”, va subratllar. El

republicà, que va fer
aquestes declaracions en
l’acte polític durant la 24a
edició de l’Acampada Jo-
ve, que organitzen les jo-
ventuts d’ERC a Mont-
blanc, a la Conca de Barbe-
rà, va fer també una crida
perquè el terme república

no es converteixi en una
cosa “folklòrica”, sinó que
s’ompli de contingut per-
què significa “el futur dig-
ne de la gent”.

“Nosaltres no estem
aquí per fer un canvi de
bandera. Per a nosaltres,
la República són escoles,

hospitals i universitats pú-
bliques. Són oportunitats i
esperances. És justícia so-
cial. La República és anti-
feixisme, feminisme i eco-
logisme. És radicalitat de-
mocràtica”, va afirmar
Torrent. En aquest sentit,
va demanar que el terme

“no es buidi de contingut”.
Dirigint-se als joves re-

publicans presents en
l’acampada, Torrent els va
animar a ser “el fil vermell
del compromís social i na-
cional”, i els va assegurar
que comparteixen “la res-
ponsabilitat d’estat al cos-
tat de la gent”.

Control del territori
Per altra banda, Demòcra-
tes va reafirmar-se ahir en
la seva aposta per la via
unilateral per aconseguir
la independència i va fer
una crida al conjunt de les
forces polítiques a reptar
l’Estat a “una pugna to-
tal”, arribant a elaborar
“un pla per dur a terme el
control efectiu del territo-
ri”. Així ho van aprovar
per unanimitat els conse-
llers nacionals d’aquesta
formació, nascuda el 2015
d’una escissió de l’extinta
UDC i que disposa de dos
diputats integrats en el
grup d’ERC. ■

a Torrent insta el
president espanyol a
triar entre extrema
dreta i diàleg

M. Sardà
MONTBLANC

ERC a Sánchez:
ni línia vermella
ni xec en blanc

Roger Torrent, president del Parlament, en la 24a Acampada Jove, ahir, a Montblanc ■ ACN



| Nacional | 11EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 21 DE JULIOL DEL 2019

84
78

95
-1

21
42

59
L

El Partit Demòcrata (PDe-
CAT) va obrir ahir a les ba-
ses el debat per decidir
quin ha de ser el futur del
partit i el seu encaix amb
la formació de JxCat, im-
pulsada per l’expresident
Carles Puigdemont des de
l’exili i que, avui, ja és la
marca a totes les institu-
cions. El debat s’obria,
ahir, al darrer consell na-
cional del PDeCAT abans
de les vacances i el seu pre-
sident, David Bonvehí, de-
manava als associats en el
discurs obert als mitjans
de comunicació “obertura
de mires i responsabilitat
a l’hora de proposar solu-
cions viables per fer més
gran aquest projecte”.

En referència implícita
al PDeCAT però també a
JxCat i a la Crida que tam-
bé ha impulsat amb èxit
més dubtós l’entorn de
Puigdemont, Bonvehí re-
afirmava ahir “l’aposta
perquè el partit continuï
unit de la manera més
transversal possible” i des-
tacava com a principal
èxit la victòria de JxCat a
les europees amb Puigde-

mont com a cap de llista i a
qui es referia com el líder
del procés independentis-
ta entre un llarg aplaudi-
ment de la militància. El
president del partit que
substitueix Convergència
(CDC) demanava enfocar
aquest debat pensant en
els propers quatre anys
“de manera serena i refle-
xiva” i no dubtava a apos-
tar per “fer evolucionar el
nostre partit”.

El PDeCAT abordarà el
debat d’aquests dos mesos
a través dels òrgans co-
marcals i sectorials i es
planteja nomenar un rela-
tor i altres persones per or-
denar i prendre nota de les
deliberacions i conclu-

sions abans que la direcció
decideixi a partir del 20 de
setembre.

El president de la for-
mació, però, reconeix que
en altres comicis els resul-
tats no han estat “del tot
satisfactoris” i defensa
que l’espai polític que re-
presenten ha de millorar
presència i incidència, so-
bretot a l’àrea metropoli-
tana de Barcelona i va de-
manar “confiança” perquè
“aquest projecte està
creant nous lideratges”. El
govern de la Diputació de
Barcelona el considera un
dels instruments per fer
polítiques públiques per
als ajuntaments que aju-
din a millorar resultats. ■

a Vol consultar les bases fins al 20 de setembre a El
president demana “obertura de mires” per ampliar l’espai

El PDeCAT obre
el debat per decidir
l’encaix amb JxCat

Xavier Miró
BARCELONA

Bonvehí va defensar el pacte
de govern amb el PSC a la Di-
putació de Barcelona perquè
amb ERC no sumaven: “Vam
entendre que havíem de mi-
rar que no quedés en mans
dels unionistes.” Per ell, JxCat
no podia deixar perdre un or-
ganisme essencial per als
municipis en carreteres, cul-
tura o la xarxa de bibliote-

Bonvehí en el moment del discurs obert als mitjans del consell nacional d’ahir ■ JOSEP LOSADA

ques públiques. “No hi ha res
més” que això, segons Bon-
vehí, que qualifica ERC com a
“soci estratègic” i recorda
que s’hi ha pactat a les dipu-
tacions de Lleida, Tarragona
i Girona així com als tres ajun-
taments d’aquestes capitals.
El pacte a la Diputació de
Barcelona, conclou, els ha de
permetre millorar resultats.

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

Defensa del pacte amb el PSC

L’Assemblea Nacional Ca-
talana i l’Organització de
les Nacions i Pobles No-re-
presentats (UNPO) han
registrat un informe a les
Nacions Unides en què de-
nuncien la violació dels
drets civils i polítics a Es-
panya i reclama la llibertat
dels presos polítics. El do-

cument sobre “el declivi
dels drets humans a Espa-
nya” posa l’accent en la
“persecució” de represen-

tants polítics i activistes
catalans, així com de per-
sonalitats culturals. Se-
gons l’ANC, en l’escrit
també es demana la “im-
plementació immediata”
de la petició feta al govern
espanyol per part del grup
de treball de l’ONU de De-
tencions Arbitràries d’alli-
berar els presos polítics.
L’informe s’ha presentat
davant la Revisió Periòdi-
ca Universal del Consell de
Drets Humans de les Na-
cions Unides, que actual-
ment està revisant la si-
tuació dels drets humans
a l’Estat espanyol. ■

Redacció
BARCELONA

a En un informe
destaca la “persecució”
i també reclama la
llibertat dels presos

L’ANC denuncia a l’ONU
la vulneració de drets

Una pancarta per la llibertat
dels presos en la manifestació
de Madrid ■ EFE
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Jordi Alemany
RUBÍ

nceta un segon mandat havent
aconseguit pujar quatre regidors
fins a arribar als 10 i assegurar-se
més tranquil·litat que en el con-

vuls mandat anterior, que es va tancar
amb el polèmic afer del menors estran-
gers no acompanyats. Ens explica la seva
versió i fa un repàs dels objectius per a
una ciutat per a la qual reclama un millor
tracte.

Ha superat un mandat difícil, i això que
en el passat parlava de cultura del pac-
te.
Sí, va començar bé i després van venir in-
terferències, un intent legítim, que no
just, perquè no continuéssim treballant.

Una moció.
Ho vam desmuntar incorporant una per-
sona que volia treballar en el govern i a
partir d’aleshores el que a mi m’hauria
agradat que fos una oposició constructi-
va va ser una oposició que no volia cons-
truir i que molts cops va prioritzar que
les coses no tiressin endavant. Per exem-
ple, no aprovar el pressupost en un any
electoral, i que era similar al de l’any an-
terior millorant qüestions socials. No és
oposició al govern sinó a la ciutat. Amb
sis regidors vam fer moltes coses gràcies
a l’estima a la ciutat i ara amb 10 serà
fantàstic.

E
La prioritat continua sent el consens?
Per suposat. L’altra cop, malgrat esten-
dre la mà, en algun moment la van voler
tallar i, és clar, al final l’has de protegir.
Ara la puc estendre per aquí o per allà i
algú l’agafarà.

Amb Cs han fet moviments?
De moment no. Estem treballant el carti-
pàs. Som 10 i necessitem tres vots més
com a mínim per aprovar-lo i poder ar-
rencar la legislatura.

Ho dic perquè en l’anterior mandat li van
criticar que sempre tenia el suport del
PP i Cs.
Cs, el PP i regidors no adscrits, que van
entendre en un principi que no podíem
parar l’acció de govern i, segurament, no
compartien al 100% com arribar-hi, però
sí l’objectiu de donar prioritat als interes-
sos de la ciutat. I del pla del mandat del
que depenia directament de l’Ajunta-
ment un 90% s’ha fet i entre el 10% res-
tant hi ha l’aturada de l’ampliació del
parc de Ca n’Oriol, i tots els grups ens ho
van condicionar per aprovar el pla d’in-
versions de 8 milions, inclòs Cs. El model
del parc per a alguns era massa agosarat
i per als altres, massa poc. Es va fer un
procés participatiu ciutadà i tenim el
crèdit financer. Intentarem acordar-lo el
màxim possible, s’acabarà fent alguna
cosa i això no vol dir malmetre l’ús actual
ni l’espai perquè el projecte és sostenible.

Però busquen arribar a acords de go-
vern, estan negociant?

Si ha de venir, vindrà. Si compartim ob-
jectius, responsabilitats i un pla de man-
dat serà benvingut. Parlem amb tothom.
No sortim de la investidura buscant un
acord, perquè aquesta cultura els últims
anys està més malmesa, però la voluntat
hi és. Reconec que en aquesta feina en
l’anterior mandat, tenint cinc regidors i
una alcaldessa, no vaig tenir temps per
trobar l’espai per compartir inquietuds,
objectius, millores i somnis amb la resta
de grups. I ara ho faré més.

Tenien pocs regidors però Rubí és un
dels feus on el PSC ha crescut. A què ho
atribueix?
Hem treballat molt i s’ha iniciat una
transformació de la ciutat que en aquest
mandat hem de consolidar. Hi haurà
projectes grans que no estaran finalit-
zats perquè quatre anys no donen. Hem
de treballar en la connexió amb l’altra
banda de la riera, on hi hagi serveis im-
portants i projectes concrets, com ara la

segona estació dels FGC, que continuem
reivindicant, i el nou centre esportiu de
Cova Solera. Ja tenim la titularitat de
l’avinguda de l’Estatut i hem d’aconse-
guir que sigui un carrer urbà pacificat,
amb un carril bici. Hem d’aconseguir po-
sar fi als trencaments i les comparticions
que els rubinencs tenim en el nostre uni-
vers imaginari i tenir la visió d’una ciutat
compacta.

Amb el pla d’ordenació no hi ha manera,
acumula mandats sense aprovar-se.
No, i s’està complicant. Forma part
d’aquest primera, segona o tercera fase
de contactes perquè necessitem un pla-
nejament actualitzat i els vots. El text re-
fós serà una bona solució per continuar
amb el planejament i, si és que no, hau-
rem d’aturar màquines i veure de quina
manera el que s’ha fet fins ara es pot
aprofitar. Hem de trobar un equilibri, po-
sar-ho tot damunt de la taula. No comen-
çar de zero però a veure com reconduïm

MENA “Si ho fem malament generarem altres problemes i
no aconseguirem que aquestes persones es puguin integrar”
CONSENS “L’altre cop, malgrat estendre la mà, en algun
moment la van voler tallar i, és clar, al final l’has de protegir”

ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
RUBÍ

“El que
digui SOS
Racisme
m’és igual”

JORDI ALEMANY
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Ana María Martínez
Alcaldessa de Rubí (PSC)
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un planejament que no haurem de refe-
renciar el 2019 i hi haurà moltes qües-
tions que hauran de tenir plans parcials
o modificacions de plans generals i això
no depèn només de nosaltres, sinó de la
Generalitat. Per això nosaltres insistíem
que s’aprovés ara perquè s’haurà de fer
amb altres procediments i no tindrem la
seguretat que es puguin fer.

Com estan les relacions amb la Generali-
tat?
Hi ha demandes històriques que conti-
nuarem reivindicant, com ara l’hospital
de referència i recuperar el projecte del
de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal en
uns terrenys que estan a la seva disposi-
ció des del 2005. Le segona estació està
planificada i per a una ciutat de 80.000
habitants és necessària. D’altres en te-
nen quatre o cinc. Necessitem l’Escola
del Bosc, estem pendents de signar un
conveni en què avançarem els diners i ja
toca. I la ciutat no ha de pagar més peat-

ges mediambientals, fet que passa perquè
l’abocador de Can Balasch, si ha de ser
una realitat, sigui ajustat a una sentència
judicial del 2012 en què diu que només
s’hi pot tirar una tipologia de residus.

Difícil de controlar com sap per l’expe-
riència del de Can Carreras.
No abaixarem la guàrdia. La plataforma
contra el abocadors, la mesa dels aboca-
dors, les entitats veïnals, les escoles que
hi estan a prop i els partits polítics hi es-
tarem a sobre i tenim el primer pla que
regula les activitats extractives aprovat
per la Generalitat.

I en aquestes relacions amb la Generali-
tat, què va passar amb el centre de me-
nors estrangers no acompanyats?
El dia 1 de maig rebo una trucada d’una
substituta del subdirector general
d’Atenció a la Infància que em comenta
que estan fent obres en un hotel perquè
a finals del mes de juny s’hi instal·larà un

centre amb 80 menors no acompanyats.
I jo dic: “Com?” Li dic que és una bestie-
sa, que no tinc coneixement d’obres ni
de la decisió i que no pot ser que em digui
que en un mes i mig s’instal·larà. I li dic
que aquest recurs no em sembla integra-
ció i que no és el lloc.

No s’oposa al centre.
No, no... Ho he explicat a tothom i a les
televisions i després ha sortit el que ha
sortit, algunes amb imatges capcioses.
Jo els vaig dir que ho aturessin i que en
parléssim, i la que m’ho va comunicar
em va dir que no tenia capacitat de deci-
sió. I aquí li vaig dir que em truqués algú
que en tingués. Del dia 2 en endavant, i
ho ha vist tothom, els veïns s’hi oposen
frontalment; estaven fent unes obres
sense cap tipus de petició administrativa
ni permís i quan fem la inspecció no hi
ha demanat ni un assabentat d’obres.
Les paralitzem i els demanem una lega-
lització del projecte. Tenen un mes i han

demanat una moratòria de tres mesos.
L’empresa que fa les obres contractada
per l’entitat que té externalitzats els cen-
tres de menors està treballant en la lega-
lització del projecte. Per una altra banda
nosaltres treballem amb la Generalitat i
la secretària d’Infància és una interlocu-
tora excel·lent.

No està aparcat.
No. Els veïns continuen oposant-s’hi i
nosaltres dient, com el primer dia, que ni
és el tipus de centre ni és el lloc.

I hi haurà solució?
Entenc que sí, sempre n’hi ha.

Tot el que va passar no va contribuir a
una bona imatge de Rubí.
No, efectivament. Som una ciutat que ha
crescut amb persones de tot arreu. És ri-
ca en diversitat i ningú ens pot acusar
del que no som... i ni tan sols ho diré, per-
què jo ni m’hi sento, ni m’ofenc, ni em
sento insultada. El que digui la presiden-
ta de SOS Racisme m’és absolutament
igual, perquè he de treballar per la pau i
per ser una ciutat acollidora, però treba-
llant bé. Llavors aconseguirem acompa-
nyar 80 persones, i que és un problema
que tenim a Espanya. Si ho fem mala-
ment generarem altres problemes i no
aconseguirem que aquestes persones es
puguin integrar.

Li diuen que ho va utilitzar electoral-
ment...
I algú ho ha volgut utilitzar en contra
nostra i també s’hauria de dir. També
m’és igual. Treballarem per ser capaços
de compartir, corresponsabilitzar-nos i,
si cal, posar recursos perquè les persones
que siguin i hagin de venir aquí o a qual-
sevol municipi estiguin ben ateses.

Prioritats per al mandat?
Serà posar al dia l’espai públic, amb man-
teniment, reparació i estètica bonica. Ho
consolidarem i treballem en un gran con-
tracte que posi la ciutat al dia perquè hem
tingut moltes dificultats a les urbanitza-
cions, i hem creat una regidoria específi-
ca, ja que són 220 quilòmetres. S’ha in-
vertit 8 milions i no s’ha vist i la solució és
un gran contracte que pugui mantenir la
ciutat a tot arreu i al mateix moment. I
serà el mandat dels gran projectes: aca-
bar el Casino, equipaments esportius, ad-
quirir i rehabilitat un espai d’innovació
per a cultura i joventut per acompanyar
els artistes en diferents disciplines.

Es veu molts anys d’alcaldessa?
L’única ambició és aixecar-me al matí
pensant què puc fer per a la ciutat. Men-
tre tingui la motxilla plena de ganes, d’es-
forç i il·lusió ho posaré al servei del partit
i, per sobre de tot, al servei de la ciutat.

A escala nacional creu que s’ha rebaixat
la tensió? Creu que la sentència condi-
cionarà?
Tinc esperança en la força que torna a te-
nir el PSC amb relació a la sortida
d’aquesta situació que no ens està bene-
ficiant com a país. En la sortida d’un con-
flicte s’ha de buscar que sigui satisfactò-
ria per a la majoria i que els que no esti-
guin satisfets la valorin com la menys do-
lenta. El PSC hi té un paper fonamental i
depèn de l’acord, que haurem de tro-
bar. ■

Viu per Rubí les 24 hores, no para
quieta, i reconeix, de broma, que és
una hooligan de la ciutat. Per com-
pensar aquesta dedicació i hipe-
ractivitat fa escapades en cotxe,
encara que siguin de poques hores,
al que anomena el seu “raconet
blau”, a Torredembarra, per respirar
i gaudir de la sensació de “tenir ai-
gua a prop”. Una desconnexió que
fa menys del que voldria, i a la
qual els seus col·laboradors
propers ja estan acostu-
mats quan li truquen i els
respon que està “amb
xancletes”.
Li

Hiperactivitat compensada amb
escapades al seu “raconet blau”

agrada llegir, anar en bici i fer es-
port, tot i reconèixer que no té
temps, però sobretot tenir temps
per a la família i estar amb les seves
dues filles. Va néixer el 1972, és di-
plomada en treball social i llicencia-
da en antropologia, i té un màster
en lideratge per a l’acció política i
en gestió pública. Va entrar com a

regidora pel PSC el 2003
portant Serveis So-

cials, Salut i Educa-
ció. El 2015 va ser
per primera vega-
da candidata en
imposar-se durant
la crisi interna del
PSC a qui era l’al-
caldessa, Carme
García. ■ J.A.

❝Hem d’aconseguir posar fi
als trencaments i les
comparticions que els
rubinencs tenim en el
nostre univers imaginari

❝No vaig tenir temps per
trobar l’espai per compartir
inquietuds, objectius,
millores i somnis amb la
resta de grups. I ara ho faré

Tinc esperança en la força
que torna a tenir el PSC
en relació amb la sortida
d’aquesta situació que no
ens beneficia com a país

❝
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