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ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
SANT ANDREU DE LA BARCA

Enric Llorca

“La meva professió és la
de metge, no de polític”

LES SÈRIES. Qui vulgui peix que es mulli el cul / El colesterol és perillós / Els gats sempre cauen dempeus P6,7
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NACIONAL P8-10

ALHORA · Interior, ajuntaments i
empreses de seguretat i oci revisen
els protocols i la prevenció davant dels
atacs i comportaments masclistes

Front contra les
agressions sexuals

“M’han
tocat el cul”

Calvo i Iglesias negocien sobre
l’executiu de l’Estat i el debat
d’avui per elegir el president Carmen Calvo ■ EFE

Investidura
i cap al govern
de coalició

P11 i 13

Carlos Enrique Bayo
Periodista de Público

“En l’afer del
CNI i Es-Satty,
no hi veig cap
teoria de la
conspiració”

El bomber supervivent Josep Pallàs, en l’acte d’ahir al monòlit d’Horta de Sant Joan en memòria dels seus companys ■ ACN

NACIONAL P17

En record dels cinc membres del GRAF morts a Horta de Sant Joan fa 10 anys

Homenatge als Bombers

Deu anys de l’escorcoll
al Palau de la Música

Nacional P16

La institució s’ha redreçat, mentre que
Millet espera l’apel·lació al Suprem

“La unitat
dels partits,
si hi és,
serà fictícia”

Entrevista Joan Laporta P12,13
Exdiputat i exregidor de Barcelona
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ust abans de co-
mençar a escriure

aquestes ratlles he fet
una aportació a Re-
brotem, un projecte
solidari per ajudar a
reconstruir la terra

devastada fa escassament un mes per
l’incendi que va afectar les comarques
del Segrià, les Garrigues i, sobretot, la
Ribera d’Ebre. L’ajuda és avui molt ne-
cessària per revertir, en part, aquell
desastre. Somriures contra les llàgri-
mes dels afectats. Contra el dolor pro-
vocat per les flames. Contra el nou pai-
satge gris impregnat d’olor de fum. La
solidaritat com a eina imprescindible
per canviar una situació injusta.

Però al costat de tot això, la clau de
volta de tot continua sent quin model
de país volem. En quina mena de país
volem que visquin els nostre fills, i els
seus i els seus... Mentre la Ribera
d’Ebre cremava com una teia, Barcelo-
na i la seva àrea metropolitana patien
un nou episodi de contaminació per
damunt dels límits tolerables. Mentre
el despoblament afecta cada vegada
més les comarques de la perifèria de
Catalunya, a Barcelona continuen els

desnonaments, i el nombre de perso-
nes sense llar ha assolit xifres real-
ment esgarrifoses.

La superfície de bosc s’ha doblat a
Catalunya en les darreres dècades. I ja
se sap: menys camps treballats i més
vegetació desordenada impliquen
moltes més possibilitats de patir in-
cendis desbocats com els de fa un
mes. Tenir menys població i, sobretot,
menys pagesos i ramaders que prote-
geixin i cuidin la terra acaba sent una
bomba de rellotgeria que pot explotar
en qualsevol moment. Els terrenys
llaurats van ser els més grans talla-
focs contra aquell desastre, tal com
es pot veure en nombroses fotogra-
fies aèries. Aquest és el paradigma.
Segurament poques persones sabrien
col·locar en un mapa la Torre de l’Es-
panyol, el municipi on va començar
tot. Però allò important és que la gent
hauria de poder treballar i viure amb
dignitat a la Torre de l’Espanyol, a
Salàs de Pallars, a Maials o a Pinós,
per posar només quatre exemples.
Ens hi va el futur i ens hi va la vida.
Rebrotem!

J

Keep calm
Jordi Creus

Rebrotem!

La clau de volta de tot
continua sent quin model de
país volem. En quina mena
de país volem que visquin els
nostre fills, i els seus...

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.Punt de Vista
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aminaven, i tot caminant
cantaven Eterna memòria.
A les pauses, els peus, els ca-

valls i l’alenar del vent semblaven con-
tinuar l’entonació del càntic.” Així co-
mença, amb un enterrament, El doc-
tor Givago, traduïda al català per Joan
Cornudella. He dubtat llargament en-
tre tres o quatre obres abans de deci-
dir que aquesta novel·la de Borís Pas-
ternak m’acompanyaria, amb el desig
que també els acompanyi, durant les
tres setmanes en què redactaré una
nova tanda d’“ombres d’estiu”. Potser
ha influït en la decisió el fet que, re-
centment, vaig veure al Grand Palais
de París una exposició, Rouge, que
resseguia l’evolució de l’art “soviètic”:
d’aquella eclosió avantguardista, en
què els artistes van creure en un art
nou posant-se al servei de la Revolu-
ció, al “realisme socialista” imposat
pels dictats del règim de Stalin. Molts
d’aquells artistes avantguardistes, a la
vegada decebuts davant de les formes
totalitàries de l’estat soviètic, van ser
marginats i víctimes de represàlies.
N’hi ha que no ho van poder suportar i
van suïcidar-se, com també va ser el

“C

cas de molts ciutadans que havien cre-
gut en la Revolució. Tinc presents les
Memòries d’un revolucionari, de l’es-
criptor Victor Serge, que hi explica els
suïcidis diaris a Sant Petersburg un
cop el procés revolucionari va trair-se
amb la instauració d’un sistema dicta-

torial que els ofegava.
Borís Pasternak també va creure en

la Revolució, però igualment va sentir-
se decebut davant del règim comunis-
ta i horroritzat davant de les purgues
estalinistes. En principi, ell volia tre-
ballar poèticament per a la Revolució,
però li sortia una poesia intimista que
va ser bescantada pel realisme socia-
lista; amb tot, s’hi va voler adaptar,
però va fracassar mentre es distancia-
va d’un règim que no va purgar-lo per-
què, diuen, Stalin va considerar que
estava massa als núvols per ser “peri-
llós”. Mort Stalin, va voler publicar
inútilment El doctor Givago a l’URSS.
Ho va poder fer a Itàlia (Feltrinelli Edi-
tor), i per això el títol original és Il
doctor Zivago, que, de manera inti-
mista, també parla de les il·lusions i
decepcions que van seguir a la Revolu-
ció Soviètica. Ho sé perquè he vist
molts de cops l’adaptació cinemato-
gràfica de David Lean. Així que he
pensat que era hora que em posés a
llegir la novel·la. Pensant en els hi-
verns que descriu, potser també serà
una manera de contrarestar la calor
d’aquest estiu.

“Borís Pasternak
també va creure en
la Revolució, però
igualment va
sentir-se decebut
davant del règim
comunista i
horroritzat davant
de les purgues
estalinistes

Imma Merino
Ombres d’estiu

La gran novel·la d’un poeta rus

La vinyeta
Fer
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Les cares de la notícia

La presidenta de la institució ha anat recuperant
el prestigi i les essències del Palau després del so-
trac que va significar l’espoli comès per Fèlix Mi-
llet. Juntament amb Joan Oller i Simon Halsey ha
anat superant durant l’última dècada la situació
per dur la calma a l’entitat.

DIRECTOR GEN. DE L’ADMINISTRACIÓ DE SEGURETAT

Redreçament

El Departament d’Interior i les empreses de segu-
retat i els ajuntaments i organitzadors de festivals
i concerts s’han posat d’acord per lluitar contra
les agressions sexuals o les vexacions, per petites
que semblin, per mirar que la visualització i la de-
núncia les redueixi.

-+=

-+=

Finançament obscur
Matteo Salvini

Contra l’agressió sexual
Jordi Jardí

-+=

Mariona Carulla

El líder de la Lliga Nord italiana afronta una set-
mana decisiva per a la seva figura, ja que ha de
donar comptes del presumpte finançament rus
del seu partit i les campanyes, i alhora afrontar la
crisi de govern per mantenir la coalició amb què
governa.

VICEPRESIDENT D’ITÀLIA I MINISTRE DE L’INTERIOR

PRESIDENTA DEL PALAU DE LA MÚSICA

Tenim tants fronts oberts
com a país, i de tal magnitud,

que ens podria semblar que el de la
llengua, el de la davallada de l’ús so-
cial del català, és menys important i
el podem deixar per a més enda-
vant. Greu error. És una qüestió nu-
clear per al model de cohesió social,
com encertament han advertit els
responsables de la Plataforma per
la Llengua arran dels resultats de
l’estudi que acaben de presentar.
Les xifres que ens aporta aquest in-
forme són clares. Només el 24,3%
de les converses entre adolescents
i joves als patis de les escoles i insti-
tuts de zones urbanes són en cata-
là. Una mitjana que resulta del 35%
de converses en català als centres
de primària i del 14,6% als de se-
cundària. L’ús del català en el
temps de lleure escolar baixa a més
de la meitat de primària a secundà-
ria. Cau en picat. Preocupant.

L’estudi s’ha fet a partir de
l’observació del comportament
de 750 alumnes de 50 escoles i ins-
tituts dels 35 municipis més po-
blats de Catalunya. El mètode, in-
èdit, resulta més fiable que el de
l’enquesta. La fotografia que ens
mostra contradiu la tesi que no cal
preocupar-se per la salut del català
i de la seva pervivència. Més enllà
de les dades, que ens han de posar
en estat d’alerta, resulten demoli-
dores algunes de les reflexions i
conclusions que n’extreuen els au-
tors. Els joves i els adolescents van
abandonant el català perquè no el
perceben com una llengua útil i
atractiva, conclou el president de la
Plataforma per la Llengua, Òscar
Escuder. Les causes són múltiples,
diverses i venen de molt lluny. De
repressió i pressió externa, però
també de mala gestió pròpia, indivi-
dual i col·lectiva. Després del diag-
nostic, cal actuar per revertir la si-
tuació, com proposa la Plataforma
per la Llengua.

El model
de cohesió
social en joc

EDITORIAL

és de 40 anys de redreçament
democràtic i l’Estat espanyol
encara no ha tingut cap go-

vern de coalició. El PSOE i Podem
s’encaminen cap a una entesa entre
els dos grups parlamentaris que, amb
les abstencions de bona part dels par-
tits independentistes i regionalistes,
permetria a l’esquerra accedir a La
Moncloa si obté dijous, en la segona
votació –avui hi ha la proposta de pro-
grama i demà, la primera votació de la
investidura–, més vots afirmatius que
negatius. La tardança a establir pactes
i coalicions diu ben poc de la tradició
democràtica de l’Estat i dels seus dos
partits majoritaris, que s’han alternat
en la governança. A Europa hi ha mitja
dotzena més de governs monocolors i
fins a una vintena de coalició. Signifi-
catiu del que és entendre i aplicar la
diversitat ideològica. Dos mesos des-
prés de les eleccions autonòmiques,
encara hi ha quatre autonomies sense

M “Primer govern
de coalició a l’Estat.
Quina poca tradició
democràtica, i quina
absència de
propostes per a
Catalunya

pacte de govern: Madrid, Navarra, la
Rioja i Aragó, sense anar més lluny.

A escala estatal, els ha costat enten-
dre el missatge del 26-M, que l’electo-
rat preferia un pacte d’esquerres per
impedir el tripartit de dretes. Sovint
s’ha optat per repetir eleccions en lloc
d’explorar acords, com en l’últim

triomf de Rajoy, que va acabar amb la
moció de Sánchez, l’única censura que
ha reeixit.

Sánchez pot aconseguir una inves-
tidura sense gaires peatges: exclourà
Pablo Iglesias del govern i n’exclourà
el problema català. Ni reconeixement
del dret a decidir, ni referèndum, ni
existència de presos polítics. No cal
res més que recordar les paraules re-
cents de Manuela Carmena en aquest
sentit i les renúncies d’Iglesias sobre
el referèndum per aferrar-se al pacte.
Sánchez no acceptarà cap ministre
que es desmarqui en assumptes clau
per a la governabilitat de l’Estat. Per
tant, cap gest per aconseguir l’absten-
ció dels catalans perquè, més que cap
proposta per a Catalunya, el que hi ha
hagut és més distanciament, les últi-
mes setmanes. Ja ho va dir ahir José
Zaragoza (PSC) sobre les negocia-
cions contra rellotge: “A JxCat i ERC,
no els trucarem ni a última hora.”

Coali...què?
Carles Sabaté / csabate@elpuntavui.cat

A la tres

De reüll
Anna Puig

Del plasma
al Twitter

es rodes de premsa han mort. En vam tenir una
evidència més divendres. Pablo Iglesias, líder de

Podem, usa el Twitter per anunciar la seva renúncia a
formar part del govern de Pedro Sánchez. Una decisió
que pot acabar sent cabdal –o no!– per desencallar les
negociacions per a la investidura espanyola. En tot cas,
una decisió important. I no fa una roda de premsa ni cap
mena de compareixença davant dels periodistes.
Simplement un vídeo de 50 segons dirigit a la
ciutadania. Algú pot considerar que es tracta d’un signe

d’universalització de la informació.
Però en realitat acaba sent tot el
contrari. Comparèixer en roda de
premsa significa no només donar el
teu missatge sinó sotmetre’t a les
preguntes dels periodistes, a les
balsàmiques però també a les que
volen burxar i que són incòmodes.
En un vídeo a les xarxes socials, en

canvi, el polític acota la informació i, a sobre, ven imatge
de transparència. I, sí, la piulada dona peu a la
interpel·lació directa del ciutadà, que pot comentar,
criticar o alabar... directament amb el polític. Llàstima
que ara n’hi hagi pocs que gestionin directament el seu
perfil personal i que la majoria ho delegui al seu equip
assessor. La transparència s’acaba convertint en
artificialitat i impersonalitat. En aquest sentit, va
començar a marcar tendència Mariano Rajoy, amb les
seves rodes de premsa a través del plasma. Ara, ni tan
sols es convoca els periodistes.

L

A les xarxes,
el polític
acota la
informació i
ven que és
transparent

http://epa.cat/c/4e8vjm
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El nou president del PP
s’imposa a Sáenz de
Santamaría amb un 57% dels
vots. El partit escull desterrar
l’etapa de Rajoy.

10
anys

20
anys

Quatre bombers moren
encerclats pel foc als Ports. Un
canvi de direcció del vent fa que
quedin atrapats en una olla de
foc.

El Tribunal Constitucional
anul·la la condemna a Herri
Batasuna perquè la considera
manifestament
desproporcionada.

Més a la dreta Foc mortal DesproporcionadaTal dia
com
avui fa...

n l’adolescència
dels que passem

de la cinquantena ju-
gàvem a màquines,
rebuscàvem les revis-
tes porno que els

adults amagaven i miràvem d’ingerir
més quantitats d’alcohol de les perme-
ses. O sigui, salvant les distàncies, el
mateix que fan els adolescents en l’ac-
tualitat. Jugar a màquines –quina ex-
pressió més pretecnològica escoltada
ara!– volia dir polsar una tecla per fer
córrer damunt un tauler de coloraines
vidrades una piloteta metàl·lica que
sumava punts fins arribar a l’anhelada
suma del milió. Ja aleshores es tracta-
va d’un entreteniment tan addictiu
com car perquè les partides eren cur-
tes i la màquina engolia les monedes
de 25 fins que t’escurava les butxa-
ques. Sí, han passat els anys i les gene-
racions i es pot dir que estem exacta-
ment allà mateix, tot i aquesta mena
d’estat d’alarma permanent que ens
hem autoimposat pares i mares a l’ho-
ra de fiscalitzar l’oci dels nostres fills.
Bé, exactament allà mateix no, perquè

no es pot negar una certa millora en el
control toxicològic i un augment signi-
ficatiu de la qualitat del consum. Els
adolescents d’ara troben cinema se-
xual al mòbil i mil perills més a les xar-
xes però els tenim geolocalitzats a ca-
da segon. Abans la pornografia ens ar-
ribava a través de revistes de segona
mà rebregades amb escenes franca-
ment millorables, sobretot compara-
des amb l’alta definició actual. Abans,
al final de l’àpat dels casaments els nu-
vis repartien cigarretes entre els més
petits i es feien fotografies per immor-
talitzar-ho. Abans, els pares ens posa-
ven vi a la taula del menjador i ens dei-
xaven desaparèixer tot un dissabte
mentre tornéssim sencers i no féssim
res que els avergonyís. Vam créixer en
aquest entorn de sordideses sense
ser-ne conscients, venint com veníem
d’una infantesa plena d’excessos con-
sentits i socialment ben vistos, i en
vam sortir indemnes, o almenys això
ens agrada pensar. En canvi, ens ne-
guem a acceptar que, igual com nosal-
tres, els nostres fills poden sobreviure
a la jungla que els ha tocat sense la
nostra ombra emprenyadora.

E

Full de ruta
Xevi Sala

Pornografia i
adolescència

Abans la pornografia
ens arribava a través
de revistes de segona mà
rebregades

questes darreres setmanes s’ha
parlat força de Catalunya i dels
seus desitjos sobiranistes a ter-

res mexicanes. Per una banda, el 12 de
juny passat s’havia organitzat a la Di-
recció d’Estudis Històrics, del presti-
giós Instituto Nacional de Antropolo-
gia e Historia (INAH), una taula rodo-
na sobre el tema per discutir un text,
esplèndid per cert, de dues joves histo-
riadores d’origen català que parla de la
dimensió històrica i la possibilitat del
sobiranisme. El cas és que l’ambaixa-
dor del regne d’Espanya, un tal López,
va aconseguir que el Ministeri d’Afers
Exteriors recomanés suspendre’l i la
principal encarregada de la cultura al
país li va fer cas. Vam estar a punt que
esclatés un escàndol majúscul, però
amb seny que podria ser català el direc-
tor de l’INAH, l’antropòleg Diego Prie-
to, el va reprogramar per al dia 17 amb
molta més solemnitat i anunciant la se-
va presència. És clar que dimecres pas-
sat, quan es va dur a terme hi havia
molta més gent que normalment i va
esdevenir un èxit. A part de la qualitat
del treball, va ser important la presèn-

A cia de Cuauhtémoc Cárdenas, d’una
gran i molt digna trajectòria política i
fill del famós general que va ser presi-
dent de Mèxic del 1934 al 1940. El seu
text va resultar esplèndid. No va que-
dar malament tampoc el que va dir un
servidor de vostès i un professor de la
UNAM de nom Ignacio Sosa. Tot plegat
molt arrodonit i es publicarà aviat en
forma de llibre.

TAMBÉ HA FET SOROLL l’anunci que aviat
obrirà les portes a Mèxic una delegació
del govern de la Generalitat de Catalu-
nya, la qual cosa ha esvalotat el galliner
espanyolista, que n’ha dit de totes.
Sembla, però, que, de qualsevol mane-
ra, les coses tiren endavant i ja corre la
convocatòria per definir qui serà el cap
d’aquesta oficina, que alguns d’aquells
que tenen el franquisme arrelat al moll
de l’os han definit com a “embajadilla”

UN GRUP D’HISTORIADORS ESPANYOLS, un
parell o tres de mexicans de nul·la qua-
litat i absolutament desconeguts per
l’acadèmia mexicana han fet circular
una carta dirigida al president López

Obrador en què el prevenen “del perill
de l’independentisme català”. El que
resulta curiós, i parla de la seva escassa
intel·ligència, és que el document
aquest s’ha enriquit amb una sèrie de
conceptes de filiació franquista, tal
com és la naturalesa de diverses insti-
tucions a les quals pertanyen membres
d’aquesta púrria.

EL MÉS SIGNIFICATIU, per no entrar en
massa detalls, és la insistència de refe-
rir-se al nostre país com a “Méjico” fent
al·lusió al so de la jota que sembla que
surt de l’estómac i torna tan desagra-
dable la llengua castellana –molt dife-
rent de l’espanyola, molt més suau i
molt, però molt, més rica que parlem a
Mèxic–. La ics es va incorporar durant
el segle XVIII al nom del país perquè era
molt més suau i gutural i no estomacal.
Cent vint milions de mexicans escri-
vim el nom del país amb ics i en molts
idiomes també, però quatre pelacanyes
es pensen que són els amos i volen do-
nar-nos lliçons. No val la pena llegir la
carta per saber de quin peu calcen, per-
què els catalans els coneixen de sobres.

José M. Murià. Membre de l’Acadèmia Mexicana de la Història

El catalanisme a Mèxic
Tribuna

‘El rey león’

b S’ha estrenat El rey león als
cines, una pel·lícula que veuran
tots els nens i nenes catalans.
Podran sentir parlar Simba i
Mufasa en la llengua pròpia del
país? Sembla que no. Només
en castellà i anglès. Fins no fa
gaire, tot i el baix percentatge
de pel·lícules doblades al cata-
là, sempre es doblaven aque-
lles que estaven destinades al
públic infantil, però això s’ha
acabat. No hi ha res que no pu-
gui anar a pitjor. Què en diran
els optimistes? Algun mitjà
se’n farà ressò?
JOAN SANTÓ COTS
Sant Cugat del Vallès (Vallès Oc-
cidental)

Prohibit
l’espanyol a TV3?
b TV3 va emetre en el progra-
ma FAQS una entrevista a la fa-
mosa cantant i activista ameri-
cana Joan Baez, que domina el
castellà i el sol usar en tantes

ocasions com és oportú. Sem-
bla que no va poder ser així en
aquella en la qual les pregun-
tes es van fer en català –amb
els deguts talls de gravació per
als aclariments–, que l’artista
responia en anglès, amb subtí-
tols en català. Surrealisme po-
liglot per evitar una cosa tan
senzilla com haver gravat l’en-
trevista en castellà, idioma
perfectament comprensible i
tan propi també per a la perio-
dista, l’artista i, per descomp-
tat, per als televidents d’aques-
ta cadena, obstinada a desna-
turalitzar la realitat lingüística
de Catalunya... fins als límits
del ridícul.
JORDI S. BERENGUER I MILÁ
Barcelona

El riu Siurana
mor dia a dia
b El riu Siurana, que forma
part de la Xarxa Natura 2000,
és zona d’especial protecció
de les aus i lloc d’importància
comunitària i mor dia a dia da-

vant la inadmissible passivitat
de les administracions res-
ponsables. El transvasament
a la riera de Riudecanyes de
més del 90% de l’aigua que
recull el pantà de Siurana dei-
xa el riu sec i el mata lenta-
ment però irremissiblement.
Sembla impossible que una
vegada més els interessos
econòmics d’uns quants pu-
guin passar per sobre d’un
paratge natural únic que ens
pertany a tots.
ORIOL PONTI, membre de la Pla-
taforma pel Riu Siurana.
Poboleda (Priorat)

A qui hem
de votar?
b La gent que no som polítics
no entenem aquests movi-
ments que els partits fan do-
nant el seu vot perquè pugui
ésser alcalde d’un municipi tal
o tal persona, de tal o tal partit
polític.

La veritat és que ja comen-
cem a estar una mica tips de

veure que els qui tu has votat
afavoreixen partits que en el
seu dia van votar a favor que
s’apliqués a Catalunya l’article
155 i que ara tornen a amena-
çar amb l’aplicació del mateix
maleït article.

A la fi aconseguiran que la
gent perdem les ganes d’anar
a votar perquè no sabrem
qui hem de votar. Sembla que
en el programa d’un partit hi
hauria de figurar què es farà i
què no, així el votant sabria si
coincideix amb el seu desig o
no.

Quan diuen que no és qües-
tió de “cadires” em venen ga-
nes de riure, perquè fa tota la
impressió que sí que ho és i
que, a canvi d’això, jo et donaré
allò, sense la coherència que hi
hauria d’haver, i als qui t’han
traït, ni aigua.

Quan tornin a fer unes elec-
cions m’ho hauré de pensar
molt abans de votar, si és que
ho faig.   
MIQUEL MONCUNILL
Igualada (Anoia)

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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Joan Baez, CANTAUTORA

“Continuo pensant que a Espanya hi ha presos polítics”La frase del dia

Sísif
Jordi
Soler

“La pitjor
conseqüència d’un
‘hard Brexit’ seria
que se’n ressentirien
les relacions entre
governs i països

 la segona meitat del 2018 l’eco-
nomia global va veure com es de-
bilitava el creixement després

dels dos anys anteriors. Els primers
mesos d’aquest 2019 semblava que po-
dia recuperar l’impuls, gràcies a la tre-
va en la guerra comercial entre els Es-
tats Units i la Xina, i a un clima més
tranquil en els financers, però les dades
tornen a mostrar una moderació del
creixement pel que queda d’aquest
2019.
Això és especialment cert per als països
desenvolupats, que veuen com la seva
taxa de creixement va convergint a la
taxa potencial, que és inferior a la que
s’observava abans de la Gran Recessió
del 2009. Entre les economies avança-
des, la dels Estats Units és la que més
creix, per sobre del 2% i amb una taxa
d’atur del 3,8%, a nivells històricament
baixos. L’economia de la zona euro crei-
xerà una mica per sota de l’1,5%. La de-
bilitat de les exportacions i del consum
intern farà baixar el creixement d’Ale-
manya per sota de l’1% i a França unes
poques dècimes per sobre. A Itàlia els
problemes amb la prima de risc i la in-
certesa política redueixen el creixe-
ment fins a prop del 0%, al caire de la re-
cessió. Les economies de la perifèria es-
tan tancant els seus gaps de producció.
Espanya, Portugal i Grècia creixen lleu-
gerament per sobre del 2% i, especial-
ment, Irlanda creix un 4%. Les dificul-
tats i incerteses associades al Brexit re-
dueixen el creixement del Regne Unit
fins a l’1%.

ENTRE LES ECONOMIES en desenvolupa-
ment, la de Xina, pels problemes deri-
vats de la guerra comercial, creixerà
sols unes dècimes per sobre del 6%. Les
economies del sud-est asiàtic mostren
bones xifres, però si la Xina es frenés
per sota del 6%, també experimenta-
rien problemes. Especialment bé evolu-
ciona l’economia de l’Índia, que creixe-
rà un 7%. A Llatinoamèrica, el Brasil.

A Amb aquest panorama de fons, hi ha di-
versos factors de risc que podrien em-
pitjorar les xifres. El primer és un endu-
riment de la guerra comercial. La guer-
ra comercial perjudica l’economia a
causa de la caiguda del comerç interna-
cional, però també per la incertesa que
introdueix. La incertesa afecta les deci-
sions de compra de béns d’equip per
part de les empreses i, per tant, debilita
l’evolució de la demanda i la producció.
Pot semblar que la racionalitat hauria
de fer que la guerra comercial no anés
molt més enllà, perquè perjudica, en
major o menor mesura, tots els impli-
cats. Però, a hores d’ara, resulta evi-
dent que la raó última per la qual l’ad-
ministració Trump va iniciar aquesta
guerra comercial és per conservar i en-
fortir l’hegemonia tecnològica en les
properes dècades, tant en el terreny
econòmic com en el militar. Per aques-
ta raó, en el futur poden prendre deci-
sions que no puguin ser explicades per
motius estrictament comercials. Una
altra font d’inestabilitat són algunes
vulnerabilitats en el sector financer
global. Alguns bancs centrals han res-
post a la guerra comercial implemen-
tant mesures expansives que en com-
pensin l’efecte recessiu. El BCE ha
anunciat que mantindrà els tipus a un
nivell baix fins al 2020 i ha posat a dis-
posició dels bancs mecanismes de refi-

nançament per mantenir la liquiditat
elevada. La Reserva Federal ha alentit
la pauta d’augment dels tipus d’interès
i està estudiant, inclús, la possibilitat
de fer alguna retallada. El banc central
de la Xina ha modificat la regulació fi-
nancera per afavorir el crèdit a les em-
preses. Són mesures adequades per es-
timular el creixement a curt termini,
però que a mitjà termini poden posar
en perill la solvència del sector finan-
cer. En alguns casos suposa tirar enre-
re algunes de les reformes introduïdes
en els darrers anys per millorar-ne l’es-
tabilitat. Quan arriba una recessió, la
mala salut del sistema financer n’am-
plifica i propaga els efectes.

A LA UNIÓ EUROPEA ELS RISCOS són bàsi-
cament polítics. Si la sortida del Regne
Unit de la UE no és ordenada, se’n veu-
ran afectats els fluxos comercials però
també els fluxos financers. El primer
punt perjudicaria especialment l’econo-
mia britànica, però el segon estendria
els seus efectes a totes les economies
europees. Però la pitjor conseqüència
d’aquest hard Brexit seria que se’n res-
sentirien les relacions polítiques entre
governs i països. El manteniment d’un
marc de cooperació política entre els go-
verns és indispensable per portar a ter-
me una sèrie de reformes que són im-
prescindibles per al bon funcionament
de la zona euro. Cal finalitzar la unió
bancària creant un fons comú de garan-
tia de dipòsits. Cal avançar cap a una
més gran integració fiscal, creant algun
instrument que permeti ajudar tempo-
ralment un país amb problemes, ja sigui
creant un fons europeu de contingència
o mitjançant la provisió conjunta d’al-
gun servei públic, com per exemple el
subsidi d’atur. Si aquestes reformes no
es fan, quan arribi un futura recessió,
per moderada que sigui, podria generar
una crisi de deute públic i problemes
existencials com els que es van observar
en el període 2010-2012.

Josep Manel Comajuncosa. Professor d’economia a Esade-Business & Law School

Creixement moderat
Tribuna

mb peu de 2018 el
Departament de

Justícia de la Generali-
tat ha editat per iniciati-
va del Memorial Demo-
cràtic el volum: Torneu-

nos el paradís. Poesia catalana de guerra
(1936-1939). Maria Campillo ha tingut cu-
ra de l’edició i ha escrit el pròleg que ens
condueix pel món de la producció literària
en temps de guerra. La professora Cam-
pillo ha fet una tasca ingent de recopilació
i edició antològica de textos vinculats a
l’època de la guerra i la revolució en el
camp dels contes i les narracions breus i
en el de les cròniques del front, i acaba de
veure reeditat el seu llibre Allez!, Allez!, Es-
crits del pas de frontera, 1939 (L’Avenç,
2010, 2019), amb la incorporació d’un ín-
dex onomàstic i toponímic i un mapa de
les rutes de l’exili, que li atorguen una ac-
tualitat i una utilitat reforçada. La produc-
ció poètica recollida abasta els noms més
coneguts de la poesia catalana compro-
mesa amb la lluita antifeixista i incorpora
els noms d’autors menys coneguts que
en la dramàtica circumstància de la guer-
ra van fer de la poesia una eina d’afirma-
ció personal, patriòtica i emocional. El sis-
tema de plataformes literàries ben con-
solidat de l’any 1938, explica Campillo, va
situar la poesia a l’esfera pública de reci-
tals diversos, de revistes com Amic, Abril
o Meridià, o sovint i en emissions radiofò-
niques. L’antologia s’estructura en tres
apartats: 1, la guerra i els combatents; 2,
la rereguarda, i 3, les brigades internacio-
nals. En el primer capítol, l’adeu del soldat,
el front i la mort del soldat esdevenen
apartats punyents, nostàlgics i dolorosos,
que evoquen en estils variats moments
concrets de poesies que tematitzen as-
pectes diversos de la guerra. Un llibret de
butxaca, ple de suggeriments delicats o
dramàtics, de la poesia de guerra que
atén “la funció combativa, l’emotiva i la
cohesiva” i que connecta amb la tasca
dels Serveis de Cultura al Front.

A

De set en set
Joaquim Nadal i Farreras

Poesia
de guerra
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El refrany

de refranys, diu que aquesta expressió
ha donat peu a relacionar el fet de ‘mu-
llar-se’ amb voler aconseguir alguna
cosa. També diu que l’origen prové de
l’art de la pesca, sobretot de riu, en la
qual es dona per segur que cal ficar-se
a l’aigua per pescar.

Mentrestant la Nuri i jo no ens hi vèiem de cap ull amb el frenesí de la Festa del
Llibre, que jo sempre he considerat la festa més idiota que hi hagi hagut mai al
món. Ens en vam sortir que a les 26 principals i més cèntriques llibreries fossin
molt ben exhibits els 26 cartells amb el vostre ratratu i la cinta de les 4 barres
amb Premi Sant Jordi imprès a sobre. El cartell quedava vistosíssim. Ja haureu
vist que la 3ª edició també va amb una “cinta catalana”. Tot plegat va ser molt re-
marcat i aplaudit, com ja era previsible; el que no era gaire previsible era la re-
acció dels agentes de la autoridad. Sortosament no han dit ni piu. És ben bé
allò de “qui no risca no pisca” que diuen els pescadors ben parlats (els qui no
ho són tant, diuen “qui vulgui peix que es mulli el cul”). Arriscàvem, i és just
que en toquem el premi. Ha estat un èxit.

Joan Sales, carta a Mercè Rodoreda, 24.04.1967, dins Cartes completes
(1960-1983) (Barcelona: Club Editor, 2008)

Qui vulgui peix que
es mulli el cul

Etimologia de peix – Del llatí piscis, mateix significat. Altres mots que compartei-
xen la mateixa arrel són pescar, empescar-se, repesca i piscina.

o podem dir més finament (Qui
peix vol menjar la roba s’ha de
mullar o Qui vulgui peixet que

es mulli la panxeta), però totes servei-
xen per expressar que qui vol alguna
cosa s’ha d’esforçar per aconseguir-la.
Ha de posar-hi una miqueta de la seva
part. Com és sabut, el poble català és
un poble amb una important tradició
escatològica que sovint s’ha volgut
bandejar dels registres escrits, però en
determinats casos, com el que ens
ocupa, això ha perviscut amb força.

Perquè és ben clar que Qui no sem-
bra no agavella o Qui no s’arrisca no
pisca. I ja és ben curiós que dos refra-
nys de significat idèntic hagin obtin-
gut pràcticament el mateix nombre de
vots i apareguin consecutivament en
aquest rànquing de refranys més po-
pulars.

En castellà també ho diuen gairebé
de la mateixa manera: Quien quiere
peces, que se moje el culo o Quien tru-
chas ha de pescar, las bragas se ha de
mojar (tot i que segurament la variant
més comuna és Quien algo quiere, al-
go le cuesta), mentre que en francès
l’animaló amb què expressen aquesta
mateixa idea és un altre: Qui veut du
miel, souffre l’abeille (‘Qui vulgui mel,
que pateixi l’abella’). En anglès tenim
els coneguts No pain, no gain (‘No hi
ha guany sense dolor’) i You can’t ma-
ke an omelette without breaking eggs
(‘No es pot fer una truita sense tren-
car ous’).

Josep M. Sugranyes, a Garbellada

H “Serveix per
expressar que qui
vol alguna cosa s’ha
d’esforçar per
aconseguir-la. Ha de
posar-hi una
miqueta de la seva
part

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 i Jordi

Palou, editat per
Cossetània

Edicions.

El mite

i ha una confusió molt evident en-
tre dos conceptes que no s’hau-
rien de barrejar. Una cosa és un

símptoma, i una altra de diferent és un
factor de risc. Els dos conceptes poden te-
nir alguna relació, ja que tenen a veure
amb amenaces per a la nostra salut, però
són coses diferents, i això es veu molt
clar en el cas del colesterol.

Colesterol! Ja gairebé sona com una
amenaça. La gent pregunta si tens coles-
terol o si t’has analitzat el colesterol. I un
valor just per sobre del límit que mar-
quen els laboratoris ja fa pensar en in-
farts, a canviar la dieta, a prendre medi-
caments i gairebé a fer testament. És tan
dolenta la fama que, si busques imatges
de colesterol a Internet, quasi tot són di-

buixos d’artèries taponades.
Realment el pobre colesterol és una de

les molècules més maltractades per la pu-
blicitat i la premsa. I això que és impres-
cindible per viure. De fet, a la pregunta
“tens colesterol?”, la resposta hauria de
ser: “soc viu, oi? Doncs aleshores segur
que sí que en tinc”.

Si per una estona podem oblidar les
dietes en parlar del colesterol, descobrim
que és una molècula molt interessant. Ja
sabeu que les nostres cèl·lules tenen una
membrana feta de lípids que les aïlla de
l’exterior. Aquests lípids són com les go-
tes d’oli que floten sobre l’aigua, primes,
fluides, i es poden fusionar. I de fet serien
massa fluides i no resistirien cap esforç si
no fos perquè en la seva composició hi ha
un tipus de lípid més rígid que els dóna el
grau just de consistència. Això ho fa el co-
lesterol.

I, per digerir el menjar, tenim el suc
gàstric (l’àcid de l’estómac) que desfà els
sucres i les proteïnes, però per desfer els
greixos que mengem ens cal la bilis, que
la fabrica el fetge. És allò tan amargant
que dóna color verdet a les vomitades.
Desagradable quan surt així, però im-
prescindible per digerir i absorbir els

H

El
colesterol
és perillós

“Realment el
pobre colesterol és
una de les molècules
més maltractades per
la publicitat i la
premsa. I això que és
imprescindible per
viure
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quest mite és en el fons una senzi-
lla exageració. Els gats no sempre
cauen dempeus. I qualsevol que

tingui gats i no en sigui un fanàtic podrà
confirmar-ho. Ara bé, encara que no sem-
pre caiguin dempeus, els gats són dels
animals que presenten una major eficà-
cia a l’hora de rectificar la seva postura
en una caiguda per tal de caure sense fer-
se mal.

Però, és clar, que siguin dels més hà-
bils a l’hora de caure no vol dir que sem-
pre caiguin bé. Si la caiguda és des d’una
distància no gaire gran, el gat simple-
ment no tindrà temps de rectificar la po-
sició i caurà de qualsevol manera. Un gat
que caigui des d’un segon pis segurament
caurà sobre les quatre potes, però si la
caiguda és des del llit molt probablement
caurà de costat. A la pràctica, tant se val,
ja que la caiguda és des de poca altura i no
prendrà mal.

De totes maneres, el mite reflecteix el
que va ser un problema durant molt
temps. L’habilitat dels gats per rectificar
la posició del cos mentre queien resultava
tremendament desconcertant. És molt
fàcil corregir la posició si tenim un punt
on recolzar-nos. Però sense cap lloc on
fer força les coses es compliquen molt i
molt. Durant molt temps, simplement no
se sabia com s’ho feien, els gats.

Tant és així que, l’any 1894, l’Acadè-
mia de Ciències de París va convocar un
concurs públic per trobar una explicació
física de com s’ho feia l’animal per caure
de quatre potes. Van caldre imatges deta-
llades del moviment que fan a mesura
que cauen per entendre com, en menys
de mig segon, poden posar-se en la posi-
ció correcta.

El principal problema era un detall de
la mecànica que obliga que el moment an-
gular del cos es conservi. A la pràctica, ai-
xò vol dir que, si un cos està caient sense
més, únicament pot girar una part del
cos si n’hi ha una altra que es mou en sen-
tit contrari. De manera que el gat se les
ha d’enginyar d’alguna altra manera.

Durant un temps es va pensar que la
clau era la cua. Que la movien com si re-
messin en l’aire i que això els permetia
rectificar la posició de la resta del cos.
Aquesta explicació tampoc no servia: els
gats sense cua també cauen de quatre po-
tes. Potser els costa una mica més, però
poden fer-ho, de manera que la cua no és
imprescindible.

Al final va resultar que els gats, a més
de tenir un esquelet extraordinàriament
flexible, com saben tots aquells que han
agafat un gat relaxat, saben aprofitar
tots els recursos de la física per moure’s

A sense violar cap llei de la mecànica.
El primer que fa un gat en caure és es-

tirar les potes del darrere de manera per-
pendicular al cos. Al mateix temps, en-
congeix les potes del davant. Això té un
efecte important a l’hora de controlar el
moment angular, ja que la manera com
respondrà serà diferent per la part del da-
vant i per la part del darrere. Heu vist al-
guna vegada els patinadors com giren?
Un moviment espectacular és quan van
girant sobre si mateixos i, de cop, ajunten
els braços al cos i, sobtadament, accele-
ren molt la velocitat del gir. Això és per-
què el moment angular depèn de com es
distribueix la massa respecte a l’eix de
gir. Quan el patinador ajunta els braços,
fa que aquesta distribució es modifiqui, i,
per mantenir el moment constant, la ve-
locitat augmenta.

Doncs el gat fa el mateix, però per
parts. En tenir unes potes estirades i les
altres encongides, pot girar la part del da-
vant del cos fins posar-se de cara a terra.
Això implica que la part del darrere tam-
bé giri en sentit contrari, però, com que
les potes estan estirades, el gir serà molt
menor.

Tot seguit el gat canvia la disposició de
les potes. Encongeix les del darrere i esti-
ra les de davant. Així pot girar la part pos-
terior del cos amb poc efecte sobre l’ante-
rior. Al final acaba encarat cap a terra i
amb les potes a punt per absorbir l’impac-
te de la caiguda.

Però, és clar, tot això requereix un
temps. Per això, si la caiguda és des de
poca altura el gat no tindrà temps de rec-
tificar la posició i podrem veure un gat ca-
ient d’esquena.

greixos. Doncs la bilis està feta bà-
sicament de sals biliars, que són de-
rivades del colesterol.

Encara més. Un altre compost
relacionat és la vitamina D. Una vi-
tamina? Doncs sí. La vitamina D té
diferents formes, però una, la D3,
es fabrica a partir de colesterol amb
ajuda de la llum del sol.

I no s’acaba aquí. Realment el co-
lesterol és una molècula molt agra-
ïda, i sense ella la vida seria molt
més avorrida, perquè moltes hor-
mones sexuals (progesterona, es-
trògens, testosterona) es fabri-
quen a partir del colesterol.

De manera que, els aliments que
“ajuden a fer baixar el colesterol”,
doncs millor que no. Almenys si no
tens cap excés alarmant de coleste-
rol. En tot cas, en una persona nor-
mal i sana, millor deixar el coleste-
rol tranquil·let, que fa molta falta.

I aquí arriba la confusió. És cert
que hi ha una relació clara entre ni-
vells molt elevats de colesterol i risc
de problemes cardiovasculars. I
fins i tot se’n coneix prou bé el me-
canisme. Però és un factor de risc,
no el símptoma d’una malaltia.
També el sedentarisme o l’estrès

tenen el mateix efecte i són factors
de risc. Per tant, el fet de tenir el
colesterol alt no vol dir que estiguis
malalt, si no és que el tens real-
ment molt alt. Aquí parlo de la ma-
joria de persones que passen per
poc els 240 mg/dl, que és el que
marquen els límits de les anàlisis
(si l’anàlisi dóna 2.000 mg/dl sí que
és un símptoma d’alguna cosa, eh!).

A la vida, el terme mitjà sempre
acostuma a ser el més assenyat. De
colesterol, com de tot, cal el just i
necessari, ni més ni menys. I, com
sempre, els límits són difusos. No
hi ha una ratlla que digui: fins aquí
no et passa res, i a partir d’aquí es-
tàs a punt de tenir un infart.

Que és un factor que cal contro-
lar? Sens dubte. Que cal amoïnar-
s’hi? Relativament, però no més
que pel fet de fer una vida sedentà-
ria o massa tensa. En tot cas, si
m’alimento de menjar porqueria,
estic tot el dia assegut a la poltrona
i tinc els nervis de punta, doncs
hauré de canviar moltes coses, i no
sols el nivell del pobre colesterol.

100 mites de
la ciència

“De fet, a la
pregunta “tens
colesterol?”, la
resposta hauria de
ser: “soc viu, oi?
Doncs aleshores
segur que sí que
en tinc”

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.

Els gats sempre
cauen dempeus
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Carlos Enrique Bayo Periodista d’investigació del diari Público

RELACIÓ · Bayo assenyala el doble joc que Abdelbaki es-Satty seguia
amb el CNI OMISSIÓ · Malgrat l’exhaustiu seguiment no es va aturar els
gihadistes i el CNI va ocultar la radicalització del cervell dels terroristes

uan queda un mes escàs
perquè es compleixin
dos anys dels atemptats
gihadistes de Barcelona

i Cambrils, el periodista Carlos
Enrique Bayo ha publicat una
sèrie d’articles al diari Público
que vinculen el cervell del grup
terrorista amb els serveis d’in-
tel·ligència espanyols.

Aquesta investigació periodís-
tica fa un any que es va posar
en marxa.
Més d’un any. Fa un any aproxi-
madament jo ja tenia les dades
per fer alguns dels titulars però
durant aquest temps he estat ve-
rificant i contrastant tot el que
m’estaven dient. N’hi ha molts
que diuen que no es pot publicar
res així si no es tenen docu-
ments oficials que ho certifiquin.
Precisament els serveis secrets
no fan cap document oficial,
amb segell i firma, perquè per al-

Q
Rosa M. Bravo
BARCELONA

“No hi veig cap
teoria de la
conspiració”

guna cosa són serveis secrets.
Fonts d’intel·ligència del CNI em
van posar sobre la pista amb uns
detalls que després he anat com-
provant, i diverses fonts m’han
confirmat que tot és autèntic.

Se sabia que Abdelbaki es-Sat-
ty era confident del CNI perquè
es va acabar filtrant.
La filtració, que semblava que
provenia de l’entorn de l’exco-
missari Villarejo, deia que l’ha-
vien visitat al centre penitencia-
ri de Castelló. Va ser una sola vi-
sita i el CNI em va dir que ho
van fer per protocol, han d’en-
trevistar algú detingut en con-
tacte amb gihadistes per veure
si els pot donar informació. Pe-
rò de cap manera el CNI va reco-
nèixer que fos el seu confident.

Els seus articles recullen un se-
guiment molt exhaustiu dels
terroristes.
Analistes d’intel·ligència i de la
policia d’investigació antiterro-
rista han coincidit que se seguia

exhaustivament uns telèfons
que havia proporcionat el ma-
teix confident. Es-Satty estava
fent doble joc. Jo no hi veig cap
teoria de la conspiració ni un
atemptat de falsa bandera. El
que hi ha segurament és una
gravíssima negligència. És nor-
mal que un servei d’intel·ligèn-
cia intenti aconseguir infiltrats
i confidents. Al confident, li han
de donar alguna cosa, i és la for-
ma de no ser deportat al Mar-
roc. Es-Satty ha de donar mate-
rial a canvi perquè vegin que es-
tà col·laborant. Un de les coses
que fa és proporcionar-los el te-
lèfon d’uns joves sense antece-
dents policials. Per què han
d’interessar al CNI si no és per-
què el confident els diu que s’es-
tan radicalitzant?

I, efectivament, els nois forma-
ven part d’un grup terrorista.
Al mateix temps és molt fàcil
per a Es-Satty dir als nois que
no donessin detalls quan parla-
ven entre ells.

La bústia morta no mostra acti-
vitat per part d’Es-Satty. Tenia
una altra manera de comunicar-
se amb el CNI?
A Alcanar van trobar unes res-
tes que els van donar una orien-
tació sobre la bústia morta, que
era molt recent. L’última con-
trasenya es va col·locar el juny
del 2017, dos mesos abans dels
atemptats. Ja no els estava do-
nant informació per la bústia
morta perquè estaven a punt
d’arribar al final del trajecte.

Un seguiment d’aquest tipus
sempre ha d’anar acompanyat
d’una autorització judicial?
Tenen permís judicial perquè
tenen un magistrat del Suprem
assignat a les tasques del CNI.
Si necessiten res que requereixi
una autorització judicial en de-
manen una de genèrica, i pas-
sen un paper amb uns números
de telèfons que el magistrat ni
sap a qui corresponen ni li im-
porta. Ho firma i ho autoritza
però de fet tenen carta blanca.

Si sabien tant els serveis se-
crets per què no van fer res per
aturar-ho?
Això és el que haurien de res-
pondre el CNI o les autoritats
competents.

Tan preocupant ha estat el si-
lenci mediàtic com el polític a
Madrid?
Sí, i ha estat indignant com
Sáenz de Santamaría, Zoido i
tants altres es van negar a acu-
dir al Parlament. Sí que hi va
anar l’exsecretari d’estat de Se-
guretat José Antonio Nieto, que
va dir en to autoritari que els
únics responsables de verificar
si s’havia radicalitzat Es-Satty
eren els Mossos, quan el CNI va
ocultar els informes sobre la se-
va radicalització. No és que hi
hagués descoordinació policial,
és que la manca de confiança de
l’Estat cap a la Generalitat era
de tal envergadura que feia que
no compartissin la informació
de l’amenaça terrorista posant
en perill la població catalana. ■

Carlos Enrique Bayo, periodista del diari Público que ha publicat una sèrie
d’articles sobre els terroristes i el CNI ■ CEDIDA
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a projecció pública que va as-
solir com a president del Bar-
ça va empènyer Joan Lapor-
ta a fer el salt al Parlament

–2010-2012– amb la coalició Soli-
daritat i a l’Ajuntament de Barcelo-
na després. Allunyat ara de la polí-
tica activa, i centrat en la seva tas-
ca professional com a advocat, La-
porta dissecciona l’escenari que
s’obre després del judici al Suprem.

Com a lletrat, i deixant a una ban-
da si és possible les seves idees
polítiques, com ha vist el judici?
D’entrada he vist una part acusa-
dora fent esforços per demostrar
una realitat inexistent, com és que
hi va haver violència. Als testimo-
nis que va citar se’ls notava molt
que anaven adoctrinats per inten-
tar demostrar aquesta realitat in-
existent, i, per tant, per a mi van
ser molt poc creïbles. I, també des
d’un punt de vista exclusivament
tècnic, les defenses van estar molt
bé. Van actuar amb molt de rigor, i
també van saber utilitzar la part
emocional, ja que s’estava jutjant
unes persones que havien tingut
un lideratge en el procés i que segu-
ien el mandat d’un poble. I, sobre
això, em va agradar especialment
que no és caigués ni en la súplica ni
el vassallatge.

L’independentisme sembla atrapat
en el debat de què s’ha de fer des-
prés de la sentència. Quina és la
seva visió?
En tant que es tracta d’un judici
que té molt de polític, la sentència
tindrà una finalitat política de dis-
suadir els qui ho vulguin tornar a
fer. Malauradament, serà un escar-

L
ment. Davant d’una eventual sen-
tència condemnatòria, Catalunya
haurà de demostrar que és un país
molt resistent, i entenc que hi hau-
rà mobilitzacions. Des del punt de
vista jurídic, el que caldrà fer és
anar a instàncies superiors, com el
Tribunal d’Estrasburg. No m’agra-
daria que res d’això passés, perquè
crec que el més just seria una abso-
lució, però, francament, no crec
que això acabi passant.

El vincle emocional entre Catalu-
nya i la resta de l’Estat ha quedat
irremeiablement fracturat?
Per a una part de catalans aquest
divorci ja hi era, i la situació actual
no ha fet res més que agreujar-lo. I
si la sentència és condemnatòria,
com malauradament crec que serà,
la situació serà molt difícil de refer.

I això, òbviament, serà un error per
part de l’Estat.

La política institucional ha estat a
l’altura del moment?
Veig la ciutadania desorientada,
angoixada, preocupada i empre-
nyada. I això és conseqüència que
des dels partits polítics han priorit-

zat els interessos partidistes i per-
sonals per damunt d’aquesta uni-
tat per la qual tothom advoca i no-
més el poble practica. I això és molt
preocupant, perquè ha fet que
aquesta unitat que la gent demana
ja no sigui possible. L’únic que veig
factible són fer estratègies conjun-
tes per a situacions concretes, però
hi ha un enfrontament històric en-
tre els partits d’esquerres catala-
nistes o independentistes respecte
dels de centredreta que, ara ma-
teix, és irreconciliable. I això és
molt trist. I decebedor. S’està per-
dent una oportunitat històrica, i
serà el temps, potser, qui ens dirà
si s’hauria d’haver administrat mi-
llor el resultat de l’1 d’octubre, i no
fer segons quins moviments que
ens han dut fins on som ara.

Però, paral·lelament, el moviment
independentista conserva una cer-
ta musculatura al carrer, no?
Tenim la gran sort que la gent inde-
pendentista encara es mobilitza.
Però ara ho fa de manera resistent,
de defensa o suport, ja no són mo-
bilitzacions per transformar la rea-
litat per avançar cap a la consecu-
ció d’un estat. I això, per mi, és el
que demostra que s’està esmico-
lant tot.

Es va saber administrar l’escenari
posterior a 1-O?
Això tant se val, ara. El que toca,
ara, és analitzar el present i el fu-
tur. A posteriori tots podem dir
que s’hauria d’haver administrat
millor el resultat de l’1-O, però van
haver-hi moltes pressions i presses
innecessàries. El pla sí que hi era, el
que també hi havia eren presses.
Aquest és un procés que si es vol
aconseguir per la via pacífica o de-
mocràcia, requereix temps, admi-

nistrar els avenços que aconseguei-
xes en l’àmbit social, empresarial,
polític... Que les estructures d’estat
no estaven fetes, ja se sabia bastant
abans de l’1-O. Per tant, l’únic que
em permeto dir, si el que toca és
mirar enrere, és que no es va saber
administrar el resultat d’un refe-
rèndum on ens van poder comptar.
I vam ser molta gent, i això té mol-
ta força. I abans d’eixamplar la ba-
se cal consolidar els que ja som,
perquè la gent està desorientada.

No veu possible aquesta unitat,
doncs?
Cal ser realistes perquè, si no, arri-
ba un moment que el que es genera
és cansament i frustració. Dos no
estan junts si tots dos no volen.
Aquesta unitat només la vol el po-
ble, que ja fa prou. Jo ja no hi crec,
en el mite, perquè aquesta unitat
de partits, si hi és, serà fictícia. I
per afrontar un procés d’aquestes
característiques, hauria de ser real.
La història no l’escriuen els perde-
dors, per molta raó que tinguin. I
per guanyar, la unió fa la força. I ai-
xò no és qüestió de lideratges, per-
què quan aquests són potents, però
el que preval són els interessos de
partit, acaben trinxats.

REALITAT · “Hi ha un enfrontament històric entre les formacions d’esquerres
independentistes i les de centredreta que, ara mateix, és irreconciliable. I això és
molt trist” ESTRATÈGIA · “Cal internacionalitzar la causa catalana... I cal fer-ho
amb els caps pensants que han arribat fins aquí amb coratge, decisió i coneixement”

El trampolí
del Barça
Nascut a Barcelona el
29 de juny del 1962 i
advocat de professió,
Joan Laporta va asso-
lir una gran transcen-
dència com a perso-
natge públic arran del
seu pas per la presi-
dència del Barça entre
els anys 2003 i 2010, i
en què ja va destacar
per les seves posicions
obertament sobira-
nistes. El següent pas
va ser entrar en la polí-
tica activa com a dipu-
tat al Parlament per la
coalició Solidaritat Ca-
talana per la Indepen-
dència (2010-2012) i,
tot seguit, com a regi-
dor a Barcelona
(2011-2015) amb ERC.

Joan Laporta Exdiputat i exregidor a l’Ajuntament de Barcelona

“La unitat dels
partits, si hi és,
serà fictícia”

Francesc Espiga
BARCELONA

Laporta, durant
l’entrevista ■ J. RAMOS

L’independentisme
encara es mobilitza
però ho fa de manera
resistent, ja no per
transformar la realitat

❝
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Es planteja tornar a la política?
No. El 2015 ja vaig decidir no conti-
nuar. Quan vaig fer el pas d’entrar-hi,
va ser per posar a disposició del país la
notorietat que havia tingut com a pre-
sident del Barça per buscar aquesta
unitat entre l’esquerra i el centredreta

catalanista. És a dir, unir Convergèn-
cia i ERC per assolir la independència.
Tenint clar, repeteixo, que aquest és
un procés en què cal temps, perquè o
ho fas per una via revolucionària, que
comporta molts riscos i sacrificis, o
per la via pacífica, democràtica i cívica,
que requereix molta paciència, unitat,
generositat des del punt de vista polí-

tic i dels partits. I això no s’està
donant.

Quina seria la seva l’estratègia?
S’ha de tornar a fer política i aconse-
guir, per exemple, el que s’ha fet a la
Cambra de Comerç en altres àmbits. I
ja que hem despertat la consciència
nacional, i que hi ha més de dos mi-
lions de persones, hem d’internaciona-
litzar la causa catalana, de manera or-
ganitzada i amb persones que puguin
desenvolupar aquesta tasca amb plena
llibertat i que no estiguin limitades. I,
evidentment, amb els caps pensants
que han arribat fins aquí amb coratge,
decisió i coneixement. S’han de con-
querir quotes de poder i influència.

I quin paper ha de jugar el Barça en
tot això?
Ha d’acompanyar aquest procés i, per
tant, ha d’estar dirigit per persones
que tinguin aquesta sensibilitat. Però,
insisteixo, també han de tenir la capa-
citat per generar ponts, i tenir l’espe-
rança que amb la internacionalització
del procés puguem tenir un referèn-
dum com el que van tenir a Escòcia. ■

L’entrevista completa a
www.elpuntavui.cat�

El Barça, com a club, ha
d’acompanyar el procés i,
per tant, ha d’estar dirigit
per persones que tinguin
aquesta sensibilitat

❝

El PSOE i Unides Podem
negocien per tenir un
acord de govern coincidint
amb la sessió d’investidu-
ra de Pedro Sánchez, que
començarà aquest migdia
amb el discurs del candi-
dat però que podria no
acabar fins dijous en una
segona votació. La vice-
presidenta del govern es-
panyol en funcions, Car-
men Calvo, va confirmar
en una entrevista a La
Sexta que els socialistes
intentaran arribar a la in-
vestidura amb “el progra-
ma i els noms tancats” i va
demanar “diligència, pru-
dència i capacitat per arri-
bar fins al final” amb l’ob-
jectiu d’evitar que conti-
nuï el bloqueig institucio-
nal a l’Estat. De fet, la vice-
presidenta va afirmar que
cal evitar arribar amb un
govern en funcions a la
sentència del Suprem so-
bre l’1-O o al Brexit brità-
nic.

Tot confirmant que ella
mateixa mantenia contac-
te amb el dirigent de Po-
dem Pablo Echenique per
fer possible l’acord, Calvo
va qualificar d’urgent
aprovar una reforma edu-
cativa i el pressupost. En
una entrevista a El Cor-
reo, la portaveu del go-
vern, Isabel Celaá, va re-
afirmar que els socialistes
no treballen amb la possi-
bilitat que la investidura
s’ajorni fins al setembre
perquè “juliol és el mes que
importa”. Celaá va justifi-
car no haver parlat amb
els independentistes per-
què no es vol que el govern
d’Espanya depengui d’ells
i va demanar al PP i Ciuta-
dans que “no es bloquegi la
investidura” perquè no hi
ha cap alternativa possible
a l’executiu presidit per
Sánchez.

Del paper d’ERC i JxCat
també en va parlar ahir el
diputat socialista català
José Zaragoza, a RAC1, en
què va assegurar que no es

tornarà a parlar amb ells
abans de la investidura
perquè la vice-secretària
general del PSOE, Adriana
Lastra, ja s’hi ha reunit per
explicar-los les polítiques
que es volen impulsar.

Veus del no a JxCat
Des de JxCat noves veus es
van afegir ahir pública-
ment a l’opinió dels que vo-
len votar no a Sánchez en-
capçalats pel president
Torra i l’exconsellera i cap
dels diputats a Madrid,
Laura Borràs. Tenint en
compte que JxCat ha deci-
dit finalment no donar per
segur el no fins a escoltar
els discursos de Sánchez i
Iglesias i conèixer quina
sortida s’ofereix al conflic-
te català, l’exconsellera
Clara Ponsatí va escriure
ahir al seu compte de
Twitter: “Si la setmana
entrant no veiem diputats
catalans votant no hau-
rem de concloure que la
repressió els ha derrotat a

tots, i que els independen-
tistes no tenim represen-
tació al Congrés.” També
el vicepresident del Parla-
ment, Josep Costa, va de-
fensar que és molt difícil
explicar que els dos partits
fessin “caure el govern” es-
panyol perquè es va aixe-
car de la taula de diàleg i
ara facilitin la investidura
sense tenir cap garantia
de diàleg. Un altre diputat
de JxCat al Parlament,
Pep Riera, va afirmar que
l’abstenció o el sí a Sán-
chez els faria còmplices de
“la renúncia partidista” i
els “desuniria de la gent”
que els ha votat.

El diputat d’En Comú
Podem Jaume Asens va
defensar en una entrevis-
ta a Catalunya Ràdio que
el futur govern espanyol
ha d’abordar una “taula de
diàleg” per parlar del refe-
rèndum, “d’un pacte de
claredat” com el del Cana-
dà o de la proposta que
plantegi el PSOE. ■

a Calvo confia tenir els noms i el programa a Ponsatí diu
que guanya la repressió si ERC o JxCat permeten investir

PSOE i Podem volen
acordar govern junt
amb la investidura

Redacció
BARCELONA

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

Les frases

“Volem ser garantia
d’un govern que
dialogui i creï una
mesa de diàleg
sense vetos”
Jaume Asens
PORTAVEU D’EN COMÚ PODEM
AL CONGRÉS

“Si no veiem diputats
catalans votant no
haurem de concloure
que la repressió
els ha derrotat a tots”
Elena Ponsatí
EXCONSELLERA I EXCANDIDATA
DE JXCAT EN LES EUROPEES

Calvo, en declaracions als mitjans aquest dimecres ■ EFE
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David Castillo
SANT ANDREU DE LA BARCA

er cinquena vegada consecutiva,
el socialista Enric Llorca ha acon-
seguit l’alcaldia de Sant Andreu
de la Barca, amb 10 regidors so-

bre 21. Nascut el 1954, Llorca és metge
de família a la tranquil·la localitat del
Baix Llobregat. Mentre camino de l’esta-
ció dels Catalans cap a la seu moderna de
l’Ajuntament no trobo ni un paper al ter-
ra. En un dels jardins del centre, a la pla-
ça de la Pau, un petit monument amb fo-
tografia per a Pere Casas Palau, alcalde
republicà de la localitat, desaparegut al
camp de Mauthausen l’agost de 1942.

Un quart de segle d’alcalde, un rècord...
Crec que és per casualitat, i t’ho dic sen-
se cap mena de modèstia. Sempre dic
que no soc un polític sinó metge en actiu.
Em vaig ficar a l’alcaldia per millorar el
meu poble i ja ha passat aquest quart de
segle. Quan vaig arribar aquí vam veure
que es podien fer moltes coses per a la
qualitat de vida dels ciutadans i ens hi
vam posar. Amb un equip de gent com-
petent em vaig decidir a participar-hi. No
m’havia implicat mai en política d’àmbit
local i som aquí des de 1995.

Sempre ha estat militant socialista?
Sempre. Des dels anys setanta, quan mi-
litava en les joventuts i vaig participar en
el congrés d’unificació. Després de la pri-
mera època em vaig dedicar a la carrera.

P
Què en recorda?
Doncs que després d’estudiar a l’Autòno-
ma vaig fer de metge rural a la Rioja. De
retorn a Sant Andreu, alguns companys
del partit em van proposar reintegrar-
m’hi. I aquí continuem.

Ha guanyat cinc vegades les eleccions,
és gairebé de Champions...
[Riu] No està malament, no.

Molts ciutadans només el coneixen a
vostè de batlle.
Alguns sí, força gent, per aquest motiu
em satisfà que hi continuïn confiant
d’una manera tan àmplia. Suposo que la
confiança prové dels projectes que hem
anat assolint junts. Quan n’hem acabat
uns, n’han sorgit uns altres. També t’he
de dir que he continuat perquè la gent
del poble m’ha animat, no per una qües-
tió personal. El que havia de ser una in-
tervenció política puntual s’ha prolongat
en el temps un quart de segle.

36 anys també de metge, a més de famí-
lia. Ha estat complementari?
Sempre ho he intentat compaginar. No
és fàcil perquè les dues coses exigeixen
molta dedicació i hores de treball, però hi
estic acostumat perquè ja vaig fer la car-
rera treballant, i aquesta va ser la meva
base. Intento fer-ho el millor possible. Al
matí soc a l’ajuntament i, a la tarda, al
CAP fent de metge a la consulta.

Podria fer només d’alcalde?
Molta gent m’ho diu, però sempre que

em pregunten pels càrrecs polítics els
contesto que la meva professió és la de
metge, no de polític.

És vostè una ‘rara avis’.
No és gaire freqüent, però n’hi ha alguns.

És semblant la professió, tal com l’en-
tén, amb el servei de la política?
I tant! Nosaltres com a metges el que in-
tentem és millorar la salut dels nostres
pacients, que superin els problemes de
les malalties, o que les puguin compagi-
nar amb la vida quotidiana. Com a regi-
dors i alcaldes, volem que els nostres ciu-
tadans visquin de la manera més confor-
table possible. Sempre amb l’objectiu de
superar els problemes urbans que pu-
guin tenir i dotant la població de més ser-
veis i més eficàcia.

Amb 64 anys ha pensat a descansar de
dues feines força estressants?
Home, tinc la meva dona que sempre em

diu que hauria de començar a pensar de
deixar algunes activitats. La veritat és
que em sento bé, dinàmic i optimista.
Tinc força per tirar endavant, m’agrada
una cosa i m’agrada l’altra. La gent em
dona suport i ens vota massivament.
L’altre dia, als vestidors, un altre metge
em va comentar que l’emprenyava el vic-
timisme d’alguns companys amb relació
a l’excés de feina. És cert que en alguns
moments ho passem malament, tant per
la pressió com pel personal limitat, però
tot i així em resulta estimulant. Tinc la
sort de treballar en el lloc que m’agrada i
a sobre em paguen per fer-ho. Excepte
en els moments en què arribem a situa-
cions crítiques, amb molt estrès per acu-
mulació de feina, gaudeixo plenament de
les dues dedicacions.

I a l’alcaldia?
Home, té les seves coses bones i les do-
lentes. Les dolentes provenen de quan
no pots donar resposta a demandes jus-

RÈCORDS · El batlle socialista, de 64 anys, ha guanyat cinc
cops, des de 1995, les eleccions municipals, aquest cop amb
10 dels 21 regidors METGE · El discurs continua equiparant la
política i la medicina. Encara és metge de família del poble

ELS NOSTRES ALCALDES
SANT ANDREU DE LA BARCA

Enric Llorca (PSC)

“La meva
professió és
la de metge,
no de polític”
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tes que provenen d’un sector o d’una per-
sona.

Com s’ha de valorar i discriminar?
Sempre has de mirar de fer les coses per
a tothom, per a la col·lectivitat, fet que
de vegades pot crear incomprensions.
Lluitar contra tot l’aparell administratiu
també és força difícil. La gent es pot pen-
sar que podem arribar aquí i tirar en lí-
nia recta, però els procediments no sem-
pre són fàcils. S’ha de lluitar, però la sa-
tisfacció que projectes alguna cosa i tira
endavant és estimulant. Quan dissenyes
un projecte per ajudar la gent i l’aconse-
gueixes dur a port, quedes ben content.
Nosaltres som a la primera línia, i això
comporta frustracions, però també pots
comprovar els fruits de la teva feina.
Veure fer allò que has volgut construir i
que has dissenyat, i veure-ho per la fines-
tra, amb les millores que comporta per a
un col·lectiu, no té preu.

El fa sentir-se còmode?
Quan et trobes gent pel carrer i t’agraei-
xen coses que ens han fet lluitar durant
anys, et sents especialment recompen-
sat, t’omple de satisfacció.

De la mateixa manera que a l’alcaldia li
poden preguntar per símptomes o ma-
lalties, s’ha trobat a la consulta que li
preguntin per temes de l’alcaldia?
I tant! Alguns em venen amb allò del:
“Doctor, ja sé que això no és d’aquí, però
ja que soc aquí voldria dir-li...” En fi, in-
tento escoltar tant com puc i, si ho puc
solucionar, prenc nota i endavant... Si és
una demanda més concreta, els recoma-
no que demanin hora als serveis de
l’Ajuntament o a la meva secretària per-
què els puguin explicar el que calgui o so-
lucionar-ho com pertoca. Hi ha una en-
tente cordiale en aquest sentit, però a ve-
gades sé que el contacte directe fa que no
es puguin preguntar coses que no són on
toca. No passa res.

Com ha viscut a l’alcaldia el procés i les
seves conseqüències?
Ens ha afectat a tots d’una manera im-
portant. El que veig és que nosaltres
abans de tot aquest enrenou manteníem
un clímax social en què no hi havia una
divisió. Tothom es podia expressar de la
manera que volgués. El procés ha creat
una fractura social que costarà superar.
Primer perquè hi ha una divisió i segon
perquè cal admetre que si hi ha una opi-
nió diferent és difícil la comprensió. No
dic qui té raó o no la té, sinó que hem de
garantir els mecanismes per poder pen-
sar diferent. Això pot semblar fàcil, però
no tothom ho té integrat.

Com veu que tants antics membres del
PSC hagin nodrit l’independentisme?
Tothom té dret a pensar com vulgui, però
un dels trets positius del Partit Socialista
és respectar la llibertat de pensament
dins els paràmetres que fixen la nostra
actuació política. El que sí que m’ha estra-

nyat ha estat quan alguns diuen que es
pot pactar amb uns i no amb els altres. Ai-
xò, francament, s’escapa de la meva com-
prensió política, més encara quan cadas-
cú ha pactat al seu territori com ho ha
considerat oportú. És un galimaties im-
possible. El que sí que et puc dir és que
l’únic que està en una posició més centra-
da és el Partit Socialista, que pot pactar i
parlar amb pràcticament tothom. Ho pot
fer perquè respecta les normes sense que
signifiqui cap daltabaix.

Com ho veu des del seu entorn?
El que veig és que durant aquest procés
hi ha hagut molta gent que s’ha radicalit-
zat, i ara costarà recuperar els extrems,
que es veuen molt llunyans. Hi ha gent
que ens ha deixat, ha abandonat el partit
i està ficada en posicions radicalitzades,
mai els havia sentit manifestar-se amb la
rotunditat amb què ara es manifesten.
És evident que tothom té dret a evolucio-
nar. També qui hagi considerat que el
PSC ja no era el seu espai idoni. S’ha de
respectar.

Vostès han estat com el planter de gent
cap a l’independentisme o cap a Ciuta-
dans, tot i que el partit electoralment ha
sortit reforçat...
El procés ha comportat que gent que es
mantenia en posicions moderades s’hagi
radicalitzat, en un sentit o en un altre.
Aquest fenomen ha comportat que s’ha-
gin pogut sentir incòmodes dins el nos-
tre partit. Potser també perquè el PSC
no s’ha decantat a una banda o a una al-
tra. Mantenir la posició de ser en un cen-
tre amb capacitat de dialogar amb tot-
hom que vulgui és el que ens ha reforçat.

Després que el Partit Socialista sembla-
va haver entrat en decadència, ha gua-
nyat les eleccions, tant les generals com
globalment les municipals d’aquí. Com
explica això enmig de les desercions?
Mira, la gent ha confiat en nosaltres per-
què en política el primer que has de fer és
ser conseqüent i coherent. El Partit So-
cialista ha marcat una línia i l’ha seguit,
diguin el que diguin els nostres detrac-
tors. El que realment despista és que
avui diguis blanc i demà diguis negre. O
demà passat, que no era ni blanc i negre.
Has de tenir una visió a llarg termini, no
immediata. El que no es pot fer en políti-
ca és enganyar la gent. Hi ha grans sec-
tors de l’electorat que s’han sentit desen-
ganyats, i això és negatiu. Aquí, el Partit
Socialista ha passat uns moments difí-
cils, però ens hem sabut sobreposar. La
nostra posició no era predominant, però
la nostra manera coherent d’actuar de
manera continuada, sense radicalismes,
ens ha reforçat. És a la vista i la gent ens
ha percebut com a valor segur, i no efí-
mer vinculat a les circumstàncies i als
daltabaixos. Tothom deia que ara les ma-
jories absolutes serien difícils, i pràctica-
ment les tenim o les voregem.

Com ho interpreta?
Doncs que la gent ha recuperat la capaci-
tat de poder discernir entre la coherèn-
cia i el que no ho és. També han après
que tot el que diuen alguns no és veritat.
Sortosament ho han vist. La crisi ens va
afectar decisivament i el descontenta-
ment ha provocat radicalismes. Els que
prometien només han aconseguit que els
problemes continuïn o augmentin. ■

Home conciliador i format per ell mateix, Enric Llorca és un lluitador de fons
que es va pagar la carrera de medicina a la UAB treballant en els oficis més di-
versos fins acabar de metge rural a la Rioja. També es va diplomar en econo-
mia de la salut i gestió de serveis sanitaris per la Facultat d’Econòmiques de
la Universitat de Barcelona. La seva estadística l’avala: 36 anys de metge i 25
al capdavant de l’alcaldia de Sant Andreu de la
Barca, on ha guanyat cinc eleccions mu-
nicipals consecutives. Continua treba-
llant com a metge de família i és un
conversador nat: sempre que té
oportunitat dedica el temps a la
tertúlia amb amics i coneguts. En-
tre les seves activitats també cal
destacar que, entre el 1990 i el 1993
va ser director mèdic a l’Hospital
Comarcal d’Igualada, i entre el 1993 i
el 1995 va ser precursor i coordinador
de l’àrea bàsica de salut (ABS) de Sant
Andreu de la Barca. Infinitat d’iniciatives
sobre la salut i la cultura es porten a ter-
me a la ciutat, que ell anomena encara
“poble”. En la conversa demos-
tra ser un conversador cor-
dial i afable. Els seus re-
cords són cap a la seva
mare, nascuda a Alme-
ria. ■

Mitja vida fent de facultatiu i mitja
de batlle

Sempre que em pregunten
pels càrrecs polítics, els
contesto que la meva
professió és la de metge,
no de polític

❝ ❝Tinc la sort de treballar
en el lloc que m’agrada
[de metge] i a sobre
em paguen per fer-ho

Sempre has de mirar de fer
les coses per a tothom, per
a la col·lectivitat, fet que
de vegades pot crear
incomprensions

❝
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La graella

TV3

   06.00   Notícies 3/24.  
  09.00   Els matins. 
 Amb Pere Bosch. S’entrevista avui 

el vicepresident del Govern català, 
Pere Aragonès. Més tard, s’analitza 
l’actualitat del dia, amb especial atenció 
al debat per a la investidura de Pedro 
Sánchez, que comença a les 12 h. I 
també es parla del documental Serás 
hombre, que denuncia el patriarcat 
encara present en la societat actual, 
amb la directora de la pel·lícula, Isabel 
de Ocampo, i el cineasta i activista 
trans Pol Galofre 

  12.00   Notícies 3/24.  
  14.00   Telenotícies comarques. 
 Amb Núria Solé. 
  14.30   Telenotícies migdia. 
 Amb Carles Prats. 
  16.00   Tot es mou. 
 Amb Montse Tió i Míriam Riau. 

Magazín d’entreteniment que no perd 
de vista l’actualitat. Un programa 
fresc i proper, en què els presentadors 
s’acosten d’una manera informal i 
distesa als esdeveniments del dia a dia. 

  20.20   No tenim vergonya  .  
  21.00   Telenotícies vespre.  
  21.55   Les de l’hoquei.  
  El club: Les noies s’han distanciat des 

de l’últim partit i això fa que la Raquel 
es trobi molt sola, sense el suport 
de cap d’elles, i especialment sense 
el de la Berta. La capitana de l’equip, 
per la seva banda, s’enfronta amb el 
seu futur: els resultats de la prova 
de la selectivitat i la decisió que ha 
pres la seva mare. (Últim capítol de la 
temporada.) 

  23.00   Al cotxe.  Els convidats d’avui són 
Anna Bertran, actriu que col·labora 
a Polònia, i Tomeu Penya, que 
recentment ha tret un nou disc. 

  23.45   Control T. 
 Programa d’humor amb Thais Villas. 

Els convidats del programa d’avui són 
Eduard Farelo, Marc Giró, Anna Bertran 
i Alba Florejachs.  

  00.30   Més 324.    Amb Xavier Graset.  
  02.05   Gran reserva.    
  02.48   Ritmes a l’estudi.  
  03.48   Blues a l’estudi.   

SUPER 3 / 33
       08.16   Mya Go  
  08.33   Mic  .  Inclou El Mic i els seus amics 
  09.00   Els Mini Ninges  
  09.24   Oddbods  
  10.00   En Grizzy i els lèmmings  
  10.42   Els bons ossos bruns: Un estiu 

solprenent  
  11.06   Prodigiosa: Les aventures de 

Ladybug i Gat Noir  
  11.50   Avatar: l’últim mestre de l’aire  
  12.36   El detectiu Conan  
  13.19   Geronimo Stilton  
  14.05   L’inspector Gadget  
  14.28   Els germans Kratt  
  15.13   Bola de drac Z  
  16.00   Comptem amb la Paula  
  16.22   Dino tren  
  17.00   El Mic i els seus amics.    
  17.27   Dot  
  17.58   Bola & Bill  
  18.24   Oddbods  
  19.07   Prodigiosa: Les aventures de 

Ladybug i Gat Noir  
  19.52   Els germans Kratt  
  20.35   En Grizzy i els lèmmings  
  21.10   Salve, rei Julien!    
  21.55   El gran dictat.     
  22.17   Història de la humanitat.  
  23.12   El lloc dels fets  .  Inclou La foguera 

de les deïtats-Amfi teatre de Tarragona 
i L’arribada del nen rei-Seu Vella de 
Lleida. 

  00.05   Art endins.  
  01.06   Cine.   Entre el cel i la terra. 

Trenta anys d’Aiguamolls de 
l’Empordà  .   

  02.05   La tragèdia del Manchester 
United.   

La nostra graella

www.elpuntavui.tv

10.30 Notícies locals.  
11.00 Fòrum gastronòmic Girona 2018.

Reemissió. 
12.00 Notícies locals.  

15.00 Connexió Parlament. Comissió
d’Interior.

18.00 On tot comença. Reemissió. 
18.30 Castells en xarxa. Reemissió. 

20.30 Notícies locals.  
21.30 L’illa de Robinson. Reemissió. 
22.30 Notícies locals. Inclou L’informatiu

Anoia, L’informatiu Tarragona, L’informatiu
Tortosa, L’informatiu Barcelona i L’informatiu
Maresme. 

NOTA: Aquesta programació podria quedar alterada
per la durada de la comissió d’Interior al
Parlament.

La televisió

Comissió d’Interior
Retransmissió en directe de la sessió informativa de
la comissió d’Interior amb el conseller de l’Interior,
Miquel Buch, sobre l’actuació dels Mossos d’Esqua-
dra en el desallotjament de famílies vulnerables a
Manresa el 25 de març de 2019 i sobre la creació
d’una unitat policial de seguretat per al president de la
Generalitat. També respondrà a diferents preguntes
dels grups parlamentaris. I sessió sobre els canvis en
la prefectura del Cos de Mossos d’Esquadra. 

15.00 CONNEXIÓ PARLAMENT

Natàlia Frigola, advocada, i Afra Blanco, sindicalista,
participen en la tertúlia de l’edició d’avui del progra-
ma informatiu d’El Punt Avui Televisió L’illa de Robin-
son, conduït per Ferran Espada.

Resum del més destacat del dia

19.30 L’ILLA DE ROBINSON

13.00 XV EDICIÓ DE LA UPEC

Conseqüències d’un judici
històric
El periodista David Miró, del diari Ara, va moderar el
debat Conseqüències d’un judici històric. Hi van par-
ticipar la periodista especialitzada en investigació del
Diario Público Patrícia López, la periodista i escripto-
ra d’Eldiario.es Elisa Beni i el catedràtic de dret penal
de la UB Joan J. Queralt, dins el marc de les jornades
de la quinzena edició de la UPEC (Universitat Pro-
gressista d’Estiu de Catalunya).

www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45

Atenció al client972 18 64 80 i també aatencioclient@elpuntavui.cat
801175-1211473L

El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

ELS CATARRES +
SUU

Fòrum Romà d’Empúries,
dissabte 10 d’agost, 
a les 10 del vespre 

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 22 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda, 
i divendres 
de 8 del matí a 2 de la tarda

Cal presentar 
la targeta 

directament 
a la taquilla

DINOSFERA

C. de les Escoles, s/n
Coll de Nargó
(Alt Urgell)

Preu de 
l’entrada: 3,50 euros

Cal presentar 
la targeta 

directament 
a la taquilla

MUSEU DE LA 
CONCA 
DELLÀ

C/ del Museu, 4 
Isona 

(Pallars Jussà)

Preu de 
l’entrada: 3,50 euros

Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta

de subscriptor

MUSEU DE LA
CIÈNCIA I DE
LA TÈCNICA 

DE CATALUNYA
Rambla d’Ègara, 270

Terrassa

Preu de l’entrada:
4,50 euros

OFERTA 2x1 
LIMITADA

OFERTA 2x1 
LIMITADA

OFERTA 2x1 
LIMITADA

WATER WORLD / AQUADIVER
Temporada 2019

OFERTA 2x1
Preu: 35 euros

(No acumulable a altres ofertes i/o promocions)

PARCS AQUÀTICS

Cal descarregar el val del nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta de subscriptor

ESCAPADA ★★★★
A L’HOTEL PALACIO

DEL OBISPO 
PACK RELAX PIRINEU OSCA

Plaza Coreche, 2 de Graus (Osca)

El paquet inclou:
3 nits d’allotjament + esmorzar
+ 1 h SPA privat per a 2 pers. +

visita celler Tast de vi per a 2 pers.
+ 1 dinar de tapes per a 2 pers. a la
cafeteria restaurant Casa del Baró

De diumenge a dijous 
(subjecte a disponibilitat)

OFERTA LIMITADA
Preu: 219 euros per 2 persones

Per a reserves, cal trucar al telèfon 974 545 900.
Cal identificar-se com a subscriptor d’El Punt Avui en el

moment de fer la reserva i presentar la targeta

ACTIVITATS
AQUÀTIQUES
Kayaks & Paddle Surf 

Cavall Bernat

Platja de Cavall Bernat de
Platja d’Aro. De dilluns a

diumenge, de 2/4 de 10 del
matí a 7 de la tarda 

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu: 15 euros (1 hora)
Per a més informació

www.kayakscavallbernat.com

Reserves al telèfon 637 47 26 65
Cal presentar la targeta de subscriptor a la taquilla 

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado
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