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L’arc que es
tensa
“C

on cobardía
nunca se vence
al nacionalismo.”
Aquesta va ser la conclusió bèl·lica d’Albert
Rivera, el 29 d’abril de
2018, en el tuit on va ensenyar el rostre
dels nou professors de l’IES El Palau de
Sant Andreu de la Barca que eren investigats per haver assenyalat els fills
de guàrdies civils que estudiaven en el
centre, l’endemà de l’1 d’octubre: “Los
maestros separatistas que señalaron
públicamente. La fiscalía les investiga
por delitos de odio.” Aquell mateix dia,
un diari madrileny titulava “Los nueve
profesores catalanes de la infàmia” i
n’ensenyava les cares i en deia els
noms, i un altre rotatiu parlava de “l’infern” que estaven vivint aquells nens,
assetjats per uns vils professors inflamats de rancúnia.
Però ha passat el temps, més d’un
any, i resulta que la justícia espanyola
ha arxivat la causa contra els docents.
Tot i que la fiscalia ha recorregut contra la decisió, el cert és que no han trobat indicis per condemnar-los. És a dir,

Els professors de l’IES El Palau
de Sant Andreu de la Barca
estan exculpats, però el tuit de
disculpa de Rivera no s’ha
publicat, perquè no existeix
de tot aquell enrenou, de les televisions davant l’institut per recollir declaracions, àvides de sang; de les hipotètiques dianes al clatell dels fills de
guàrdies civils; de les comparacions
amb els anys de plom del terrorisme;
de tot allò, res. Els professors simplement van entendre que educar també
vol dir posar sobre la taula els problemes que afecten la comunitat i oferir
eines per debatre’ls i viure la història
no pas com a comparses sinó amb coneixement de causa. És a dir, van fer la
seva feina. El tuit de disculpa de Rivera
no s’ha publicat. Perquè no existeix. En
la dinàmica dels temps que corren, importa només l’arc que es tensa i la fletxa que en surt disparada. Amb el buirac ple de noves fletxes que faran mal i
incitaran a l’odi, ara sí. Ara sí: la infàmia
de l’acusació burda, del dit que marca
el camí de la ira, del menyspreu. La covardia és no reconèixer l’excés malvat
que va ferir persones dignes, mestres
responsables. La valentia és admetre
que la veritat venç la injúria. Però això
no figura a la seva llista de prioritats
morals.

Ombres d’estiu
Imma Merino

Els actors més guapos del món

A

l final de l’ombra d’ahir recordava que la més gran emoció cinematogràfica de la meva tia
Maria va ser veure El doctor Givago
en pantalla cinerama. Ella creia que
Omar Shariff, l’actor egipci que encarna el protagonista de la pel·lícula
dirigida per David Lean, era l’home
més guapo del món. Estic força
d’acord amb la meva tia, o almenys
que ho és a les imatges d’El doctor Givago, de la mateixa manera que podria dir que Julie Christie, interpretant Lara, em sembla la dona més
guapa del món. Ho he tornat a pensar
en reveure el bell moment en què Givago i Lara es veuen per primer cop al
film sense que s’esdevingui així a la
novel·la: com en una anticipació del
final en què ell creu que la veu des
d’una tramvia, coincideixen en un
trajecte (Givago s’asseu darrere seu) i
s’observen fugaçment, quasi imperceptiblement, com una premonició
abans que ella baixi del tramvia.
A la novel·la, la primera vegada que
Givago, encara un adolescent, veu Lara, d’esquitllentes, és amb motiu
d’una situació delicada. Iura ha seguit

“
Omar Shariff,
l’actor egipci
protagonista d’‘El
doctor Givago’, era
l’home més guapo
del món

Alexandre Alexàndrovitx (qui, junt
amb la seva esposa, van acollir-lo
quan, essent un nen, va morir la seva
mare mentre que el pare, dilapidant
la fortuna familiar, feia temps que els
havia abandonat) que, al seu torn,
acompanya el metge Fidei Kazimirovitx a una casa on assisteix una dona,
Amàlia Karlovna, que ha volgut suïcidar-se. Això perquè sospita que la seva filla (Lara, que aleshores només té
17 anys i així, doncs, no és gaire més
gran que Givago) és l’amant del seu

amant, Victor Komarovski. És cert.
Komarovski, ben relacionat amb els
poderosos, sedueix Lara, que se sent
afalagada i a la vegada tan atrapada
per aquell home que l’odia. Com
s’odia ella mateixa per no haver-s’hi
resistit i no fugir-ne.
Aquest passatge de la novel·la es
reprodueix a la pel·lícula, però amb
variacions. Givago no és un adolescent, sinó que acaba de llicenciar-se
com a metge (Lara, en canvi, té els
mateixos 17 anys que a la novel·la) i
acompanya el seu professor de medicina, Boris Kurt, reclamat per Komarovski. Quan aquest demana al professor (un personatge que fins ara no
he trobat a la novel·la) parlar-li confidencialment, Iura explora la casa fins
que es reprodueix una imatge descrita a la novel·la (“a la part oposada a la
taula de menjador, coberta amb unes
tovalloles de punt de ganxet, una noia dormia en una butaca abraçada al
respatller”) amb la bellesa afegida
que, a través d’un vidre i a la penombra, només en veu un braç abans que
Komarovski obri el llum. David Lean,
quin cineasta més delicat.
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‘This is the real Spain’

S

“
Coi, quin
“referent mundial”
la no investidura de
Pedro Sánchez, no?
Jo no sé si la culpa de la no investidura
és de Pedro Sánchez o de Pablo Iglesias (tanto monta, monta tanto, un
cop el segon ja s’ha empassat la defensa del dret a l’autodeterminació a canvi de ser al govern), però la d’ahir va
ser una bona radiografia. Lamentable,
però real. Fa anys que sento a dir que
l’independentisme s’ha instal·lat en
un incomprensible tot contra Espanya. Però a mi em sembla (i aquests
dies de debats de no investidura ho
han deixat clar) que és Espanya qui no

De reüll
Marta Monedero

l Nil és més que un riu. L’artèria que guixa de verd les
dues ribes mil·lenàries que fan bategar la vida dels
centenars de pobles que habiten la conca fluvial més
llarga de l’Àfrica. “Egipte és un do del Nil”, deia Heròdot.
Per tant, és lògic que els egipcis sempre n’hagin estat
molt pendents. Tampoc és forassenyat que ara es
mobilitzin davant l’augment de les illes de plàstics que
floten no només en el tram ample del riu, quan travessa
el gran Caire, sinó que s’estenen fins a Assuan.
La brossa s’escampa com una taca d’oli i la
contaminació engoleix els recursos
Iniciatives per naturals abocant l’entorn del riu de
la vida a una situació d’emergència.
recollir
fer-hi front, agències
plàstics al riu Per
internacionals i iniciatives com
de la vida
VeryNile, amb el suport de
egipci
confraries de pescadors, navegants
i esportistes de la federació de rem,
promouen campanyes de recollida
dels residus en què participen persones refugiades de
Síria, el Sudan, Etiòpia, Somàlia, el Iemen. En un sol dia,
treballant junts de sol a sol, van recollir més d’onze
tones d’escombraries que van acabar en un centre de
reciclatge de la capital.
De tota manera, tan important com netejar de
plàstics el Nil per evitar que acabi ofegat, és que
propostes com aquesta ajuden a canviar la percepció
que molts egipcis tenen sobre les persones refugiades.
I, alhora, aquestes últimes se senten útils en oferir un
retorn a les societats d’acollida. Tothom hi guanya.

en vol saber res, del que passa a Catalunya. Perquè és això, el que els ha impedit arribar a cap acord. El PSOE no
es pot permetre compartir govern
amb ningú que no estigui disposat, de
totes totes, a aplicar els 155 que facin
falta contra Catalunya. Ni les crides a
la responsabilitat ni els avisos del
PNB, de Bildu i sobretot d’ERC anunciant un cataclisme si hi ha un 10-N i
un futur govern de dretes (quina ironia, ahir, sentir Gabriel Rufián demanant seny als qui fan piulades), van
servir de res. Ahir vàrem veure la
imatge de l’Espanya real. La d’un president que supera mocions de censura
però no plens d’investidura, que fa
com si tingués majoria absoluta, que
rep 155 vots en contra –quina altra
gran ironia!– i la d’un Congrés en què
només poden votar 346 dels 350 diputats perquè quatre són a la presó. A la
presó! Segur, que el problema el tenim
a Catalunya?

Les cares de la notícia
PRESIDENT DEL GOVERN EN FUNCIONS

Pedro Sánchez

El Nil
s’ofega

E

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/cdr4jf

EDITORIAL

A la tres
e’n recorden, del vídeo aquell que
a principi d’any, a les portes de
l’inici del judici de l’1-O, la secretaria d’Estat España Global del Ministeri d’Afers Estrangers feia circular
per contrarestar la versió que explicava d’Espanya l’independentisme? This
is the real Spain, es deia la campanya.
Amb la imatge i la veu de suposades
grans personalitats espanyoles, parlaven d’Espanya com una democràcia
totalment consolidada i d’un país que
s’ha convertit en “un referent mundial”. Coi, doncs, ahir, quin “referent
mundial”, veient la no investidura de
Pedro Sánchez, no? Ahir sí que vàrem
veure l’Espanya real. Una Espanya en
què les forces polítiques són incapaces
d’arribar a acords per governar (vergonya aliena, sentint les intervencions
de segons quins líders polítics), i una
Espanya que va demostrar (que va tornar a demostrar) que viu millor contra
Catalunya que no pas amb Catalunya.

Accedeix als
continguts del web

Principal responsable

-+=

Segona votació i segona derrota del líder socialista en l’intent de ser investit president del govern
espanyol. Han passat tres mesos des del 28-A,
però els interessos electorals primer i les línies
vermelles i vetos després han boicotejat la negociació d’un govern amb Podem.
PRIMER MINISTRE DEL REGNE UNIT

Boris Johnson

Tirant pel dret

-+=

El nou primer ministre britànic s’ha estrenat
anunciant que aprovarà una llei perquè els milers
d’europeus que viuen i treballen al país s’hi puguin
quedar sense problemes, però també anunciant
guerra amb la UE, amb un Brexit dur i sense la
factura econòmica acordada amb el govern May.
CANTANT I COMPOSITOR

Miquel Abras

Músic de llarga trajectòria

-+=

Nascut a la Bisbal d’Empordà fa 41 anys, aquest
músic vocacional fa dues dècades que s’hi dedica,
però Entre mil vidres trencats (2006) va ser el seu
gran debut com a solista. Ha editat 8 àlbums–els
dos últims, gairebé simultanis– i prepara un disc
en directe. Incansable i únic en la seva espècie.

Fracàs i
ultimàtum
Pedro Sánchez ha fracassat
de nou a aconseguir els suports necessaris per governar. La
moció de censura contra Rajoy fa
poc més d’un any li va sortir bé, però
no va poder ni tramitar els seus
pressupostos a la tardor i, tres mesos després de les eleccions del 28A, les negociacions entre el PSOE i
Podem tampoc han servit per superar la investidura i el bloqueig polític
i institucional a l’Estat espanyol, ans
al contrari, han explicitat l’absoluta
victòria de l’obstruccionisme, els
càlculs electorals i els interessos de
partit sobre l’interès dels ciutadans i
el sentit d’Estat.
Les culpes estan repartides, però
la responsabilitat més gran és de
Pedro Sánchez i el PSOE, que han
demostrat tenir menys por de la paràlisi de govern i de la decebedora
perspectiva d’unes noves eleccions, que de donar-li a Podem
l’ocasió de consolidar-se com a formació de govern, assumir el protagonisme de l’acció social i recuperar força i crèdit com a partit de referència de l’esquerra. O de compartir govern amb una formació
que trenca la seva estratègia de
cordó sanitari a l’independentisme,
ja sigui amb el dret a decidir o amb
la iniciativa per rescatar el conflicte
amb Catalunya de la deriva judicial
amb canvis al Codi Penal.
La batalla pel relat d’aquest nou
fracàs ha presidit les hores prèvies i
posteriors a la votació amb retrets,
filtracions, discursos de bons i dolents i desconfiança mútua, de nou
amb més preocupació per justificar-se davant els ciutadans que per
aplanar el camí per a un futur acord
que respongui a l’encàrrec dels ciutadans i salvi la legislatura, però
l’ultimàtum està plantejat: o acord
al setembre o eleccions al novembre. La qüestió continuarà sent si
uns i altres treballaran pensant en
l’acord de govern o en la campanya
electoral.
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Adeu a Alemanya
El president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, clou
l’estada a Alemanya i confirma
la pròxima activació del Consell
de la República a Waterloo.

Full de ruta

En plena ària ‘Quando le sere
al placido’ de ‘Luisa Miller’,
una mosca rondava Beczala
pre a l’escena rondant la cara de Beczala. “Tutto è menzogna, tradimento,
inganno!” (Tot és mentida, traïció, engany!”), va entonar el tenor polonès
tot fent un primer intent de capturar la
mosca obrint i tancant el puny en el
moment de pronunciar la paraula engany. No va tenir encert i la mosca va
continuar rondant la seva cara, amb
risc d’introduir-se a la boca o d’esguerrar el moment més sublim de Luisa Miller per una distracció. “Ah! Ah! Ah! mi
tradia!” (Ah! Ah! Ah! Em traïa!), va seguir amb l’ària. Coincidint amb el segon
mi tradia!, Beczala va llançar de nou la
mà i va tancar el puny amb un gest fulminant i compassat per la ferida amorosa. La mosca havia desaparegut. El
desenllaç el va oferir el mateix Beczala
després d’entonar l’últim mi tradia!:
l’ovació es va desfermar i el tenor, amb
un riure maliciós, va obrir a poc a poc
el puny fins a deixar veure com la mosca que amenaçava l’ària queia al terra
de l’escenari. Tant si es va veure la proesa de Beczala com si no, l’episodi regala una lliçó: es pot atacar el moment
més exigent sense pànic escènic i derrotar el vol del fracàs amb determinació i sense perdre el somriure.

20
anys

Canvis al Marroc
Centenars de milers de
persones desborden els carrers
de Rabat per retre l’últim
homenatge al rei del Marroc,
Hassan II.

Abel Mariné. Professor emèrit de nutrició i bromatologia. Campus de l’Alimentació. UB

El tenor mata
una mosca

L

anys

Fèlix Millet, màxim responsable
de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música, manté de
portes enfora el silenci més
absolut.

Tribuna

David Portabella

a vulnerabilitat no
és un atribut del
qual presumir. Por a
un fracàs, ansietat per
un examen, ofec per
un repte... Qui posaria
alguna d’aquestes expressions al seu
currículum? I no és això el que sobrevola el dia a dia? Viatgem a una escena
que es va produir dissabte al Gran Teatre del Liceu amb l’òpera de Verdi Luisa Miller. En el segon acte, el tenor polonès Piotr Beczala afrontava el repte
de l’ària més famosa de l’obra i també
la més exigent per a ell: Quando le sere
al placido. Rodolfo acaba de llegir la
carta que l’estimada Luisa ha escrit a
contracor confessant un compromís
amb el sinistre Wurm, que aquest li ha
exigit redactar si vol que ell alliberi el
seu pare. Rodolfo veu que la lletra és
de Luisa i el seu esclat és el dolor per
l’amor ferit. “Quando le sere al placido
/ chiaror d’un ciel stellato...” (Quan a
les nits, sota la plàcida llum de les estrelles...), arrenca l’ària evocant l’amor
malmès. En el primer vers que introdueix l’ària, però, una mosca va irrom-
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Silenci al Palau

Begudes ensucrades

E

l Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya ha declarat nul el decret del govern català que regula
l’impost sobre begudes ensucrades,
atenent a un recurs de les grans cadenes de distribució, supermercats i fabricants. A l’article Sucre, salut i impostos, publicat en aquest diari el gener del 2013, ja em referia a aquest tema i concloïa, llavors, que l’efectivitat
era relativa, i que perquè aquests impostos fossin efectius els augments havien de superar el 20%. Els arguments
dels recurrents, crec que poc consistents, eren que la normativa afectava
la competitivitat i generava inseguretat jurídica, i els jutges han considerat
que no s’havia consultat i escoltat prou
el sector. Evidentment a ningú li agrada augmentar preus, però les administracions, i també els productors i distribuïdors, han de contribuir a la salut
dels consumidors, i el consum excessiu
de sucre, al qual contribueixen aquestes begudes, s’ha de controlar.
EL TEMA NO AFECTA

només Catalunya.
Wan, Watson i Arthur van publicar, el

2017, una revisió global dels dubtes,
debats i decisions governamentals sobre la qüestió. Un estudi de l’Observatori Bonpreu i Esclat del consum alimentari a Catalunya els anys 20162017 detecta que el consum de sucre
ha augmentat un 4%. No es tracta
d’exagerar els efectes de la ingesta de
sucre (en totes les seves formes de presentació), si no és excessiva (més de
25-50 grams al dia), però en general
convé reduir-la, com, per exemple, acaba d’indicar l’OMS pel que fa als aliments infantils. En aquest sentit va
l’impost de la Generalitat, per la seva
responsabilitat sobre la salut pública.
UN ESTUDI PUBLICAT aquest

juliol per la
Universitat d’Otago (Nova Zelanda)
confirma que avui sabem més que el
2013 sobre l’efectivitat d’aquest impost. Teng i col·laboradors afirmen, basant-se en dades de diversos països,
que un impost del 10% sobre les begudes ensucrades s’associa a una disminució del consum del 10%, i proposen
anar més enllà, per contribuir a disminuir el risc d’obesitat, diabetis, càries i

altres patologies. D’altra banda, hi ha
begudes refrescants (light, zero) amb
edulcorants sense pràcticament calories. Per tant, productors i distribuïdors poden seguir tenint mercat. Alguna de les grans companyies de begudes
d’aquest tipus, amb bon criteri i previsió de futur, ja fa temps que està divulgant dades, amb base científica, sobre
la seguretat i possibilitats del consum
moderat de begudes amb edulcorants
acalòrics.
CONSIDERADA LA GLOBALITAT del

problema, crec que la Generalitat fa bé en recórrer la decisió judicial. Menjar i beure
ha de ser un acte lliure, però ben informat, i si amb això no n’hi ha prou, els
factors econòmics també influiran. No
tots els grups d’aliments tenen els mateixos gravàmens, i farien bé les administracions d’anar-ho afinant, sense
puritanismes ni exageracions, però tenint present que els que mengen malament, ingerint un excés de sucre (i altres aliments o ingredients com sal i
greixos) costaran més diners a la Seguretat Social, que paguem entre tots.

El lector escriu

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

No anem bé
b Qui s’han pensat que
són? Qui s’han pensat que
som? Uns xaiets disposats
a acotar el cap davant qualsevol proposta, fins i tot les
més buides?
El Sr. Pedro Sánchez no
té cap credibilitat en el seu
discurs públic, que segueix
els passos de la dreta més
rància vers Catalunya. No té
cap proposta, i a més, no
gosa proposar res més que
el que pretenia el Partit Popular. Democràticament només se li acut l’amenaça del
155 per convèncer la cambra.
Diu que ens oblidem del
desig separatista. A la majoria de catalans ens agradaria oblidar-nos-en. Però no
fa cap proposta nova perquè ens n’oblidem, ni parla
d’alliberar els presos polítics, ni d’alguna mena de
concert econòmic, ni de res,
no té cap tipus d’idea per

resoldre el problema per no
enfrontar-se a la resta del
ple.
QUIM ROMÁN MORENO
Terrassa (Vallès Occidental)

Autonomia o
nació
b ¿Voleu dir que l’arrel del
nostre conflicte amb l’Estat
espanyol i amb un bon tant
per cent de catalans que no
comparteixen la idea de separar-nos d’Espanya no prové d’un malentès?
Alguns, el govern d’Espanya, molts dels seus ciutadans i una part de la població catalana, estan convençuts que Catalunya és una
autonomia. I que els catalans podem estar contents
de gaudir d’aquesta forma
de ser governats, que encara gràcies d’haver-la aconseguida després de la dictadura franquista.
I altres creiem que a partir dels segles X i XI, des

dels comtats catalans independents, ja tenim la nostra
personalitat, que ens caracteritza i ens defineix com a
nació.
I aquestes dues maneres
de considerar el nostre territori ens han portat i ens
porten molts conflictes
(empresonaments, exilis, judicis injustos), que podríem
ajudar a enretirar divulgant
una cultura bàsica de la història de Catalunya (no cal
erudita).
Perquè el dret a decidir,
que molts catalans reclamem, no comporta només
el desig d’un futur millor, sinó també el de retornar a
tenir els drets i prerrogatives de què gaudíem al passat. Drets, personalitat i
prerrogatives que necessàriament exigeixen no dependre de ningú. Ens bastem nosaltres mateixos:
hem de ser independents.
Cal, per tant, divulgar
que, per essència i per his-

tòria, no som una autonomia: som una nació.
Si no aclarim aquest malentès no avançarem cap un
diàleg fructífer.
MARIA ÀNGELS MANÉN FOLCH
Barcelona

Transport públic
‘versus’
contaminació
b Contra la contaminació que
genera el trànsit dins l’àrea
metropolitana barcelonina, no
s’hi veu una altra solució que
l’ampliació de la xarxa de metro i ferrocarrils, com també la
d’autobusos i tramvia.
Ara bé, una manera de començar a posar fil a l’agulla
seria que l’actual bitllet tingués validesa per a tot un dia i
sense limitació de viatges i
dintre de les tres zones. Ben
segur que seria un bon incentiu, sobretot per a molts
d’aquells aferrats al cotxe.
ALEXANDRE COSTA I SANCHO
Barcelona
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La frase del dia

“Esperàvem de vostè més sentit d’Estat. Ara només
esperem sentit comú. Mogui’s, senyor Sánchez”
Laura Borras, PORTAVEU DE JXCAT AL CONGRÉS DE DIPUTATS

Tribuna

De set en set

En defensa pròpia

La diferència

Xavier Cortadellas

Agustí Colomines i Companys.

A

les 10 del matí del 23 de juliol del
2009, els Mossos d’Esquadra
van començar a escorcollar la
seu del Palau de la Música Catalana per
ordre d’un jutge que investigava un
presumpte desviament de 2,9 milions
d’euros en els comptes de l’entitat.
Vaig escoltar la notícia a la ràdio i no li
vaig prestar gaire atenció. A més, no
coneixia Fèlix Millet ni la seva mà dreta, Jordi Montull, a pesar de ser jo director de la Fundació CatDem, l’antiga
Fundació Ramon Trias Fargas, a la
qual havia canviat el nom –amb gran
disgust de la família, per cert– en ferme’n càrrec el desembre del 2007. Després la família se’n van alegrar, per
raons òbvies, d’aquell canvi de nom.
VA PASSAR EL TEMPS i no em sentia gens

concernit per tot l’enrenou del cas Palau. En llegia els detalls a la premsa i res
més. Fins que l’octubre d’aquell any va
aparèixer la notícia que la Fundació
Trias Fargas havia signat sis convenis
amb l’Associació Orfeó Català els anys
1999, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 i
amb la Fundació Orfeó Català-Palau de
la Música –oh!– el 2008. Em va assaltar
un malestar terrible. Com és que ningú
no me n’havia dit res? És veritat que
quan vaig acceptar dirigir la fundació,
l’acord al qual vaig arribar excloïa qualsevol implicació meva en la gestió financera de l’entitat, que era responsabilitat directa de CDC. Des del principi,
la gestió estava a mans de Germà Gordó, amb qui pactava el pressupost
anual i el personal que volia, sense ni
tan sols saber quin salari tenien. A mi
m’anava molt bé. El meu món és el del
pensament i no pas recaptar diners. El
Periódico, quan estava dirigit per Rafael Nadal, em va dedicar l’editorial del
17 d’octubre, “Que Colomines hable”,
perquè en unes declaracions meves del
dia anterior a COMRàdio havia insinuat que totes les fundacions de partit
haurien de ser investigades. El diari

Sísif
Jordi
Soler

que és portaveu oficiós del PSC s’escandalitzava per una afirmació meva que
és fàcil de contrastar. Jo no tenia cap informació en especial, i això ho devien
saber la policia i els jutges perquè no he
hagut de declarar mai ni he estat investigat en cap moment per aquest cas. Però la qüestió no és aquesta, com es va
constatar en la comissió d’investigació,
perquè des de llavors que arrossego la
llufa.
ELS ANYS M’HAN DEMOSTRAT

que tenia
raó i que vaig fer bé de prevenir-me. Per
bé que s’ha investigat poc, s’ha constatat que el finançament dels partits és
un dels càncers del règim del 78. Els
partits es financen legalment mitjançant les seves fundacions, però l’opacitat del mètode converteix la legalitat en
sospita de corrupció. I sovint ho és. Les
donacions d’empreses es vinculen al famós 3% sense acabar-ho de provar, però ho sabrem de seguida. Dirigir la Fundació CatDem va fer que se m’identifiqués amb la corrupció de CDC i que els
enemics polítics que tinc, que no són

“
Quan vaig
acceptar dirigir la
Fundació CatDem,
l’acord m’excloïa de
la gestió financera de
l’entitat, que era cosa
de CDC. Els anys
m’han demostrat que
vaig fer bé de
prevenir-me

pocs, vulguin associar-me permanentment amb el cas Palau i el 3%. Per als
enemics soc el cobrador de “las mordidas” de CDC, com assegurava sense cap
prova El Confidencial el febrer del
2016. Fins i tot a la biografia que em dedica la Viquipèdia en espanyol ho esmenta i no m’han deixat canviar-ho.
Més enllà dels errors meus, com per exemple haver confiat ingènuament en la
paraula d’algunes persones de l’entorn
convergent, els periodistes i els polítics
m’han utilitzat d’una manera descarada per atacar algú altre. Mònica Terribas em va entrevistar a llarga distància,
a finals de l’agost del 2015, quan jo llavors vivia a Boston i feia dos anys que
no era director de la CatDem, amb motiu d’un nou escorcoll dels locals del carrer de Casp. No hauria hagut d’atendre
la seva trucada matinal. Em vaig equivocar. Aquell dia també vaig saber que
David Fernández no era el càndid personatge de l’abraçada amb Artur Mas,
qui tampoc no és cap sant, perquè va
consentir conviure amb la corrupció i la
mentida. Cadascú té els seus fantasmes
tancats a l’armari.
FA DEU ANYS DE TOT ALLÒ.

Entremig han
passat moltes coses. Entre elles la desaparició de CDC, arrossegada per
aquest cas i per la confessió, el 25 de juliol del 2014, de Jordi Pujol sobre els diners que tenia ocults a Andorra i que
l’Estat va destapar per desestabilitzar
el procés sobiranista. Tots els que volen
minimitzar aquests dos casos s’erren.
No dubto pas que l’Estat va aixecar la
catifa de la corrupció convergent amb
una intenció molt clara, però la realitat
és que les irregularitats existien i, com
vaig poder constatar personalment, les
mentides estaven a l’ordre del dia. No
em pertoca jutjar res, aviat hi haurà
una sentència real, però una dècada
després em sento amb la necessitat de
proclamar en veu alta que aquella va ser
la pitjor etapa de la meva vida.

E

n què s’assemblen
el superpetrolier
iranià que els marines
britànics van segrestar
fa uns vint dies davant
de les costes de Gibraltar i el petrolier britànic que els
guardians de la revolució iranians han
segrestat fa una setmana en el port
també iranià de Bandar Abbas? Que
tots dos els tripulaven mariners indis.
Coincideixen també que l’un i l’altre
transportaven petroli i que han comès
suposadament una mateixa il·legalitat,
però em sembla més rellevant remarcar
que, si bé duien banderes diferents, la
tripulació de totes dues naus era índia.
(Que possiblement tampoc no sigui dir
gaire res perquè, si ja Espanya no és un
sol país, no em costa gaire imaginar què
deu arribar a passar en un subcontinent
com l’Índia). Han respirat, però, un xic
tranquils els de Londres quan han comprovat que en el vaixell que els han segrestat no hi havia ni un sol mariner britànic. Compto que, vint dies abans, a Teheran devia haver passat el mateix,
quan van saber que ni un sol tripulant
del seu vaixell era de l’Iran. Potser van
respirar una mica menys alleujats, però,
que ja se sap que a l’Iran són més primitius i dolents que a la Gran Bretanya. Estiu del 2019. Com bona part de les antigues classes mitjanes europees, jo també he voltat uns dies per carrers i places
d’unes quantes ciutats d’un país d’Europa. Hotels, botigues, restaurants i turistes érem semblants als que podem veure aquests dies d’estiu a Barcelona, al
Pirineu o a la costa. Vestíem igual, anàvem allà mateix, menjàvem menús idèntics, dormíem a habitacions semblants
a les de casa... Però al país on he anat hi
havia pocs musulmans i subsaharians. I
quan tornem, explicarem també això. I
després compararem els preus dels mateixos menjars, del mateix tipus d’hotel o
del que venien a la mateixa classe de botigues que hi ha aquí i que hi ha també
allà on hem anat de vacances.
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Colau és
reescollida
presidenta
de l’AMB

L’ens s’organitza
amb onze
vicepresidències
per un govern
quadripartit

Suïcidi
històric de
l’esquerra

Denúncia
europea per
la qualitat
de l’aire

Els alts nivells de
diòxid de nitrogen
afecten també
l’Hospitalet,
Terrassa o Sabadell

Sánchez i la
vicepresidenta
Carmen Calvo,
durant la sessió
d’ahir al
Congrés ■ EFE

FIASCO · Sánchez eleva l’historial d’investidures fallides i culmina amb Iglesias el
fracàs que acosta les eleccions el 10 de novembre SÍMBOL · El derroten 155 vots
en contra XOC · La malfiança del PSOE i Podem dificulta la revàlida al setembre
David Portabella
MADRID

L’esquerra espanyola va
regalar ahir als votants un
suïcidi col·lectiu que acosta la repetició de les eleccions el 10 de novembre.
Vuitanta dies després del
28 d’abril, el que havia de
ser el dia decisiu de la investidura va esdevenir un
anticipat cara a cara entre
Pedro Sánchez i Pablo
Iglesias sobre qui es carrega la culpa de la desfeta per
la no entesa davant l’electorat progressista i va deixar unes ferides que dificulten una revàlida per a la
qual hi ha temps fins al 23
de setembre. Tot i que
ERC oferia l’abstenció
com a incentiu a l’acord i
fins i tot Iglesias va improvisar una última oferta en
directe renunciant al Ministeri de Treball a canvi
de les polítiques actives
d’ocupació, Sánchez eleva
l’historial d’investidures
fallides a dues i ho fa amb
el cruent simbolisme de
ser derrotat per 155 vots
en contra (entre ells, els de
JxCat) davant 124 vots a
favor (PSOE i PRC) i 67
abstencions.

Les frases

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

“Si he de triar entre
ser president no
servint Espanya i les
meves conviccions,
trio les conviccions ”

“Molt difícil negociar
en 48 hores el que no
s’ha volgut negociar
en 80 dies. Mereixia
no ser ‘cutre’”

Pedro Sánchez

Pablo Iglesias

PRESIDENT ESPANYOL

SECRETARI GENERAL D’UNIDES PODEM

“La banda de
Sánchez ha tractat
Espanya com un botí a
repartir-se quan és la
nostra nació”

“Podem té quatre
anys de vida... Entrin
al govern i demostrin
durant quatre anys
que són millors!”

Albert Rivera

Gabriel Rufián

PRESIDENT DE CIUTADANS

PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS

Els 155 vots en contra
no són reals i la xifra és
una obra del jutge Manuel
Marchena, que a l’hora
d’alterar les urnes va fer
que no es comptabilitzi el
vot dels diputats presos i
que a efectes de còmput siguin sempre abstencions.
Si no fos així, Sánchez
hauria rebut 158 nos (els
155 i els tres addicionals
de Jordi Sànchez, Jordi
Turull i Josep Rull de
JxCat). “Potser no hi ha
justícia poètica, però sí

que hi ha justícia aritmètica”, etzibava la portaveu
de JxCat Laura Borràs.
Fidel a la lluita pel relat
del guru Iván Redondo,
Sánchez va inaugurar la
guerra de retrets contra
Iglesias tan aviat com va
obrir el debat a dos quarts
de dues i el va acusar d’una
ambició desmesurada a
l’hora de reclamar càrrecs
tot i que el líder de Podem
es va apartar. “El problema mai va ser el programa. Quin era el problema?

Els ministeris”, va dir. “Cal
un govern, senyor Iglesias,
i no dos governs en un”, el
va renyar. El PSOE es vanta d’oferir la vicepresidència social a Irene Montero i
les carteres d’Habitatge i
Economia Social, Sanitat i
Igualtat, però Unides Podem ho nega perquè hi veu
rètols sense poder. “Ens
vam adonar que vostè volia entrar al govern per
controlar el govern”, li va
reprotxar Sánchez a Iglesias mentre el receptor del
retret feia que no amb el
cap sense perdre el rostre
de decepció.
Que la clau de tot era la
malfiança del PSOE a l’hora d’homologar els sorgits
del 15-M com a esquerra
de govern, Sánchez no ho
va dissimular. “No es pot
posar la Hisenda pública,
el diner de tots els espanyols, en mans d’algú que
no ha gestionat mai un
pressupost”, va advertir el
president en funcions.
Polítiques actives
En el seu torn de rèplica,
Iglesias va improvisar un
cop d’efecte final: es va
vantar des de la tribuna
d’acabar de rebre al mòbil

un missatge d’un referent
socialista –va fer l’al·lusió
per despertar a l’audiència
la sensació que provenia
de l’expresident José Luis
Rodríguez Zapatero però
sense dir-ho– en què
aquest socialista li aconsellava que oferís a Sánchez
en directe renunciar a la
cartera de Treball a canvi
que Unides Podem gestionés les polítiques actives
d’ocupació. “Però si són de
les comunitats!”, li va etzibar la ministra de Treball,
Magdalena Valerio. Sánchez va abaixar la mirada i
va negar amb el cap sense
mirar Iglesias. Davant el
conill sorgit del barret
d’Iglesias, Sánchez es va
refugiar en els principis.
“Si he de triar entre ser
president no servint Espanya i les meves conviccions, trio les conviccions”, va proclamar envoltant-se de la patent de
força de govern que li ha
negat a Iglesias i obrint

una pugna descarnada pel
mateix espai ideològic.
“Una negociació ‹cutre›”
Iglesias no va oblidar que
Sánchez ha deixat passar
vuitanta dies parlant d’un
mer govern de cooperació
i fent infructuoses picades
d’ullet al PP i Ciutadans
per obtenir una torna de
l’abstenció que el PSOE va
regalar a Mariano Rajoy.
“És molt difícil negociar en
48 hores el que no s’ha volgut negociar en 80 dies.
Filtrant-ho tot als mitjans
de comunicació, canviant
la paraula propostes per la
paraula exigències. Crec
que una negociació de govern mereixia almenys no
ser cutre”, li va reprotxar
Iglesias a Sánchez i al seu
equip negociador format
per Carmen Calvo, José
Luis Ábalos, María Jesús
Montero i Adriana Lastra.
“Creu vostè que en les últimes setmanes s’ha referit
a nosaltres amb el respec-
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‘E la nave va’
Jordi Panyella

Bèlgica va estar més de 500 dies sense govern i el país
no va naufragar. Mariano Rajoy va estar quasi un any
sencer en funcions abans que no aconseguís ser reelegit president del govern espanyol i els espanyols van
seguir fent la seva. Catalunya ha perdut el compte dels
dies que fa que està enredada en el procés cap una independència que cada cop queda més lluny i els cata-

lans continuen fent negoci, comprant i venent, com si
res ni cap administració no hagués quedat paralitzat al
seu entorn. Per tant, uns dies més o menys amb Pedro
Sánchez ocupant de forma interina els despatxos i habitacions de La Moncloa no faran que res es pari. Encara ha de néixer el polític que ha de fer que el món s’aturi
per ajustar-se al seu pas capriciós.

Rufián lliura a Sánchez l’exemplar del llibre d’Oriol Junqueras ■ EFE

Rufián es vesteix
de Miquel Roca
ROL · El portaveu d’ERC s’erigeix en mediador i esgota les
possibilitats telefonant a Ábalos i a Iglesias GEST · Regala
al líder morat i a Sánchez el llibre de contes de Junqueras
David Portabella
MADRID

te que mereix un soci de
govern?”, va preguntar
Iglesias, que cuidava les
formes fins al punt de tenir un fil de veu molt suau.
Perplexitat d’ERC i PNB
Tot i no ser una desfeta seva, els portaveus més afectats eren Gabriel Rufián
(ERC) i Aitor Esteban
(PNB). “Un desastre”, va
dir Rufián, que va alertar
que buscar sort a la revàlida “complica tot a tots”
per la Diada i la sentència
del Suprem. Rufián no només servia en safata l’ofrena de l’abstenció dictada
per Oriol Junqueras des de
Lledoners, sinó que es va
implicar en una mediació
in extremis amb Ábalos i
Iglesias que no va fructificar i va repartir la culpa
entre els dos. “Podem té
quatre anys de vida... Entrin al govern i demostrin
durant quatre anys que
són millors! I s’ho cobren a
les urnes d’aquí a quatre

anys!”, va animar Rufián a
Iglesias. “Aixequi el vet a
Iglesias perquè és un error
que només ha fet que apujar el preu. Durant quant
de temps es penediran del
que fan?”, li va dir a Sánchez. Esteban (PNB) va lamentar que Sánchez i Iglesias incompleixin la frase
del general Patton –“la
pressió fa diamants”– i
que ni sota la màxima
pressió s’hagin entès. “As—————————————————————————————————

Abascal corona
l’esperpent citant
Unamuno contra
Millán Astray
—————————————————————————————————

saltar el cel... El cel es conquereix núvol a núvol”, va
alliçonar el portaveu del
PNB a Iglesias.
Paradoxalment, ERC i
PNB van agitar un sentit
d’estat del qual van abjurar Pablo Casado (PP) i Al-

bert Rivera. “Un fracàs”,
va dir Casado. “La banda
de Sánchez ha tractat Espanya com un botí a repartir-se quan és la nostra nació”, va dir Rivera, que va
dir “banda” vint-i-dues vegades per suggerir l’ombra
de la criminalitat.
La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, acudirà avui a La Zarzuela a
comunicar el fracàs del
seu encàrrec. L’esperpent
del suïcidi de l’esquerra retransmès en directe va ser
coronat per Santiago
Abascal, que va citar el
“vencereu però no convencereu” que Miguel de
Unamuno dirigia a l’ultradretà Millán Astray. El
Congrés apagava així els
llums amb la sensació de
barallar-se amb la història
i amb l’esquerra espanyola
plorant la pèrdua d’un
tren que no sap si tornarà
a passar: el del primer govern de coalició des de la
Segona República. ■

Q

ue un hispanista expert en la
Guerra Civil com Ian Gibson
presenciés des de la tribuna del
Congrés la sessió decisiva de la
investidura de Pedro Sánchez ja era un
presagi d’una derrota de les esquerres,
però enmig del sotsobrar general de
Madrid va emergir una figura catalana
que es va elevar damunt l’adversitat i es
va vestir de Miquel Roca per un dia, fins
i tot al preu de contradir el passat immediat. “Deixin de fer filtracions, deixin de fer piulades a Twitter, ens neguem a dir que això està trencat. Que
l’esquerra tingui responsabilitat”, va
exigir Rufián a dos quarts d’onze del
matí quan els negociadors Carmen Calvo i Pablo Echenique airejaven la roba
bruta a tots els micròfons. Si a algú li
haguessin dit la nit del 28 d’abril –la de
Sánchez eufòric al balcó de Ferraz–
que Rufián irrompria in extremis a
quatre hores del debat clau amb l’abertzale Mertxe Aizpurua per fer l’ofrena
de l’abstenció i exigir responsabilitat al
president i a Pablo Iglesias en l’hora
greu, aquest algú hauria exigit un carregament de Biodramina contra la inversemblança del deliri. I això és el que
el Congrés vivia ahir en el matí crucial.
El mateix diputat que piulava sobre
155 monedes de plata i que acudia a
l’hemicicle amb impressora i manilles
va fer seu el llibre d’estil de Joan Tardà i
va viure penjat al telèfon des de la nit

anterior fins al matí d’ahir telefonant
constantment a José Luis Ábalos i a
Iglesias. L’últim cop, Iglesias ja no li va
agafar el telèfon. “Senyor Rivera, aquí
un membre de la banda. M’imagino que
pactar amb Abascal deu ser fer un comando”, va ser l’únic homenatge del
Rufián vestit de Roca al Rufián del passat. Havent-ho intentat en privat a cop
de telèfon, el portaveu d’ERC hi va tornar en públic amb cops a la consciència. “Soc d’esquerres i porto la derrota a
l’ADN. I avui perdem un altre cop”, va
dir a Sánchez i Iglesias. El cop final va
ser quan els va recordar que tenen fills i
que es podien imaginar el cas d’un pare
que explicava contes als seus fills, Lluc i
Joana, mirant els estels i que des de fa
630 dies no pot perquè és a la presó. “Es
diu Oriol Junqueras i ens demana que
els fem un regal: el llibre amb els contes
que ara no els pot explicar”, va cloure la
intervenció Rufián baixant fins a l’escó
de Sánchez a entregar-li un exemplar
de Contes des de la presó i després fins
al d’Iglesias per lliurar-li un altre exemplar. Sánchez es va alçar a rebre el llibre i el va dipositar amb afecte sobre la
carpeta del PSOE que tenia a l’escó
amb més cura de la que ha tingut amb
cap document d’Iglesias. Com si la mediació fallida fos culpa de l’idioma, Rufián fins i tot es disculpava per no parlar en basc en comparèixer amb Aizpurua. “Només sé dir maitia, zorionak...”,
va dir. I tant se val, perquè ni Sánchez
ni Iglesias saben dir amor en castellà i
ahir ningú no els volia felicitar. ■
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Esquerra i JxCat
divideixen un vot
que és irrellevant

Les frases

a Rufián lamenta el desacord i reivindica l’abstenció com
un “gest” a Borràs manté el no i repta Sánchez a moure’s

“Ens volien posar al
sac del bloqueig, l’odi i
la intransigència, i no
ens hi tenen. Ens
abstenim convençuts”

BARCELONA

Tot i que no va acabar tenint cap incidència en el
resultat final, ERC i JxCat
finalment van dividir ahir
el seu vot, i mentre que els
primers van virar cap a
l’abstenció a la investidura
de Pedro Sánchez, els segons es van refermar en el
no expressat dimarts. En
un discurs sense gairebé
cap referència específica a
la situació a Catalunya, el
portaveu republicà, Gabriel Rufián, va exercir
com a consciència de l’esquerra per lamentar pro-

fundament la manca
d’acord per formar govern
entre el PSOE i Unides Podem, als quals va renyar.
Als uns, per haver vetat
Pablo Iglesias, i als altres,
per no haver acceptat quatre ministeris i entrar a
“demostrar que són millors”. “Quant temps,
quants anys tota l’esquerra ens penedirem d’això
d’avui?”, s’interrogava.
Rufián, que va regalar als
dos líders un llibre de contes que Oriol Junqueras ha
escrit des de la presó, va
posar en relleu “l’enorme
gest de responsabilitat i
generositat” que significa-

va l’abstenció d’ERC –“si
el fem nosaltres, per què
no el poden fer vostès?”,
etzibava–, gest que dubta
que es pugui repetir si al
setembre es va a un nou
debat d’investidura. “Ens
complica la vida a tots, llavors serà molt complicat
fer política”, augurava, en
al·lusió a la pressió afegida
que tindrà el partit per la
manifestació de la Diada i
la previsible sentència
condemnatòria al procés.
En canvi, la portaveu de
JxCat, Laura Borràs, va refermar el no perquè es
mantenen “intactes” les
155 raons que va donar di-

“Mirin a la dreta, els
estan aplaudint amb
les orelles. A aquestes
altures, si s’haguessin
de posar d’acord ells,
ja tindrien pactats fins
i tot els sobresous”
—————————————————————————————————

Gabriel Rufián (ERC) i Laura Borràs (JxCat), ahir a la
tribuna del Congrés ■ EFE

marts. “I n’hi podem afegir
una: ha confós el debat
d’investidura amb un debat d’adhesió a la seva persona”, retreia a Sánchez, a
qui veu “pres de la seva prepotència”. A més, li recriminava que dimarts parlés
de “suposat poble català”
–quan a més està definit
en l’Estatut– i que ahir no
aprofités una segona oportunitat que Jordi Turull no
va tenir quan era presidenciable de la Generalitat i el

van engarjolar entre les
dues votacions. “El problema de convivència el tenen
entre vostès”, etzibava.
Borràs va recordar que els
dos milions d’independentistes continuaran existint
avui, i que si Sánchez vol
ser president “està condemnat a liderar el camí de
les solucions”, per la qual
cosa el va instar a deixar de
dir “mai” per trobar una solució, perquè llavors els
“trobaran”. ■

Gabriel Rufián
PORTAVEU DEL GRUP D’ERC
—————————————————————————————————

“Esperàvem de vostè
més sentit d’estat,
però avui només li
demanem més sentit
comú. Mogui’s, senyor
Sánchez!”
—————————————————————————————————

“Avisi’ns quan ho
solucionin, i després
vagin a parlar amb el
president de la
Generalitat”
Laura Borràs
PORTAVEU DE JXCAT

197290-1214142L

Òscar Palau

—————————————————————————————————
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La majoria independentista
aprova que ho tornarà a fer
a El Parlament es referma en l’exercici de l’autodeterminació “amb o sense acord” amb l’Estat i en
la reprovació al rei a El PSC insta a una reforma fiscal per votar els comptes i els comuns s’hi obren
Òscar Palau

Reproven el
govern Sánchez

BARCELONA

“Ho tornarem a fer.” La
majoria independentista
del Parlament es va fer seu
ahir de facto el lema inspirat pel president d’Òmnium, Jordi Cuixart, recollit
després pel de la Generalitat, Quim Torra, i va aprovar una proposta de resolució de la CUP que es referma, d’acord amb la declaració de ruptura aprovada el novembre de 2015,
en la “necessitat de legislar com a Parlament plenament sobirà”, així com
en la reprovació a Felip VI
“pel seu pronunciament i
la seva intervenció” en el
conflicte català i, finalment, en la seva “disposició a exercir de forma concreta el dret a l’autodeterminació, amb o sense
acord amb l’Estat espanyol”. “És necessari que
ens autodeterminem. Ens
hi tornem a posar?”, reptava en la seva intervenció
la diputada Maria Sirvent.
La proposta, una de les
70 que es van votar com a
conclusió del ple sobre la
Catalunya real, va rebre el
vot contrari dels comuns,
que tanmateix van estar a
favor d’una altra de més
genèrica, presentada conjuntament pels tres partits independentistes, que
reclama la llibertat dels
presos polítics i també es

—————————————————————————————————

Minuts abans que el Congrés
refusés reinvestir-lo, el Parlament aprovava ahir al migdia,
amb el vot dels sobiranistes,
una moció d’ERC que “considera reprovable” l’actuació
del govern de Pedro Sánchez
per les morts d’immigrants al
Mediterrani, i demana la “dimissió immediata” dels ministres de Foment, José Luis
Ábalos, i Exteriors, Josep Borrell, de qui també “s’expressa
el rebuig” que sigui ratificat
cap de la diplomàcia europea.
El text, a més, insta a prendre
mesures legals en instàncies
estatals i internacionals contra el govern de l’Estat i els
responsables polítics que
sancionin les operacions de
les ONG o vulguin impedir
l’entrada de vaixells de rescat
als ports de la Generalitat.

l’ofec legislatiu” que imposen les sentències del TC.
El PSC, que va veure rebutjada una proposta que
demanava renunciar a la
via unilateral, i el PP van
oposar-se en tots aquests
punts, però Cs no els va voler ni votar, mentre exhibia cartells amb el lema
“Ho tornarem a frenar”.
De fet, el seu portaveu,
Carlos Carrizosa, havia
demanat al matí, sense
èxit, que la mesa reconsi-

Pressupost a l’octubre
També tot el Parlament va
instar el govern a presentar el projecte de pressupost a l’octubre a fi de tenir-lo aprovat l’1 de gener.
En aquest sentit, els socialistes suggerien ahir una
reforma fiscal per aprovar-lo (“si alguns acords
en l’àmbit municipal els
podem traslladar aquí,
benvinguts siguin”, apuntava la diputada Alícia Romero), mentre els comuns
es mostraven oberts a tornar a negociar-lo si es fa
“un gir” de debò, reverteix
retallades i aposta per la
lluita contra les desigualtats i el canvi climàtic. De
moment, a proposta de
PSC i PP, ahir ja es va
aprovar abaixar l’any vinent un 30% el preu de les
matrícules universitàries,
eliminar els barracons
d’aquí al 2022 i suprimir
tots els peatges de la Generalitat abans del 2025. ■

Antoni Castellà, en una
imatge d’arxiu ■ J.F

s’haurà de demanar suport internacional. “Si el
27 de novembre, quan
vam declarar la República,
haguéssim demanat suport, alguns països ens
haurien reconegut. Però
és que no ho vam fer, no
vam demanar res a ningú
perquè no es pot demanar
que et reconeguin si tu mateix no et reconeixes”, va
dir. Va assegurar que el full
de ruta cap a la independència ha de començar
amb l’aixecament de la
suspensió de la República i
ha de quedar al marge de la
sentències contra els presos polítics. ■

El Parlament va aprovar ahir 40 propostes de resolució en el debat de la Catalunya real ■ EFE

ratifica en la defensa del
dret a l’autodeterminació i
la recerca de “solucions
democràtiques i polítiques per fer efectiu que el
futur de Catalunya sigui el
que el poble de Catalunya
vulgui”. Els comuns, a
més, van votar amb els independentistes una altra
moció, aquesta d’ERC,
que reclama, entre altres
coses, que s’aturi la “causa
general” contra l’independentisme, avala que es tor-

nin a exercir tots els drets
“criminalitzats” arran de
la sentència del Suprem
(entre els quals, el de vot) i
referma igualment l’aposta per l’abolició de la monarquia, així com el rebuig
al pronunciament del rei
el 3-O. A proposta dels liles, de fet, se’n va aprovar
una altra de similar que
insta a reaccionar al veredicte “amb una resposta
unitària i àmplia”, mentre
es treballa per “generar les

condicions” que permetin
el retorn a casa de presos i
exiliats. Així mateix, amb
l’abstenció dels comuns,
es va aprovar un altre text
conjunt de JxCat i ERC
que insta el govern a “perseverar en el diàleg i la negociació per fer efectiva la
voluntat ciutadana”, i a
treballar alhora “per obtenir les eines d’un estat des
de l’afirmació de Catalunya com a subjecte polític”, així com a “revertir

Castellà lamenta l’abstenció
d’ERC a la investidura de Sánchez
Mireia Rourera
BARCELONA

Antoni Castellà, portaveu
de Demòcrates de Catalunya, va lamentar ahir que
tot l’independentisme en
bloc no hagués votat que
no a la investidura de Pedro Sánchez. “M’hauria
agradat un titular que digués que l’independentis-

me ha bloquejat la investidura, però això no ha passat”, va dir en una entrevista a El Punt Avui TV. I
va recordar que “col·laborar amb el repressor porta
a més repressió”.
Castellà va explicar que,
tal com diu la ponència estratègica aprovada pel seu
partit, l’única manera que
té Catalunya per trencar

amb l’Estat espanyol és la
via unilateral i l’única estratègia és “desbordar l’Estat”. “Cal un desbordament democràtic per fer
efectiu el mandat de l’1-O,
que donem per vàlid”, va
dir. Sosté Castellà que per
desbordar l’Estat cal la
mobilització sostinguda
de la societat i la insubmissió de les institucions, del

Parlament i del govern. Però es va preguntar: hi ha
una majoria institucional
disposada a ser insubmisa.
El líder de Demòcrates va
insistir que cal una mobilització, liderada per les
institucions i seguida pel
poble, que provoqui la paralització del territori i faci
que es desbordi tot. És
aleshores, va dir, quan

derés l’acceptació a tràmit
d’aquestes mocions, i va
fer una crida a Pedro Sánchez perquè “faci ús de les
seves atribucions i les impugni davant el Tribunal
Constitucional”, que sosté
que ja les va trobar il·legals
“en reiterades ocasions”.
Amb el suport dels comuns, els independentistes també van aprovar demanar la derogació del decret estatal que va facilitar
la marxa de la seu social
d’empreses després de l’1O, així com el càlcul d’un
salari mínim català. Amb
el vot a favor del PSC, es va
aprovar exigir a l’Estat la
reversió dels dèficits pendents en infraestructures
per l’Estatut, el pla de rodalies i el corredor mediterrani, i tots els partits
van advocar, instats pel
PSC, per aïllar l’extrema
dreta a les institucions.
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ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
EL MASNOU

Jaume Oliveras
Alcalde del Masnou (ERC)

“Ampliar la
base és
l’ABC de la
política”

MENA · “Seguim treballant perquè la situació es
normalitzi al màxim i la convivència regni al poble”
PACTES · “Si hi ha algú disposat a entrar al govern i hi
tenim certa afinitat ho tractarem, però no s’ha produït”
Elena Ferran
EL MASNOU

E

ls republicans han millorat els resultats al Masnou però no aconsegueixen tenir una majoria. Inicien
el mandat en solitari que s’ha estrenat amb el conflicte pels enfrontaments al centre de menors no acompanyats del municipi que es van vincular a
grups d’extrema dreta.
S’han calmat els ànims?
Seguim treballant perquè la situació es
normalitzi al màxim i la convivència regni al poble. La manifestació amb les entitats va rebutjar les agressions masclistes
i va denunciar l’atac xenòfob. La tensió
es va produir arran dels fets que es van
produir per la festa major i, com ha passat en d’altres municipis, el que s’ha de
fer és demanar el màxim de recursos per
reconduir la situació.
Però la preocupació és màxima quan hi
ha grups d’ultradreta al darrere.
No podem negar que hi havia gent del poble participant-hi, però sí que es va manipular des de l’extrema dreta i treballarem perquè no es repeteixi.
Han rebut més vigilància i recursos com
reclamaven?
S’ha d’incrementar la seguretat de tothom i actuar amb la màxima normalitat.
Estem parlant amb la Generalitat que
tutela aquests nanos perquè es pugui te-

nir des dels ajuntaments més recursos
per implicar-nos. Hi ha una programació
amb la col·laboració d’entitats per acollir-los i fer activitats sobretot esportives
i artístiques per als joves de més de 16
anys que no s’escolaritzen. S’haurien de
poder complementar amb altres programes que fomentin la inclusió social dels
joves. En un primer moment s’havien arribat a atendre un centenar de joves, però ara el centre s’ha estabilitzat a la meitat i això permetrà millorar l’atenció.
El dia a dia deixa les eleccions lluny, però com valora dels resultats que fan
guanyar pes a ERC al Baix Maresme?
Són moltes les alcaldies i estem contents
d’aquests resultats espectaculars. Al
Masnou també hem crescut, aconseguint
els nou regidors que formen l’equip de govern. Per ara ens plantegem el mandat
treballant en solitari. Si hi ha algun grup
que està disposat a entrar al govern i podem tenir certa afinitat política ho tractarem, però de moment no s’ha produït.
Serà complicat revalidar el pacte amb
JxCat després de la crisi de confiança
del darrer mandat? S’han reunit?
La ruptura del pacte va venir per una situació de bloqueig del pressupost amb
una qüestió de confiança per poder-la
aprovar. Sí que ens em trobat i cadascú
ha de fer les seves reflexions. Es poden
buscar espais on col·laborar i per nosaltres no quedarà. El municipi ha de funcionar i el que he fet és nomenar el cartipàs i revalidar les dedicacions.
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Les retribucions han estat el primer escull i s’han retirat del ple.
Esperem que s’imposi el sentit comú i es
puguin aprovar les dedicacions i retribucions. És un debat que s’hauria de resoldre fora dels plens perquè dona una
imatge trista, de menysvalorar la tasca
política. Els sous els tenim congelats des
de fa anys i la proposta és mantenir-ho,
però volen que es rebaixin.
Als comuns i al PSC també els allarguen
la mà? Com preveu que serà la relació
amb l’oposició?
Els comuns des del primer dia ja ens van
manifestar que no volien entrar al govern i amb el PSC plantegem un altre tipus de col·laboració més institucional,
no per entrar al govern. Hi ha temes que
necessiten un ampli consens al municipi
i en això treballarem.
La tensió entres les forces independentistes cal a àmbit local?

3

CUPAMUNT

9
1

JxCAT JUNT

Cs

21

1

2

REGIDORS

Crec que no té a res a veure perquè des
d’un primer moment des de JxCat ja ens
van dir que s’hi volien pensar. Són diferents les dinàmiques locals que en un
ens com la Diputació, on el seu principal
objectiu hauria de ser el suport als ajuntaments. ERC crec que amb els resultats
obtinguts el més lògic és que estigués a la
Diputació, esperem que acabi bé. [Dies
després es tancava l’acord a la Diputació
entre el PSC i JxCat].
Veu una situació de bloqueig de l’acció
de govern?
Sí, perquè les administracions han de
poder funcionar per resoldre els problemes quotidians, que hi són. S’ha de disposar de pressupostos per destinar recursos a les polítiques públiques. El compromís d’ERC és continuar avançant cap
a la construcció de la república catalana i
poder exercir un nou referèndum per
l’autodeterminació, però s’han d’aportar
solucions als problemes del dia a dia i
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Un historiador, dedicat
a la política
Jaume Oliveras, nascut al Masnou el
1962, és llicenciat en geografia i història. Des de ben jove, però, es va iniciar
en la militància política a Nacionalistes d’Esquerra. Va ser un dels impulsors de l’Assemblea Municipal
de l’Esquerra Independentista
(AMEI) i a partir de 1986 va formar
part del Moviment de Defensa de
la Terra. El 1992 va ser detingut
sota l’acusació de formar part de
la direcció de Terra Lliure i el 1995
l’Audiencia Nacional el va condemnar a sis anys de presó, i va estar
privat de llibertat dos anys abans de
ser indultat. Va passar a formar part
d’ERC el 1995 i va retornar a la política
local, on havia aterrat el 1987 en ser
escollit com el primer regidor electe
de la CUP. A les eleccions al Parlament
de Catalunya del 1999 va ser escollit diputat. També va ocupar responsabilitats
de regidor a l’Ajuntament de Barcelona, a
la Diputació i a la Generalitat, com a secretari general de Governació al costat
de les conselleries de Joan Puigcercós
i Jordi Ausàs. El seu temps d’oci el dedica a la lectura, a escoltar música
clàssica i posar-se davant dels fogons
per “experimentar” a la cuina i com a
recompensa menjar-s’ho.

❝

❝

❝

Caldrà donar una resposta
al màxim d’unitària
possible que defensi la
llibertat dels nostres
companys empresonats

Tenim tres eixos prioritaris
com són el pla educatiu,
una agenda verda i
treballar en l’àmbit de la
salut comunitària

La batalla de l’N-II no la
podem donar per perduda
ara que tenim a tocar la fi
de la concessió de
l’autopista el 2021

sortir d’aquesta situació de bloqueig.

sobretot per a la família. La presó no és
agradable i és molt dur, però el més complicat és gestionar la relació amb els familiars que ho pateixen fora. Estem vivint una situació surrealista i de vergonya que no hi ha per on agafar-ho.

brar i sincronitzar bé amb el comerç de
la zona, on també hi ha el mercat municipal. S’han treballat nous eixos de vianants ampliant l’oferta d’aparcament
que com a molts municipis és un dels
maldecaps.

Quines són les prioritats per al Masnou
els propers quatre anys?
Tenim tres eixos prioritaris com són el
pla educatiu, una agenda verda i treballar en l’àmbit de la salut comunitària.
Seguirem treballant amb projectes de
transformació urbana per millorar l’espai públic.

Costa treure’s l’etiqueta de ciutat dormitori i residencial?
No podem anar contra els fluxos del mercat de treball, però sí que mirem de crear
aquests espais on la gent es pugui socialitzar. Viure al costat de Barcelona té la
part positiva però també ens genera problemes com és l’encariment de l’habitatge i els preus del lloguer que ens va arrossegant. Ara es faran 40 habitatges de
protecció oficial per a gent gran i 108
que farem amb l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. Intentarem fer aflorar nou
sòl per destinar a habitatge protegit.
Dins de les nostres possibilitats mirarem
que es pugui ampliar l’habitatge de lloguer.

Un referèndum pactat ajudaria?
Ja s’anirà veient, és important anar acumulant forces favorables al projecte de la
república, el que es diu ampliar la base.
S’ha frivolitzat sobre això, però és l’ABC
de la política. S’ha d’incrementar el suport social, treballar als ajuntaments per
avançar en el projecte dels darrers anys.
Ara tocarà afrontar el que digui la sentència.
I com creu que pot afectar?
S’ha de ser prudent a fer prejudicis sobre
el judici i no avançar-nos. S’ha de veure i
caldrà donar una resposta al màxim
d’unitària possible que defensi la llibertat dels nostres companys empresonats.
Això és bàsic.
Vostè també va estar privat de llibertat.
Com viu la situació dels presos?
És una situació dura per als presos però

Un dels nous espais és on hi havia la fàbrica Dogi. Aquest és l’eix central del poble?
S’ha guanyat un espai públic, l’aparcament que ja està funcionant i el centre
comercial. Tot queda connectat amb el
parc Vallmora amb una nova rambla.
Sempre hem pensat que s’havia de verte-

Al Masnou també noten la regressió de
les platges tot i el potencial del port i el
passeig.
Les regeneracions s’ha vist que no funcionen, però ens afecta només als extrems, tocant a Montgat i a Premià, i a la
resta de la costa tenim la platja estable.
La configuració del port sí que la tenim
més d’esquenes i estem treballant per
connectar-lo millor amb la trama urbana. Quant a oferta i oci nocturn és un
atractiu important que també ens porta
gent de fora. Ara seria un bon moment
per replantejar la nostra façana litoral,
tant del port que acaba aviat la concessió, com del passeig que hem fet més accessible des del carrer Brasil.
El pavelló que s’havia encallat finalment
s’ha inaugurat. Hi ha data per fer la segona fase?
Ha estat una obra complicada que en
parlàvem des del 2010. La fallida de l’empresa va obligar a fer una licitació a l’anterior mandat i es van fer millores necessàries al projecte. Ara només falta equipar el bar dels dos pavellons i fer el nou
gimnàs. No tenim data encara i ara ens
hi posarem, perquè és un sector al costat
del parc Vallmora per millorar.
L’anterior mandat es va proposar que el
Casino passés a mans municipals. El
projecte anirà endavant?
Vam proposar modificar el pla general
per intentar obtenir, amb unes contrapartides amb l’entitat, el pati del Casino.
També ens preocupava l’estat deplorable
del teatre. Fins ara no s’ha pogut concretar amb l’entitat i mirarem de reprendre
converses i buscar una solució. Per nosaltres és una contradicció urbana que la
zona de vianants quedi tallada i amb la
manca d’espais oberts al centre.
Renfe i Adif tenen una actuació pendent
al municipi a l’estació d’Ocata.
Aquesta és una reivindicació que ve de
lluny per posar al dia el que era l’antic
baixador d’Ocata. Parlem de l’estació
més a prop del centre i que té més usuaris però no s’ha remodelat mai per fer-la
accessible i disposa d’una infraestructura molt mínima. El projecte representa
una inversió important de 4 milions
d’euros. Sabem que s’estava a punt d’adjudicar l’obra però ara ens haurem d’informar del calendari.
Al Maresme més enllà de l’alliberament
del peatge es reclama recuperar la connexió amb tren fins a l’aeroport. Quin
repte veu més complicat?
A la comarca vam sortir perdent molt
més del que ens pensem amb la connexió
directa a l’aeroport. La batalla de l’N-II no
la podem donar per perduda ara que tenim a tocar la fi de la concessió de l’autopista el 2021. Sembla que amb aquest tema s’està adormit i hauríem de reactivar-nos per reclamar que s’aclareixin
com volen gestionar les autopistes. Al
Masnou ens falta resoldre la connectivitat amb la C-32, perquè tenim només la
sortida d’Alella.
Abans de vacances omplen el poble amb
el Ple de Riure.
Volem que la convivència i el somriure
predominin al poble i hi dediquem sempre l’últim cap de setmana abans de marxar uns dies de vacances. ■
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Daniel Sirera Expresident del PP a Catalunya

Daniel Sirera actualment exerceix com a membre del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), des del 2012. Abans, havia estat senador, diputat i regidor del PP de Catalunya ■ JUANMA RAMOS

“El judici no és una causa
general contra Catalunya”
CAUSA 20907/2017 · “No m’agrada que la gent pugui anar a la presó... Ara, quan et dediques a la política has de tenir clar
que les teves idees no estan per sobre de la llei. Ni per aconseguir la independència ni per fer una rotonda” TORRA · “El que
ha de fer és parlar dels temes que interessen als catalans, sent molt conscient que el de la independència no és negociable”
Francesc Espiga
BARCELONA

E

ntre el 2007 i el
2008 va ser el màxim responsable
del PP a Catalunya, després d’haver estat
diputat al Parlament
(1995-2010) o regidor a
Barcelona (1996-1999).
En el dia d’avui, la vinculació més directa de Daniel Sirera amb la política
institucional és el càrrec
que ocupa al Consell Audiovisual de Catalunya
(CAC), al marge de la seva
condició de militant ras
del PP.
Quins han estat els seus

sentiments davant el judici contra els polítics independentistes?
He de dir que la presó preventiva és una mesura
que, en qualsevol tipus de
delicte, m’agradaria que
s’apliqués de manera
molt restrictiva. Els judicis, i investigacions, han
de ser ràpids. Dit això, a
mi no m’agrada que la
gent pugui anar a la presó. Però també és veritat
que tots som prou grandets. Jo crec que tinc una
bona relació amb algunes
de les persones que han
estat jutjades. Havíem
compartit moltes hores al
Parlament i, per exemple,
el Josep Rull és algú amb

qui sempre he pogut parlar. Ara, quan tu et dediques a la política has de
tenir clar que les teves
idees no estan per sobre
ni de la llei ni dels procediments. Ni per aconseguir
la independència ni per
fer una rotonda. El sentiment que em genera tot
plegat és contradictori.
Però tots hem de ser responsables de les coses que
fem. Tots. I, per exemple,
quan es diu que això és un
judici polític en què s’està
castigant una ideologia,
no hi puc estar d’acord
perquè no s’està jutjant
tots els independentistes.
Se n’estan jutjant uns
que, segons unes investi-

gacions, van fer determinades coses que eren il·legals. No és una causa general contra Catalunya.
L’acusació de rebel·lió i
sedició encaixa amb el
que va passar aquells
dies?
És que no ho sé... Per això
hi ha uns jutges que fan
una instrucció, una investigació… Estem molt acostumats que tothom parli
de la justícia o del dret
com si tothom n’hagués
estudiat la carrera. Substituint una investigació
tècnica, de molts mesos,
per opinions personals es
fa un flac favor no només
a l’administració de justí-

cia, sinó als mateixos acusats. Al final, el que passi
serà fruit d’un procés judicial en què s’hauran pogut confrontar les coses. I
si no són condemnats per
rebel·lió i sedició, és que
no ho van fer. I si ho són,
és perquè hi haurà prou
elements per considerar
que ho van fer. S’ha de saber diferenciar un procediment de l’opinió política. Jo no puc saber si hi va
haver violència, si això es
pot considerar de tal o tal
manera...
Però, al marge del diguin
les lleis, sí que es pot tenir una mínima certesa
sobre si aquells dies, a

Catalunya, va haver-hi
episodis violents equiparables a un alçament, no?
Aquells dies jo vaig passar
por. Malgrat el pas dels
anys encara hi ha gent
que em reconeix pel carrer, i jo notava com em
tractava la gent que em
reconeixia… I sentia por,
perquè veia que els ànims
estaven molt excitats. El
dia de la concentració davant la conselleria d’Economia vaig anar a prendre un cafè en un bar proper i vaig veure com se
sacsejaven cotxes de la
Guàrdia Urbana o com els
Mossos que eren als cotxes sortien i marxaven…
Vaig veure gent preocupa-
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xa Constitució. La resposta davant d’això, però, sol
ser “és que no tenim majoria”, però és que les regles del joc són aquestes.
Les minories mai imposen la seva voluntat a la
majoria.

Una sentència condemnatòria no crisparà, encara més, el debat polític a
Catalunya?
Si aquestes persones són
condemnades, òbviament
els partits independentistes ho utilitzaran per incrementar el nivell de
crispació llançant acusacions com ara que Espanya és un país antidemocràtic o que els espanyols
som el pitjor del món. El
que no pot fer la justícia,
però, és prendre decisions
per les motivacions polítiques que puguin passar
després. Si tu has comès

parlar dels temes que interessen als catalans,
sent molt conscient que el
tema de la independència
no és negociable. I això és
així no perquè el govern
de Pedro Sánchez, o el de
Rajoy abans, ho vulguin,
sinó perquè les lleis espanyoles impedeixen que
una part del territori pugui anar-se’n. I fins que tu
no ets conscient que
aquesta és una fita impossible d’aconseguir, no es
podrà parlar de res del
que afecta realment els
catalans. Quan jo era diputat recordo que, cada
cert temps, s’inauguraven
hospitals, trams de carretera, escoles… Fa mesos
que veig que això no passa. De fet, l’última gran
notícia que recordo respecte a això va ser la inauguració d’una ampliació
d’una andana d’una estació de tren, presidida pel
president de la Generalitat. Això en temps de Pujol seria inimaginable.
S’han equivocat en les
prioritats. Cal governar i,
sobretot, complir la llei. El
que no pot ser és que da-

Els catalans ens
hem convertit en
uns personatges
antipàtics que
sempre estem
ofenent la resta
d’Espanya

Quan era diputat
s’inauguraven
hospitals,
carreteres,
escoles… Fa
mesos que això
no passa

Aquells dies (al
voltant de l’1-O)
vaig passar por...
I en tenia perquè
veia que els
ànims estaven
molt excitats

un delicte, l’has comès. I
no importa ni qui ets ni
per què ho has fet. L’estat
de dret és això. Tothom
està sotmès a la llei, sigui
conseller, president de la
Generalitat o un ciutadà
qualsevol. La sentència sí
que tindrà conseqüències, però estem en un estat de dret i no només
hem d’assumir els nostres
actes, sinó també les conseqüències.

vant de les resolucions del
Tribunal Constitucional
que deien que no es podia
fer una determinada cosa, algú es cregués per sobre d’aquestes resolucions per poder fer el que
li donés la gana. L’estat de
dret no funciona així. Ni
aquí ni enlloc.

convertit en una mena de
personatges antipàtics,
reivindicatius, que sempre estem ofenent Espanya. I és normal que si tot
el dia estem dient allò
“d’Espanya ens roba”, al
final la gent es cansi i et
digui “fins aquí hem arribat”.

Llavors, si la independència “no és negociable”,
l’aspiració dels dos milions de persones que la
defensen no és legítima?
I tant que sí, i per això hi
ha uns mecanismes per
aconseguir-la. Però
aquests mecanismes estan taxats, i passen per
modificar lleis o la matei-

Com veu Catalunya
d’aquí a cinc anys?
Com ara, o fins i tot una
mica pitjor. La qüestió del
procés continuarà molt
viva, però la situació econòmica crec que s’agreujarà. ■

da pel que estava passant… Això és violència?
No ho sé. El que sí que sé
és que quan la mateixa acció de la gent era orientada pel moviment del 15-M
els mateixos que ara
diuen que allò de l’1-O no
va ser violència, sí que
van titllar de violents els
que, per exemple, impedien al govern de la Generalitat entrar al Parlament. Per tant, posemnos d’acord sobre què és o
no és violència.

Vostè, que ha estat dirigent d’un partit d’àmbit
estatal, ha percebut algun biaix en la visió històrica que es té de Catalunya a Madrid?
És cert que a Madrid se’m
veia com una persona
molt catalanista i aquí
com una persona molt espanyolista. És el problema d’estar al mig. Ara bé,
quan jo vaig començar en
política, quan jo anava
per l’Estat espanyol, el fet
de ser català em donava
un plus. La gent et mirava
diferent. Et preguntaven
molt, perquè et veien amb
una certa admiració. Això
s’ha perdut. Què ha canviat? L’Estat espanyol? Jo
crec que no. El que ha
canviat és la imatge que
els catalans projectem de
nosaltres mateixos. I això
em preocupa. Ens hem

I com es fa, doncs, per tornar a encarrilar el conflicte
al terreny polític, si és que
per solucionar-ho s’ha de
tornar a la política?
El que ha de fer el president de la Generalitat és

sencera, a
왁 L’entrevista
www.elpuntavui.cat
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L’AMB s’organitza amb
onze vicepresidències per
un govern quadripartit
a Ada Colau torna a presidir l’ens amb l’acord unànime del consell dels
alcaldes a L’emergència climàtica, prioritat de l’acció del govern metropolità
Jordi Panyella
BARCELONA

L’acord a quatre entre el
PSC, En Comú Guanyem,
ERC i Junts per Catalunya
pel govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) va possibilitar ahir
la reelecció d’Ada Colau
com a presidenta d’un ens
que s’organitzarà en onze
vicepresidències, tres més
que en el mandat anterior,
i que continuarà confiant
la gestió executiva a Antoni Balmón, alcalde socialista de Cornellà de Llobregat.
La reelecció de Colau,
que va tenir 76 vots del ple
celebrat ahir, es va concretar després que el consell
d’alcaldes donés el seu vistiplau per unanimitat.
L’acord de govern, tancat
dimecres a la tarda, suposa incorporar Junts per
Catalunya al govern que
durant la legislatura passada havia estat un tripartit d’esquerres. L’acord
per a la gestió durant els
quatre propers anys posa
l’accent en les polítiques
socials, sobretot d’habitatge, i també en la lluita contra l’emergència climàtica.
El ple celebrat a l’edifici
de l’AMB a la Zona Franca
de Barcelona va tenir l’ab-

—————————————————————————————————

La serra de Pàndols va ser
ahir l’escenari de l’acte anual
d’homenatge a les víctimes i
als combatents de la batalla
de l’Ebre, organitzat amb motiu del 81è aniversari del seu
començament. Hi van participar supervivents de l’Agrupació de Supervivents de la Lleva del Biberó-41. ■ ACN

El foc d’Horta
de Sant Joan, a
judici deu anys
després
a S’obrirà judici oral contra els dos
acusats d’iniciar l’incendi a Van morir

cinc bombers i hi va haver un ferit greu
Redacció
GANDESA

Manuel Valls, davant el llaç groc que recorda l’absència de Joaquim Forn ■ MARTA PÉREZ/EFE

La frase

—————————————————————————————————

“La situació de Quim
Forn no es pot
normalitzar, la presó
provisional és del tot
injusta”
Ada Colau
PRESIDENTA DE L’AMB

sència forçada del regidor
de l’Ajuntament de Barcelona Joquim Forn, a qui la
justícia ha tornat a denegar un permís per poder
complir les seves obligacions derivades del càrrec

MEMÒRIA HISTÒRICA

Homenatge a
les víctimes
de la batalla
de l’Ebre

Arbres cremats a la zona de l’incendi de Capellades, on el foc
va destruir una cinquantena d’hectàrees ■ ACN

pel qual va ser elegit. Ada
Colau va ser la primera a
denunciar la irregularitat
que suposava la presència
d’un llaç groc a la sala i la
“vulneració dels drets civils i polítics” del qui va ser
cap de llista de Junts per
Catalunya a l’Ajuntament
barceloní.
Mentre que el portaveu
de JxCat va denunciar la
“suposada” democràcia de
l’Estat espanyol, a l’altre
costat de la balança Manuel Valls es va encarregar
de repetir que a Catalunya
“no hi ha presos polítics, ni
exiliats”.

Pel que fa a l’acció de govern, Ada Colau va parlar
de la necessitat de fer
front a l’emergència climàtica com una de les
prioritats de l’ens. Va recordar que es posarà en
marxa la zona de baixes
emissions al gener però
que aquesta no serà una
mesura suficient i que caldrà posar-ne d’altres en
pràctica, “més valentes”.
En aquest sentit l’alcaldessa de Barcelona va tornar a apuntar al tema del
peatge en afirmar que caldrà aplicar “restriccions
en el trànsit”. ■

El jutjat de Gandesa va
acordar ahir l’obertura del
judici oral amb jurat popular contra els dos acusats
d’haver iniciat l’incendi
d’Horta de Sant Joan ara
fa deu anys. En el foc hi
van morir cinc bombers i
un sisè va quedar ferit de
gravetat. El jutge els acusa
d’un delicte d’incendi forestal, de cinc homicidis
imprudents i d’un delicte
de lesions imprudents. A
més, el jutge ha dictat que
s’obri una peça separada
sobre la responsabilitat
econòmica i reclama als
dos acusats 8,2 milions
d’euros en concepte d’indemnitzacions per a les famílies i per cobrir els
danys materials i mediambientals, ja que hi ha 342
afectats, propietaris de
terrenys tant forestals

com no forestals. A banda
hi sumen els costos de l’extinció de l’incendi, que ascendeixen a gairebé 4,5
milions més, i l’Estat demana un milió més, pel
personal i material que va
enviar per a la lluita contra
el foc.
L’incendi d’Horta de
Sant Joan es va declarar el
20 de juliol del 2009 i va
cremar més de 1.000 hectàrees. Per la fiscalia, està
provat que Lorenzo Forner i Antonio Paz van ser
els responsables de l’incendi i que ho van fer intencionadament, i per això demana 19 anys de presó per a cadascun d’ells.
En el seu escrit, el jutge
subratlla que, després de
“nombrosíssimes i complexes diligències”, s’han
apreciat indicis de culpabilitat respecte als dos processats d’haver causat l’incendi. ■

L’incendi de Capellades, contingut

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

L’incendi que crema des de
dimecres a Capellades (Anoia) es mantenia ahir a la tarda
contingut i sense cap represa
important. Així ho va anunciar el cap del dispositiu, Albert Ventosa, que reconeixia
que l’escenari era més optimista que hores abans, quan
es temia que la marinada,
que bufa en sentit contrari a
la propagació del foc, pogués
fer revifar alguns focus de
l’incendi, situats en una zona

abrupta i amb fortes pendents. Per aquest motiu, els
efectius no baixaven la guàrdia i insistien en el fet que
l’actuació de la nit seria important. Durant la tarda, una
seixantena de dotacions terrestres i 14 mitjans aeris treballaven a la zona. Els Agents
Rurals van rebaixar la superfície del perímetre cremat pel
foc anunciat anteriorment i la
van situar en 51,7 hectàrees. ■

