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La vinyeta

Marina Llansana

Fer

Multar la
democràcia

Q

ue una de les
grans armes de
l’Estat per posar fi al
procés català era l’ofegament econòmic es
va fer molt evident des
del principi. No em refereixo només amb
el control de les finances de la Generalitat, sinó a multes milionàries als responsables polítics del 9-N i a l’espoli que van
patir Òmnium i l’Assemblea que, amb
l’excusa d’una suposada vulneració de la
llei de protecció de dades, van veure com
els embargaven directament dels comptes corrents gairebé mig milió d’euros de
les quotes dels seus socis.
No hem parlat gaire de diners, en tot
aquest procés repressiu. Els atacs policials, judicials i polítics han estat tan escandalosos que el front econòmic ha
quedat en segon terme. Però hi ha estat
sempre, latent, desgastant –o intentant
desgastar–. Aquesta setmana la Caixa de
Solidaritat ha pagat més de dos milions
d’euros al Tribunal de Comptes per evitar
que s’embarguessin les propietats de les
persones que van fer possible el 9-N del
2014. En total i només pel cas del 9-N, la

Ombres d’estiu

140 persones represaliades
per l’Estat per haver defensat
drets fonamentals han
necessitat suport econòmic

La felicitat solitària no és felicitat

Caixa de Solidaritat haurà pagat multes
per valor de gairebé cinc milions d’euros.
I aquesta notícia no arriba sola; els
darrers dies la caixa també ha pogut arribar a cobrir els 5,8 milions que es demanaven als encausats pel jutjat número 13
de Barcelona, investigats per l’1-O. Feia
mesos que diverses persones tenien embargades les nòmines, els comptes corrents i les propietats. Ara s’ha pogut pagar el que faltava gràcies a l’esforç individual de ciutadans, d’entitats, de partits,
d’empreses, gent molt diferent que, sense fer soroll i sumant petites quantitats,
han mostrat la seva solidaritat amb els
perseguits per l’Estat.
En total són 140 persones que, en els
darrers anys, han necessitat suport econòmic per fer front a multes, fiances i altres despeses judicials, 140 persones represaliades per l’Estat per haver defensat
drets fonamentals. El que s’ha aconseguit és una gran fita, encara que no passi
de ser un breu a la premsa. Una fita heroica que diu molt de la gent d’aquest país,
que recorda als represaliats que no estan
sols i que demostra com de determinada
està la societat catalana a defensar la democràcia i la llibertat per totes les vies i
fronts possibles.

Imma Merino

D

esprés d’una llarga travessia en
tren, Iuri Andréievitx Givago
torna a la seva casa, a Moscou,
un cop ha acabat el servei com a metge de l’exèrcit rus a la guerra del 14:
“Tres anys de canvis, d’imprevistos, de
viatges: la guerra, la revolució, trasbalsos, trets, escenes de destrucció i de
mort, ponts volats, incendis, devastacions.” A la seva bossa, hi du un ànec
salvatge que, en temps de penúria, li
ha regalat un caçador revolucionari
amb el qual ha compartit el vagó de
tren. Quan arriba, s’abraça a la seva
esposa, Tonia, que li explica que han
cedit les cambres del primer pis a
l’Acadèmia Agrícola. Ell diu que han
fet bé de cedir-les i, explicant-li que
l’hospital on treballava també estava
instal·lat en un palau, conclou: “Vull
dir que en la vida dels rics hi havia alguna cosa morbosa. Una infinitat de
coses inútils. Estances i mobles inútils
de les cases, inútils fineses de sentiments, inútils maneres d’expressar-se.
Heu fet bé de restringir-vos. Però trobo que encara és poc. Cal anar més enllà.” Després de la Revolució d’Octubre, que no trigarà a arribar després

“
El cas és que,
un cop tornat a
Moscou, l’estimat
doctor Givago aviat
se sent sol i estrany
davant dels seus
antics amics

del passatge d’El doctor Givago que
ara comento, la restricció potser va
anar massa enllà. En pràcticament tot
el món actual, la restricció dels rics (i
dels que no som rics) és absolutament
poca.
El cas és que, un cop tornat a Moscou, l’estimat doctor Givago aviat se
sent sol i estrany davant dels seus antics amics, que han canviat, però no

d’aquella manera amb la qual, al món
camperol, intuïa la veritable vida que
havia d’arribar amb l’esperit de la revolució. En l’àpat en què mengen
l’ànec salvatge, Iuri observa com Gordon, el seu milloc amic des del col·legi,
ha deixat d’expressar-se de manera
trista i inconnexa, però simpàtica, per
esdevenir audaciós amb la pretensió
de ser enginyós. Per això, diu “interessant i divertit”, paraules que no eren
seves perquè mai no havia considerat
la vida com una distracció. Llegint-ho
he rebut una plantofada: quantes vegades, com si la vida fos una distracció, dic (m’atreveixo a dir que diem)
“interessant i divertit”. Altrament, hi
ha alguna cosa que, sense dir-s’ho,
amarga els comensals d’aquell àpat
amb l’ànec salvatge regat amb vodka:
la consciència que, al defora, Moscou
s’estén fosca, muda i afamada: “Aleshores comprengueren que només la vida semblant a la vida dels qui ens envolten, la vida que se submergeix en la
vida sense deixar senyal, és veritable
vida, que la felicitat solitària no és felicitat, car l’ànec i l’alcohol únics en la
ciutat deixen d’ésser ja ànec i alcohol.”
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EDITORIAL

A la tres

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

Per treure’s el barret

C

om que aquesta setmana s’ha sabut no només que la Caixa de Solidaritat amb els represaliats ha
acabat completant el que faltava per a
la multa del 9-N (que pujava a l’escandalosa xifra de 4.988.000 euros) sinó
que també ha pogut respondre a la
fiança que la jutgessa del 13 ha imposat al munt de càrrecs que té processats per delictes que a tots plegats ens
semblen inexistents (una fiança solidària escandalosa de 5.800.000 euros), a mi em sembla que ens hem de
treure el barret. Jo els he de confessar
que el barret ja me’l trec davant de
tots aquells que, podent optar per una
vida còmoda i tranquil·la, han decidit
plantar cara a l’Estat i defensar els
nostres drets jugant-s’hi en algun cas
coses tan serioses com la llibertat. Hi
ha qui s’hi ha jugat la llibertat, qui viu
a la presó o a l’exili, i hi ha qui s’hi ha
jugat la seva tranquil·litat econòmica,
la dels seus familiars (que no és poca

“
No em vull ni
imaginar què deuen
pensar al Tribunal
de Cuentas quan
veuen què recull la
Caixa de Solidaritat
cosa) i els seus béns. Em trec el barret.
Tothom se la juga una mica, en
aquests temps que corren. Però hi ha
qui se la juga més que un altre. Per això em trec el barret també davant la
resposta ciutadana a la repressió econòmica que (també) reben els processats. Ja voldríem, en els temps que
corren, la unitat que representa la Caixa de Solidaritat. Vostès s’adonen del

De reüll

Carme Vinyoles Casas

Les cares de la notícia
FUNDADOR PROACTIVA OPEN ARMS

Òscar Camps

Suspenem
la vida

Valentia solidària

A

mitjan juliol, mentre el Gran Agitador d’Odi
s’entretenia en operacions de caça i captura als
immigrants i vomitava tuits racistes contra quatre dones
congressistes, se celebrava a Nova York un fòrum d’alt
nivell d’on en sortiren preocupants conclusions: el món
suspèn de manera estrepitosa l’assignatura que li hauria
de permetre justament sobreviure: la dels Objectius pel
Desenvolupament Sostenible i l’erradicació de la pobresa
(ONU, Agenda 2030). Repassar el mapa dels
(in)compliments és realment decebedor. La taca
vermella s’estén ominosament
Agenda
damunt paisatges tan essencials
com la fi de la gana, la reducció de les
2030, una
l’accés a la salut i al
oportunitat desigualtats,
benestar, el treball digne, la igualtat
que no
de gènere i, pitjor encara, l’acció pel
avança en el clima on el to és d’un roent infernal
(es camina en direcció contrària). Ja
bon sentit
no és hora de canvis epidèrmics sinó
de profundes transformacions per contenir l’escalfament
global (causa de refugiats econòmics), posar fi als
interessos espuris dels països rics (consum d’oli de
palma i desforestació), tancar els paradisos fiscals que
malmeten la recaptació de fons públics, exigir als
governants compromís polític més enllà de la retòrica.
Amb aquest panorama, el Gran Agitador d’Odi de la gran
potència que es desentén dels ODS, dispara i no
solament de paraula contra els més vulnerables que
paguen en primer lloc les conseqüències de les seves
irresponsables accions. D’això se’n diu cinisme criminal.

que fem? El Tribunal de Cuentas i el
jutjat número 13 (sempre he pensat
que aquest número no és casualitat)
volen castigar econòmicament els protagonistes que tenen noms i cognoms,
i va i la Caixa de Solidaritat recull deu,
onze, dotze o tretze milions d’euros
perquè no en rebin les conseqüències.
Deuen al·lucinar, aquesta gent. Perquè ja no són només les sancions del
Tribunal de Comptes i l’escarment
que pretén el 13, sinó que la solidaritat de tots plegats també està permetent finançar els costos judicials de la
batalla de l’exili (gens menors), els de
més d’un centenar de represaliats menys mediàtics que segons qui, i bona
part de les despeses dels seus familiars. Ni deu ni onze ni dotze milions
d’euros. Molts més. Chapeau! Perquè
fer aportacions econòmiques és també
una manera de jugar-se-la. I és per això que penso que no podem fallar. I
que em trec el barret.

-+=

Ni les amenaces del govern espanyol han fet que
el grup de persones que agrupa l’ONG Proactiva
Open Arms hagin desistit de la seva voluntat de
continuar salvant migrants de morir ofegats al
Mediterrani. La inacció de la Unió Europea té una
altra cara amb Open Arms.
EXPRESIDENTA DE LA COMUNITAT DE MADRID

Esperanza Aguirre

Més corrupció al PP

-+=

Les expresidentes de la comunitat de Madrid Esperanza Aguirre i Cristina Cifuentes podrien ser
imputades, com ha demanat la fiscalia anticorrupció, pel finançament il·legal del PP. Un cas més
de corrupció al partit d’Europa que té més càrrecs públics imputats i investigats.
PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ RUSSA

Vladimir Putin

Mala qualitat democràtica

-+=

Que una manifestació en què simplement es demana que tots els partits opositors puguin votar en
les properes eleccions acabi amb centenars de detinguts no és un bon senyal per a un govern, el de
Vladimir Putin, que ja fa temps que ha empitjorat
des del punt de vista de la qualitat democràtica.

Comptes
municipals
millorables
Tot i que la llei de la Sindicatura de Comptes de l’any
2010 és ben clara, encara hi ha un
30% dels ajuntaments catalans
que la incompleixen i que no presenten els seus comptes degudament aprovats pel ple en el termini
marcat. La xifra, a més, fa uns anys
que està prou estancada, ja que, tot
i els advertiments, els ajuntaments
incomplidors del 2017, el darrer any
fiscalitzat per la sindicatura, van ser
el 30% i el 2016, el 31%, amb una
reducció de només un punt. L’objectiu d’aquesta llei és comprovar
que els comptes generals de les
corporacions locals s’ajusten a la
normativa en múltiples aspectes,
com ara si han estat degudament
aprovats en temps i forma, però no
entra pas en els objectius polítics
dels consistoris. És inadmissible
que en l’època en què tots els polítics s’omplen la boca de la paraula
transparència, aquesta no existeixi
en un dels aspectes més importants de la vida local, els comptes,
el pressupost. És cert que Catalunya és un país de municipis petits i,
en la majoria dels casos, amb equips de govern que no són ni professionals de la política, però per això
hi ha els consells comarcals o les diputacions que, a banda de dur-los
les recaptacions municipals, els poden assessorar o fer directament
les certificacions.
La xifra voreja el 30% d’incompliment des de fa anys perquè la llei de l’any 2010 no preveia
sancions. Sí que preveia que els
municipis incomplidors deixessin
de rebre subvencions o traspassos
de la Generalitat, cosa que rarament passa. És trist, però si cal, la
llei de la Sindicatura de Comptes
hauria de ser reformada perquè es
pogués sancionar els ajuntaments i
fer-ho públic perquè els veïns dels
municipis sancionats actuessin en
conseqüència.
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1
any

Onada mortal
Primer mort a Catalunya
a causa de la intensa onada de
calor. Es tracta d’un
sensesostre que va morir al
carrer, a Barcelona.

Full de ruta

10
anys

Loapa financera
El Consultiu denuncia la Loapa
financera. El Fons de
Reestructuració de la Banca
vulnera competències de
la Generalitat.

20
anys

Cas Pinochet
Baltasar Garzón, jutge impulsor
del procés d’extradició
d’Augusto Pinochet, adverteix
el govern espanyol que no
interfereixi en el cas Pinochet.

Tribuna

Joan Rueda

Maria Dolors Renau. Escriptora

La unitat

U

nitat. Aquesta és
la paraula més
usada en els darrers
dies en el món independentista. I tot fa
preveure que ho serà durant dies, almenys fins a la sentència. Tot i que és
cert que en els darrers temps hi està
havent un esforç per part de tots els
protagonistes d’aquesta història, el pecat original ja és difícil de superar. I el
pecat original és no haver estat capaç
d’haver arribat a un pacte estratègic,
un acord de mínims entre el seguit de
partits i entitats, òbviament, molt heterogeni, que forma part d’aquest moviment. En tots els apartats de la vida,
els temes que no s’afronten, per mandra o per covardia, costen molt més de
reconduir. Però hauria de ser possible,
entre altres raons perquè en el sistema
polític actual, en l’àmbit global, és molt
complicat que qualsevol aspiració ciutadana, com ho seria l’anhel d’independència, arribi a bon port sense haver estat canalitzada pels polítics, pel
sistema polític. Perquè això succeeixi,
però, les diferents parts han de deixar
de pensar que la unitat depèn del fet
que l’altre accepti els seus postulats.

La unitat, o un mínim pacte
estratègic, només arribarà
si les diferents parts deixen
de pensar que aquesta
depèn del fet que l’altre
accepti els seus postulats
Òbviament, arribar a un acord de mínims és una negociació i, com en totes
les negociacions, calen renúncies.
La Diada serà la primera prova de
foc d’aquesta unitat. O, almenys, del
fet que s’avança en la bona línia. El moviment no es podria permetre una Diada de les del passat, amb incidents entre faccions. Tenen raó els exconsellers
Josep Huguet i Anna Simó quan afirmen que alguns comentaris en les xarxes socials fan por, però també han de
tenir clar que les xarxes socials reflecteixen només una part de la realitat,
petita i deformada. I també han d’acceptar, com tota la resta de polítics de
les formacions independentistes, totes, que, vist com ha anat tot plegat, hi
ha gent molt empipada, que creu que
ha estat enganyada o, pitjor, que ha estat tractada de poc madura, i que reacciona com bonament pot. Més enllà de
trobar un mínim comú denominador i
una resposta conjunta a la sentència,
l’independentisme necessita rearmarse intel·lectualment, però això sembla
difícil abans que aquesta no arribi.

Hem oblidat Camus?

“C

ap causa malgrat sigui innocent
i justa podrà separar-me de la
meva mare, que és la causa més
important que conec en aquest món” (Carnets). Amb aquesta contundència parla Albert Camus de la seva mare. “Aquesta especial vanitat de l’home que vol creure i fa
veure que aspira a la veritat quan de fet el
que demana el món és amor” (Carnets). El
gener de 1960, fa una mica més de 60 anys,
va morir Albert Camus. S’ha escrit força sobre el seu llegat intel·lectual i polític, i també sobre alguns dels seus rellevants aspectes personals. Molts l’hem considerat clarivident perquè tant la complexitat del seu
pensament com la seva actitud enfront de
la vida s’escauen de forma especialment
pertinent als tràngols que les esquerres europees estem vivint en l’actualitat.
NO ÉS PER ATZAR que avui dia ens ressonen

tan les seves paraules com les grans convulsions socials i polítiques (vegeu el Brexit). Albert Camus es va esforçar a assolir
un difícil equilibri entre una sensibilitat
molt receptiva a les condicions de vida, a les
experiències que li varen tocar en sort, i
que mai va voler abandonar, i el mode de
pensar tan racional propi de la cultura

francesa. Camus va créixer i educar-se en
un barri humil d’una colònia a Alger, lluny
dels centres de decisió política d’allò que
atenyia als assumptes col·lectius. A partir
d’un moment donat va convertir-se en un
atent observador des de la perifèria, dels esdeveniments que canviaren de forma dramàtica la faç d’Europa. Va experimentar
tot al llarg de la seva vida contradiccions, vivències d’identitat i conflictes de pertinença, i això tant en moments determinats a la
colònia, com després a la metròpoli. En tots
ells va expressar posicions complexes que
no encaixaven gaire amb les de l’avantguarda intel·lectual de l’època. Inicialment,
bo i participant de les inquietuds dels pensadors marxistes va objectar, dubtar de
forma persistent, gairebé obcecada, sobre
les grans contundents respostes globals
monolítiques que en aquells moments nodrien d’ortodòxia el pensament d’esquerres. Ell va ser capaç d’assenyalar la fragilitat de les sòlides construccions polítiques
ideològiques expressant dubtes, contradiccions i referències a un sistema de pensament complex i segurament més “existencial” que del que foren més endavant titulars d’aquest corrent. No és estrany que
el seu pensament molestés profundament

els pensadors reconeguts, ja que els seus
dubtes i recances que resultaren tan creatives no naixien d’objeccions estrictament
racionals i fàcilment discutibles, sinó que
venien d’una persistent fidelitat a les seves
arrels vitals, a les experiències viscudes, als
efectes inqüestionables, que tan bé descriu
a la seva darrera i inacabada obra El primer
home, però aquesta incòmoda fidelitat
s’havia expressat amb moltes anotacions
dels interessants Carnets, on deixa anar
de forma directa (a l’estil en què se solen expressar els pensaments abans de ser sistematitzats) les mateixes inquietuds que a
poc a poc anaren conformant una visió diferent radical i alternativa del que era el
correcte des del punt de vista de les esquerres en aquells anys de guerres.
UN ALTRE ASPECTE important des del punt

de vista personal d’Albert Camus té a veure
amb l’ús de la violència. Hi ha paràgrafs
sencers en els quals s’estableix un debat sobre aquest ús i cal dir que el dubte continua
estant present, però aquest és un aspecte
que caldria estudiar a part, donat el moment en què va tenir lloc la guerra d’Algèria
i les barbaritats que va comportar.
Impossible d’oblidar Albert Camus.

El lector escriu
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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

VAR a
Ensenyament?
b La nostra filla ha acabat
segon de batxillerat a l’IES
Ramon Turró i Darder de
Malgrat de Mar amb un
9,05. No ha obtingut matrícula per dècimes. Atzar?
Hem reclamat perquè se li
apugés alguna qualificació
per arribar a la nota de tall
de la UPF. Sempre s’ajuda
els alumnes esforçats a fi
que estudiïn el que volen
allà on volen, fins i tot inflant nota quan es considera necessari. Denegat. Atzar? Insistim en la reclamació, aquest cop al director
dels serveis territorials de
Barcelona-Comarques. Denegat. Segons aquest, les
qualificacions són correctes perquè s’ha procedit a
l’arrodoniment a l’alça
quan s’ha cregut oportú. Es
podria haver fet més. La Laia ha tret un 11,766 de nota
de selectivitat. La nota per

entrar a publicitat i relacions públiques a la UPF ha
estat 11,772. Denegat.
CLÀUDIA MOLLFULLEDA
Santa Susanna (Maresme)

Impossible reduir
despesa en salut
b Dèficit en inversions per
part de l’Estat i ara ens
obliguen a reduir despeses
en salut. Ho tenen fàcil,
menys espoli i ens en sortirem millor que aquells que
viuen gràcies al que l’Estat
ens manlleva any rere any,
sense retorn, perquè puguin viure gratuïtament
del nostre treball. No vull
recordar el nom d’aquella
senyora que va dir que els
impostos els paguen el ciutadà i les empreses, no els
territoris. Doncs anava errada del tot; els qui els paguen viuen en un territori,
com Catalunya, on l’Estat
no inverteix ni un euro, descapitalitzant-lo i obligant

El Parlament,
casa comuna
del respecte

postos i la sentència del judici de l’1-O a la vista, es
preveu intens a Catalunya.
Ben segur que aquesta intensitat es traslladarà al ple
del Parlament, res d’estrany. Ara bé, faig un prec a les
diputades i diputats: no
permetin que el Parlament
esdevingui una olla de grills
on regna qui la diu més
grossa. El Parlament és on
rau la sobirania del poble
català, i els seus representats, els 135, han de ser a
l’altura de les circumstàncies. Ens espera una nova
tardor calenta, per això espero que el president Roger
Torrent no hagi d’aturar diverses i variades enganxades entre diputats de diverses formacions. El Parlament és el quilòmetre zero
de la paraula; no el convertim en la meca de la desqualificació.

b El curs polític que començarà d’aquí un mes,
amb la Diada, els pressu-

ARNAU RULLÓ
El Prat de Llobregat (Baix Llobregat)

els seus ciutadans a pagar
de les seves butxaques totes les inversions per poder
subsistir, siguin autopistes,
carreteres, etcètera. Però
amb una particularitat que
dol: paguen peatges i gràcies a ells l’Estat sufraga
el manteniment de les desèrtiques autovies que
travessen la península Ibèrica. Doncs de reduir en
salut ni pensar-ho, que
s’ho facin mirar per algú
que en sàpiga, com administrar un estat, i de segur
que amb el canvi s’avergonyiran de les seves volgudes incapacitats, que en
són moltes.
PERE MANUEL GIRALT PRAT
Sant Just Desvern
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La frase del dia

“Les compres al ‘top manta’ fan mal al comerç i, al final,
perjudiquen la convivència”
Jaume Collboni, PRIMER TINENT D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Tribuna

De set en set

El repte de la burgesia

L’avís de
Smollett

J.M. Solé i Sabaté. Catedràtic d’història contemporània a la UAB

H

o venia a dir ben clar l’informe
de la Cambra de Comerç de Barcelona censurat per l’anterior
junta directiva: una Catalunya independent seria més rica, més justa, més
social i més solidària.
o burgesos diferents. Uns generen riquesa
de debò, exporten a tot el món, són moderns i internacionals, accepten el repte de plantar cara per abatre l’arcaic i
corrupte Estat espanyol, que ens considera una llimona que el fisc esprem
tant com pot. L’altre sector és una burgesia en regressió que viu a Catalunya
però pensa de i per Madrid. Una burgesia per nocta, poruga, sovint inculta,
que pretén obviar, els tem, els petits i
mitjans empresaris així com els actius
sectors econòmics que han guanyat les
darreres eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona. Aquesta burgesia
per nocta, elitista, de coll estirat, és
centralista barcelonina, no veu l’horitzó esperançat d’un present que demana pas amb la il·lusió de crear un millor
futur col·lectiu amb la independència.

TENIM DOS SECTORS INDUSTRIALS

no és només la Pimec o les diverses entitats empresarials del país o les cambres de comerç de tot el territori, sinó que són
tots els nuclis socials que es fan dignes
hereus del millor de la burgesia catalana del passat, previ, això sí, al franquisme. Fent un retrat apressat diríem que
són la gent melòmana i culta del Liceu i
del Palau de la Música, dels burgesos industrials que són per totes les ciutats i
comarques el país. Siguin actius empresaris del sector industrial, comercial, agrari, ramader, turístic o de serveis.

mocràtica de Catalunya, un dels partits més dignes de la història contemporània de Catalunya durant la guerra
civil o en el període de resistència contra el franquisme. El vell partit democratacristià, nacionalista català, de
Carrasco i Formiguera, de Joan Sales,
d’en Coll i Alentorn, etc.
no van fer
cas dels poderosos impulsors de la dreta extrema xenòfoba, la que va potenciar Cs i Albert Rivera –qui va començar escandalitzant presentant-se despullat per donar senyals descarades
d’ambició sense límits, ni sòlids principis–. Molt aviat van veure el no-res que
era Valls, més enllà de voler ser un fre a
l’independentisme i a la Colau. Només
la burgesia per nocta els va fer cas,
d’aquesta només n’hi ha a Barcelona.
Per això, posteriorment a tot allò afirmat en campanya, ha estat possible el
pacte d’oprobi Colau, Valls i PSOE.

ELS BURGESOS INNOVADORS

LA NOVA BURGESIA INDUSTRIAL

moderna
cosmopolita que va veure que no era
res el model Duran i Lleida. Un Duran
que ha estat l’enterramorts d’Unió De-

UNA BURGESIA INNOVADORA

Sísif
Jordi
Soler

“
La nova
burgesia industrial
és més que Pimec,
les entitats
empresarials del
país o les cambres
de comerç, i ha
optat per fer un pas
endavant

a la metropolitana, a la muntanya o a la plana, es
compleix aquella realitat històrica que
ve de la nit dels temps. Catalunya i Barcelona són una mateixa cosa, es completen i realitzen com vasos comunicants; el voler pretendre el contrari és
propi d’ignorants, és pretendre anar
contra la història, l’economia, la cultura i el sentit profund de la gent. Per això
els encauats al Foment, burgesos per
nocta, veuen enemics i fantasmes a tot
arreu en no entendre els canvis de la
complexa i dinàmica societat catalana,
el pas ferm dels nous sectors burgesos
o industrials.

A LA CATALUNYA LITORAL,

perden pes
per no seguir el compàs, el bategar, les
reivindicacions de la població catalana.
Per ser estructures velles, lligades a la
Transició i el règim del 78. Trencat el
nus de la por a l’Estat espanyol, amb la
il·lusió col·lectiva majoritària de llibertat, progrés i independència tots els països que han arribat on som ara els catalans l’han aconseguit. No som pas diferents de la resta. Ans el contrari, el
món actual ens és més propici que el
passat.

ELS SINDICATS MAJORITARIS

catalana ha
optat per fer un pas endavant. Igual està passant en el món sindical, en l’universitari, en el cultural, en el social, en
tots els àmbits. La raó és fàcil d’entendre: l’independentisme català és un fenomen interclassista, el més global i general que pot existir. És generat per la
gent, pel poble, va de baix cap dalt. Més
enllà de les decepcions per l’actuació
dels partits, pactes surrealistes o misèries de la política quotidiana té una força creixent. És un subjecte polític nacional estatal i internacional amb un
present fort i un futur que malgrat tots
els imponderables té una fita a assolir
perquè així ho volen la gran majoria
dels seus ciutadans.

LA BURGESIA INNOVADORA

Matthew Tree

A

l’estranger, no hi
ha ningú que entengui l’abús de la presó preventiva a Espanya –sobretot en els
casos de Cuixart i Forcadell–; ni aquell judici descaradament
postís; ni el llençament de milions de
vots a la paperera amb la manipulació
consegüent dels parlaments català, espanyol i europeu; ni les multes colossals a polítics, televisions, pallassos... I
no només no ho entén la gent del carrer, sinó que per a un munt de diputats
europeus, l’ONU, AI, HRW i tutti quanti,
la reacció dominadora de l’Estat també
els és del tot inexplicable. Doncs, curiosament, qui els ho podria explicar a la

Els poders fàctics veuen com
a traïdors els catalans que no
volen pertànyer a Espanya
perfecció és un escocès del segle XVIII,
en Tobias Smollett, a la seva novel·la
Ferdinand Count Fathom (1754), en què
un aristòcrata militar –dit el Castellà–
diu al personatge principal: “Després
del Tractat d’Utrecht, vaig haver d’obligar els rebels tossuts dels catalans a
ser fidels al seu rei, per la força.” 265
anys més tard, tot indica que així és exactament com els poders fàctics espanyols veuen els catalans que no volen
pertànyer a Espanya: uns rebels, o el
que ve a ser el mateix, uns traïdors. I ja
se sap que la traïció es paga (molt) cara. Resumint: d’una banda, hi ha milions de catalans que creiem que l’autodeterminació no és res més que un dret
democràtic normal i corrent; i de l’altra,
força espanyols poderosos que creuen
–i de vegades ho insinuen tot parlant
de Companys o de colpistes– que és
una llàstima que ja no se’ns pugui aplicar la pena de mort. Vet aquí el dilema
de debò.
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La samarreta
de la Diada,
a la venda
a El Punt Avui

El lot de samarreta
i bossa de l’ANC
es pot adquirir
a partir de demà
a la seu del diari

La CUP
ratifica la
seva ponència
política

Els ajuntaments
passen comptes
TRÀMIT · Un 70% de les corporacions catalanes van entregar el 2017 els seus números quan tocava a la
Sindicatura de Comptes EXCEPCIÓ · Cerdanyola del Vallès és l’únic municipi de més de 50.000 que no
els va lliurar DADES · El 77% dels grans consistoris aporten la documentació ‘extra’ que se’ls exigeix
Francesc Espiga
BARCELONA

Fer net amb els organismes inactius o deficitaris
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Entre la bateria de tràmits
i diligències que els ajuntaments catalans han de
despatxar cada any, hi ha
el de lliurar els seus números, degudament formalitzats, a la Sindicatura de
Comptes. Una obligació
sustentada per una llei, la
18/2010, que té per objectiu doctrinal comprovar
que els comptes generals
de les corporacions locals
s’ajusten a la normativa en
múltiples aspectes, com
ara si han estat degudament aprovats en temps i
forma. Una mesura més
de control, en definitiva,
que en cap cas, però, suposa un examen de la gestió
financera de les administracions que estan subjectes a aquest deure, i entre

En el seu informe anual, la
Sindicatura de Comptes
també fa una vintena de recomanacions a les administracions fiscalitzades, que
van des de consells genèrics
–millorar la gestió financera,
lliurar la documentació sol·li-

citada amb més temps– a
d’altres de més concrets.
En el cas dels ajuntaments,
directament els proposa que
dissolgui aquells ens dependents –aquí s’hi podria incloure des de consorcis fins a
empreses– amb més de dos

anys inactius des de la seva
creació. En el cas dels que generen dèficit no planteja opcions tan dràstiques, però sí
que parla de la necessitat de
“regularitzar la seva situació”,
és a dir, posar ordre als seus
balanços.

les quals també hi ha les diputacions, els consells comarcals o les mancomunitats de municipis.
Malgrat que la teoria
dicta que no presentar
aquesta
documentació
per motius injustificats
pot tenir conseqüències
greus, com ara la pèrdua
de subvencions o transferències directes de la Generalitat –tot i que, en la
pràctica, això és més que

rar que acabi passant–,
any rere any hi ha un volum significatiu d’aquests
ens que incompleix el manament de la Sindicatura.
El 2017, l’últim que ha estat fiscalitzat fins ara, un
70% dels consistoris del
país –666 sobre 948– havien fet els deures, fet que
va representar un increment d’un punt percentual respecte de l’exercici
anterior. Tots els grans,

començant per Barcelona,
hi són, fet que ajuda a explicar la dada que el conjunt d’aquests municipis,
sumats, representen el
87% dels habitants de Catalunya. En inversa proporció hi va haver un 30%
d’ajuntaments –fins a
282– que no van entregar
els seus comptes dins el
termini reglat –el 15 d’octubre de 2018–. Entre ells
hi ha Cerdanyola del Va-

llès –l’únic de més de
50.000 habitants–, Sitges, Santa Perpètua de
Mogoda o Calafell, entre
d’altres. El cas potser més
flagrant que cita l’informe
de la Sindicatura és el de
Bausen, un poble de poc
més de 60 habitants de la
Val d’Aran, del qual no es
tenen notícies des d’almenys el 2014.
Amb la tramesa, però,
de la informació sol·licitada, no sempre n’hi ha
prou. El retrat que l’òrgan
fiscalitzador s’ha de poder
fer ha d’incloure dades sobre l’estat de la liquidació
del pressupost de cada
corporació, el romanent
de tresoreria, el resultat
economicopatrimonial o
els fluxos d’efectiu, entre
d’altres paràmetres. Així
les coses, cada any hi ha
consistoris que si bé res-

Aprova fer una
oposició més
propositiva i que
els càrrecs puguin
allargar els mandats

pecten el termini de presentació de la documentació, aquesta o bé està incomplerta o bé presenta
alguna deficiència. En
l’exercici del 2017 hi va
haver 66 casos d’aquests,
sobre els 666 totals. A la
majoria, un 57%, els faltava lliurar informació sobre
qüestions com la situació
de la tresoreria o alguns
organismes dependents.
Formalitats, si es vol, però
que, a vegades, no ho són
tant. En l’informe, per citar un exemple, apareix el
cas de l’Ajuntament de
Bell-lloc d’Urgell, que per
segon cop va trametre el
compte general a la Sindicatura sense que abans
hagués estat ratificat pel
ple.
El text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals aprovat el 2004,
preveu que el compte general de les poblacions de
més de 50.000 habitants
ha d’incloure dos expedients complementaris,
que justifiquin per una
banda el cost i l’aportació
que fan els serveis públics
que sufraga cada corporació i, per l’altra, el grau
d’acompliment que assoleixen respecte als objectius programats. Dels 22
ajuntaments d’aquestes
característiques que hi ha
al país, 17 –un 77%– van
enviar-les totes dues a la
Sindicatura. Sant Cugat
del Vallès en va fer arribar
una, mentre que l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Mollet del Vallès i el
Prat de Llobregat, cap. ■
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L’APUNT

En l’article 2 de la llei que en regula el funcionament,
s’explicita que la Sindicatura de Comptes té el manament de controlar els números de totes les administracions públiques a Catalunya. Si continuem repassant el corpus normatiu, un parell d’apartats més avall
també es detalla que tots els organismes fiscalitzats
han de presentar la documentació exigida en els pe-

Aplicar la llei,
el millor estímul
Francesc Espiga

ríodes reglats. A la pràctica, la gran majoria d’ajuntaments ho fan i, entre els que no –un 30%–, hi ha tantes raons com es vulgui imaginar per justificar l’incompliment. Molts d’aquests arguments, però, ràpidament quedarien en res si s’apliqués un altre article, el
41, que dicta que qui no faci el que toca no veurà ni un
ral en subvencions. Com a incentiu, és imbatible.

Informe de la Sindicatura de Comptes sobre corporacions locals (2017)
Grau de presentació del Compte general. Exercici 2017
Tipus d’ens
Diputacions
Consells comarcals
Entitats metropolitanes
Mancomunitats de municipis
Ajuntaments
Entitats municipals descentralitzades
Total

Nombre d’ens
4
42
1
67
948
65
1.127

Lliurats dins de termini
Nombre
%
4
31
1
29
666
44
775

100
74
100
43
70
68
69

Retuts
Nombre
%
4
21
0
26
600
43
694

100
50
0
39
63
66
62

Ajuntaments de més de 5.000 habitants que no han tramès
els comptes i estats abans del 15 d’octubre del 2018
Ajuntament
Cerdanyola del Vallès (a)
Matadepera (b)

57.723

Corbera de Llobregat (b)

9.186

Begues

28.527

Canet de Mar

Cervelló

8.909

Riudoms

Santa Perpètua de Mogoda (b)

25.574

La Llagosta

Puigcerdà
Sentmenat
Olesa de Montserrat (b)
Arenys de Munt (b)
El Masnou

8.839
24.898
8.818
23.552

Població
(habitants)

Ajuntament

Sitges (b)

Calafell

14.439
6.830
14.423
6.515
13.343

Teià

6.333

Vilanova del Camí

12.332

Vacarisses (b)

6.328

Castellbisbal (b)

12.297

8.728

Ulldecona (b)

6.321

23.288

Argentona (b)

12.133

Sant Fost de Campsentelles (b)

8.664

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (b)

6.294

Vila-seca (b)

21.993

Cunit (b)

12.041

Tiana (b)

8.645

Sant Vicenç de Montalt

Sant Quirze del Vallès (b)

19.867

Montgat

Masquefa
Cardedeu (b)
L’Ametlla del Vallès (b)
Balaguer
Tona
Montornès del Vallès
Viladecavalls (b)

8.514

Roda de Ter (b)

6.272
11.748
6.125

18.210

Pallejà

8.368

Navàs (b)

6.020

La Bisbal d’Empordà (b)

10.775

16.670
8.114
16.240

Torrelles de Llobregat
Sant Andreu de Llavaneres (b)

11.416

5.950
10.758

7.392

Sant Hilari Sacalm (b)

5.578

Berga

16.115

La Roca del Vallès (b)

10.536

Montblanc

7.307

Vilafant (b)

Torredembarra (b)
Cabrils
Arenys de Mar (b)

Pla general de la comissió de la Sindicatura de Comptes
amb els seients buits dels diputats de JxCat, ERC i la CUP
el 14 de febrer del 2019 / FOTO: ACN

Població
(habitants)

15.726
7.296
15.368

Premià de Dalt

5.465
10.345

Capellades

5.225

Alcanar

9.393

L’Ametlla de Mar (b)

6.887

Santa Cristina d’Aro (b)

5.194

Piera (b)

15.194

Santa Maria de Palautordera

9.286

Altafulla

5.089

Almacelles (b)

6.857

(a) Pendent de tramesa definitiva, en aplicació de l’article 41.6 de la llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes.
(b) Han lliurat els comptes i estats anuals entre el 16 d’octubre del 2018 i el 31 de desembre del 2018.

117084-1214689L
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La CUP ratifica el gir cap a
una oposició més propositiva
a La militància aprova la nova ponència estratègica, que advoca per reforçar complicitats amb les
altres forces per l’autodeterminació a Aixeca la limitació de càrrecs i s’ofereix per entrar en el govern
Òscar Palau

El document

BARCELONA

Girar full a la tàctica de
“bloqueig” que la formació
havia fet, admet que “amb
un impacte mínim”, durant l’últim any d’oposició
“frontal” al Parlament, i
adoptar una actitud “contundent però propositiva”
a fi de buscar més complicitats amb totes les forces
sobiranistes, i en especial
les d’esquerres, per iniciar
un nou embat amb l’Estat
que permeti, ara sí, l’exercici efectiu del dret a l’autodeterminació. Són, a
grans trets, les línies mestres més destacades que
inclou la nova ponència estratègica de la CUP, que
els seus militants han ratificat en votació telemàtica
aquesta setmana, un text
que, de fet, inclou poques
novetats sobre el que ja
s’havia discutit en l’assemblea a Celrà el 14 de juliol,
ja que de les 33 esmenes
que havien quedat vives
només se n’han incorporat 9, i de poca rellevància.
La ponència s’ha aprovat
per un 80% dels vots, amb
una participació del 55%.
El document final, fet
públic ahir, autoritza que
els càrrecs electes supramunicipals –els diputats–
puguin ser reelegits per a
més d’un mandat, ja que
s’admet que era una “debilitat estructural” la “cons-

—————————————————————————————————

“Hem estat més un
agent crític que no pas
prou propositiu. Volem
aportar el nostre gra
de sorra per sortir de la
situació de bloqueig”
—————————————————————————————————

“Estenem la mà al
govern i les forces
independentistes i
autodeterministes en
el camí cap a la plena
sobirania”
—————————————————————————————————

“La CUP es mostrarà
disposada a assumir
responsabilitats en la
Generalitat o en la
seva governabilitat i la
del Parlament”
L’assemblea de Celrà ja va deixar molt embastada la ponència ara ratificada ■ QUIM PUIG

tant renovació de lideratges mediàtics en el Parlament”, sempre amb legislatures inferiors als quatre
anys, i més quan tots tenien una “alta valoració
per part de l’electorat”.
El text aprovat continua sent molt crític amb el
“replegament polític” del
govern, que ha arraconat
la via unilateral i la desobediència i ha “abandonat,
fins i tot, qualsevol activitat orientada a portar l’autonomia al límit”, però
també reconeix que la

CUP ha quedat amb “el
pas canviat”, ja que no hi
ha hagut un full de ruta alternatiu i la seva tàctica de
bloqueig “no ha donat
fruits concrets” i n’ha refermat, en canvi, l’“aïllament parlamentari”. Atès
això, i la constatació que
“no es pot mantenir la ficció que la ruptura és imminent”, aposta per preparar-se per impulsar un nou
“embat” a fi de “conquerir” nous drets, en especial
l’autodeterminació,
ja
que, en cap cas, es creu

que arribi fruit d’un pacte
amb l’Estat i, per tant, en
algun punt haurà de passar per la unilateralitat i la
desobediència civil i institucional, en condicions
similars, que miraran de
generar de nou, a les que
van permetre l’1-O. Per arribar-hi, així, la proposta
de la CUP és construir
aliances, dins però també
amb molt més èmfasi fora,
i per això es marca la fita
de contribuir a un “posicionament polític compartit” entre totes les for-

ces sobiranistes, que faci
possible, d’entrada, l’articulació d’un necessari
“nou full de ruta que parteixi dels errors i els encerts de l’anterior”.
En la pràctica, això sí, la
CUP creu que un referèndum reconegut per l’Estat
i la comunitat internacional només serà possible
“després d’una enorme
acumulació de forces” en
tots els àmbits i en una improbable “situació de collapse” de l’Estat. És clar
que, si bé no la descarta,

no veu que per a l’alternativa de tornar a celebrar
un referèndum unilateral
ara es donin les condicions idònies, que haurien de passar, abans, per
recollir “el màxim de suports i complicitats nacionals i internacionals”, tenir un “ampli consens social” al país, una “campanya de pressió” darrere de
la comunitat internacional perquè l’Estat n’acceptés els resultats i un govern disposat a tirar-ho
endavant.
Estratègia electoral
Atès això, el partit reformula en paral·lel la seva estratègia electoral, ja que,
vista la “renúncia” de les
altres forces republicanes
a impulsar la ruptura amb
l’Estat a curt o mitjà termini, “perd vigència”
mantenir l’aposta per
aquesta orientació estratègica, i fins i tot és “contraproduent” per arribar a
més sectors socials. D’aquí
que la ponència advoqui,
d’entrada, per recuperar
una única candidatura de
les forces autodeterministes i anticapitalistes, en
principi sota les sigles de la
CUP, en la propera contesa al Parlament, que no es
creu que arribi abans de la
primavera. Després, reclama “l’articulació d’un
front postelectoral ampli,
d’esquerres i sobiranista”,
en el marc de què no defuig assumir responsabilitats en el govern o la mesa
del Parlament. Això sí,
mai “de franc”, sinó sempre que quedin “molt
clars” certs elements programàtics, com ara polítiques a favor de les classes
populars i de reversió de
l’austeritat i un programa
polític “orientat de forma
concreta a l’exercici de
l’autodeterminació”. ■
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ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
PINEDA DE MAR

Xavier Amor

Alcalde de Pineda de Mar (PSC)

“Guanya qui
fa propostes,
no el que
més critica”

OPOSICIÓ “S’estan acabant de pair resultats però s’han
de definir amb projectes que necessiten màxim consens”
CÀRREC “Es va fer córrer que em presentava per marxar,
però tinc clar que acabaré aquest mandat”
Elena Ferran
PINEDA DE MAR

É

s un dels alcaldes més veterans al
Maresme, que inicia el quart mandat i ho fa amb majoria absoluta. El
PSC va obtenir a Pineda un 46,65%
dels vots i va obtenir dotze regidors.
A què atribueix la majoria absoluta?
La ciutadania confia en les persones que
encapçalen aquest projecte. S’hi ha sumat la feina feta i el nou equip, amb gent
renovada i jove. És l’inici d’una nova etapa que es presenta amb projecció de futur. També és veritat que ens ha anat
molt bé l’augment de la participació que
ha fet que partits més petits no entressin. S’han quedat fora de l’Ajuntament
quatre partits i ens ha beneficiat com a
força més votada.
Té una manera de fer política molt popular. També suma?
No ho sé fer d’una altra manera. Em preocupo pels veïns i ells ho saben. La proximitat també ha d’anar més enllà de la
meva persona, virtualment a través de
les xarxes socials. L’organització municipal ha de ser propera.
És molt actiu a les xarxes socials. Les hi
gestionen?
No, les porto jo i és una norma que vaig
posar. Tampoc vull que s’esborrin els comentaris. Ara he afluixat una mica el ritme perquè durant la campanya amb Ins-

tagram va ser un continu amb els missatges privats. És un canal més per ser
proper però també hi ha gent que es confon amb els mecanismes d’entrada per
dirigir-se o reclamar a l’oficina d’atenció
al ciutadà. No pot ser que el Facebook de
l’alcalde sigui el que més entrades rep.
Volem posar en marxar una web d’incidències a la via pública i canalitzar-ho
millor.
Cs i el PP han desaparegut del consistori. Ha recollit part d’aquest electorat?
Possiblement, igualment que en l’àmbit
més independentista i que ens costava
més de creure. Crec que els 2.000 vots
que tenim de diferència entre europees i
municipals són d’aquests dos blocs. La
gent ha demostrat que sap votar en clau
local. Amb els resultats de les europees
patia per si es traslladava a les municipals i teníem un triple empat amb ERC,
JxCat i nosaltres.
ERC també puja i és la segona força.
Quina relació preveu?
Anem parlant amb l’oposició perquè crec
que Pineda té reptes importants de futur. Encara s’estan acabant de pair i analitzant resultats, però passat l’estiu els
partits s’hauran de definir amb projectes
que necessiten màxim consens.
ERC li farà el govern a l’ombra?
No sé si té capacitat per fer-ho. El que
s’ha demostrat és que guanya el qui fa
propostes, no el que carrega i que més
critica sense més. Això penalitza.

QUIM PUIG

2015

CiU

PINEDA SP

1

2

ERC

5

PP

1

PSC-CP

10

2019
ERC-JxPineda

ICVEUiA

1

21

REGIDORS

1

PSC

PEC-ECG

12
Cs

1

Buscarà acords puntuals?
Treballaré perquè així sigui, ho he fet
sempre. La primera majoria absoluta
vaig pactar amb ERC i ara no s’ha tornat
a produir. Estic convençut, però, que
gent de l’equip de Mònica Palacín estaria
encantada de treballar amb nosaltres.
Va dir que no es volia perpetuar en el
càrrec. Acabarà el seu quart mandat?
Sí, és el meu compromís. Es va fer córrer
que em presentava per marxar, però tinc
clar que vull acabar aquests quatre anys.
Vaig dir que tres mandats em semblaven
suficients, però també és veritat que ens
ha tocat gestionar la crisi i tenim projectes que no han avançat al ritme que volíem. Pot semblar una excusa, però tenim projectes que ens il·lusionen i ens
fan continuar endavant.
Un dels projectes endarrerits és el nou
polígon entre el Poblenou i Pineda. Ha
quedat en no res?

7

EN MARXAJXCATJUNTS

1

21

REGIDORS

És una operació molt complexa que
anem treballant i que estic segur que
veurem aviat. Parlem de 300.000 m²
d’àmbit privat on nosaltres volem ajudar
per fer un gran parc central que serà el
nostre pulmó verd. Ara que les macroxifres indiquen que anem sortint de la crisi, tot i que no arribi encara a les famílies, s’ha d’aprofitar per obrir l’oportunitats de crear llocs de treball a l’àrea comercial i nou parc d’habitatge.
Els operadors continuen interessats?
Sí, estem en contacte. És cert que el projecte, que ha de ser un motor per al territori i l’Alt Maresme, ens va coincidir en el
moment en què els bancs tancaven l’aixeta i les empreses estaven per mantenir
el que tenien més que per créixer. Ara
sembla que van entrant més permisos
d’obra i tenim més activitat.
I l’amenaça d’una segona bombolla immobiliària...
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Polític des de ben jove
que ara busca temps
per als estudis
Xavier Amor (Pineda de Mar, 1975) va
entrar de ben jove a la política com a
regidor i conseller comarcal fins que
el 2007 va ser proclamat alcalde.
Des d’aleshores ha compaginat la
tasca al capdavant de l’alcaldia amb
d’altres responsabilitats polítiques a
la Diputació de Barcelona i a la Federació de Municipis de Catalunya. Va ocupar el 2012 la primera secretaria del
PSC del Maresme amb l’objectiu de donar aires nous a la formació i recuperar
alcaldies perdudes a la comarca. Ocupa
des del 2013 la presidència de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC)
quan va substituir l’exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos. Aquest és un dels
càrrecs que ja ha anunciat que no revalidarà un cop diu que s’ha pogut “estabilitzar” l’entitat. Assegura que tindrà més
temps per fer d’alcalde on la proximitat
amb la gent el fa sentir molt còmode. No
es vol eternitzar en el càrrec i aquest serà
el seu darrer mandat, que assegura que
acabarà fins al final. El seu repte és dedicar més temps a la família, després de ser
pare per segona vegada, i compaginar la
tasca política amb els estudis. “No ho
vaig fer quan tocava”, diu satisfet després d’acabar el primer curs de direcció i
administració d’empreses a la Universitat
Ramon Llull. Li agrada anar a córrer pel
passeig sempre que pot o que no té un
partit de futbol sala amb els amics.

❝

❝

❝

Crec que s’està per altres
temes i que hi ha una
paràlisi al govern. S’han fet
passes enrere en
problemes d’àmbit social

Volem que s’obri el debat
de les noves
infraestructures de salut a
l’Alt Maresme i ens oferim
per acollir un edifici

Vam anunciar el miler de
llocs de treball del projecte
del polígon que permetrà
escurçar les llistes dels qui
no tenen feina

Sí, sembla que no n’aprenem. Per això
nosaltres pensem en la creació d’ocupació amb l’ampliació del polígon industrial
que tenim a tocar de l’autopista. Volem
que s’obri el debat de les noves infraestructures de salut a l’Alt Maresme i ens
oferim per acollir un nou edifici. Tenim
clar que s’ha de dir prou a l’equipament
de l’hospital de Calella que funciona gràcies al personal compromès però amb un
edifici que li falta manteniment.

mal endèmic?
Són unes xifres estructurals i amb molta
estacionalitat. Des del 2015 s’han retallat les xifres absolutes d’aturats en
1.200 persones coincidint amb aquesta
recuperació econòmica. Vam anunciar el
miler de llocs de treball del projecte del
polígon que permetrà escurçar les llistes
dels qui no tenen feina. És complicat revertir aquesta realitat sense l’ajuda de
les administracions superiors. La Generalitat, que té la competència d’ocupació,
hauria de tenir una especial atenció en
municipis com el nostre, igual que en els
temes d’educació.

ques a les famílies que no poden pagar la
matrícula de la universitat, de les més
cares que es paguen. Els recursos del pla
educatiu d’entorn que ens va aprovar la
Generalitat amb 6.000 euros no són suficients. Ens calen programes d’acompanyament, d’idiomes o de repàs que ja estem fent des de l’Ajuntament.

Aquest ha de ser el motor de futur de Pineda?
Pot ser una sortida més i continuar amb
l’aposta de serveis que donem. Mai deixem de mirar cap a la zona industrial
que ja tenim i mirem d’optimitzar, però
sense deixar de costat el comerç i el turisme. Des del 2007 fins ara s’ha multiplicat l’oferta cultural, musical i esportiva, que retroalimenta el turisme.
Pineda té el rècord en taxa d’atur. És un

Van fer un informe en què s’alerta d’alt
índex de fracàs escolar. Què faran?
Un dels reptes és fer un pacte educatiu
local. Volem parlar amb la resta de forces
per veure quins recursos i accions impulsem i què reclamen a la resta d’administracions en matèria d’educació. No ens
toca estar donant una quinzena de be-

El problema de l’accés a l’habitatge també l’afronten els municipis.
L’habitatge té uns problemes derivats,
com les màfies que obren i relloguen pisos amb la inseguretat que suposa per als
que viuen amb instal·lacions de llum i aigua precàries i quan es tallen es queden
sense subministrament i amb un problema més al municipi. A la taula d’emergència d’habitatge la gent fa més d’un
any que espera un lloc on viure i els cops
els rebem nosaltres. Les administracions
que tenen la competència hi han de posar recursos per fer-ho. Per això governen.

No s’està governant ara mateix?
Crec que s’està per altres temes i que hi
ha una paràlisi al govern. S’han fet passes enrere en problemes d’àmbit social.
Potser no es nota perquè els ajuntaments no parem de posar-hi recursos,
però és clar que els anys de retallades ara
passen factura.
Pineda té dos regidors i el cap de policia
imputats pels aldarulls quan la Policía
Nacional es va allotjar al municipi. Vostè
va demanar perdó a tothom...
Vam fer un article per intentar explicar
com es va controlar una situació d’hostilitat al carrer entre veïns. La Policía Nacional feia anys que venia com també a
Calella i mai hi havia hagut cap problema. Allà es van barrejar moltes coses i segurament mal aconsellats ho vam intentar gestionar quan no ens tocava. Tenim
uns companys investigats i jo vull creure
que tot anirà bé i que ningú pot ser culpable per evitar que els seus veïns arribin
a les mans entre ells. Vam viure molta
tensió i va haver-hi una crida al carrer a
la mobilització. La meva carta potser no
va ajudar a calmar els ànims, però intentava explicar que no volíem aquesta crispació i que nosaltres no fèiem fora ningú.
Va condemnar els enfrontaments de l’1O. Veu possible un diàleg?
Només veure les imatges vaig dir que havia fallat tot. S’han comès moltes errades
i s’hauria de fer autocrítica des de totes
les bandes. En moltes coses s’ha faltat a
la veritat i s’ha jugat amb els sentiments.
Des dels municipis veus com la gent el
que vol és viure en pau. Ens hi han d’ajudar des de l’alta política i ara mateix amb
tant tacticisme això no està passant.
S’han d’asseure a parlar els qui tenen posicions diferents i complexes. El govern
de Pedro Sénchez està per dialogar. Començo a escoltar forces independentistes que han canviat el discurs i apel·len
també al diàleg. Això és bo.
A Pineda hi ha pendents projectes al
front marítim. Hi ha dates?
Hi intervenen tres administracions i no
és fàcil avançar. El passeig el volem desencallar però hi ha expropiacions dins el
domini públic que hauria d’afrontar el
ministeri. Tenim l’altre projecte del passeig marítim rodat que volem unificar
des de la plaça de l’Estació. Aquesta és
una de les entrades al municipi per on
s’hauria de començar l’obra. Abans, però, buscarem el consens perquè serà un
projecte de futur per executar en fases i
s’ha de disposar d’un model que satisfaci
tothom.
El centre s’ha omplert de zona blava i
verda. Continuarà gratuït per als veïns?
Sí, és el compromís i tenim una moció
aprovada en aquest sentit. La targeta verda serà gratuïta per al resident que paga
l’impost de circulació. Altres reduccions
són per als qui tenen segona residència o
treballen a Pineda. La zona blava també
diferencia els residents dels qui hi aparquen vinguts de fora i mantindrem els
abonaments dels dos aparcaments de
llarga estada. S’ha resolt el problema del
Poblenou on hi aparcava gent de Calella
que hi venia a deixar el cotxe per no pagar
zona blava. Ara els veïns del Poblenou tenen lloc i, menys a l’agost, no és un problema trobar lloc per aparcar. ■
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El meu país

Jordi Cuixart
President d’Òmnium Cultural (presó de Lledoners)

Ho tornarem a fer

El vicepresident, durant
l’entrevista ■ Q. GARCIA / EFE

Aragonès lliga
el futur del
govern a tenir
pressupost
Algú es podria preguntar de què serveixen
656 dies de presó per a un pres polític?
En el meu cas m’han servit per reafirmarme amb els postulats polítics que m’hi
han portat, però sobretot per enfortir el
convenciment que l’únic camí possible per
assolir la llibertat d’aquest país és l’acció
no-violenta, que és una lluita que demana
tanta determinació com persistència en el
temps.
Fixeu-vos en l’abolició del servei militar
obligatori: més de 30 anys de mobilitzacions, un milió d’objectors de consciència,
30.000 insubmisos i 1.000 anys de condemna en ferm.
Sabem que mai res ens ha estat regalat.
Que cada conquesta social i nacional ha
estat sempre fruit de l’esforç i generositat
de milers d’homes i dones, que des de
l’anonimat han estat capaços de donar el
millor de si mateixos. Gandhi, Luther
King, Mandela, Ferrer i Guàrdia, Xirinacs,
Havel, Parks... o l’home palplantat davant
del tanc a la plaça de Tiananmen i els milers d’insubmisos seran sempre els millors
exemples.
Ens volen desanimats i rendits, crispats i enfadats entre nosaltres, així que
cal recobrar l’empatia i el respecte entre
tothom, la generositat i la diversitat com
a riquesa, per tal d’enfortir precisament la
lluita conjunta per l’ambició de futur que
compartim. Només hi ha un camí, i és ferho junts, des del compromís íntim de cadascú amb si mateix.
Ens caldrà tota la determinació del
món i també mantenir la coherència en
tot moment. És així com des d’Òmnium
Cultural reafirmem que ho tornarem a
fer: que per dura que pugui ser la sentència tornarem a exercir cadascun dels
drets que l’Estat condemni, inclòs el dret
a l’autodeterminació, així com cadascun
dels drets humans que les Nacions Unides
exigeixen al Regne d’Espanya que siguin
plenament respectats.
Pel llarg termini, l’acció no-violenta i la
desobediència civil són els principals instruments que tenim des de la societat civil per desarmar l’Estat i pressionar els
polítics per respectar la voluntat de la ciutadania. Segueixo convençut que no hi ha
prou presons per aturar tanta democràcia. Perquè sense acceptar el xantatge de
la presó i la repressió, ens sabem deslliurats de qualsevol limitació.

Redacció
BARCELONA

L’autor demana que la Diada sigui “un clam serè i nítid de la voluntat democràtica i transversal del
poble de Catalunya d’esdevenir una nació lliure al món”, com la de l’any passat ■ O. DURAN

“
I no perdem ni un
segon en els cants de
sirena sobre indults o
una reforma del Codi
Penal. Res d’això no
serà cap solució al
contenciós polític que
ens ha portat fins aquí
Però per tot això cal que ens formem,
perquè l’acció no-violenta demana tant de
compromís com disciplina. Assumir els
actes i les seves conseqüències. I també
cal que aprenguem a no caure en cap frustració i tinguem ben present que en
l’aprenentatge dels darrers anys hi ha la
certesa que això no va de terminis sinó de
persistència.

Perquè per revertir la desinversió estructural o les sentències antisocials del
TC només ho podem fer si abandonem
l’obediència cega als governants que han
renunciat a defensar els interessos dels
més desafavorits. Perquè l’única fractura
d’aquest país és el 25% de ciutadans que
viuen al llindar de la pobresa, i és també
per ells i amb ells que volem construir el
futur compartit.
I no perdem ni un segon en els cants de
sirena sobre indults o una reforma del Codi Penal per tipificar un delicte ara inexistent. Res d’això no serà cap solució al contenciós polític que ens ha portat fins aquí.
Amics i amigues, us demano que no alimenteu el retret i que fem de nou
d’aquest 11 de Setembre un clam serè i
nítid de la voluntat democràtica i transversal del poble de Catalunya d’esdevenir
una nació lliure al món, sense renúncies
ni haver de demanar permís a ningú per
ser-ho. De ben segur que l’èxit de la Diada
és la millor avantsala a la resposta de la
sentència del Tribunal Suprem, que en
cap cas serà la proclamació de cap derrota
sinó un pas més cap a la victòria. I sí, ho
tornarem a fer, també, per amor a la vida.

El vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda, Pere
Aragonès, ha alertat que
“si no hi ha un pressupost
de la Generalitat per al
2020 és molt difícil que
una legislatura normal
continuï”. En una entrevista a Efe, Aragonès, tal
com havia fet setmanes
enrere
la
consellera
d’Agricultura, Teresa Jordà, ha lligat el futur de l’actual govern al reforçament d’una majoria parlamentària suficient per a
l’aprovació dels comptes,
ja que creu que seria molt
complicat funcionar, i generaria distorsions en la
gestió política però també
socioeconòmica, amb els
que es troben en pròrroga
des del 2017, ja que al
2018 no es van elaborar
per l’aplicació del 155, i el
2019 no hi ha trobat prou
suports parlamentaris. En
aquest sentit, Aragonès
valora la millor predisposició mostrada per PSC, comuns i fins i tot la CUP,
grups amb qui confia poder negociar ara, per bé
que descarta vincular la
seva aprovació amb el
pressupost de l’Ajuntament de Barcelona, tal
com l’alcaldessa Ada Colau va plantejar al president Quim Torra en la seva trobada aquesta setmana. Aragonès no nega que
l’entesa en un àmbit “pot
facilitar” que n’hi hagi en
l’altre, però afirma que no
pensa “subordinar” el
pressupost de l’Ajuntament al de la Generalitat,
ja que són “procediments
diferents, amb necessitats
i prioritats pròpies”. ■
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La samarreta de la
Diada, a la venda
a El Punt Avui
a El lot de samarreta i bossa de l’ANC es pot
comprar a partir de demà a la seu del diari a La

venda es fa als matins d’agost i matí i tarda al setembre
Redacció

La samarreta es pot adquirir en els models de màniga curta o tirants i estarà
disponible en sis talles
tant per a home –de la S a
la XXXL– com per a dona
–de la XS fins a la XXL.
Samarreta i bossa de
cotó es vendran en un lot
únic al preu de 15 euros
que es podrà adquirir a la
seu d’El Punt Avui, al carrer del Riu Güell, 68, de Girona. El lot es podrà comprar a partir de demà i fins
a l’1 de setembre a la recepció del diari en horari
de 9 h del matí a les 14 h
del migdia. Des del dia 2 de
setembre fins al dia 10, vigília de la Diada, s’ampliarà a la tarda l’horari de
venda de les 16 h a les 18 h.

La xifra

GIRONA

—————————————————————————————————

La samarreta de l’Assemblea Nacional Catalana
(ANC) per a la Diada d’enguany es podrà comprar a
partir de demà a la recepció de la seu del diari a Girona. Amb el lema “Objectiu independència”, la samarreta de polièster dissenyada, confeccionada i estampada a Catalunya forma part d’un lot que inclou
una bossa blanca de cotó
amb el mateix lema que ha
triat enguany l’entitat organitzadora de la gran manifestació unitària de
l’11-S.
Com un mitjà important de finançament de

15

euros és el preu del lot d’una
samarreta i una bossa amb el
lema i el logotip de la Diada
d’enguany

l’ANC, la samarreta esportiva d’enguany és de color
blau turquesa i duu el dibuix central de l’estel on
conflueixen diversos braços de la manifestació ciutadana que tindrà lloc el
proper 11 de setembre en
tots els carrers i avingudes
que es troben a la plaça
d’Espanya de Barcelona.

El joc

LOTERÍA NACIONAL
SORTEIG DEL DIA 3 D’AGOST DEL 2019
Deu sèries de 100.000 bitllets cadascuna

NÚMEROS

0

EUROS NÚMEROS

1

EUROS NÚMEROS

2

EUROS NÚMEROS

3

EUROS NÚMEROS

Llista acumulada de les quantitats que han correspost als números premiats,
classificats per la seva xifra final

62
19

SORTEIG

4

Aquests premis caduquen als tres mesos, comptats a partir del dia següent al del sorteig

EUROS NÚMEROS

5

EUROS NÚMEROS

6

EUROS NÚMEROS

7

EUROS

8

NÚMEROS EUROS

9

NÚMEROS

61900 .........
360

61901 .........
360

61902 .........
300

61903 .........
300

300
61904 .........

360
61905 .........

300
61906 .........

300
61907 .........

300
61908 .........

300
61909 .........

61910 .........
360

61911 .........
360

61912 .........
300

61913 .........
300

300
61914 .........

360
61915 .........

300
61916 .........

300
61917 .........

420
61918 .........

300
61919 .........

61920 .........
360

61921 .........
360

61922 .........
300

61923 .........
300

300
61924 .........

360
61925 .........

300
61926 .........

600
61927 .........

540
61928 .........

300
61929 .........

61930 .........
360

61931 .........
360

61932 .........
300

61933 .........
300

420
61934 .........

360
61935 .........

300
61936 .........

300
61937 .........

300
61938 .........

300
61939 .........

61940 .........
360

61941 .........
360

61942 .........
300

61943 .........
300

300
61944 .........

480
61945 .........

300
61946 .........

300
61947 .........

300
61948 .........

300
61949 .........

61950 .........
480

61951 .........
360

61952 .........
300

61953 .........
300

300
61954 .........

61955 .......5.900

61956 .....120.000

61957 .......5.840

300
61958 .........

300
61959 .........

61960 .........
360

61961 .........
360

61962 .........
300

61963 .........
300

300
61964 .........

360
61965 .........

300
61966 .........

300
61967 .........

300
61968 .........

300
61969 .........

61970 .........
360

61971 .........
360

61972 .........
300

61973 .........
300

420
61974 .........

480
61975 .........

300
61976 .........

300
61977 .........

300
61978 .........

300
61979 .........

61980 .........
360

61981 .........
360

61982 .........
300

300
61983 .........

420
61984 .........

360
61985 .........

300
61986 .........

300
61987 .........

300
61988 .........

300
61989 .........

61990 .........
360

61991 .........
360

61992 .........
300

300
61993 .........

300
61994 .........

360
61995 .........

300
61996 .........

300
61997 .........

420
61998 .........

300
61999 .........

360
68500 .........

360
68501 .........

300
68502 .........

300
68503 .........

300
68504 .........

360
68505 .........

300
68506 .........

300
68507 .........

300
68508 .........

300
68509 .........

360
68510 .........

360
68511 .........

300
68512 .........

300
68513 .........

300
68514 .........

360
68515 .........

300
68516 .........

300
68517 .........

420
68518 .........

300
68519 .........

360
68520 .........

360
68521 .........

300
68522 .........

300
68523 .........

300
68524 .........

360
68525 .........

300
68526 .........

300
68527 .........

540
68528 .........

300
68529 .........

360
68530 .........

360
68531 .........

300
68532 .........

300
68533 .........

420
68534 .........

360
68535 .........

300
68536 .........

300
68537 .........

300
68538 .........

300
68539 .........

360
68540 .........

360
68541 .........

300
68542 .........

300
68543 .........

68544 ......10.300

68545 .....600.000

68546 ......10.300

300
68547 .........

300
68548 .........

300
68549 .........

480
68550 .........

360
68551 .........

300
68552 .........

300
68553 .........

300
68554 .........

360
68555 .........

300
68556 .........

300
68557 .........

300
68558 .........

300
68559 .........

360
68560 .........

360
68561 .........

300
68562 .........

300
68563 .........

300
68564 .........

360
68565 .........

300
68566 .........

300
68567 .........

300
68568 .........

300
68569 .........

360
68570 .........

360
68571 .........

300
68572 .........

300
68573 .........

420
68574 .........

480
68575 .........

300
68576 .........

300
68577 .........

300
68578 .........

300
68579 .........

360
68580 .........

360
68581 .........

300
68582 .........

300
68583 .........

420
68584 .........

360
68585 .........

300
68586 .........

300
68587 .........

300
68588 .........

300
68589 .........

360
68590 .........

360
68591 .........

300
68592 .........

300
68593 .........

300
68594 .........

360
68595 .........

300
68596 .........

300
68597 .........

420
68598 .........

300
68599 .........

Terminacions

Terminacions

Terminacions

Terminacions

Terminacions

Terminacions

Terminacions
927 ........ 300

Terminacions

4260 .......1.560

211 ........ 360

0813 .......1.500

34 ........ 120

3085 .......1.560

726 ........ 300

050 ........ 480

641 ........ 360

693 ........ 300

74 ........ 120

3885 .......1.560

776 ........ 300

670 ........ 360

1 ......... 60

84 ........ 120

545 ........ 480

28 ........ 240

50 ........ 180

45 ........ 180

98 ........ 120

0 ......... 60

75 ........ 180
5 ......... 60

EN AQUEST SORTEIG HI HA EN JOC 42.000.000 D’EUROS EN PREMIS

498 ........ 720
18 ........ 120

