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ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
Calafell

Ramon Ferrer

“Tenim molt de vot
prestat i no els fallarem”

LES SÈRIES. No deixes les sendes velles per les novelles / No vols caldo? dues tasses! / Saturn és l’únic planeta que té anells P6,7

“Hi ha prou elasticitat per
adaptar-se a unes noves
regles del joc?”

El meu país J. Maria Fonalleras
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XIFRA · El govern elimina els
plans urbanístics de prop de
5.000 xalets a l’Alt Pirineu i l’Aran

Frenada a la construcció
d’apartaments al Pirineu

CRISI · Dos projectes d’estacions
d’esquí i cinc de camps de golf
han estat oblidats en una dècada

ZONES · Entre els habitatges
suprimits hi ha els 900 de la Vall
Fosca, els d’Espot i els de Port Ainé

NACIONAL P8,9

EUROPA - MÓN P18

El govern dona tot el poder a Salvini
per actuar contra les organitzacions
que salven vides al Mediterrani Matteo Salvini ■ EFE

Itàlia endureix la
llei contra les ONG
i les protestes

CULTURA P22,23

Mor la
novel·lista
i activista
Toni
Morrison
Primera Nobel de
literatura afroamericana

Jordi Martínez, Felip Carbonell i Joan Domènech, alcalde de l’època. Tres protagonistes tornen al lloc dels fets ■ J. SABATER

NACIONAL P15

Un incendi a Els Pinars, a Lloret de Mar, va provocar vint-i-un morts

40 anys del foc més tràgic
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ra amb 47 anys
he après a jugar a

escacs. Sí, ja ho sé
que potser vaig tard
però val més tard que
mai! Els haig de con-

fessar que tot això de les tàctiques i
estratègies de pensar i repensar movi-
ments em feia certa mandra. Des de fa
unes setmanes m’hi estic aficionant a
base de bé i em fa il·lusió. Però no els
enganyaré pas. Si m’agrada jugar als
escacs sobretot és perquè qui me n’ha
ensenyat és el meu fill de sis anys, que
des de l’any passat s’hi entreté moltes
estones. Amor de pare, diran. Sí, és
cert, però no em negaran que compar-
tir moments amb els fills és el millor
que hi ha. Sortíem de la piscina en di-
recció a la tovallola i em diu: ”Anem a
jugar a escacs!”. No és una pregunta,
és una afirmació. Gairebé una ordre. “A
escacs? Ja saps que no en sé, de ju-
gar-hi!”, contesto. “Jo te n’ensenyo!”,
respon, i en un tres i no res ja tenia el
tauler i les peces esteses damunt de la
tovallola. M’ensenya les posicions, els
moviments bàsics i comença la parti-

da. Ara no només em busca per jugar a
futbol, que ens en fem un tip i el men-
jador de casa s’ha convertit en un ter-
reny de joc improvisat, sinó que se les
ha empescat per trobar un aprenent a
qui li ensenya els moviments bàsics i,
al mateix temps, aquest principiant li
serveix d’espàrring per fer les seves ju-
gades en altres partides més renyides.
No és tant el fet de progressar en un
joc que fins ara no m’havia cridat
l’atenció com el fet de valorar altres in-
tangibles. Aquella estona asseguts al
voltant del tauler no té preu. Veure la
seva capacitat pedagògica cap a mi
em fascina. I em sorprèn. Perquè un
belluguet de sis anys que és pura ener-
gia i que salta i corre com una gasela
se sap aturar i concentrar per ense-
nyar-me a jugar amb ell. Contra ell. Ar-
rugant el front i les celles, capbussant-
se en la partida, llegir el tauler, preveu-
re moviments, arriscar-se, avançar-se,
prendre la iniciativa, equivocar-se, per-
dre o guanyar. I, després d’unes quan-
tes partides, tant ell com jo valorem
d’una altra manera el significat de la
paraula aprendre.

A

Keep calm
Martí Gironell

Aprendre

Si m’agrada jugar als escacs
sobretot és perquè qui me
n’ha ensenyat és el meu fill
de sis anys
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La vinyeta
Fer

n un passatge d’El doctor Giva-
go, el narrador introdueix unes
notes de Iuri Andréivitx dient

que les va escriure per a ell mateix. Gi-
vago hi deixa constància de la vida
que, mentre es propaga la guerra civil
entre els “roigs” i els “blancs”, fa a Va-
rikino junt amb Tònia, la seva esposa,
Xúrotxka, el seu fill, i Alexandre Ale-
xándrovitx, el seu pare adoptiu i so-
gre. Havent deixat d’exercir com a
metge, hi exalta la vida al camp i el fet
de treballar la terra: “Quin goig de tre-
ballar per a un mateix i per a la famí-
lia, del matí al vespre, construir-se un
sopluig, conrear la terra per nodrir-se,
fer-se el propi món, com Robinson, a
imitació del Creador en la creació de
l’univers, renovar-se, renéixer contí-
nuament, imitant la mare que ens va
dur al món”. Tanmateix, més enda-
vant, en les seves notes reconeix una
altra aspiració: “Com m’agradaria, en-
sems amb el treball, amb la penosa la-
bor de la terra i la pràctica de la medi-
cina, produir alguna cosa que subsis-
tís, una cosa important, una obra d’art
o de ciència!”

Givago també escriu que reben l’aju-

E

da d’alguns caps revolucionaris, entre
els quals, intuint que és el més in-
fluent sense saber-ne gaire res, el seu
germanastre Evgrav. El film de David
Lean, amb guió de Robert Bolt, con-
verteix aquest personatge en el narra-
dor de la història. A la novel·la de Pas-
ternak, és una presència enigmàtica i
fugissera, que apareix i sobretot des-
apareix de la vida de Givago i família,

però que podria ser que sempre els
protegeixi. D’altra banda, el doctor
anota que, a més de feinejar al camp,
llegeixen sense parar: Guerra i Pau,
Eugeni Onieguin, la traducció russa
d’El roig i el negre, de Stendhal; Les
dues ciutats, de Dickens, i les narra-
cions breus de Kleist. A propòsit
d’aquestes lectures, Givago reflexiona:
“L’art no m’ha semblat mai un objecte
o un aspecte de la forma, sinó, més
aviat, una part misteriosa i amaga del
contingut. Això, al meu entendre, és
clar com la llum del dia, ho sento amb
tot el meu cos i amb tota la meva àni-
ma, però com podria expressar i for-
mular aquest concepte?” I aleshores hi
afegeix una experiència que sento en
llegir El doctor Givago: “Les obres
d’art parlen de molt diverses maneres:
amb el tema, la tesi, les situacions i els
personatges. Però, sobretot parlen en
virtut de la presència de l’art en elles.
La presència de l’art a les pàgines de
Crim i càstig trasbalsa més que no pas
el delicte de Raskólnikov.” Un trasbals
tan clar com difícil d’explicar. Buscant
llibres, Givago va a la biblioteca de Iu-
riatin i retroba Lara.

“Les obres d’art
parlen amb el tema,
la tesi, les situacions
i els personatges.
Però, sobretot,
parlen en virtut de
la presència de l’art
en elles.

Imma Merino

Conrear la terra i llegir

Ombres d’estiu
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a de turista, diguin el que diguin,
no deixa de ser una feina ben ab-
negada. Cues per arribar a lloc,

per entrar a un espectacle, per dinar
en un restaurant... i tot plegat embol-
callat amb la calor insuportable
d’aquests dies. Però com que el nivell
de paciència és estrictament propor-
cional als dies de vacances que fas, a
mi em sembla que tot plegat es porta
prou bé. Hi ha poques ocasions, en què
el nivell de resignació i de paciència
voreja el límit. I a mi em sembla que
una d’elles és la que tenim cada any a
l’aeroport del Prat amb les vagues cor-
responents. Si no hi haguessin vagues,
ja no seria el Prat i ja no seríem estiu.
Formen part del paisatge. O és que
vostès no recorden, any rere any,
aquelles cues de gent per accedir als
controls d’accés? O els centenars de
vols suspesos perquè ara fa vaga un,
ara fa vaga un altre? Si és que vostès
no han tingut el plaer de patir-ne cap

L “Si hi torna a
haver vaga, és que
això és el Prat. Em
pregunto quina
imatge s’enduen,
tots aquests turistes
que ens visiten

(és una ironia, és clar), fixin-se en les
cares de la gent. Em pregunto què
pensen, els milers de turistes que ens
visiten cada any. Alguns queden pen-
jats sense vol, d’altres han de dormir
al terra per endarreriments demen-
cials, els altres perden l’avió perquè hi
ha cues d’accés llarguíssimes, i alguns

anys els veus la cara quan, un cop
aterrats, s’adonen que hi ha vaga de
taxis, de metro, o de les dues coses, i
no saben com arribar a destí. Em pre-
gunto què pensen, tota aquesta gent?
Quina imatge els queda, del nostre
país? Tornaran? O és justament per
això, perquè sabem que tornaran, que
ens ho podem permetre? A finals de
juliol va ser la vaga del personal de ter-
ra d’Iberia, que va obligar a cancel·lar
centenars de vols. I aquest divendres
es veu que hi ha vaga dels serveis de
seguretat i vigilància (sí, vaga en els
mateixos serveis que el 2017, quan
l’aeroport del Prat –més conegut com
Josep Tarradellas pel Consell de Minis-
tres– es va col·lapsar del tot). Feina sa-
crificada, la de turista. I impotent,
perquè s’ha de limitar a patir les con-
seqüències mentre les administra-
cions permeten la mateixa situació
any rere any. Ànims, doncs, si tenen
algun vol a la vista. I sort.

Resignats
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Les cares de la notícia

La iniciativa del govern per controlar la desmesu-
ra i la dispersió d’alguns projectes urbanístics en
zones de muntanya, com ara la Vall Fosca i els Pa-
llars, són positives per racionalitzar la urbanitza-
ció del territori i harmonitzar el desenvolupament
amb la millor conservació del medi natural.

PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

La gestió del territori

La carta del president d’Òmnium oferint-se per a
una reunió amb Pedro Sánchez, que s’està tro-
bant amb entitats de la societat civil, torna a po-
sar sobre la taula el diàleg obert com a font de re-
solució del conflicte, però no hi ha resposta, ni tro-
bada, ni diàleg; només la gelor institucional.

-+=

-+=

Llei antiimmigració
Matteo Salvini

Qui busca el diàleg?
Jordi Cuixart

-+=

Agustí Serra

El líder ultranacionalista italià ha celebrat com
una gran victòria l’aprovació al Senat del seu de-
cret antiimmigració, que permetrà multar amb
fins a 1 milió d’euros els vaixells de rescat de les
ONG que desembarquin immigrants en ports ita-
lians i detenir-ne els capitans.

VICEPRESIDENT DEL GOVERN ITALIÀ

SECRETARI D’HÀBITAT URBÀ I TERRITORI

La nova llei antiimmigració
italiana impulsada pel vice-

president del govern, Matteo Salvi-
ni, és una petita victòria per al líder
de la ultradretana Lliga Nord, però
una derrota per a la societat que
afirma defensar. Perquè l’onada mi-
gratòria viatja en direcció al primer
món fugint de guerres, fam i misè-
ria. És un viatge desesperat, cada
cop més massiu i impossible d’atu-
rar sense atacar les causes que
l’originen. La pírrica victòria de Sal-
vini serà limitar, castigar i tractar in-
justament com a delinqüents les
ONG que fan la labor humanitària
que els estats no fan, rescatant
d’una mort segura al bell mig del
Mediterrani centenars d’immi-
grants, de refugiats, de persones.

Salvini ha celebrat l’aprovació
de la seva llei al mateix temps que
els Estats Units han plorat la ma-
tança d’El Paso, on una vintena
d’immigrants mexicans van caure
afusellats el cap de setmana passat
per un jove que va assumir al cent
per cent el missatge xenòfob i racis-
ta del president Trump, el mateix
missatge que Salvini a Itàlia, Le Pen
a França i les formacions ultrana-
cionalistes que sorgeixen arreu
d’Europa. Un missatge que atia la
por dels ciutadans a còpia d’asse-
nyalar els immigrants i refugiats
com una amenaça. Un missatge
que cal combatre sense embuts.

El problema no és d’Itàlia, Grècia
o Espanya, que es poden sentir més
exposades per raons geogràfiques,
és d’Europa i per tant de la Unió Eu-
ropea, que, d’una banda, hauria de
dissenyar, acordar i implementar
de manera efectiva una política
d’immigració comuna i realista i,
d’una altra banda, hauria de pro-
moure i coordinar amb la resta de
forces del primer món un pla més
ambiciós de cooperació capaç de
generar millors condicions de vida i
de progrés a les zones d’origen de la
immigració.

La ‘victòria’
de Salvini

EDITORIAL

De reüll
Anna Carreras

Nostàlgia
de futur

t trobo a faltar i no ho vull, ni m’agrada, ni em fa ser
més creativa. Que consti que no enyoro la idea que

tenia de tu, falsa i patètica com tot pensament sense
evidències reals. De fet, sembla estrany que t’enyori, oi?
Si ni tan sols sabia qui eres, en realitat. Et coneixia a
trossos, et veia a estones, et volia sempre. Com el poeta,
tinc l’enyorança amarga de la terra, d’anar a rebolcons
entre besos i arraps. Em sembla que també gasto una
mena de nostàlgia de futur. Hi ha nostàlgia de futur, ho
sabies? Penso el temps en sentit invers i somnio cap

enrere. Seríem més savis, si
trobéssim a faltar allò que encara no
ha passat. Nostàlgia és una paraula
que suma nostos (en grec, retorn a
casa) i algos (en grec, dolor). Anhel
agredolç del passat, diuen. L’enyor
és un puta: esborra els mals
moments i magnifica els bons.
Confondre molins amb gegants,

perquè ens entenguem. Aquest esplín que escrivia
Baudelaire trasbalsa, provoca tedi, de vegades
emprenya i genera un desig immens de resoldre la
distància insalvable que ens separa. El dia només arriba
després de la nit, ja ho sé. Tinc palmeres turqueses dins
els ulls. El cafè descafeïnat és més fosc que el que porta
cafeïna, però segueix sent cafè. Qui sap si algú amb dos
dits de front algun dia inventarà un succedani del teu
somriure clar, de la teva mirada neta, de la conversa
distesa que no vàrem mantenir mai. Mig esmicolada per
la por, encara trec pit i ploro el dol a hores petites.

E

Seríem més
savis, si
trobéssim
a faltar allò
que encara
no ha passat
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Un dictamen de la Generalitat
conclou que l’Estat no pot
bloquejar el trasllat d’agents dels
Mossos a l’exterior i que Carles
Puigdemont pot dur escorta.

10
anys

20
anys

La llei de barris, impulsada pel
Departament de Política
Territorial, en mans del PSC,
afavoreix els municipis
governats pel PSC i ERC.

El jutge de l’Audiencia Nacional
Baltasar Garzón autoritza la
reobertura del diari l’Egin per la
“disminució de l’activitat
criminal d’ETA”.

Amb escorta Beneficia el PSC ‘Egin’, reobertTal dia
com
avui fa...

l president espa-
nyol –i candidat a

la reelecció–, Pedro
Sánchez, ha respost a
una invitació de Jordi
Cuixart per reunir-se i

dialogar al voltant de l’autodetermina-
ció amb una negativa previsible i amb
l’afirmació que “el dret a l’autodeter-
minació no existeix” i que tot el que té
per dialogar es troba dins de l’actual
Constitució. Aquesta resposta, que ha
fet per via interposada –“fonts de La
Moncloa”, citaven ahir les agències–,
inclou una flagrant contradicció inter-
na, d’una banda, i un supremacisme
nacional en què, malauradament, cau
el nacionalisme espanyol a l’hora de
tractar el tema que ens ocupa des de
fa anys, dècades i qui sap si més enllà i
tot. Dir que el dret a l’autodetermina-
ció no existeix i alhora posar una Cons-
titució com a nucli i frontera de tot allò
de què es pot parlar i pactar és una
contradicció que fa mal d’ulls.

Una constitució és, de fet, l’exercici
del dret d’autodeterminació: una co-
munitat humana que decideix consti-
tuir un conjunt de principis i lleis fona-
mentals amb què governar-se a si ma-
teixa. Això van fer els ciutadans de
l’Estat espanyol amb la Constitució del
78. En teoria, és clar. Perquè, a la pràc-
tica, el pacte va ser per dalt, entre els
representants del règim moribund
franquista i l’oposició democràtica, ru-
bricat en referèndum sota la pressió
del risc d’un cop militar i dels atemp-
tats d’extrema dreta, d’una banda, i
d’ETA i altres moviments polítics que
utilitzaven la violència contra el règim,
d’una altra banda. I és un acord consti-
tuent que ha estat segrestat pels auto-
anomenats constitucionalistes, que
l’utilitzen justament com a tòtem pe-
trificat que eviti qualsevol canvi subs-
tancial en aquell acord, situant fora del
joc polític la reclamació de refer-lo o
denunciar-lo, fins i tot quan aquesta
reclamació és majoritària en un terri-
tori nacional com Catalunya o el País
Basc. Si no existís l’autodeterminació,
doncs, no existiria tampoc per als es-
panyols, ni hi hauria constitució, tòtem
polític fora del qual no hi ha res.

Una altra cosa és que el dret d’auto-
determinació existeixi però no per als
catalans. I aquí ve el supremacisme de
Sánchez. Els espanyols tenen dret a
constituir-se, però no els catalans. Per
algun dret natural? Per herència histò-
rica? O perquè els catalans, segons
Sánchez i contra tota evidència, sim-
plement no existim com a comunitat
nacional?

E

Full de ruta
David Marín

Supremacia
constitucional

“Quin encert no
seria que un títol
com ‘Cantilena’ fos
conegut dels
nostres estudiants
de batxillerat!

a em passaran que torni a parlar de
poesia. Però és que, tal com va el país i
el món, i tenint poetes tan greus i re-

cordables com tenim, ¿què millor podria
fer? He rellegit un llibre de Josep Sebastià
Pons –nom capital, no gens perifèric, de les
nostres lletres–, publicat el 1937, pel qual
sento predilecció: Cantilena. El títol sem-
bla pintat d’un vernís humil: no un cant que
imposi amb el rigor d’un cor de veus, sinó
més aviat cançó per ser cantada íntima-
ment. I això es nota en la concepció de
l’obra. És, també, la humilitat del plany ma-
teix que amara les poesies: un lament no
pas esqueixat, sinó constant i fondo, per la
mort de la seva dona, Helena, escaiguda el
1933. Ens hem de felicitar perquè, a final
d’any, l’estudiós Eusebi Ayensa ens donarà
l’edició crítica de la poesia del Carner del
Rosselló: tindrà en compte, per primer
cop, els materials d’arxiu de l’autor i apor-
tarà un centenar llarg de poemes nous
(sortirà a Edicions de la Ela Geminada).

EN AQUESTS VERSOS, Pons reviu molts dels
llocs que havia freqüentat amb la dona: “Hi
tornarem, m’has dit amb ta fe pura. / Hi
tornarem, amiga. Tu hi seràs / més humil

J que una herbeta al mig del ras, / per sempre
havent perdut forma i figura”. Pel fet d’ha-
ver perdut “forma i figura”, el poeta es pro-
posa no deixar de conrear mai la memòria
de la finada: “Oblida el que no sigui el record
d’ella”. És l’esposa a qui encara sembla veu-
re pel “camí del Riberal dins l’abandó ge-
liu”. I que, en realitat, representa el fantas-
ma de la que va ser, presència persistent
del record: “La neu que porta el vent en sa
roba es fonia”, diu en un vers prodigiós!

“RECORDA [suggereix a la morta] la prada
on t’adormies sota el cel, / cobrint d’un
mocador ta cabellera / escoladissa com la

mel” (quin bell detall, aquest de la cabelle-
ra “escoladissa com la mel”! I com, l’enga-
ny de les paraules, ens fa sentir l’emoció
del record d’algú que no hem conegut més
que per referències líriques). Poe va dei-
xar escrit que el tema més irrecusable-
ment líric és el de la mort de la persona es-
timada. I Pons ho fa ben palès: “A tot mo-
ment voldria recordar / la meravella de ta
vida, Helena”. Versos que fan estremir
per la seva bellesa radical, per la seva veri-
tat commovedora: “Des que la mort t’ha
presa, flor gelada, / senti els meus ulls can-
sats s’entenebrir”. I un amor conjugal, el
d’ells dos, que es podria definir amb el cè-
lebre vers ribià: “Ric del que ha donat, i en
sa ruïna tan pur”.

PERÒ ELS VERSOS també evoquen altres
morts familiars: “Si poguessin tornar, què
mirarien, / desavesats com són de la cla-
ror?”. És un llibre que reflexiona sobre la
mort, però d’una manera no gens patèti-
ca, potser un punt panteista i tot: com si la
Desconeguda hi dialogués naturalment
amb la vida. Quin encert no seria que un
títol com Cantilena fos conegut dels nos-
tres estudiants de batxillerat!

Jordi Llavina. Escriptor

Josep Sebastià Pons
Tribuna

Tricornis

b Al març piularen: “A ver,
una cosita Guardia Civil: ha-
béis pasado de ser la Tormen-
ta a ser unos medrosos, asus-
tadizos, pusilánimes, temero-
sos, timoratos, aprensivos, re-
celosos, apocados, caguetas,
gallinas y cobardes pincha ca-
cas? ¿Es eso? ¡Menuda mier-
da de Tormenta!”

A Ñ sempre se’ls ha posat
en un pedestal, com el cos mi-
litaritzat més valent del món
mundial. I en el judici contra
els presos i l’autodetermina-
ció van mostrar una por inau-
dita davant de catalans pací-
fics. Què fan enfront la màfia,
el crim organitzat i el terroris-
me? Fugir cames ajudeu-me?
Demanar ajuda als Mossos?
Tancar-se al búnquer madro-
ño? O bé se’n surten?

Més preguntes: davant d’un
tribunal poden passar-se pel
forro la veritat per defensar la
causa unionista? Crec que sí,
des que sé que hi ha clave-

gueram i brigades de xarxes
(policia patriòtica amb mili-
tars) per espiar, censurar, ca-
par missatges i fer Photoshop
de la història a conveniència.
S’han plantejat el perquè no
són estimats aquí per la majo-
ria no silenciosa? Fàcil veient
les imatges de l’1-O i recollint
les seves respostes davant del
TS.

Fa temps, a la GC, hi entra-
va gent humil que així s’asse-
gurava habitatge i plat a taula.
Ara volen apuntar-s’hi força
radicals, i amb un 43% d’aspi-
rants suspenent en ortografia.
Lo cuálo? Arreu hi ha de tot,
però què va passar que la
meitat de la plantilla de La Be-
nemérita d’Isla Mayor eren
delinqüents?
SALVADOR DOMÈNECH
Sant Quirze del Vallès (Vallès Occi-
dental)

Ser lliures

b O no. I no em refereixo a la
llibertat del nostre país, per la

qual estem lluitant des de fa
tant de temps. Em refereixo a
la llibertat política individual
de cadascú. Com la immensa
majoria de la gent, no he mili-
tat mai en cap partit, el meu
partit és el meu país; m’equi-
vocaré o l’encertaré, però jo
em moc pel que em sembla
que és millor per a Catalunya i
d’ençà que podem votar ho he
fet per opcions diferents se-
gons he considerat que podia
ser millor per al país en cada
moment. Això ens permet, als
que estem en aquesta situa-
ció i amb tot el dret d’equivo-
car-nos, a estar o no d’acord
amb el polític de torn sigui del
color que sigui la jaqueta que
porti, cosa que lamentable-
ment no acostumen a fer els
que gasten carnet de partit
fins a límits que a vegades són
de vergonya aliena, ja que
veus gent assenyada, forma-
da i capacitada empassant-se
gripaus i justificant sortides
de to de l’alçada d’un campa-
nar pel sol fet que venen “dels

seus”; actituds així són més
fàcils d’entendre quan les te-
nen gent que d’una o altra
manera “viu” del partit, però
força incomprensibles en gent
que són simples militants o
fins i tot només simpatitzants.
Els partits són necessaris per-
què serveixen, o haurien de
servir, per canalitzar la volun-
tat política dels ciutadans i
treballar millor per al bé del
país. Malauradament s’han
convertit en màquines de po-
der per si mateixes i per a si
mateixes, que massa sovint
prioritzen els seus propis inte-
ressos per damunt dels del
país i la seva gent. Per tant,
partits, sí, però la gent ha de
ser lliure per pensar i actuar
per si mateixa amb tot el dret
del món a equivocar-se. Que
els partits i els seus respectius
gurus també s’equivoquen, i
molt.
AGUSTÍ VILELLA GUASCH
Cambrils (Baix Camp)

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

El lector escriu
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Joan Tardà, EXDIPUTAT D’ERC AL CONGRÉS

“Cal respondre a la sentència amb mobilitzacions cíviques,
pacífiques, permanents i massives, i amb eleccions”

La frase del dia

“Hi ha una
societat malalta que
blanqueja i oculta el
passat igual que
blanqueja i dona
crèdit democràtic i
càrrecs institucionals
als hereus del
franquisme

iguel Hernández, un dels grans
poetes en llengua castellana del
segle XX, va morir d’una bron-

quitis agreujada pel tifus i la tuberculosi a
la presó d’Alacant (actual Palau de Justí-
cia i antic Reformatori d’Adults de la ciu-
tat d’Alacant on el 1936 havia estat afuse-
llat José Antonio Primo de Rivera) el 28
de març de 1942. La mort de l’autor de
Para la libertad evidencia la situació pe-
nosa de les presons franquistes en els
anys posteriors a la guerra civil. Als cen-
tres de detenció s’amuntegaven cente-
nars de milers de presos republicans.

DESPRÉS DE LA GUERRA CIVIL, l’Espanya
franquista era un enorme camp de con-
centració i de treballadors forçats. No-
més l’ofensiva final sobre Catalunya ha-
via deixat més de 108.000 presoners,
que van incrementar el total de soldats
capturats durant l’ofensiva d’abril-no-
vembre de 1938. Mentre va durar la
guerra a Catalunya els presoners eren
enviats, principalment, als camps de
concentració de Miranda de Ebro, a Bur-
gos, que era un camp de classificació i
distribució; de Deusto, a Bilbao; de Bar-
bastre, a Osca; de Saragossa, de Cadis,
de Castelló i de San Marcos, Picadero i
Santa Ana, a Lleó. Un cop acabada la
guerra, els presoners republicans eren
enviats a camps de concentració i pre-
sons del País Valencià (Los Almendros,
Albatera, plaça de braus d’Alacant, Por-
taceli, Moncofa i plaça de braus de Va-
lència) i els habilitats a Catalunya: el
convent de les Penedides, el Seminari
Vell (després reconvertit en presó), el
convent de les Esclaves de Maria i la Seu
Vella (la catedral vella del castell) a Llei-
da; el Ciment (magatzems de ciment
prop de l’estació) i la Universitat a Cer-
vera; els convents de La Salle, de la Vet-
lla i de les Oblates, els Hermanos de la
Doctrina Cristiana, la caserna d’Alman-
sa, el Seminari i Pilats (poc després esde-
vindria presó) a Tarragona; el dipòsit de
presoners a Reus; “el Cànem” del carrer

M d’Enna (Poblenou), Sant Joan d’Horta i
el Palau de les Missions (Montjuïc) a Bar-
celona; al Seminari (després fou presó) i
al castell de Sant Julià de Ramis, a Giro-
na, i “la Carbonera”, a Figueres. La rela-
ció és una breu mostra de la barbàrie
franquista que alguns s’entossudeixen a
esborrar i oblidar.

ABANS DE MORIR A LA PRESÓ, però, Miguel
Hernández havia estat sentenciat a mort
el març de 1940 –pena reduïda posterior-
ment a una condemna de trenta anys de
reclusió– en un consell de guerra presidit
pel jutge Manuel Martínez Gargallo, que,
abans de la guerra civil, segons els treballs
de Juan Antonio Ríos Carratalà, havia es-
tat un humorista de la denominada “L’al-
tra generació del 27” i sota el pseudònim
de Manuel Lázaro havia publicat a Buen
Humor, La Voz, Cinegramas, ABC, Cos-
mópolis i Blanco y Negro. Després de la
guerra, com a titular del Tribunal Espe-
cial de Premsa, no va dubtar a sentenciar
a mort companys de professió com l’es-
criptor i periodista Diego San José. En la

seva activitat judicial va comptar amb la
col·laboració de l’alferes Antonio Luis
Baena Tocón, que actuà com a secretari
en el consell de guerra de Miguel Hernán-
dez, i del fiscal Juan Pérez de la Ossa y Ro-
dríguez.

TOT PLEGAT VE A TOMB arran d’un dels epi-
sodis més esperpèntics viscuts en el món
acadèmic. El passat mes de juny, un fill de
Baena Tocón va apel·lar al dret a l’oblit di-
gital per demanar a la Universitat d’Ala-
cant (UA) que suprimís dels seus arxius
digitals els treballs del catedràtic de lite-
ratura espanyola Ríos Carratalà on s’es-
mentava el seu pare i el paper que va jugar
en el consell de guerra del poeta d’Oriola. I
el que resulta més sorprenent és que, ini-
cialment, la universitat va accedir a la pe-
tició i va esborrar tot rastre digital de l’an-
tic alferes.

HI HA QUI HO CONSIDERARÀ una anècdota
ja que finalment el 30 de juliol es va pro-
duir una rectificació que salvaguarda el
dret a recuperar amb rigor allò que real-
ment va succeir. Però, en tot cas, és una
anècdota que evidencia que hi ha una so-
cietat malalta capaç de blanquejar i in-
tentar ocultar el passat –fins i tot vuitan-
ta anys després!– de la mateixa manera
que blanqueja i dona credibilitat demo-
cràtica i càrrecs institucionals als hereus
del franquisme, mentre sotmet a judici i
vol condemnar els que exerceixen el dret
democràtic de votar i deixa les despulles
del dictador en l’infame mausoleu que es
va erigir a si mateix amb el treball i les vi-
des de milers de presos republicans. Però,
és clar, dels dictadors i assassins polítics
més cruels sempre existeix la versió ama-
ble dels familiars més pròxims i la seva
brutalitat contrasta amb la visió idealit-
zada que conserven molts dels seus des-
cendents. Ves per on!, eren bèsties en
l’exercici del poder però amables pares de
família.

Para la libertad sangro, lucho, pervivo.

Antoni Segura i Mas. Catedràtic d’història contemporània de la Universitat de Barcelona

Miguel Hernández
Tribuna

Sísif
Jordi
Soler

ontinuo votant,
malgrat l’escepti-

cisme que ens enveri-
na. Diríeu que els nos-
tres (?) dirigents polí-
tics ho fan tot per fer xi-

xines el sistema, potser perquè, igno-
rants com són, tampoc no saben com
s’ho farien per gestionar un país de pa-
ïsos. I això que rebo molts confidencials,
llegeixo molts papers escrits amb aires
dogmàtics però tan farcits de mitges ve-
ritats i de mentides… qui sap si apreses
d’aquells predicadors dels anys cinquan-
ta que suportàvem quan tenia lloc una
nova edició de la Santa Misión. Potser
són part d’una maniobra sinistra: la de
carregar-se –això sí, sempre en nom de
la Constitució– la pràctica honesta de la
democràcia… per la qual tantes i tantes
persones havien lluitat.

¿Quin sentit té barrejar, en els debats,
instàncies autònomes de govern –ajun-
taments, comunitats autònomes, govern
de l’Estat, Senat– per part de qui creu
que fer política és una de les possibilitats
de jugar, amb impunitat greu, a la toto
lotto? ¿Com pots justificar el vot per de-
cidir el govern d’una ciutat gran amb la
decisió, puntual, d’un grapat de votants
en una comunitat autònoma de pocs ha-
bitants? Els que hem lluitat per l’autono-
mia municipal o la sobirania d’un Parla-
ment com el català ens sentim vexats
per les figuretes de la política que ho bar-
regen tot, això sí: entre frases i declara-
cions, tan buides com grandiloqüents.

Maruja Torres, dona sàvia, va dir fa
pocs dies: “Si Casado i Rivera ara ano-
menen el diàleg humiliació, rendició i
submissió, ¿com qualifiquen els acords
amb Vox?” Hi afegeixo: els que generalit-
zen quan parlen de “terrorisme del pas-
sat”, ¿com és que no condemnen les tor-
tures i els crims perpetrats pel règim de
Franco… i, en canvi, n’estimulen l’elogi, in-
acceptable per a qualsevol demòcrata
europeu?

C

De set en set
Ignasi Riera

Qui amaga
l’ou?
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L’eterna promesa
torna a l’escenari
mentre tanca la
porta a una reunió
amb Jordi Cuixart

Les dades sobre 
els menors
no acompanyats
retallen en un 
50% les xifres reals

Sánchez
recupera
el conte del
finançament

L’Estat redueix
a la meitat
el fenomen
MENA al paísNacional

Una estació d’esquí amb
45 quilòmetres de domini
esquiable, amb 9 telecadi-
res, un telefèric i 190 ca-
nons de neu, 900 xalets,
2.200 places hoteleres, un
camp de golf de nou forats,
un balneari amb capacitat
per a mil persones, un cen-
tre de convencions i un
aparcament subterrani
amb capacitat per a 2.200
vehicles. Aquest era el ma-
crocomplex que la immo-
biliària Martinsa Fadesa,
ara desapareguda després
de fer suspensió de paga-
ments, volia construir al
nucli d’Espui, al municipi
de la Torre de Cabdella, i a
la zona protegida de Filià.
Un projecte “aberrant”, en
paraules del secretari
d’Hàbitat Urbà i Territori,
Agustí Serra, però que va
aconseguir els permisos
municipals l’any 2001.

L’any 2003 van comen-
çar les obres del camp de
golf i de 99 xalets, que ma-
joritàriament, encara es-
tan per vendre. En aquell
moment, es va explicar
que els xalets eren l’aprofi-
tament urbanístic del
camp de golf però que el
consistori no n’autoritza-
ria cap més fins a l’acaba-
ment de les pistes d’esquí.
Ara l’alcalde, Josep Maria
Dalmau, el mateix que hi
havia llavors, tot i que
abans pel PSC i ara per
ERC, assegura que a-
quests habitatges forma-
ven part d’una altra unitat
d’actuació.

Sigui com sigui, aquell
2003 s’anunciava la pri-

mera data d’inauguració
de les pistes d’esquí: el
2006. Les obres de l’esta-
ció començaven l’any
2004, tot i que al mateix
ritme que s’estan execu-
tant les de la Sagrera. Així,
d’obres visibles de veritat
no n’hi van haver fins al
2007. Llavors, la promoto-
ra anunciava la inaugura-
ció dels primers trenta
quilòmetres esquiables
per a l’any 2009. Tot plegat
amb una inversió que vol-
tava els 500 milions d’eu-
ros. La realitat? Martinsa
Fadesa va protagonitzar
una de les fallides més es-
pectaculars de la bombolla
immobiliària espanyola i
tot quedava empantane-
gat: les pistes d’esquí amb
gran part de les infraes-
tructures necessàries aca-
bades, el camp de golf aca-
bat però sense estrenar...
Aquest mes d’octubre és
previst que l’administra-
dor concursal tregui a con-
curs el camp de golf i els
terrenys on hi ha aquests
99 habitatges. El primer
concurs va quedar desert.

Ara, només un hotel
La darrera comissió d’Ur-
banisme de l’Alt Pirineu,
celebrada a finals de juliol,
va aprovar, inicialment, el
pla director urbanístic
d’aquest sector, un pla que
fa impossible tot aquest
complex, ja que la nova
normativa només hi per-
metria la construcció d’un
hotel. Serra ha explicat
que “eliminar els sostres
edificables previstos a la
Vall Fosca i a peu de l’esta-
ció d’esquí d’Espot eren
una prioritat per a aquest

govern”.
Aquest procés arrenca a

finals de l’any 2015, quan
l’executiu català decideix
posar ordre al territori
amb una nova eina, un pla
territorial de país que, se-
gons Serra, podria passar
aquesta tardor pel govern
per iniciar el tràmit parla-
mentari. L’objectiu era
lluitar contra “el model
d’urbanització dispersa, el

problema urbanístic més
greu a nivell de país”, se-
gons Serra. Aquest procés
s’ha de fer per àmbits terri-
torials, però el secretari
d’Hàbitat Urbà i Territori,
té clar que “calia començar
per Espot i la Vall Fosca;
era prioritari”.

Prioritari, però no únic.
La comissió territorial
d’Urbanisme de l’Alt Piri-
neu ha decidit desprogra-

mar 58 dels 160 àmbits
analitzats, pertanyents a
26 municipis. Serra ha ex-
plicat que s’han desclassi-
ficat amb criteris d’inte-
gració a la trama urbana o
d’impacte paisatgístic, en-
tre d’altres. En total, són
210 hectàrees de superfí-
cie on, un cop s’aprovi defi-
nitivament el pla, en un
any, no s’hi podrà cons-
truir, cosa que significarà

4.706 habitatges menys.
Tot i això, amb els àmbits
que tiren endavant el Piri-
neu encara pot créixer en
uns 12.400 habitatges,
1.673 dels quals a Puigcer-
dà i 1.026 a la Seu d’Urgell.

Entre els àmbits elimi-
nats, destaquen els 900
habitatges d’Espui, però
també els gairebé 1.500
xalets previstos a l’entorn
de l’estació d’esquí de Port
Ainé, els 700 previstos als
peus de la pista d’Espot o
els gairebé 500 previstos a
la zona de Rialp, en zones
properes a les pistes tanca-
des de Llessuí. En tots
aquests àmbits sí que es
permetrà la construcció
d’un hotel a Espui i un altre
a Espot. Ara, i en aquesta
línia, cap al mes d’octubre,
el Departament de Terri-

Joan Rueda
BARCELONA

FET  El govern anul·la el pla que preveia
900 xalets a les pistes d’esquí d’Espui, al
Pallars Jussà GLOBAL La desregulació
afecta 58 àmbits urbanístics de l’Alt
Pirineu i elimina 4.700 habitatges dels
17.000 que encara s’hi podien edificar  
SÍ En salva prop de 400 per a Baqueira

Vall Fosca al natural

“És una bona notícia.
La Fosca és la vall més
baixa del Pirineu i, per
tant, la que té menys
innivació anual”

Joan Vàzquez
PORTAVEU D’IPCENA

“Al·legarem.
Necessitem un 
motor econòmic per
evitar que els joves
marxin dels pobles”

Josep Maria Dalmau
ALCALDE DE TORRE DE CABDELLA

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

Les frases

“Eliminar els sostres
edificables a la Vall
Fosca i Espot era una
prioritat per a aquest
govern”
Agustí Serra
SECRETARI D’HÀBITAT URBÀ I
TERRITORI

Habitatges en obres i estructures de l’estació d’esquí inacabades, a la Vall Fosca, al Pallars
Jussà. I els prats de Sorpe, al Pallars Sobirà, on es preveuen encara 380 apartaments ■ J.R. / G.M.

Urbanisme La nova ordenació de l’Alt Pirineu

rcolomina
Resaltado
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Reequilibri
territorial

L’APUNT la solució, però posen el dit a la nafra del problema
real. Cal repensar en global el país. Què és prioritari,
acabar l’L-9 o una bona xarxa de bus elèctric de Barce-
lona a la segona corona que elimini cotxes de la carre-
tera? Invertir en estacions d’esquí públiques o en em-
prenedoria social als pobles del Pirineu? Calen solu-
cions, i comencen a ser urgents.Joan Rueda

Que ningú vulgui construir al Pirineu a causa de la crisi
ha ajudat, segur, el govern a prendre la decisió de des-
programar milers de xalets. Però també és cert que la
consciència social ha canviat i que al mateix territori la
gent recela dels macroprojectes faraònics. Els que de-
fensen noves estacions d’esquí o més urbanitzacions
pel reequilibri territorial segurament s’equivoquen en

tori i Sostenibilitat preveu
fer el mateix amb 22 àm-
bits de la Costa Brava.

La decisió sobre la Vall
Fosca, però, no ha estat re-
buda d’igual manera per
tothom. L’alcalde de Torre
de Cabdella, Josep Maria
Dalmau, ha anunciat a
aquest diari que el seu mu-
nicipi plantarà cara i pre-
sentarà al·legacions al pro-
jecte. Dalmau defensa un
pla que el seu municipi
preveu des dels anys vui-
tanta: “Necessitem un mo-
tor econòmic, necessitem
evitar que la gent jove mar-
xi dels pobles de munta-
nya.” L’alcalde es mostra
obert a negociar, “parlant
la gent s’entén”, però “no
ens podem quedar amb un
hotel i prou; les pistes d’es-
quí són necessàries”. El

plantejament de Dalmau,
però, xoca amb la Genera-
litat i els ecologistes; Serra
considera que el plane-
jament aprovat pel consis-
tori “és una aberració
que mai s’hauria d’haver
produït” i que la lluita con-
tra el despoblament “no es
pot recolzar en un model
del passat com és la segona
residència”. “Hem de fer
entendre als ajuntaments
que el paisatge també
és un valor econòmic”,
sentencia.

En la mateixa línia és
pronuncia el portaveu del
grup ecologista Ipcena,
Joan Vàzquez. “Per a nos-
altres, qualsevol desclassi-
ficació dels espais que la
bombolla immobiliària va
generar és una bona notí-
cia, i més quan parlem

d’Espui, a la Vall Fosca, la
vall més baixa del Pirineu
i, per tant, la que té menys
innivació anual”, defensa
Vàzquez. El portaveu
d’aquesta històrica entitat
ecologista de Lleida es feli-
cita també de les despro-
gramacions vinculades a
Port Ainé i Espot, però veu
que encara es podria haver
anat més lluny: “Han dei-
xat, per pressions de Ba-
queira, la zona de Sorpe.”
Sorpe és un nucli de 30 ha-
bitants del municipi de
l’Alt Àneu des d’on l’esta-
ció de Baqueira Beret volia
connectar el Pallars Sobi-
rà amb la Val d’Aran pas-
sant per la Peülla. Vàzquez
espera que els tribunals els
donin la raó i anul·lin els
permisos per a la modifica-
ció d’aquesta zona. ■

22 àmbits. La propera actuació serà so-

bre la Costa Brava, a la tardor.

3.600 xalets. Dels 4.700 des-

programats, 3.600 estaven vinculats a l’esquí.

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

Les xifres

ra fa 12 anys, just quan la part
més dura de la crisi ja treia el
cap però tothom es resistia a
admetre-ho, al Pirineu de Llei-

da hi havia en marxa els projectes de
dues noves estacions d’esquí i fins a
cinc camps de golf, la majoria amb uns
aprofitaments urbanístics que suma-
ven uns 3.600 apartaments. No en va,
el pla territorial de l’Alt Pirineu i l’Aran
de l’any 2006 afirmava que “les comar-
ques turístiques del Pirineu no se sus-
tenten tant en una forta maquinària
turística com en una economia de la
construcció de segones residències”.
Tot i que el document, en paraules del
llavors secretari per a la Planificació
Territorial del llavors Departament de
Política Territorial i Obres Públiques,
Oriol Nel·lo, volia reconduir aquesta si-
tuació –dels 51.000 habitatges que hi
havia llavors al Pirineu, 27.000 eren se-
gones residències–, no es preveia cap
desprogramació i, per tant, tots els àm-
bits urbanitzables es mantenien.
Aquest és el veritable canvi respecte als
plans que elabora l’actual govern des
del 2015.

Els principals projectes en marxa
aquell 2007 eren el macrocomplex

A
d’esquí i golf de la Vall Fosca, a càrrec
de Fadesa-Martinsa, reobrir l’estació
d’esquí de La Tuca, a la Val d’Aran, a
càrrec d’una immobiliària madrilenya,
i els camps de golf d’Esterri i la Guin-
gueta d’Àneu –als terrenys ara famo-
sos per la suspensió del Doctor Music–,
a Es Bòrdes i Naut Aran, a la Val d’Aran
i a Tiurana, al nord de la Noguera. Cap
d’aquests projectes va veure la llum i
ara, a més, el govern ha extingit, de for-
ma inicial, els drets urbanístics que al-
guns encara mantenien. A més, també
ha desprogramat tots els àmbits de
nous habitatges previstos a la zona de
Rialp, on hi ha l’antiga estació d’esquí
de Llessui, tancada l’any 1987. Mai va
haver-hi cap projecte en ferm, però al
territori es confiava que algú acabaria
reobrint-la.

En aquest període, no només no s’ha
obert cap nova estació d’esquí, sinó que
algunes altres han passat a mans de la
Generalitat per evitar-ne el tancament
i el perjudici, segons el govern català,
que significaria per al territori. A les de
La Molina, Vall de Núria, Espot, Port
Ainé i Vallter, s’hi ha afegit darrera-
ment Boí Taüll. Pel que fa al golf i des-
prés que la riuada s’endugués el de Sa-
lardú, en aquests moments hi ha un
projecte per obrir-ne un a Bossòst, que
seria el primer de l’Aran. ■

Ni esquí ni
camps de golf

J.R.
TERRASSA

PLANS · Fa 12 anys, al Pirineu de Lleida hi havia projectes
per a dues estacions d’esquí i cinc camps de golf FET · Cap
de les iniciatives va veure la llum i ara n’hi ha de noves

Els cartells que anunciaven la reobertura de La Tuca l’any 2007 ■ J.R.
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ui legislatura passa, prome-
sa incomplerta empeny.
Són els eterns cants de si-
rena del govern espanyol

de torn per a Catalunya, ja sigui
amb el PP o el PSOE, i també per a
altres territoris de l’Estat espanyol
infrafinançats com ara el País Va-
lencià o les Illes Balears. El més re-
current és el de les inversions en in-
fraestructures que s’han acabat
traduint en un canvi de nom de
l’aeroport del Prat, i ara tot fa pre-
veure que retornarà amb força el de
la millora del finançament autonò-
mic, una llei aprovada (Lofca) el
2009 i amb una data de caducitat
de quatre anys i que no es va revi-
sar el 2014, tot i que l’aleshores mi-
nistre d’Hisenda, Cristóbal Monto-
ro, va fer un intent per reobrir-ne el
debat que no va passar de la convo-
catòria de grups d’experts. Pedro
Sánchez va assegurar abans d’arri-
bar a presidir La Moncloa que abor-
daria la qüestió i després va deixar
clar el juny del 2018 que no ho po-
dria fer en dos any que li restaven
de legislatura i ara, a través del se-
cretari d’organització del PSOE, es
comprometia a iniciar la reforma
en el primer any de legislatura des-
prés de la reunió a València amb els

Q

dirigents de Compromís per buscar
suports a la seva investidura.

I és que els números d’aquest
model de finançament, un any
més, són tossuts, tal com es mostra
en les dades de la liquidació del
2017 publicades pel Ministeri d’Hi-
senda i que va fer públiques el De-
partament de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda de Pere Ara-
gonès. Catalunya és, per vuitè any
consecutiu, el tercer territori de

l’Estat que més ingressos tributaris
per habitant aporta i el desè en re-
cursos obtinguts, però en realitat
baixa fins a la catorzena posició del
total de les quinze comunitats a les
quals s’aplica el règim comú de fi-
nançament, si es té en compte el di-
ferencial de preus entre territoris,
només superada per Madrid. És a
dir, que Catalunya passa de la ter-
cera posició en capacitat fiscal amb
2.757 euros per habitant, per dar-

rere de Madrid (3.202 euros) i les
Illes Balears (2.927 euros), per aca-
bar sent la penúltima després del
repartiment, si és té en compte el
cost de la vida i un cop aplicats els
mecanismes de solidaritat interter-
ritorial amb 2.217 euros per habi-
tant, mentre que Extremadura fa
el camí a la inversa i passa de ser la
catorzena en capacitat fiscal
(1.659 euros per habitant) a la pri-
mera amb 3.452 euros per habi-
tant. En percentatges, Catalunya
se situa 19,9 punts per sobre de la
mitjana en la contribució a les apor-
tacions a les arques globals, mentre
que en la posterior redistribució se
situa 1,1 punts per sota de la mitja-
na.

Els mecanismes de redistribució
són la principal queixa i el cavall de
batalla del govern de la Generalitat
perquè consideren que fomenta un
repartiment arbitrari dels recursos
entre comunitats. En el darrer in-
tent de reforma amb Montoro, el
conseller d’Economia Andreu Mas-
Colell va topar amb la interpretació
del principi d’ordinalitat que mar-
cava el text originari de l’Estatut
del 2006, un mecanisme que volia
garantir un equilibri en aquestes
desigualtats en la balança entre el
que Catalunya aporta a les arques
espanyoles i el que posteriorment
ingressa. ■

PROMESA · Pedro Sánchez posa de nou sobre la taula la reforma del finançament autonòmic del 2009 per tenir suports per
a la investidura DADES · Catalunya se situa per vuitè any a la cua del que rep cada habitant quan és la tercera que més aporta

Jordi Alemany
BARCELONA

Pedro Sánchez,
durant la reunió
que va mantenir
dilluns amb Mònica
Oltra i el diputat de
Compromís, Joan
Baldoví, on es va
tractar la reforma
del sistema de
finançament ■ EFE

L’etern cant de sirena

Fidel a la seva estratègia
d’ignorar l’única força que
li pot donar la investidura
abans de la data límit del
23 de setembre, Unides
Podem, Pedro Sánchez
continua amb una roda de
contactes amb entitats so-
cials que no tenen cap escó
al Congrés i no admet es-
menes a l’agenda. Després
de la primera reunió amb
associacions feministes i
de continuar amb col·lec-

tius ecologistes, Joan Bal-
doví (Compromís) i ahir
amb el sector educatiu,
Sánchez es va enrocar en
l’agenda que dissenya ell i
va donar un cop de porta a
la petició per carta de Jordi
Cuixart, que li demanava
una trobada com a líder
–en presó preventiva–
d’una entitat com Òmni-
um, amb 175.000 socis.
“No té connexió amb la ro-
da de contactes amb
agents socials que estem
portant a terme”, refusava
la ministra portaveu, Isa-
bel Celaá.

En la gira que protago-
nitza des de dijous per
pressionar Pablo Iglesias
sense parlar amb ell, Sán-
chez era criticat el primer

dia per l’Assemblea Femi-
nista de Madrid –vetada–
pel fet de buscar sigles
“molt afins al PSOE”, com
lamentava Justa Montero.

El clam per l’exclusió el
va entonar ahir Òmnium.
“Si Sánchez creu en el dià-
leg faria bé d’acceptar
aquest oferiment i escoltar
el que Òmnium Cultural li
vol explicar”, afirmava el
vicepresident de l’entitat,
Marcel Mauri. “Si algú de
debò fa bandera del diàleg i
no ho fa per pur màrque-
ting electoral, hauria de vo-
ler-se reunir amb una de
les entitats més impor-
tants i significatives no no-
més de Catalunya sinó
d’arreu de l’Estat. No tro-
barà Sánchez una altra en-

titat amb més de 175.000
socis amb qui reunir-se”,
advertia Mauri.

Després d’una obertura
al País Valencià amb una
visita a Baldoví i Mònica Ol-
tra –vicepresidenta de Xi-
mo Puig en un govern de
coalició als antípodes del
govern en solitari que vol
copiar de Portugal– i la
promesa de tenir un nou fi-
nançament d’aquí a vuit

mesos, el líder del PSOE
viatjarà a Bilbao el 19
d’agost a buscar el sí del
PNB. Des de la investidura
fallida del 25 de juliol, la co-
alició ha mort, segons el
PSOE.

El flirteig amb el País
Valencià i el País Basc xoca
amb la desídia de buscar in
situ suports a Catalunya.
Dels 42 escons d’Unides
Podem, set són d’En Comú

Podem, però els de Jaume
Asens no reben cap flirteig
com el de Baldoví. “O em
quedo amb el 100% del po-
der tenint el 29% de vots i
el 35% d’escons o porto Es-
panya a eleccions de nou.
Aquest segueix sent –par-
lant clar– l’ultimàtum/
amenaça de Sánchez. Tota
la resta són adorns o relat,
com es diu ara”, avisa Pa-
blo Echenique (Unides Po-
dem).

Les cambres de comerç
de Catalunya, al seu torn,
consideren “imprescindi-
ble” que Sánchez formi go-
vern “de forma immediata”
i afronti els reptes polítics i
econòmics, i alerten que
l’ajornament o la repetició
d’eleccions són “alternati-
ves greument perjudicials”.
“El suport dels partits cata-
lans haurà d’implicar un
diàleg renovat entre el go-
vern de l’Estat i la Generali-
tat enfocat a solucionar el
conflicte polític actual”, as-
senyalen les cambres. ■

a Les cambres de
comerç demanen al
president espanyol
que formi govern

David Portabella
MADRID

Cop de porta de Sánchez
a la reunió amb Cuixart

Sánchez i Celaá ahir amb el sector educatiu ■ MARISCAL / EFE
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Tots estem apuntats, si no vols, per força,
a un grapat de grups de Whats en els
quals es debat l’actualitat, es fan propos-
tes, es lamenten decisions, es compartei-
xen articles. Grups en què s’elogia algú
amb la mateixa força amb què se’n
menysprea un altre. Grups en què sembla
que descansin les essències d’aquesta re-
volta que va ser eufòrica i que s’ha anat di-
luint en les clavegueres de les presons, en
els pantans dels pactes, en la infàmia de
les acusacions, en la bassa plena de verdet
d’una administració que ja no sabem si go-
verna de manera vicarial o si no governa,
de cap de les maneres.

Un exemple. Tenim al damunt la llosa
de la sentència, una llosa que indefectible-
ment ens caurà al damunt quan comenci
el nou curs. Tenim la proposta d’una nova
celebració multitudinària i reivindicativa
de l’11 de setembre. I tenim opcions diver-
ses. N’hi ha que diuen que “ha de ser es-
pectacular”. N’hi ha d’altres que es pre-
gunten en quin sentit ho ha de ser, d’es-
pectacular. “Ja en tinc prou a col·laborar
en aquesta mena de performances modè-
liques. N’hem de fer una de ben sonada.” I
més llenya al foc: encerclar el Parlament o
engegar una vaga sense aturador, sense lí-
mits. No pas concentrar-se tothom, pacífi-
cament, al carrer, sinó repartir les forces i
enviar escamots de milers de persones als
centres operatius, als aeroports, a les
fronteres, a les televisions. No m’invento
res. Aquestes són algunes de les idees que
corren pels grups que deia. Una barreja de
lluita contínua i de mil·lenarisme místic.

No sé si el país, francament, està en
condicions de viure una tardor com la de
fa dos anys. Allà es van barrejar aquella
eufòria que deia, desmesurada i juvenil,
arrauxada i franca, amb l’esperança (des-
prés hem vist que fallida) d’un lideratge
que fos conscient dels límits i de la racio-
nalitat que calia aplicar. L’estiu del 2017,
en Carles Puigdemont, just quan acabava
d’anunciar la data del referèndum, em va
confessar que tot estava previst, que tot
estava calculat. No ho estava tant, això ho
hem sabut després. La colossal empenta
de la ciutadania no es va poder (o no es va
saber) enfocar cap a objectius polítics
plausibles i possibles. I després va venir
una repressió sistemàtica i obscura, una
venjança cruel i desmesurada que, proba-

blement, es concretarà en unes sentèn-
cies infames. Aquest és el dolor més insis-
tent –a vegades, somort; sovint, incapaci-
tant– que pateix el múscul de la catalani-
tat. I més: de la democràcia. Un afront

que no té parió i que reclama una solució
radical. És a dir, que vagi a l’arrel del con-
flicte i que faci prevaler la legitimitat
d’unes accions polítiques per damunt de
l’eficàcia penal d’un Estat que dinamita,
ell mateix, les essències del seu entramat
jurídic.

¿I després? No pas enardides flamara-
des patriòtiques, sinó la lenta, persistent,
recuperació del múscul social, cultural, cí-
vic. No sembla –i això certament és molt
trist i lamentable– que entre la classe
política espanyola hi hagi cap símptoma
de voler entomar el problema amb unes
mínimes dosis de sensatesa. O es fa veure
que no existeix o es proposen mesures
draconianes. Per aquest costat, doncs, po-
ca cosa a fer. ¿I per l’altre? La pervivència
d’una determinada concepció del país no
quedarà anorreada, això és una evidència.
Però ¿hi ha prou elasticitat per adaptar-se
a unes noves regles del joc o ens estimem
més malmetre encara més el múscul en
l’afany d’acabar el partit sigui com sigui?
Possibilitat o heroïcitat. Aquest és el dile-
ma.

“¿Hi ha prou
elasticitat per
adaptar-se a unes
noves regles del joc o
ens estimem més
malmetre encara més
el múscul en l’afany
d’acabar el partit sigui
com sigui?

Escriptor

El meu país

La Diada ha generat grans mobilitzacions i molta unitat els últims anys ■ EPA

Josep Maria Fonalleras

Possibilitat vs.
heroïcitat

El jutge de l’Audiencia Na-
cional José de la Mata ha
encausat l’exgerent de
TV3 Oriol Carbó per pre-
sumpta participació en el
finançament irregular de
CDC, segons va avançar
ahir El Periódico i va con-
firmar l’ACN. Carbó haurà
de declarar com a investi-
gat el 10 de setembre. Se-
gons la interlocutòria, da-
tada dilluns, hi ha “indicis”
que l’exgerent del partit,
Germà Gordó, hauria do-
nat instruccions “expres-
ses i directes” perquè Car-
bó, que també era executiu
de la productora Triacom
Audiovisual, pagués un
deute de 750.000 euros
que CDC tenia amb l’em-
presari Joan Manuel Parra
des de la campanya electo-
ral del 2010. S’haurien fet
sis pagaments mensuals a
partir de factures fruit de
“suposades i òbviament in-
existents col·laboracions”
d’empreses de Parra en
produccions de Triacom
per a la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovi-
suals. Parra ho hauria con-
fessat en la seva declaració
la setmana passada dins la
causa del 3%, a canvi de re-
bre contractes públics. ■

Imputat un
exgerent de
TV3 pel cas 3%

Redacció
BARCELONA

L’exportaveu d’ERC al
Congrés Joan Tardà va in-
sistir ahir a RAC1 que s’ha
de respondre a la sentència
contra l’1-O amb mobilitza-
cions “permanents i massi-
ves”, i alhora un avança-
ment electoral que permeti
configurar “un govern de
front ampli” amb ERC,
JxCat, la CUP i els comuns.
Tardà també va avisar
l’ANC que “s’equivoca” ac-
tuant com a “contrapoder”,
i va lamentar que carregui
contra els partits, crítica
que va estendre als CDR
que dilluns van escampar
porqueria en algunes seus
d’ERC i del PDeCAT. ■

Tardà insisteix
en eleccions i
govern unitari
com a resposta

Redacció
BARCELONA
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Cati Morell / Taempus
CALAFELL

esprés de quatre anys de govern
en minoria ha superat els resul-
tats de les millors èpoques del
PSC a Calafell, amb nou regi-

dors que el situen en una còmoda posició
per aconseguir una majoria absoluta per
desenvolupar un programa electoral de
continuïtat respecte a la línia de treball
encetada en el mandat passat.

Què creu que han valorat els electors a
l’hora de fer confiança al seu projecte?
Jo crec que la clau és que hem demostrat
que som un equip molt madur democrà-
ticament, i han sabut diferenciar unes
eleccions generals un mes abans d’unes
municipals o unes europees que es feien
el mateix dia.

Quina és la tasca que s’ha fet al llarg
d’aquests quatre anys per guanyar
la confiança de la gent?
Hem estat molt propers, hem tret el sofà
al carrer, hem escoltat els veïns, hem in-
tentat solucionar els seus problemes i
ser molt accessibles. I hem treballat
molt. Però jo crec que la gent ha valorat
molt la nostra proximitat.

Durant quatre anys han treballat amb
una minoria que obligava a fer molts
equilibris...
Hem pogut fer moltes coses, malgrat que
era difícil... S’hi ha sumat el context polí-

D
tic general, que a vegades feia difícils vo-
tacions en el ple o ha obligat a retardar
aprovacions... No hi ha hagut, però, so-
bresalts i hem pogut mantenir una certa
estabilitat.

Quines han estat les actuacions clau?
El camp de futbol és una instal·lació que
es va fer per als Jocs del Mediterrani, pe-
rò que s’aprofita cada dia per al futbol de
base. Visualment, hem donat molt de va-
lor al passeig de la Unió... La gespa obre
una finestra a un nou parc.

S’hi van deixar la pell com deien en la
campanya electoral. Ara la situació és
més còmoda. Es relaxaran?
No, no... Ara la situació és més còmoda.
Però, precisament, el resultat el que fa és
que tinguem més responsabilitat perquè
representem més gent. Hem tingut molt
de vot prestat que ha vingut d’altres for-
macions i no els fallarem. Si en el con-
text local aquesta gent ens ha fet con-
fiança, haurem de ser capaços de no ferir
sensibilitats.

Quines són les prioritats del govern?
En aquest mandat tenim clar que la prio-
ritat són els serveis: neteja, brossa, clave-
gueram. I això implica que hem de fer
canvis organitzatius importants dins
l’Ajuntament. Tota l’àrea de Medi Am-
bient, el que era Via Pública, ho hem re-
distribuït per garantir que hi hagi més
control utilitzant el model que ja hem
implantat en la policia local, amb un ma-
pa on es visualitzi on hi ha els camions

de la brossa, on es neteja, les freqüències
de pas que hi ha... que es professionalitzi
molt més el control i el seguiment de les
actuacions i els serveis que es fan al car-
rer.

Heu dissenyat aquest format a partir
d’algun exemple que ja funcioni en al-
gun altre municipi?
Sí, sí... hi ha exemples d’altres municipis
que tenen sistemes de control que volem
combinar amb la prioritat de l’empresa
municipal. L’empresa municipal l’any
2015 tenia un pressupost de 400.000 eu-
ros i 20 treballadors i el 2019 té un pres-
supost de gairebé 3 milions d’euros i 70
treballadors. A final d’aquest any hau-
rem arribat als 90 treballadors. Això vol
dir que hem crescut molt en la municipa-
lització dels serveis però, alhora, hem do-
tat de contingut aquesta empresa que te-
níem i generem un estalvi que reinver-
tim en la millora del servei, i no ens pre-
nen tant el pèl.

Per tant, està dient que amb la munici-
palització dels serveis es genera un es-
talvi?
Sí. Estalviem i, aquest estalvi, el reinver-
tim en millores dels serveis. Hem muni-
cipalitzat quatre llars d’infants. Això ens
permet no haver de pagar l’IVA del ser-
vei, conèixer molt millor la gestió, hem
millorat el sou de totes les treballadores
que hi havia. I, a més, hem instal·lat mo-
biliari i accessoris que feien falta a les
llars d’infants... I això ens ha permès fer
una oferta conjunta, abaratir el preu a
les famílies, i garantir un sol projecte
educatiu igual a tot el municipi. L’any
2015 les llars d’infants estaven al 60%
d’ocupació i ara les tenim totes plenes,
excepte una que hem reobert en una ur-
banització i que té una ocupació del 50%.

Sovint, els governs externalitzen serveis
per un suposat estalvi econòmic...
Externalitzar no és estalviar... Sempre et
penalitza. Nosaltres hem municipalitzat

SENSIBILITATS Creu que han de ser capaços de no ferir
sensibilitats ara que s’han guanyat la confiança de tants
ciutadans PARTICIPACIÓ Diu que el gran projecte
d’aquest mandat és la participació ciutadana en majúscules

ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
CALAFELL

“Tenim molt
de vot
prestat i no
els fallarem”

C. MORELL

2015 2019

21
R E G I D O R S

CiU
6

Cs
2

PSC
5 CUP

2 UAM
2

UAM
1

PP
2

PP
1

UA
1

PP
1

21
R E G I D O R S

ECP
1

CUP
AMUNT

2

S+Junts
2

ERC
3

ERC
2

PSC
9

Cs
2

Ramon Ferrer
Alcalde de Calafell (PSC)
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la neteja dels edificis municipals. Tenim
29 persones en el servei de neteja i això
ens ha permès millorar els resultats per-
què podem controlar les hores que fan
aquestes treballadores, mentre que
abans era impossible. I, amb l’estalvi,
hem pogut comprar nova maquinària
per facilitar i simplificar la feina a aquest
equip.

Durant el mandat passat es van reubicar
alguns serveis municipals. Hi haurà més
canvis en els pròxims anys?
Vam fer una reordenació física i vam
concentrar serveis per estalviar lloguers
i ara consolidarem la reorganització de
les àrees de Serveis, Medi Ambient i Via
Pública. I la que ens queda per fer és la de
Promoció Econòmica, que també està
separada en dos edificis i la recentralit-
zarem en un de sol, a la planta baixa de
les dependències de la platja. Allà ja hi ha
Turisme, Patrimoni i l’Arxiu. I ara hi ins-
tal·larem Comerç i Cultura. Així millora-

rem l’atenció ciutadana i l’atenció turís-
tica, ja que ho unificarem i podrem tenir
atenció de matí i de tarda. A més, instal-
larem un ascensor a l’edifici de l’ajunta-
ment, que no en té.

Com han acollit els treballadors tots
aquests canvis?
Al principi estaven una mica sorpresos,
però jo crec que al llarg dels quatre anys
passats els treballadors han vist que nos-
altres apostem per ells. Hem estat dels
primers ajuntaments a establir per con-
veni les 35 hores laborals, hem fet una
valoració de llocs de treball per equiparar
sous per a feines similars.

En la policia local també s’han fet can-
vis...
Sí. No tenim un municipi homogeni i, per
tant, no tenia sentit el repartiment dels
torns de manera homogènia. Tots els
canvis, els hem fet per millorar el servei al
ciutadà i perquè la feina del treballador

municipal tingui més bons resultats.

Aquest mandat ha de servir per culmi-
nar grans accions?
Hi ha un projecte molt important que és
el de la Participació Ciutadana. El man-
dat passat vam constituir els consells de
participació i ara els hem de dotar de
contingut. Vam fer pública una eina, De-
cidim Calafell, que ens ha permès treba-
llar el pressupost participatiu en dues
edicions i això també tindrà continuïtat,
però a més estem preparant un pla de
mandat que aprovarem en els primers
plens de Participació Ciutadana per po-
der debatre i discutir les accions que es
faran durant els pròxims quatre anys.
Mai no hi havia hagut un pla de mandat
d’aquest estil ni s’havia sotmès a un pro-
cés de participació ciutadana en el sentit
que si hi ha d’haver canvis o alteracions
en el pla de mandat es debatin i discutei-
xin amb la resta de ciutadans. Això im-
plica que els ciutadans tenen informació

sobre el cost de les actuacions, veuen els
diners que hi ha per fer-les i que si es vo-
len accelerar s’han de buscar fórmules
de finançament que fins ara no tenim.
Així tots som conscients de la importàn-
cia de la planificació.

Per tant, el projecte del govern amb les
seves prioritats es posa a debat...
Sí, però en el sentit que hi hagi un debat
constructiu i operatiu. Si veiem que hi ha
propostes més o menys prioritàries o si
s’ha de substituir per una altra... Així

també podrem fer el seguiment del
compliment de les propostes.

L’objectiu és complir tot el pla en
quatre anys?
El pla que hem fet ve del projecte Ca-
lafell 25x25, que el PSC va obrir a la
participació ciutadana l’any 2014
des de l’oposició. L’any 2015 vam
entrar a governar amb el resultat
d’aquell procés com a full de ruta
fins al 2025. I, per tant, ara
aquest pla ens agafa aquests qua-
tre anys i dos anys més del se-
güent mandat. I ara el que hem
fet ha estat una actualització
d’aquell full de ruta, ja que pràc-
ticament el 60% de les actua-
cions ja estaven fetes.

Ara és diputat a la Diputació de
Tarragona. Serà això beneficiós
per a Calafell?
Sí. Espero que sí. L’objectiu és

intentar aconseguir el màxim per
a Calafell però també per als muni-

cipis de la comarca i del partit judicial, i
acompanyar alcaldes i regidors perquè
tinguin el seu encaix a la Diputació. Crec
que amb el resultat electoral que hem tin-
gut era just que hi hagués un represen-
tant socialista de Calafell, ja que hem es-
tat de les més importants en nombre de
militants, però també referents amb una
aposta clara per a la democràcia interna,
la transparència, la participació dels mili-
tants en la presa de decisions i crec que
som exemplars en la manera de treballar.

Creu que és extrapolable aquesta mane-
ra de treballar a la comarca?
La Diputació no té la proximitat i la capa-
citat d’estar tan en contacte amb el ciu-
tadà, però hem d’estudiar-ho... tot i que
ho haurem de fer des de l’oposició.

Quines són les prioritats a la comarca?
El Logis Penedès. Estem mirant fins a on
és possible que Idiada estengui el seu
camp de negoci i ocupi els terrenys del
Logis amb un projecte d’R+D... però men-
trestant hi ha el polígon de la Bisbal que
s’està consolidant de facto... Hauríem de
veure quins serveis necessita per comple-
tar l’oferta. Quant a les autopistes és im-
portantíssim que, resolt el problema de
l’N-340, veiem la finalització de les con-
cessions i la gratuïtat de l’AP-7 i veure els
canvis que això provocarà. Però també
s’ha de resoldre el tema de la C-32: con-
vertint la C-31 en una travessera urbana.
Hem posat sobre la taula un model total-
ment nou de la C-31. Carreteres ho està
estudiant. És un concepte nou... I hi ha
una altra estratègia, que és continuar tre-
ballant per a la gratuïtat dels peatges.

Per gratuïtat, accepten vinyeta?
Sí. Acceptem vinyeta. ■

Va arribar a l’alcaldia fa quatre anys asse-
gut en un Chester que després ha compar-
tit amb els veïns per aconseguir llistar els
problemes que realment preocupen
la ciutadania. La seva obsessió és
que el govern municipal sigui
útil al poble. Per això ha lide-
rat una revolució que ha su-
posat canvis en el funcio-
nament de l’administra-
ció local, canvis en la
mentalitat dels treballa-
dors i canvis en la mirada
política. El poble li ha
compensat, donant-li
una majoria que els so-
cialistes ja no recorda-
ven a Calafell.
Arquitecte de forma-
ció, Ferrer lidera un
projecte per disse-
nyar un municipi que
sigui un referent en la
resolució de proble-
mes, en l’oferta de ser-
veis i en l’equitat quant
a la distribució de la ri-
quesa. Amb 20 anys
com a regidor a l’Ajun-
tament a la motxilla ja
té l’experiència munici-
pal necessària per tenir
un projecte propi i ara el vol
compartir amb els ciutadans.

Innovar per fer de
Calafell un referent
de participació

❝Hem crescut en la
municipalització dels
serveis, coneixem més
la gestió i estalviem per
reinvertir i millorar

❝Hem estat dels primers
ajuntaments a establir
per conveni les 35 hores i
hem fet una valoració dels
llocs per equiparar sous

Estem preparant un pla de
mandat que se sotmetrà a
un procés de participació
ciutadana per debatre
les prioritats

❝
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   06.00   Notícies 3/24.  
  11.17   Plats bruts.  
  12.50   Atrapa’m si pots.    
  14.00   Telenotícies comarques. 
 Amb Núria Solé. 
  14.30   Telenotícies migdia. 
 Amb Raquel Sans. 
  15.40   Un poble francès.  
  El judici: Els 14 milicians entreguen les 

armes. Com que no se’ls pot traslladar 
a Besançon, Jules Bériot decideix 
muntar un consell de guerra perquè 
responguin dels seus actes. Demana a 
l’Anselme, l’Antoine i la Suzanne que 
siguin els jutges, a l’Edmond que sigui 
el fi scal i al doctor Daniel Larcher que 
sigui l’advocat. Però quan el Bériot 
truca a Dijon, el seu superior li dona 
una ordre terrible. 

  16.45   Vera.  
  Els salta-sorres. 
  18.20   Julie Lescaut.  
  La morta invisible. 
  19.55   Moments APM?  
  20.30   TV3xunTUB.     
  21.00   Telenotícies vespre.  
  21.55   Joc de cartes.  
 Millor restaurant regentat per 

famosos: Marc Ribas torna a Tossa de 
Mar per assaborir els grans arrossos 
i el menjar casolà de Casa Andrés, 
propietat del model internacional 
Andrés Velencoso i la seva germana i 
sòcia, Sílvia Velencoso. A continuació, 
es fa parada al cor de Barcelona per 
endinsar-se en un restaurant japonès 
de nivell que ha obert fa poc, el HaHa, 
propietat de les germanes Ruth 
Jiménez i Rebeka Brown. S’acaba 
la ruta a Sant Cugat del Vallès, 
descobrint la creativitat d’un japonès 
amb 8 anys d’història, el Sugoi.

  23.05   Joc de cartes.    
 Millor restaurant tradicional a Tossa. 
  00.15   El celobert.    Més enllà de Milli Vanilli, 

la història del pop està farcida de grups 
de mentida, d’aquells que en realitat tan 
sols hi posen la cara i el morro.  

  00.55   Partit amistós.  SSC Napoli-FC 
Barcelona. Des del Hard Rock Stadium, 
Florida. 

  02.40   Ritmes a l’estudi.   

SUPER 3 / 33
   09.24   Oddbods.  
  10.00   En Grizzy i els lèmmings.  
  10.42   Els bons ossos bruns: Un estiu 

solprenent.  
  11.05   Els germans Kratt.  
  11.28   L’inspector Gadget.  
  11.51   Avatar, la llegenda de la Korra.  
  12.36   El detectiu Conan.  
  13.18   En Grizzy i els lèmmings.  
  13.52   Prodigiosa: Les aventures de 

Ladybug i Gat Noir.  
  14.36   Els pingüins de Madagascar.  
  15.22   Kung Fu Panda: Llegendes 

increïbles.  
  16.08   Comptem amb la Paula.  
  16.30   Dino tren.  
  17.04   El Mic i els seus amics.    
  17.31   Dot.  
  18.12   Tib i Tatoum.  
  18.36   Els germans Kratt.  
  19.22   L’inspector Gadget.  
  19.58   Els Mini Ninges.  
  20.30   Les aventures de Riff i Flat.  
  20.42   En Grizzy i els lèmmings  .
  21.10   Salve, rei Julien!  
  21.55   El gran dictat.     
  22.17   Favorits.    Una colla d’amics que salten 

d’un avió amb un cotxe, la història 
d’un paralític que s’ha convertit en un 
superhome i l’home que no necessita 
respirar per continuar viu. Aquests i 
altres personatges increïbles, en aquest 
capítol. 

  22.47   Les forces de la natura.   
  23.36   Encontres perillosos.   
  00.23   Favorits    .   
  00.49   Les forces de la natura.   
  01.38   Encontres perillosos.   www.elpuntavui.tv

La nostra graella

10.30 Notícies locals.  
11.00 Connecti.cat estiu. Magazín amb

entrevistes en directe. Reemissió. 
12.00 Notícies locals.  
13.00 Protagonistes. Pau Riba. El Punt Avui TV

reposa l’entrevista del periodista Guillem Vidal
al músic Pau Riba. Amb ell parla sobre els 50
anys del seu disc Dioptria. Reemissió. 

13.30 Notícies locals.  
14.30 Protagonistes. Martí Gironell. Conversa

entre el periodista Xevi Sala i l’escriptor Martí
Gironell. Parla del seu darrer llibre La força
d’un destí. Reemissió. 

15.00 Notícies locals.  
16.00 Caminant per Catalunya. Aiguafreda. 

Reemissió. 
16.30 Notícies locals.  
17.30 Caminant per Catalunya. Núria -

Fontpedrosa. Reemissió. 
18.00 Notícies locals.  

20.00 Notícies locals.  
21.00 Protagonistes. Lluís Duran. La periodista

Mireia Rourera conversa amb l’historiador
Lluís Duran sobre la figura del polític Manuel
Carrasco i Formiguera. Reemissió. 

21.30 Notícies locals.  
22.00 Protagonistes. Núria Cañamares.

Reemissió. 
22.30 Notícies locals. Inclou L’informatiu

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

El periodista Jordi Bordes conversa amb Núria Caña-
mares, en una entrevista que recupera El Punt Avui
Televisió. La periodista i autora del llibre Mostra Igua-
lada, 30 anys parla sobre la situació del teatre fami-
liar. Considera que s’estan diluint les fronteres entre
el teatre adult i el familiar.

Conversa amb Núria Cañamares

22.00 PROTAGONISTES

La televisió

Literatura per a les vacances

19.00 CONNECTI.CAT ESTIU

Avui dediquem el programa als llibre d’estiu. Parla-
rem amb Francesc Canosa des de Balaguer, amb Ma-
ria Mercè Roca des de Queralbs i amb Irene Solà des
de Malla. A més visitarem una bibliopiscina a Monis-
trol de Montserrat. Jèssica del Moral conversarà amb
l’escriptor Xavier Mas Craviotto, autor de La mort
lenta i amb Mixa, bloguera literària i bibliotuber.

www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45

Atenció al client972 18 64 80 i també aatencioclient@elpuntavui.cat
801175-1214334L

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

ALIDÉ SANS +
CARLES BELDA

‘Henerècla’  
Musicant 2019

Local Social de Campllong,
dimecres 28 d’agost, 

a 2/4 de 10 del vespre   

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 12 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

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

2x1 TOT L’ANY 

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

de subscriptor

MUSEU 
PAU CASALS

Av. de Palfuriana, 67
del Vendrell

Preu de l’entrada: 6 euros

2x1 TOT L’ANY 

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

de subscriptor

MUSEU DE LA
MOTO DE 
BASSELLA

Ctra. C-14, km 134
(entre Ponts i Oliana)

Preu de l’entrada: 9 euros

2x1 LIMITADA

Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo

juntament amb la 
targeta de subscriptor

EPICENTRE
Centre de Visitants del

Pallars Jussà

Passeig del Vall, 13
de Tremp

Preu de l’entrada: 3 euros

WATER WORLD / AQUADIVER
Temporada 2019

OFERTA 2x1
Preu: 35 euros

(No acumulable a altres ofertes i/o promocions)

PARCS AQUÀTICS

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

CONCERT DE PIANO
A CÀRREC DE 
DOUGLAS

HUMPHERYS (EUA)

Festival Isaac Albéniz

Monestir de Sant Pere de
Camprodon, 

dissabte 10 d’agost,
a les 8 del vespre 

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 10 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

DOR MUSEUM
Museu de joieria i centre d’art

C/ Major, s/n 
de Sant Julià de Ramis 

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada al 
museu: 15 euros.

Preu de l’entrada a l’espai
Quim Hereu: 10 euros 

Per a més informació 
d’horaris i preus:

www.dormuseum.com

Directament amb la targeta de subscriptor a les taquilles

rcolomina
Resaltado
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