Futbol

Avui amb El Punt Avui

El Barça es
deixa perdre
dos punts més
Continua sense guanyar a fora
i empata amb l’Osasuna (2-2)

137277-1127258w

L’ESPORTIU

Nélson Semedo en plena jugada ■ EFE

2,50€
DIUMENGE · 1 de setembre del 2019. Any XLIV. Núm. 15107 - AVUI / Any XLI. Núm. 13977 - EL PUNT

P8-10

PREPARATS · La Diada
escalfa motors i les inscripcions
per participar en la mobilització
mantenen la tendència a l’alça

DESIG · L’ANC anima a sortir al
carrer per recobrar la iniciativa
ciutadana i no limitar-se només
a reaccionar a la repressió

ENTREVISTA Elisenda Paluzie

“Hem de recuperar
el poder de la
ciutadania”

EUROPA-MÓN

P26

Nacional

P15
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“Ja des dels seus inicis, Catalunya fou un
lloc de pas, un lloc d’acollida i d’integració,
de convivència i de tolerància”

P12

2

|

EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 1 DE SETEMBRE DEL 2019

Punt de Vista
Keep calm

HERMES COMUNICACIONS SA
El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.

President: Joaquim Vidal i Perpinyà.
Consell d’Administració: Lídia Vidal i Juventench
(vicepresidenta), Eduard Vidal i Juventench, Esteve Colomer i Font
i Joan Vall i Clara.
Consell de lectors: Feu-nos arribar les opinions, els suggeriments
i les consultes que desitgeu sobre el nostre projecte editorial i els
nostres productes a conselldelectors@elpuntavui.cat. Tots els
contactes rebran resposta de la direcció.

Direcció Executiva: Joan Vall i Clara
(conseller delegat), Xevi Xirgo (Informació
General), Emili Gispert (Informació
Esportiva i local), Toni Muñoz (Serveis),
Josep Madrenas (Webs i Sistemes), Albert
París (Comunicació), Miquel Fuentes
(Administració i RH), Lluís Cama
(Producció) i Ricard Forcat.

La vinyeta

Marina Llansana

Fer

Que la
prudència no
ens faci traïdors

V

a ser precisament a finals
d’un mes d’agost que
ens va deixar Jordi
Carbonell, just ara ha
fet tres anys. Carbonell va ser un lluitador
antifranquista coherent fins al darrer
dia, militant de la llengua i del país, un
home culte, amb conviccions fermes i
un cor enorme. Va ser ell qui va pronunciar dalt de l’escenari d’un acte polític una frase que ha marcat tota una
generació de militants de l’independentisme català: “Que la prudència no
ens faci traïdors.”
Era l’11 de setembre de 1976 a Sant
Boi, just sortíem de la llarga nit del
franquisme, i alguns sectors del catalanisme tenien encara la por al cos i
massa ganes de passar pàgina de
pressa. Carbonell va parlar en nom de
l’Assemblea de Catalunya i va ser la
veu de la consciència de tot un moviment. Quaranta-tres anys després, segurament podríem convenir que l’advertiment de Jordi Carbonell no era en
va; precisament un excés de prudència
ens va dur a conformar-nos amb un
autonomisme que ens ha anat tres talles petit des del primer dia i que ens
ha dut a la situació asfixiant i insostenible d’avui.
Jordi Carbonell fa tres anys que ens
va deixar, però cada any quan s’acosta
la diada de l’Onze de Setembre em
pregunto què ens diria, quin advertiment ens llançaria amb el puny alçat i
vestit amb aquella elegància, des de
dalt d’un escenari. I segurament
aquesta diada ens tornaria a advertir
dels costos de ser prudents. A les portes d’una sentència que busca escarmentar-nos, cedir a la por seria deixar
guanyar la repressió. I per això segurament ens diria que cal assumir riscos i
seguir perseguint els objectius polítics
que ens han dut fins aquí.
I com a gran defensor de la unitat
civil del poble català i de la transversalitat del moviment sobiranista –ell va
ser el primer d’introduir la fórmula
“nous catalans”– Carbonell segurament també ens diria que la resposta a
la sentència hauria de ser àmplia i
transversal, a més de contundent. Una
resposta del vuitanta per cent de la societat catalana i no pas del cinquanta,
perquè el vuitanta és, al cap i a la fi, la
part de la societat catalana que no està disposada a deixar-se arrabassar la
democràcia.

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Calor lletja

A

lguns diran que no hi ha calor
bonica. Jo dic que hi ha una calor lletja, més lletja que les altres, i que aquesta calor es manifesta
l’última setmana d’agost i les dues primeres de setembre. Fins cap allà l’Onze, data sensible. Té de diferent de les
altres calors de l’estiu que aquesta fa
segregar una suor que pica a la pell
com petites mosques. Les mosques reals es fan presents. Avui, divendres,
n’he vist unes sobrevolant una parada
de carn, al mercat. Funesta presència.
Una altra mirava de penetrar en una
pinya partida per la meitat, a la verduleria. L’esforç era inútil: el tall de pinya estava protegit per una membrana de plàstic. Què farem quan hagin
prohibit totalment els plàstics? Les
mosques estan molt pendents de la
restricció. Una tercera em voltava pel
cap. L’espantava, i tornava. Les mosques aprecien tots els sabors: la pinya
dolça, les figues de coll de dama i també les humitats salades de la pell humana. En tot l’estiu no havia vist cap
mosca. Ha hagut de venir el final
d’agost i el principi de setembre.
Abans-d’ahir o l’altre va ploure de

“
Pica a la pell,
porta mosques i es

fa present a final
d’agost i el setembre

gust. El refrescament de l’aire va ser
una il·lusió passatgera. Aquella pluja
ha situat a l’aire petites gotes en suspensió que fan l’efecte de lupa sota el
sol. És la calor lletja. Si les mosques revifen, les aus se’n van espantades.
L’home del temps acaba de dir que les
orenetes, les cigonyes i altres volàtils
han començat avui una evacuació sobtada. Fugen esperitats de la calor que
no ofereix cap confort. Com que no podem fer com els ocells perquè la casa
la tenim aquí, ens tornem també enganxosos i inclements. Venint del
mercat, una senyora que a penes conec m’ha explicat les penes pròpies i

m’ha recitat una poesia. Un senyor
que sí que conec m’ha descrit amb tot
detall un viatge que acaba de fer per
un país oriental la capital del qual hauria de consultar en un mapa perquè no
em sona gens ni el país ni la capital. Li
he suggerit de posar-nos a l’obra. M’ha
dit que ha passat tanta calor als paratges visitats que aquí tot li és fresca, i
ha continuat amb l’exposició de l’itinerari sota el sol inclement i amb la mosca al nas i a l’orella.
Tornem de vacances quan la calor
es fa lletja. Els polítics, també. Alguns
s’han mantingut actius tot l’agost, però de la majoria no se n’ha sabut res
en tot el mes. Potser alguns dels que
tornen ho fan refrescats i amb el propòsit d’esmenar les atzagaiades que
han proferit tot l’any. Es troben amb
l’impacte de la calor lletja, i reincideixen. Tan bé que estàvem els que no
ens hem mogut de lloc. Haurien de dilatar les vacances. Fins passat l’Onze?
Per exemple. O mantenir-se en silenci
i inactius fins que la calor lletja es desactivés, plogués, refresqués i les mosques sucumbissin. Fins llavors, cap decisió, cap paraula, cap més esguerro.
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A la tres

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

El manual d’instruccions

C

onvençut que la societat civil farà el que ha de fer i la Diada d’enguany tornarà a ser una jornada
de protesta i reivindicació massiva, ha
arribat un punt en què l’independentisme ha de demanar (exigir, de fet) a
la classe política que s’aclareixi d’una
punyetera vegada (amb perdó per l’expressió). Vist que ha caducat el que teníem, l’independentisme hauria de
disposar d’un nou manual d’instruccions, una mena de prospecte, perquè,
com amb els medicaments, en sabéssim els ingredients, la composició i, és
clar, els seus avantatges i els seus possibles efectes secundaris o adversos.
Estaria bé, vull dir, saber d’una vegada
(d’una punyetera vegada, anava a dir)
qui és qui i qui defensa què. Quan Gabriel Rufián i Joan Tardà proposen
anar a eleccions i un govern que inclogui els comuns, ho defensen ells o
ERC? Si ERC vol un avançament electoral, com ho sembla dia sí i dia tam-

“
Estaria bé saber
d’una vegada qui és

qui i qui defensa
què. Aclareixin,
sisplau, el panorama

bé, per què no ho diuen clarament?
Quan Oriol Junqueras diu que “tot
passa pel diàleg i una negociació”, i
Marta Rovira sosté que “som en un
conflicte polític i això implica confrontació, encara que mai sigui volguda”,
estan dient el mateix? I de l’espai exconvergent, o postconvergent, que no
sé mai com defeinir-lo, ja ni els en parlo. El PDeCAT ha anunciat que aquest
setembre el dedicarà a fer consultes
als seus associats sobre el futur amb

De reüll

Carme Vinyoles Casas

Les cares de la notícia
ASSOCIACIÓ D’EDITORS EN LLENGUA CATALANA

Montse Ayats

L’alt cost del
‘low cost’

Iniciativa imprescindible

R

yanair és de nou notícia per l’amenaça de tancar les
bases a Tenerife Sud, Gran Canària, Lanzarote i
Vilobí d’Onyar. A més dels diners públics que percep (3,5
milions d’euros anuals de les administracions catalanes
pels vols que operen a l’aeroport Girona-Costa Brava), la
seva immensa rendibilitat es basa també en un tracte
laboral que voreja l’explotació. Darrere un bitllet de 10
euros s’hi amaga el mateix que darrere una samarreta de
2 euros, i no és precisament un model admirable de
negoci i ni de bon tros sostenible. Sabem perfectament
que el low cost comporta un alt cost.
Els privilegis Ryanair esdevé paradigma de la
consumistes perversió del nostre estil de vida,
segons el sociòleg Stephan
destrueixen que,
Lessenich, ens mena a gaudir d’uns
els drets dels privilegis consumistes a costa de
altres i ens
malmenar els drets aliens. (La
destrueixen societat de l’externalització, Herder,
2019). Lessenich planteja realitats
incòmodes que preferim ignorar sobre el costat obscur
de la nostra modernitat occidental. Molt preocupat per
les desigualtats globals, sosté que el sistema no ens
permet ni tan sols actuar com a bones persones perquè
fins i tot els més pobres del món ric es troben abocats a
infligir danys a grups encara més desafavorits –comprar
roba low cost: treball esclavitzat– i a contribuir a l’espoli
dels recursos naturals i a la devastació del planeta. Estem
instal·lats –diu– en les normes de l’individualisme liberal,
en una orgia d’excés per damunt i contra les possibilitats
dels altres a qui destruïm –i ens destruïm.

JxCat. Que facin via, també. Perquè,
quan Puigdemont diu que “l’únic camí
que ens pot garantir l’objectiu passa,
lamentablement, per una inevitable
confrontació amb l’Estat”, hi està
d’acord Mas? Hi està d’acord Campuzano o Pascal? Què és JxCat? Què és el
PDeCAT? I quina relació hi ha de tot
plegat amb la Crida? Quan Bonvehí
acusa ERC d’“aparcar l’independentisme i adoptar tesis convergents que havia combatut enèrgicament en el passat”, on hem d’entendre que és ell i el
PDeCAT? Jo, ja ho he dit en més d’una
ocasió, no en soc pas partidari, d’anar
a eleccions (i menys si és com a resposta de la sentència de l’1-O), però
com que la flaire electoral és molt
gran, em penso que els hauríem de demanar (exigir, de fet) que abans que
res refessin aquest prospecte que ens
ha caducat. I que ens aclarissin qui és
qui, i qui defensa què. I després, si volen, que convoquin eleccions.

-+=

L’avinguda de la Catedral de Barcelona tornarà
a ser l’escenari de la Setmana del Llibre en Català,
una mostra del tot imprescindible per a autors i
lectors. La vitalitat del món literari està en un bon
moment, i iniciatives d’aquest tipus contribueixen
a consolidar-lo.
CONSELLERA DEL GOVERN D’ARAGÓ

Maru Díaz

Mala forma de fer política

-+=

La responsable de Ciència i Universitat del govern
aragonès ha demostrat tenir poc apresos valors
com ara la llibertat de pensament. Ha fet cessar
un càrrec amb un currículum professional brillant
a causa de les seves inclinacions polítiques, que,
casualitat, són favorables a la independència.
PRESIDENTA DE L’ANC

Elisenda Paluzie

Preparant un nou èxit

-+=

Quan falten deu dies per a la celebració de l’Onze
de Setembre, l’ANC demostra que, per sobre de
les picabaralles polítiques, la Diada ha de tornar a
ser la festa major de l’independentisme. La ingent
feina que suposa organitzar-la seria impossible
sense el suport dels voluntaris.

Sobren raons
per participar
en la Diada
Ens situem ja a les portes
d’un altre Onze de Setembre
i s’acceleren les dinàmiques pels
preparatius dels nombrosos actes
que cada Diada s’organitzen arreu
del país. Amb la manifestació convocada per l’Assemblea Nacional
Catalana com a referent des del
2012. Enguany amb el lema “Objectiu independència” omplirà la plaça
Espanya de Barcelona i les principals artèries adjacents. Catalunya
viu moments de trasbals polític i
l’independentisme està immers en
un intens debat intern. Però la Diada Nacional de Catalunya és una
jornada per posar de manifest la voluntat de ser dels catalans i reivindicar les llibertats nacionals perdudes fa més de 300 anys. Persisteixen les raons de país per participar
en una nova mobilització massiva
perquè els motius històrics per celebrar la Diada són inherents al fet
nacional català. I perquè els objectius que van propiciar la primera
gran manifestació de l’ANC el 2012
són vigents i s’incrementen: reivindicar el dret a tenir un estat propi,
denunciar l’opressió d’un Estat que
aplica a Catalunya un inassumible
espoli fiscal i que supura catalanofòbia i ara, a més, evidenciar la repressió contra l’independentisme,
que té com a punta de llança els
presos polítics i exiliats.
Aquesta Diada ha de ser un
clam contra totes aquestes imposicions, un pas més per assolir la independència i una primera resposta a la sentència de l’1-O del Suprem en què cal exigir l’alliberament immediat dels presos i l’absolució. L’11-S ha de tornar a ser enguany una expressió de país al marge de les picabaralles polítiques per
fer avinent que la defensa pacífica
dels drets fonamentals dels catalans continua sent una sòlida realitat contra la qual s’estavella la intransigència de l’Estat espanyol.
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Tal dia
com
avui fa...
Full de ruta
Joan Rueda
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1
any

Fantasma del 155
El president del govern
espanyol, Pedro Sánchez,
amenaça per segon dia de
suspendre l’autonomia i només
ofereix votar un nou Estatut

10
anys

Vacuna garantida
L’Estat garanteix ara vacuna al
60% de la població. El govern
central avançarà els diners
per adquirir-la però la factura
la pagarà cada comunitat.

20
anys

Més morts
L’agost trenca la tendència
a la baixa de la mortalitat a les
carreteres. En els primers vuit
mesos hi ha hagut 395 morts
a Catalunya.

Tribuna

Albert Vidal, Josep M. Dedéu, Joan de Torres i Dolors Marín

Oradour-surGlane

E

l 10 de juny de
1944, mentre uns
400 quilòmetres més
al nord es lliurava la
batalla de Normandia,
una divisió de la SS
alemanya va entrar a la petita població
d’Oradour-sur-Glane, a l’Alta Viena, al
centre de França. Els nazis, amb l’excusa que els vilatans ajudaven la resistència, van separar homes de dones i
infants; uns 200 homes van ser afusellats repartits per diferents indrets dels
pobles i més de 400 dones i infants
van ser cremats vius dins de l’església.
El govern de Charles de Gaulle va decidir que, al contrari del que es va fer a la
majoria de ciutats franceses, aquesta
no seria reconstruïda i que quedaria tal
qual per recordar la barbàrie nazi.
Aquest estiu hi he pogut anar. L’antic
poble és un museu, un museu a l’aire
lliure que es pot visitar lliurement. Has
de pagar si també visites el memorial,
un memorial on, entre moltes altres
coses, hi ha, en un passadís, el nom,
una petita història i una fotografia de
cadascun dels habitants assassinats
aquell dia.
Aquest passadís o les carreteres de
Normandia plenes d’imatges dels soldats que van morir a les seves platges;
el Museu d’Airborne, al primer poble
alliberat, Sainte-Mère-Eglise, on s’explica, amb nom i cognoms, la història
de cadascun dels paracaigudistes que
hi van arribar el Dia D, i els memorials
que són els cementiris militars que hi
ha la zona –no us perdeu l’americà,
però tampoc l’alemany– em van fer
pensar en les diferències amb el que
hem viscut, i, malauradament, vivim, a
l’Estat espanyol, respecte als lluitadors
a favor de la llibertat que aquí, però,
van perdre la guerra.
Massacres com ara la de Badajoz,
amb uns 4.000 civils afusellats; la de la
carretera de Màlaga, amb gairebé
5.000 refugiats metrallats mentre fugien de la població, i els salvatges
bombardejos sobre Barcelona, Granollers o Lleida, a casa nostra, o a Gernika o el mercat d’Alacant, amb més de
400 morts, per dir-ne només quatre,
han de ser recordats amb plaquetes al
lloc dels fets mentre Espanya continua
tenint el gran honor de ser el segon
país del món amb més morts enterrats
en fosses comuns rere Cambodja. I no
només això, dia rere dia hem d’escoltar
intel·lectuals espanyols negant aquestes massacres o atribuint-les, sense
posar-se vermells, als republicans, o
criticant els qui, com la Generalitat, intenten dignificar aquells morts.

@cascosgrocs

E

l casc de seguretat és un element
de protecció en múltiples situacions de risc. L’utilitzen bombers, mecànics, serveis mèdics d’emergències, ciclistes, entre d’altres, incloses les enxanetes que coronen els castells. Però sobretot és la indumentària
per excel·lència dels treballadors de la
construcció; dels que construeixen
carreteres i edificis, ponts i gratacels, i
dels que es proposen construir repúbliques independents. Els faedors de repúbliques independents porten casc
groc. I el seu color és groc perquè no pot
ser cap altre. És el color reglamentari
dels cascos dels treballadors de la construcció, dels que mouen terres, dels
que aixequen bastides i col·loquen els
maons, un a un. Dels que es posen
mans a l’obra, literalment, i transformen la realitat.
dels nostres llaços.
Aquells llaços grocs catalans que van
molestar tant Felip V de Borbó el 1704,
i que segueixen traient de polleguera el
seu descendent. Llaços que hem dut a
la jaqueta durant l’hivern, a la samarre-

TAMBÉ ÉS EL COLOR

ta durant l’estiu, a la bossa, al carro
d’anar a comprar, a la carpeta i al cotxet del nen petit. Llaços grocs que hem
penjat arreu, als arbres, als balcons, als
fanals, als ponts i les tanques de les autopistes, per reivindicar la llibertat
dels nostres presos polítics i exiliats.
Llaços que hem penjat i tornat a penjar
quan ens els han sostret, i també quan
s’han esfilagarsat amb els pas dels mesos. Amb aquella perseverança del que
s’afirma i es reafirma a si mateix ad infinitum, esperant potser inútilment
que l’altre el reconegui ni que sigui per
esgotament, per avorriment.
doncs, que ha de
donar pas a un casc, més apropiat per a

UN LLAÇ D’AFIRMACIÓ,

“
Aquesta Diada
ha de ser l’inici de la
construcció de la
República Catalana

l’acció, i per a la protecció. És l’evolució
natural d’un projecte tossut i obstinat,
que no pot frenar, però que ha de mutar, transformar-se. El casc de color
groc anuncia, així, acció sobre el terreny, que vol dir pols, suor, cansament i
durícies a les mans, mal d’esquena. És
el treball a l’obra, o què us pensàveu?
l’acte
de sobirania que Lluís Maria Xirinacs
ens va deixar en llegat, i sabem que una
nació mai no serà lliure si els seus fills
no van al màxim en el seu alliberament
i defensa. Tenim el casc groc, senzill i
quotidià, de pedra picada, al qual no hi
trobareu glamur ni disseny exclusiu.
Tampoc hi trobareu un simbolisme delicat o poètic. Però és l’element protector que ens cal per passar a l’acció i
transformar aquesta realitat que ens
manté passius i captius.

PERQUÈ PERSEGUIM FER REALITAT

AQUESTA DIADA HA DE SER la de l’inici de

la construcció de la República Catalana, amb llicència atorgada l’1 d’octubre
del 2017. Així doncs, fem pinya i alcemnos! Casc groc al cap i mans a l’obra.

El lector escriu
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Farà dos anys
b Enteresa emocional, integritat, valentia... són qualitats
adreçades a qui ho han arriscat tot per nosaltres, capitanejant la voluntat revolucionària pacífica majoritària de canvi. Uns són en inhumana captivitat i altres, lluny del país,
que encara que visquin sota
sostre hi fa molt de fred, sigui
quina sigui l’estació de l’any.
No tenen al costat, quan volen, el caliu dels seus.
Quina manca d’equitat,
obligar a mantenir a la presó i
a l’exili dones i homes bons,
innocents, separats de llurs
famílies, del seu entorn. L’alta
judicatura i la política unionista ho han permès. I la presumpció d’innocència? S’aplica a conveniència, segons tipus d’inculpats. I sempre tenen les excuses per justificarho. Trist. Venjatiu.
Si es vol la independència,
hom pot pactar amb els carcellers de les llibertats del teu

poble? Pactar amb els qui no
mouen un dit perquè no hi hagi presos polítics? Dels qui no
reneguen de tornar a aplicar
un 155 més dur si cal? Ho dic
perquè els partits són a la base de la democràcia, però qui
no ha quedat decebut per la
desunió i contradiccions entre
els nostres? Si parlem de persones que han patit la represàlia de l’Estat, per què no
fem una agrupació transversal
d’electors sobiranistes, amb
polítics també però sense sigles, amb el Consell per la República i l’ANC al capdavant?
Quan calgui. Seria un èxit i un
toc als dirigents. Ens veiem a
la Diada!!*!!
SALVADOR DOMÈNECH
I DOMÈNECH
Sant Quirze del Vallès
(Vallès Occidental)

El desastre
que s’apropa
b Ens trobem tots plegats navegant dins un mateix vaixell

en mig d’un immens oceà. Les
bodegues i la sala de màquines han començat a cremar.
Malgrat el crit d’alerta dels
maquinistes, la tripulació i els
passatgers estan massa ocupats en els seus tràfecs. Els
uns prenent copes, altres a la
sala de ball, els altres, relaxats,
a la fresca a coberta. Ningú
s’alarma, ningú reacciona.
Mentrestant, el temps passa i
l’incendi va en augment.
Durant aquest estiu tòrrid,
no són pocs els països que estan lluitant contra les flames
que devoren els seus boscos:
crema el pulmó del planeta, la
selva amazònica; també els
boscos de Groenlàndia i Rússia. I mentrestant, fruit del
desglaç dels pols, els icebergs
van campant arreu dels mars.
La desertització del planeta
avança imparable. ¿Què serà
d’aquest vaixell perdut en alta
mar? Què serà de tots els
seus passatgers?

b El català és una llengua força normalitzada en la premsa
escrita, essent majoritari en la
premsa comarcal, present a
totes les capçaleres nacionals
i revistes. La premsa esportiva
segueix sent un objectiu difícil
per al català. Només disposem d’una capçalera esportiva en català: L’Esportiu de Catalunya. Amb els anys s’ha
aprimat la seva edició, i ha
quedat en només 12 planes.
Una xifra molt minsa si la
comparem amb les grans capçaleres esportives barcelonines, editades en castellà. L’Esportiu ha de ser la veu del nostre esport i dels nostres esportistes. Si no ells, qui més analitzarà l’esport del nostre país i
d’arreu del món en la nostra
llengua? Ningú. Si fa anys hi
hagué la campanya Salvem
l’Avui!, crec que és el moment
de dir: Salvem L’Esportiu!

LOLA ARPA VILALLONGA
Peratallada (Baix Empordà)

ARNAU RULLÓ I GONZALO
El Prat de Llobregat (B. Llobregat)

Salvem L’Esportiu

| Punt de Vista | 5

EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 1 DE SETEMBRE DEL 2019

La frase del dia

“Una de dues: o Pedro Sánchez vol eleccions i no busca
acords o pretén negociar-ho tot a l’últim minut”
Pablo Iglesias, LÍDER DE PODEM

Tribuna

De set en set

Parlaments afeblits

El teu dia
desastrós

Frank Bayer

Lluís Foix. Periodista

s difícil entendre el comportament dels líders de les dues democràcies més llargament consolidades. Donald Trump i Boris Johnson són
molt diferents però d’aspecte semblant
i formes de governar comunes, evitant
que es discuteixin les seves decisions.

É

TRUMP ÉS UNA PERSONA MOLT RICA, brus-

ca, poc llegida, que actua per impulsos i
després rectifica si veu que les seves
piulades eren desproporcionades o
contraproduents. Crea un conflicte de
grans dimensions i enmig de la flamarada es presenta com el bomber providencial per apagar l’incendi. Té en comú amb el primer ministre britànic el
to arrogant i menyspreador vers els adversaris i col·laboradors mínimament
crítics. No estalvia adjectius per desacreditar-los, titllant-los de mentiders,
subnormals, desgraciats o miserables.
Això ho fa també amb els periodistes i
mitjans de comunicació que no li riuen
les gràcies o simplement el critiquen.
en
el pentinat del seu col·lega americà. Les
gestualitats no són gens convencionals
i és capaç de baixar en globus sobre el
Tàmesi per la notorietat. Però és persona més cultivada, sap el que vol, no es
desdiu respecte als objectius i té una
cultura pròpia de les elits que han conduït el país des de fa segles. En escoltarlo l’altre dia recitant en grec passatges
llargs de la Ilíada a un li entra respecte.
És freqüent entre els alumnes d’Eton i
Oxford dominar els clàssics. De l’escola
als peus del castell de Windsor i de la
Universitat d’Oxford han sortit 29 primers ministres que han arribat al poder pel domini de la paraula i per les relacions adquirides des de la infantesa
amb famílies que per activa o per passiva han dominat el país, des dels temps
del imperi victorià fins avui.

BORIS JOHNSON LLUEIX EL DESORDRE

LA DECISIÓ DE BORIS JOHNSON

Sísif
Jordi
Soler

de dema-

nar a la reina que tanqués el Parlament
durant cinc setmanes és legítima i Isabel II no podia dir-li que no. La causa del
Brexit no va començar en la victòria del
referèndum del 23 de juny del 2016.
Venia de molt lluny, de fet, des del moment en què Gran Bretanya entrà a formar part d’Europa el 1973 i es ratificà
en el referèndum del 1975.
S’HA DE DIR QUE LA CONTRIBUCIÓ britàni-

ca al desenvolupament de la UE ha estat molt positiva. Han aportat coneixement, experiència, professionalitat diplomàtica i tantes virtuts que els britànics han escampat pel món des de fa segles. A canvi han obtingut el que volien.
Deixaren de ser contribuïdors nets per
la pertinaç insistència de Margaret
Thatcher. No entraren a l’espai Schengen, no formen part de l’euro i les seves
singularitats polítiques s’han adaptat
perfectament a les comunitàries.
els diaris i mitjans que han dominat, la creació d’un
sentiment popular antieuropeu ha
quallat en els àmbits més rurals, menys educats i més pobres de la societat
anglesa que s’ha arribat a creure que
tots els seus mals venen d’Europa. El
grup més euroescèptic del Partit Conservador ha sabut aprofitar aquest sentiment, guanyar el referèndum i, després, sí o sí, marxar d’Europa.

PERÒ LES VELLES ELITS,

EL PAÍS S’HA CONVERTIT

trencat i en un ampli espai d’incomprensions i d’odis interns. Els brexiteers i els remainers s’acusen d’immoralitat, portant la política cap als extrems tot pensant que arribar a un pacte amb l’adversari és una traïció.
TANT EN EL CAS D’ESTATS UNITS com Gran

Bretanya, Hongria, Itàlia, Polònia i altres democràcies liberals es percep una
tendència a expulsar del sistema democràtic aquells que no pensen com el
partit majoritari o com el govern que
surt d’una majoria parlamentària.
ES TRACTA D’OBTENIR EL PODER democrà-

ticament i a continuació utilitzar les
institucions per tal d’obtenir la finalitat pretesa. El que està passant a la
Gran Bretanya, al meu parer, no és si
surt o no d’Europa de forma pactada o
abrupta; el tema més de fons és que des
que es guanyà el referèndum, el problema ha estat com una consulta plebiscitària podia passar per damunt de l’opinió del Parlament que per tres vegades
consecutives desautoritzà Theresa
May i ara faria el mateix amb Boris
Johnson.
SI EL PARLAMENT ÉS EL PROBLEMA, pensa

Boris Johnson, que es paralitzin els comuns cinc setmanes de tal manera que
no hi hagi temps material per aturar
una retirada brusca de la Unió Europea
el 31 d’octubre.

en un mirall
EN UN PAÍS QUE HA MANTINGUT l’estabili-

“
La tendència
és a expulsar del

sistema democràtic
qui no pensa com
el partit majoritari

tat política durant segles mitjançant la
democràcia representativa, la introducció del referèndum no s’ha sabut
administrar. Johnson pot guanyar la
partida però el que és més que probable
és que el Parlament, Westminster, torni a tenir el seu paper fiscalitzador de
Downing Street i del govern. A curt termini pot passar qualsevol cosa perquè
la transacció i el pacte han desaparegut
a Gran Bretanya sobre el Brexit.

L’

ús estival de les
xarxes socials
com un aparador de
vacances idíl·liques,
àpats multisensorials,
cossos renaixentistes
saltant per platges inhòspites, i nits de
festa amb un tendre happy ending,
crea un collage de perfecció que camufla la foscor vital amagada dins
nostre. Conseqüentment, ens trobem
una nova generació que idealitza l’hedonisme aliè mentre s’encalla en les
pròpies contrarietats silenciades a les
xarxes. Per això seria saludable tenir el
dia desastrós a l’Instagram on tothom
publiqués una experiència negativa
amagada darrere una imatge aparentment feliç. Per exemple, aquí es pot
veure una morrejada amb la parella
entremig d’una cascada eròtica però
tres hores després m’escridassava
perquè va descobrir un whatsapp de
l’única dona que he estimat, o, aquí tenim una foto amorosa amb els fills però vaig haver d’amenaçar la petita
perquè deixés anar un somriure i poc
després, el gran va muntar un pollastre enmig del passeig per no acceptar
un no com a resposta als seus anhels
idiotes.
Pensem-ho bé, si realment aboquem les nostres vides fora de la sala
d’estar, hem de mostrar-les en tota la
seva complexitat perquè ressalti el
gris com a únic color amb certa validesa vital i no ens perdem en un món
d’experiències falsament perfectes.
Per això, convé no enganyar-se, i tenir
clar que anar al sud-est asiàtic de lluna de mel és collonut, però el mes de
maig la calor i la humitat són homicides, acabes trinxat de tant caminar, i
sempre hi ha un dia que penses en silenci, tot anhelant un bri de soledat,
que potser et vares precipitar amb el
tema de l’altar. Publica el teu dia desastrós. Tothom ho agrairà.
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L’acomiaden
per simpatitzar
amb el moviment
independentista

El govern d’Aragó
havia fitxat el perit
català Bruno Pérez
i l’endemà el
va destituir

Tendència
a l’alça en les
inscripcions a
l’acte de la Diada

L’ANC demana
la mobilització
per tornar a
recuperar el poder
de la ciutadania

Retrat de l’escassa autonom
FETS Un estudi del govern certifica que
el 90% dels beneficis tributaris deriven de
regulació estatal, i això coarta polítiques
pròpies FORAT La suma que es deixa de
recaptar s’ha estabilitzat en uns 10.500
milions, un terç dels ingressos potencials
Òscar Palau
BARCELONA

Una de les grans eines de
tot govern per orientar les
seves polítiques, en tots
els àmbits, són els impostos. I dins dels quals, el sistema de beneficis fiscals,
que permet incentivar o
desincentivar certs comportaments o activitats
socioeconòmiques que pel
que sigui interessi potenciar, o limitar. Un informe
que la secretaria d’Hisenda, dependent del Departament de la Vicepresidència, va presentar al juliol al Parlament, i que vol
ser el punt de partida per a
un treball més acurat que
plantegi canvis en el sistema, s’afegeix ara a l’extensa llista d’evidències que
certifiquen l’escàs marge
del govern per decidir d’on
treure (o, en aquest cas,
deixar de treure) els recursos amb què es finança.
I, alhora, per dictar polítiques en majúscules, més
enllà de ser un mer gestor.
Gairebé un 90% dels beneficis fiscals que s’atorguen a Catalunya en els
tributs que financen la
Generalitat, que per tant
suposen una minoració
directa dels recursos que
li arriben, deriven de normativa decidida a Madrid,
amb la visió que des d’allà
es té de les prioritats per al
conjunt de l’Estat, no sempre compassades amb les
que demana el país. És a
dir, el marge de maniobra
del govern, també aquí,
és ínfim. “Catalunya té escassa autonomia tributària per dissenyar la seva
política fiscal; ens queda
molt poca capacitat per incidir fins i tot en els tributs

cedits”, es queixava durant la presentació de l’estudi la secretària d’Hisenda, Marta Espasa. “No podem incidir en la majoria
dels ingressos que generem, i això s’agreuja pel fet
que aquests beneficis fiscals incapaciten per regular altres coses, ja que, per
molt que augmenti una tarifa, a la pràctica en limiten
l’impacte”, explicava. Per
això reclamava la capacitat d’introduir canvis per
“adequar el sistema fiscal
a la realitat, les necessitats
i les demandes dels ciutadans de cada territori”.
Amb dades des del
2014, la minva de recaptació per a les arques catalanes a causa del conjunt
de les bonificacions s’ha estabilitzat al voltant d’uns
10.500 milions l’any. Això
sí, en aquests cinc anys
n’ha baixat del 39% al 32%
el pes sobre els ingressos
potencials, sobretot a causa de la rebaixa de tipus impositius en l’IRPF del ministre Montoro, que a canvi va reduir beneficis fiscals. Això sí, la previsió del
2019 és que la suma total
es dispari a Catalunya fins
a gairebé 11.400 milions.
IVA i successions
En concret, en l’últim
pressupost aprovat, el del
2017, en el qual s’ha centrat l’anàlisi, un 89,1%
dels 10.280 milions (no)
pressupostats en beneficis fiscals venien marcats
per l’Estat, mentre que només el 10,9% derivaven de
regulació pròpia, un percentatge que es va matisar
un pèl en la liquidació final: 86,3% vs. 13,7%. En
números absoluts, dels
10.695 milions que final-

Els beneficis fiscals a Catalunya
Pressupost de beneficis fiscals segons la competència normativa
Liquidació 2017 (milions d’euros)

TOTAL
CONCEPTES

Pressupost

Segons

Segons la normativa estatal

Liquidat

Liq. / Press. Pressupost

Liquidat

Liq. /

Pressupost

IRPF *

1.558,6

1.545,6

99,2%

1.476,9

1.476,9

100%

81,7

IVA*

3.892,1

3.892,1

100%

3.892,1

3.892,1

100%

-

337,4

341,9

101,3%

297,0

297,0

100%

40,4

I. Patrimoni

1.792,1

1.735,1

96,8%

1.791,9

1.735,0

96,8%

0,2

ISD

1.498,9

1.953,2

130,3%

643,7

806,1

125,2%

855,2

ITPAJD

1.180,1

1.189,8

100,8%

1.056,8

1.022,2

96,7%

123,3

Impostos especials *

IGEC

6,2

6,2

99,9%

-

-

-

6,2

I. habitatges buits

9,7

22,1

226,7%

-

-

-

9,7

IEET

5,3

8,8

166,6%

-

-

-

5,3

0,59

0,14

23,5%

-

-

-

0,6

10.280,9

10.694,9

104,0%

9.158,4

9.229,3

100,8%

1.122,5

I. mediambientals
TOTAL

Evolució dels beneficis fiscals (milions d’euros)
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ment es van deixar de recaptar, 9.229 van ser “per
culpa” de les normes de
l’Estat i sols 1.466 per les
de la Generalitat. Aquesta
quantitat total –provinent
d’exempcions, tipus reduïts, reduccions de base, bonificacions en quota i deduccions– no és pas petita, ja que suposa una tercera part del total de potencials ingressos de la cistella de tributs que nodreixen la Generalitat.
El tribut que el 2017 va
contribuir més a alimentar
aquesta xifra va ser l’IVA
(un 36,4%), ja que, a causa
de les moltes exempcions i
tipus reduïts marcats per
l’Estat, va deixar de recap-

tar fins a 3.892 milions.
Després ve successions i
donacions (1.953 milions,
el 18,3%), l’única figura rellevant quantitativament
en què la Generalitat té un
marge notable de maniobra, ja que suposa fins al
78% de la part petita del
pastís de beneficis fiscals
atribuïbles a la normativa
catalana. És clar que, de
tots aquests diners que es
van deixar de recaptar
per l’ISD, 806 milions (un
41,3%) continuen venint
marcats per normativa
estatal, que conviu amb
l’autonòmica.
Amb 1.735 milions en
beneficis fiscals (16,2%), el
segueix l’impost de patri-

moni, un tribut que recaptatòriament està tot cedit a
la Generalitat, però els beneficis fiscals del qual continuen marcats en exclusiva
per l’Estat. És clar que no
menys flagrant és el cas de
l’IRPF. La recaptació a Catalunya està repartida a
mitges entre Estat i Generalitat, però dels 1.545,6
milions que van deixar d’arribar el 2017 per beneficis
fiscals, el 95,6% van ser imposats des de Madrid. És a
dir, la Generalitat només va
poder fixar bonificacions
en l’impost de la renda per
un import de 68,7 milions.
L’últim dels tributs significatius que financen el
govern és el de transmis-

sions patrimonials i actes
jurídics documentats, també cedit del tot pel que fa a la
recaptació, però no pel que
fa a la capacitat reguladora,
que continua sobretot en
mans de Madrid. En aquest
cas, dels 1.190 milions de
beneficis fiscals atorgats,
només 168 (14,1%) van ser
per normativa pròpia. És,
això sí, el segon en xifres
absolutes en què el govern
pot tenir més incidència.
Els tributs propis,
creats, regulats i recaptats
del tot per la Generalitat,
suposen, en canvi, una bossa ínfima del total, ja que en
conjunt tot just van generar beneficis fiscals per uns
37 milions d’euros. ■
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M’emprenya més
el rescat de bancs
Eva Garcia Pagán

Les vagues en serveis públics i privats de transport
emprenyen qui les pateix, i són els ciutadans de peu a
qui sovint els toca el rebre. Ja sigui al tren, que dia sí
dia també va amb retard, al metro, en tornar o marxar
de vacances a l’aeroport... Paguen justos per pecadors, que diríem. Justament per això parem més esment als efectes de la vaga que als motius que l’han

provocat. Les vagues no són cap passatemps, a ningú els agrada fer-ne i quan arriben és perquè la corda de negociació entre empreses i sindicats de tant
estirar-se s’ha acabat trencant. Pensem-hi en la
propera vaga. Busquem quin és l’origen del conflicte, què demanen els treballadors i qüestionem-nos
si també ho faríem si estiguéssim al seu lloc.

mia fiscal
(*) L’import del pressupost dels BF segons
competència estatal en l’IRPF, l’IVA i els
impostos especials s’obté a partir dels PGE. Atès
que l’Estat no publica amb posterioritat la
liquidació dels BF, es considera que l’import
liquidat és igual al pressupostat.

la normativa autonòmica
Liquidat

Liq. / Press.

68,7

84,0%

-

-

44,9

111,3%

0,2

73,3%

1.147,2

134,1%

167,6

136,0%
99,9%
226,7%

8,8

166,6%

0,1

23,5%

1.465,7

130,6%

117084-1214689L

6,2
22,1

Una figura que
genera debat
—————————————————————————————————

Espasa admetia que hi ha debat sobre els beneficis fiscals
entre els experts, per les contradiccions i incerteses que
generen, la complexitat normativa que creen i la dificultat
d’aplicació i control a la pràctica, amb costos d’oportunitat
per a l’administració tributària,
que hi dedica recursos que no
van, per exemple, a combatre
el frau. Hi ha qui fins i tot aposta per suprimir-los i dictar una
rebaixa general de tipus. “Cal
una avaluació exhaustiva dels
principals beneficis fiscals
en termes d’eficàcia i eficiència, en comparació, per exemple, amb polítiques d’ajut directe”, defensava Espasa, que
celebrava que l’autoritat estatal independent (Airef) enguany ja n’està estudiant fins a
tretze que tenen un impacte
en el pressupost, entre els
quals hi ha l’IVA, l’IRPF i el dels
hidrocarburs. El seu antecessor, ara diputat d’ERC, Lluís
Salvadó, alertava que els beneficis són una “motxilla” i els
equiparava a les subvencions,
que, en canvi, “són més transparents, perquè saps el que et
gastes i qui són els destinataris”. Els comuns i el PSC, per la
seva banda, reclamen eliminar
tots els beneficis regressius
per al sistema.

ERC vol que el vicepresident Aragonès sigui qui posi ordre en els tributs cedits ■ ACN (ARXIU)

Allau d’esborranys
per retocar tributs
propis i cedits
a El Parlament té a tramitació tretze proposicions, la majoria
del PP, Cs i els comuns a ERC vol que el govern hi posi ordre
Ò. Palau
BARCELONA

Tot i l’escassa capacitat
normativa de la Generalitat, i el poc pes que tenen
els tributs propis i cedits
en els quals pot incidir en el
conjunt de la cistella d’impostos que la financen, al
Parlament hi ha ara mateix en tramitació fins a
tretze proposicions de llei
que pretenen regular o
compendiar mesures en el

camp fiscal. Això sí, només
una la impulsa un dels socis de l’executiu –ERC la va
presentar al novembre, si
bé des del març té pendent
arrencar els treballs en ponència– i l’únic que pretén
és “delegar legislativament
en el govern” la refosa en
un text únic de la normativa pròpia sobre tributs cedits. “Per millorar la seguretat jurídica i la coherència normativa, i per atorgar la claredat necessària i

la màxima simplicitat possible, és convenient ordenar i refondre el conjunt de
les normes vigents que regulen els impostos cedits a
Catalunya”, reclama l’exposició de motius. “Per tal
de mantenir ordenat i sistematitzat el dret fiscal, cal
facultar el govern a harmonitzar-lo”, remata, una feina per a la qual, si el text
s’acabés aprovant tal com
està, li donaria tot just nou
mesos. De fet, dues de les

altres proposicions en tramitació són de Cs, i reclamen mesures similars,
una per als tributs propis i
una altra per als cedits.
Els comuns, possibles
aliats en el pressupost que
tot just es comença a negociar, tenen dos textos en
tramitació que en podrien
dependre, ja que el govern
no s’ha tancat a parlar
d’una reforma fiscal. La
primera, això sí, reclama
l’augment de l’1,5% al 2%
del gravamen de l’impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats en el cas de les
escriptures de les hipoteques, que han de pagar els
bancs, i ja ha quedat desfasada perquè és tot just una
de les mesures que el govern va aprovar en decret
llei al juliol, ja convalidat
en l’últim ple. L’altra proposició, pendent des de
l’abril de convocar-se el debat a la totalitat, fa referència a l’impost de successions, que proposen reformar per augmentar-ne
la recaptació, ben bé el
contrari del que pretenen
dues iniciatives més presentades pel PP i Cs.
Aquests grups acumulen la resta de textos, tots
també pendents del debat
a la totalitat, però amb poques possibilitats de prosperar, que insten a introduir més deduccions en
l’IRPF o a rebaixar-lo en
els trams inferiors, així
com a “modular a la baixa” l’impost de patrimoni
i fins i tot suprimir algunes figures. ■
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a L’ANC anima a mobilitzar-se per recuperar la iniciativa

malgrat la repressió i refermar que l’objectiu és la
independència a Les inscripcions agafen bon ritme
Jordi Alemany
BARCELONA

TRAM 14

Garrotxa

Segrià - Noguera - Garrigues

TRAM 3

TRAM 8
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Catalunya Nord - PPCC - Cat.
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Pla d’Urgell - Urgell - Segarra

TRAM 9

TRAM 16

TRAM 4

Bages - Moianès

Anoia - Garraf - Alt Penedès Baix Penedès

Alt i Baix Empordà

TRAM 10

TRAM 5
Gironès

TRAM 6

Berguedà - Solsonès

TRAM 17

TRAM 11, 12 i 13

Montsià - Baix Ebre - Terra Alta
- Ribera d'Ebre

Vallès Occidental

TRAM 18

Selva

Alt Camp - Baix Camp Conca de Barberà

TRAM 19

ASSEMBLEES TERRITORIALS
RECEPTORES

Priorat - Tarragonès

ÀREA 1
1-2 SAGRADA FAMÍLIA
3-4 GRÀCIA
5-6 SANTS-MONTJUÏC

Ca

POBLE-SEC

ÀREA 2
7-8 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
9-10 LES CORTS
11-13 ESQUERRA DE L’EIXAMPLE

ÀREA 3

e

NOU BARRIS
DRETA DE L’EIXAMPLE
BARCELONÈS NORD
BARCELONETA - CIUTAT VELLA
FORT PIENC

resposta institucional, política i ciutadana al que
consideren que serà el primer embat de la nova etapa
política: la sentència del
Tribunal Suprem contra
els líders independentistes.
L’organització té clar que,
en aquest objectiu de la independència, també hi tenen cabuda els que estan
molestos amb els polítics,
i precisament els insta a
sortir al carrer per expressar-ho, en el que defineixen
com a “empoderament popular”. I és en aquest punt
on van saltar les alarmes
entre alguns polítics. Josep
Huguet i Anna Simó, els
primers a pronunciar-se,

van assegurar que no hi
anirien per “la música antipartits” que sentien, una
preocupació que també va
manifestar el president
Carles Puigdemont des de
l’exili. Huguet, tot i continuar mostrant-se disconforme amb algunes accions
de l’Assemblea que considera que “divideixen en
comptes d’unir”, exposa
en una llarga piulada que
finalment sí que assistirà a
la Diada i que desitja, entre
altres coses, que “es creï
d’una vegada un marc ampli de consens amb totes les
entitats partidàries d’exercir l’autodeterminació”.
Des d’aquella polèmica
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i les crides a la unitat, s’ha
produït un cert viratge en
els discursos polítics, que
en la majoria dels casos
s’han afegit a reclamar
aquesta unitat, i asseguren que s’han intensificat
els contactes per trobar
aquesta estratègia conjunta abans de la sentència,
amb crides a la participació massiva en la Diada.
Inscripcions
Des que el 26 de juny es va
presentar el recorregut i la
logística de la manifestació,
el ritme de les inscripcions
inicialment no va ser l’esperat, però ha remuntat en
els darrers dies, coincidint

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

“No fer retrocessos en
el discurs és important,
perquè, si perds
aquesta batalla,
després ve la dels fets”

“La manifestació
ben segur que serà
positiva, pacífica com
sempre i amb voluntat
constructiva”

“La responsabilitat
col·lectiva dels que
creiem en el projecte
independentista farà
que siguem molts”

“Volem que l’Onze
de Setembre sigui
una oportunitat per
superar una dinàmica
autodestructiva”

“La CUP farà tots els
esforços perquè es
visqui una mobilització
tan unitària com
sigui possible”

“Han convertit la Diada
en el dia exclusiu dels
independentistes,
sense respectar la
majoria de catalans”

Elisenda Paluzie

Marcel Mauri

Eduard Pujol

Marta Vilalta

Carles Riera

Lorena Roldán

PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL
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No cedir
Per això, els organitzadors de la manifestació de
l’Onze de Setembre apellen a la necessitat de no cedir a l’hora de visibilitzar
les reivindicacions com

voldria el govern espanyol,
ni perdre la perspectiva ni
retrocedir en el discurs, i
fan una crida a tornar a
sortir massivament al carrer, amb un lema prou eloqüent: Objectiu: independència. I és que admeten
que el context actual ha
provocat un cert esgotament, descontentament i
malestar, que també es començava a notar dins de
les mateixes estructures
organitzatives de les entitats. Tot i haver superat
l’aplicació del 155, no hi
han ajudat ni les picabaralles entre formacions independentistes al Parlament; ni els canvis de discurs, les desaparicions i
els processos interminables d’encaixos que no acaben d’encaixar entre partits; ni un govern debilitat
que no ha pogut tirar endavant els pressupostos i
que viu a l’ombra d’un nou
avançament dels comicis,
ni els retrets postelectorals arran dels pactes en
ajuntaments i a la Diputació amb el PSC, per citar
alguns exemples.
A finals de juliol, les presidències de l’ANC i Òmnium, a través d’una compareixença conjunta, van voler revertir aquest estat
d’ànim i van reclamar “unitat estratègica” independentista des de la diversitat
ideològica per donar una

TRAM 7

Osona - Lluçanès - Ripollès

C. de

Tornar a l’origen i recuperar la brúixola per marcar
el rumb cap a la independència. Amb aquest esperit, els organitzadors de
la Diada d’enguany, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) en col·laboració
amb Òmnium i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), no volen cap reculada respecte
als postulats que el 2012
van fer sortir més d’un milió i mig de persones en
una marxa des de la cruïlla
entre el passeig de Gràcia
i la Gran Via amb el lema
inequívoc Catalunya, nou
estat d’Europa.
Vuit anys han passat
des d’aleshores i el context
polític no és, evidentment,
el mateix. Ho explica la
presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, en una entrevista avui mateix en
aquest diari, ja que hi ha
un factor que ha estat
determinant en les aspiracions independentistes:
la repressió. Una repressió
exercida per l’Estat espanyol i exemplificada precisament amb l’empresonament provisional dels seus
predecessors en el càrrec
a l’entitat, Carme Forcadell –si bé és a la presó en
qualitat de presidenta del
Parlament– i Jordi Sàn-

chez, així com de la resta
de líders independentistes, però també amb l’exili
d’altres líders que es van
veure obligats a marxar i
amb el processament –arran del referèndum d’autodeterminació de l’1-O
del 2017– de membres de
la societat civil, activistes,
càrrecs de la Generalitat
i qualsevol persona que
es consideri que posa en
dubte els poders de l’Estat.
Una repressió que ha anat
augmentant els anys posteriors al procés participatiu del 9-N, les diverses
convocatòries electorals i
les demandes de diàleg
no reeixides per acabar
apostant per la via unilateral del referèndum i l’aprovació de les lleis del referèndum i de transitorietat
jurídica, amb la proclamació i la immediata suspensió de la República Catalana, entre altres coses.
I això ho ha acabat enverinant tot, tant les relacions
polítiques entre els independentistes com l’estat
d’ànim d’aquesta part de
la societat catalana que vol
emancipar-se d’Espanya.
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Joan Reig reivindica la transversalitat que ha assolit l’independentisme ■ ORIOL DURAN

“Cal forçar el
referèndum”
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Av. Paral·lel

Plena

PROCÉS · “No comptàvem amb la força repressiva de l’Estat
i que es passaria pel folre la democràcia” UNITAT · “No crec
en fronts patriòtics. Cadascú ha de cuidar la seva capelleta”

Quasi plena
Alta

ça
spanya

Mitjana
EL PUNT AVUI

Poca

4

Baixa

na

amb el retorn de molta gent
de les vacances i arran de
les crides que ha fet la mateixa ANC. I complint la
premissa de la unió reivindicada, el disseny de la manifestació confluirà a la plaça Espanya de Barcelona,
punt de connexió de sis
braços que representaran
diferents línies ideològiques de la societat civil i que
formaran un estel que simbolitzarà un estat. El dibuix
de l’estel també es reprodueix a les samarretes –enguany, blau turquesa, amb
el lema Objectiu: independència–, que es poden adquirir online i en diverses
botigues, seus territorials

de l’entitat i mitjans de comunicació. El braç més
llarg –ja que en són dos– serà el de la Gran Via de les
Corts Catalanes des del passeig de Gràcia, que tindrà
continuïtat passada la plaça Espanya. Els quatre restants –dividits per trams,
on s’ubicaran els inscrits a
través del formulari del lloc
web de l’ANC– seran el carrer de la Creu Coberta, el
carrer de Tarragona, l’avinguda del Paral·lel i l’avinguda de Maria Cristina.
Des de les deu del matí
fins a les tres de la tarda, al
Pla de Palau hi haurà l’espai
Eines de País, on s’informarà de les accions individuals

i col·lectives per transformar la societat i aconseguir
espais de sobiranies, com
ara l’afiliació a sindicats,
a col·legis professionals o a
les cambres de comerç, i de
les diverses opcions de consum alternatiu a les grans
companyies, així com de diverses xerrades. La manifestació començarà, com
és habitual, a les 17.14, tot
i que es recomana ser al
tram assignat una hora
abans, i els parlaments, que
com a novetat es podran seguir des de tots els trams, es
faran al punt final de la plaça Espanya, amb un espai
reservat per a persones i
col·lectius represaliats. ■

Les xifres

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

75.000 190.000 490

inscrits en els diversos
trams de la manifestació tenia comptabilitzats l’entitat
dijous passat.

Joan Reig Músic
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samarretes s’havien venut
fins dijous. Són una “eina imprescindible” per finançar la
Diada.

autocars han omplert fins
ara les diverses delegacions
territorials per participar en
la mobilització.

Francesc Espiga
BARCELONA

M

olts l’identifiquen com el bateria d’Els Pets, tot i que Joan
Reig també ha iniciat el seu
recorregut com a artista en
solitari. Amb un o altre format, però, és
un músic compromès que enguany no fallarà a la seva cita amb la Diada.
El recent judici del Suprem és un argument extra per a l’11-S d’aquest any?
Jo, a la Diada, hi vaig des de molt abans
de totes aquestes performances multitudinàries que fem ara. Sempre hi ha hagut motius per anar-hi. Quan era més jove ja teníem patriotes a les presons, i ara
n’hi tornem a tenir, i, a més, gent a l’exili.
És veritat, però, que pensar en aquesta
gent que està tancada, o és fora, t’empeny a mobilitzar-te més.

Què ha canviat des que hi va començar
a anar?
Ara, afortunadament, l’independentisme és la força central del país. És més
transversal i agrupa gent de diferents
ideologies o orígens. I això està molt bé.
Enguany es palpa un enuig entre les bases independentistes. Com ho veu?
Sap greu que la gent es deixi influir per la
mala maror i aquest desànim general.
Però els que ja fa anys que hi anem recordem quan érem pocs o hi havia una repressió que, aleshores, no sortia als dia-

ris. I ara hi ha un fet molt positiu, com és
que som 2 milions de persones i l’1-O
vam poder votar i ens vam comptar.
Vostè es compta entre els desencantats
pel que va venir després de l’1-0?
Cal fer autocrítica, per aprendre dels errors i tornar a agafar forces per tirar endavant. No comptàvem amb la força repressiva de l’Estat i que aquest es passaria pel folre la seva democràcia. Tampoc
vam calibrar que Europa ens donaria
tant l’esquena. I tot això ha estat un
aprenentatge. I, mentrestant, hem donat temps a l’unionisme per organitzarse. Fa 20 anys no en tenia cap necessitat,
però ara ho ha fet, animat pels poders
fàctics, quan ha vist que l’independentisme pot ser majoria.
Veu factible la unitat entre partits?
Tinc 56 anys, i ja vaig viure la divisió del
PSAN o de Nacionalistes d’Esquerra. Tot
això és molt nostre, i faig un cas relatiu
d’aquesta desunió, La gent ja ho està,
d’unida. Ara, en el que no he cregut mai
és en els fronts patriòtics. Cadascú ha de
cuidar la seva capelleta, i entenc que algú
que és marxista no vulgui anar de costat
amb un neoliberal.
L’objectiu ha de ser el referèndum?
Sí, perquè una declaració unilateral d’independència a la brava no te l’acceptarà
ningú. I, com que saben que aquest referèndum es podria guanyar, no el deixen
fer. Per això l’hem de forçar. ■
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Elisenda Paluzie Presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC)

“Hem de recuperar el
poder de la ciutadania”

DIADA · “Se’ns ha de veure dempeus, mobilitzats i determinats a tornar a posar-nos en marxa per aconseguir el que vam
començar el 2012 amb una lluita pacífica i democràtica” DIÀLEG · “La unilateralitat no va fracassar, perquè l’objectiu de
l’Estat era que no féssim el referèndum i el vam fer. Va fracassar creure’s que després l’Estat estaria disposat a dialogar”
Sense pèls
a la llengua

Jordi Alemany
BARCELONA

L

Diu el que pensa, encara que li
suposi alguna
picabaralla amb
la classe política. Va substituir
Jordi Sànchez
a la presidència
de l’ANC el 2018,
s’ha significat
en diverses iniciatives per la independència i
va ser militant
d’ERC (200812). Nascuda el
13 d’octubre del
1969, és doctora
i màster en economia internacional. L’entrevista sencera,
a www. elpuntavui.cat

a presidenta de l’ANC reflexiona sobre la Diada i
explica que ha de suposar
un nou punt d’arrencada,
en vista de la imminència de la
sentència de l’1-O, per assolir
l’objectiu de la independència.

Per què diu que serà la manifestació més difícil?
L’any passat ja ho pensava, per
la situació de repressió. Sorprenentment per a mi, però, no va
ser així. Al juliol vam detectar
que condicionava la Diada el fet
que es visualitzessin divisions
entre partits i una estratègia
desdibuixada, i també que una
part de l’independentisme té la
teoria que aquestes manifestacions no serveixen per a res i
que s’han de fer altres coses.
Però hem mirat de revertir-ho i
de reivindicar aquesta manifestació massiva persistent en el
temps en la lluita per un objectiu. Que no vol dir que no hàgim
de fer altres accions, però renunciar a l’Onze de Setembre
no ens ho podem permetre a les
portes de la sentència. Ha de ser
un punt d’arrencada. I si s’està
enfadat per determinats pactes
que no han prioritzat l’objectiu
de la independència, s’ha de
sortir al carrer per exigir-ho.
Detecten que hi ha cansament i
malestar entre la gent?
A les xarxes, però també a les
nostres territorials, entre els voluntaris i en les reunions de les
comarcals, hi havia una combinació d’enuig amb els partits i
sensació de frustració pel fet de
no tenir una estratègia marcada. I, de cara a la sentència, cal
resposta política i mobilitzacions, i no una cosa sense l’altra.
Hi ha hagut mai unitat estratègica?
Hi ha hagut moments d’unitat.
Des de l’any 2012, aquesta mena de divisions han estat una
constant.

Elisenda Paluzie, en una imatge de dijous passat a Barcelona ■ JUANMA RAMOS

Què és la unitat estratègica?
Posar-nos d’acord en el camí
cap a la independència i en determinades fites i objectius intermedis. Que l’independentisme no sigui només retòric, sinó
que les majories serveixin per
aconseguir avenços significatius i la independència.
Veu preparats els partits per a
aquesta unitat?
El fet nou és la repressió. N’hi
va haver el 9-N, reduïda a la desobediència que portava a inhabilitació i a sancions econòmiques,
i potser ens vam pensar que organitzant un referèndum era
aquesta la contingència a la qual
ens arriscàvem. Però el fet que
el grau de repressió s’hagi elevat
fins al punt que s’han arribat a
inventar una violència inexistent per introduir un delicte que
comporti penes màximes com la
rebel·lió ha estat un xoc emocional per a tothom. I als partits i a
la societat ens ha costat pair-ho.

I aquesta és la diferència respecte als períodes previs de dissensions. Saber com t’adaptes, com
combats i com tornes a fer acció
política, perquè el que volen és
que l’abandonis. I hem de tornar
a tenir la iniciativa i no només
estar reaccionant a la repressió.
L’ANC l’ha reprès, però després
topa amb partits als quals no
agraden les crítiques.
És lògic que se sentin incòmodes si expressem crítiques, però
la nostra funció des que vam
néixer és prioritzar aquest objectiu i intentar marcar l’agenda política per fer-lo avançar. I
si implica expressar una crítica,
és el que fa la societat civil organitzada arreu del món.
Defensa la unilateralitat i sembla que la paraula els ve de nou.
Vam fer un referèndum unilateral d’independència l’1-O perquè es va intentar fer-lo acordat
amb l’Estat des del 2012 i no hi

va haver manera. I oblidem que
el referèndum es va incloure
en el full de ruta i que el 2015
Junts pel Sí es va presentar
amb un programa en què deia
que en 18 mesos faríem una
DUI i la legislatura següent faríem la constitució catalana. Interpretar el que ha passat com
un fracàs de la unilateralitat
crec que és un error d’interpretació i de diagnosi. La unilateralitat no va fracassar, perquè
l’objectiu de l’Estat era que no
féssim el referèndum i el vam
fer. Va fracassar creure’s que
després del referèndum l’Estat
estaria disposat a dialogar.
Que el lema de la Diada sigui
‘Objectiu: independència’ vol
dir que la tenim molt lluny?
Vol dir que l’objectiu en aquest
context de repressió s’ha desdibuixat i l’hem de tornar a posar
al centre, i prioritzar-lo.
La veu lluny o a prop?

Si sabem gestionar bé aquesta
sentència, podria acabar sent
un revulsiu per aconseguir-la
abans del que ens pensem. I que
no sigui a l’inrevés, perquè l’objectiu que tenen és que ens desanimem i hi renunciem. Hem
de recuperar el poder de la ciutadania per canviar les coses.
El ritme d’inscripció va més
lent aquest any?
El ritme inicial era més lent que
en anys anteriors i ha estat una
mica un toc d’alerta. I és veritat
que cada vegada –però és una
tendència dels últims anys– costa més que la gent s’hi inscrigui.
Molts hi van per lliure, perquè
no volen decidir a quin tram van
a priori. Enguany una de les novetats és que l’acte final es podrà

❝

Hem de tornar a
tenir la iniciativa
i no només estar
reaccionant a la
repressió

seguir des de qualsevol tram.
Com s’imagina que anirà?
Crec que n’hem de sortir reforçats, amb energia i moral per
afrontar el que ha d’arribar.
Se’ns ha de veure dempeus, mobilitzats i determinats a tornar
a posar-nos en marxa per aconseguir el que vam començar el
2012 amb una lluita pacífica i
democràtica per aconseguir la
independència del nostre país.
I ara tenim més raons que quan
vam començar. Hem vist la cara
més fosca de l’Estat, la cara de la
repressió, la vulneració flagrant
de drets fonamentals. ■
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El meu país

Josep M. Soler
Abat de Montserrat

Les arrels europees
de Catalunya
La complexa situació que actualment està
vivint Catalunya fa incert saber quin serà
el rumb que prendrà el nostre país en els
propers mesos. Això no obstant, sí que podem gosar plantejar camins que mai no
haurien de ser abandonats, que haurien
de marcar –com ho han fet sempre– el
destí del nostre poble. Deia el filòsof Martin Heidegger que en l’origen de tota cosa
ja hi ha in nuce el seu desenvolupament
futur, com la planta es troba ja en la seva
llavor. Si fem cas d’això, podem remuntarnos al moment inicial de Catalunya, que
els historiadors coincideixen a situar en la
creació de la Marca Hispànica. Aquest
inici ens dona el to del que serà una de les
característiques més essencials de Catalunya: la seva vocació europea. Aprofundint
doncs en els valors europeus de casa nostra avançarem pel camí d’allò que vertaderament som, caminarem vers la nostra
autèntica identitat.
En aquest sentit, ja des dels seus inicis,
Catalunya fou un lloc de pas, un lloc d’acollida i d’integració, de convivència i de tolerància. I això l’ha fet gran. Des dels antics que passaven per la Via Augusta fins
als migrants actuals, tots han trobat una
terra que els obre les portes i els empelta
en una tradició secular en la qual hem
sabut aprendre els uns dels altres i col·laborar tots plegats a treballar pel bé comú.
Per altra banda, però, ja des de la Marca
Hispànica, hem estat una terra de pagesos i de camperols, de gent que vivia de la
terra i l’estimava profundament, que
s’obria a les noves tècniques i s’enriquia
culturalment. Tant uns com els altres,
tant els oriünds com els que han vingut
de fora, també han compartit aquesta característica: estimar la nostra terra, la
nostra cultura, la nostra idiosincràsia.
Ens pot haver separat l’origen, però ens
ha unit la terra i el futur que hem llaurat
conjuntament.
Igualment, la Marca Hispànica i l’Imperi Carolingi a la qual pertanyia eren els hereus universals d’una antiga tradició grega i romana que va deixar la seva empremta en les generacions posteriors. Des
de l’arribada dels grecs a Empúries o des
de la fundació de centenars de ciutats romanes a les nostres terres, també nosaltres hem rebut en herència aquesta tradició filosòfica, literària i jurídica. L’escriptor austríac Stefan Zweig, en el seu
Sternstunden der Menschheit (Moments

Catalunya ha estat sempre terra d’acollida. A la imatge, dos joves amb una vista panoràmica de la
capital, des del turó de la Rovira ■ ORIOL DURAN

“
Ja des dels seus
inicis, Catalunya fou

un lloc de pas, un lloc
d’acollida i
d’integració, de
convivència i de
tolerància

estel·lars de la humanitat), situa l’execució de Ciceró com el primer moment destacat, ja que amb la seva mort també desapareix tota una tradició de la prevalença
de la paraula per damunt de la violència,
de l’oratòria i el raonament per damunt
de la guerra. També a Catalunya hauríem

de saber mantenir aquesta tradició del
diàleg, de la confrontació només a través
de la paraula i dels arguments. Durant la
nostra història hem sabut donar sobrades
ocasions de ser uns bons deixebles de Ciceró amb el seu cedant arma togae (que
les armes cedeixin el lloc al diàleg), no ho
hauríem de perdre mai de vista.
Finalment –i com a benedictí no podria
fer d’altra manera– voldria concloure parlant de dos personatges que han marcat
Europa i Catalunya des de la perspectiva
del cristianisme i dels valors de l’humanisme cristià: sant Benet (patró d’Europa) i
l’abat-bisbe Oliba. El primer ens ensenyà
que amb l’arada, el llibre i la creu, és a dir,
amb el treball, la cultura i la pregària, es
podia construir una societat per a tothom.
I el segon fou un incansable promotor de
la pau i el pactisme com a eixos de la societat i de la política. Tant sant Benet com
Oliba ens mostren com no és l’interès propi el que repercuteix en el bé comú sinó
que només treballant pel bé comú aconseguirem el benestar de tots.

El PP recordaa
Roldán el seu
passat a la Via
Catalana
Redacció
BARCELONA

El president del PP català,
Alejandro Fernández, no
va deixar ahir passar
l’oportunitat de carregar
contra la portaveu de Cs al
Parlament, Lorena Roldán, recordant-li, a través
d’una piulada a Twitter, la
seva participació a la Via
Catalana l’any 2013. Fernández va respondre així
a les declaracions que va
fer Roldán en una entrevista a l’ACN en què assegurava que “Cs és la casa
gran del constitucionalisme a Catalunya”.
En un intent d’inflar el
pit contra l’independentisme, Roldán assegurava
en l’entrevista que en els
últims 30 anys tant el PSC
com el PPC han “mirat cap
a una altra banda” i han fet
“concessions” al nacionalisme català. Després d’assegurar que el PP “rectificarà” els “errors” que hagi
comès a Catalunya, Fernández va retreure a Roldán que es vulgui apropiar
en solitari del que significa
el
constitucionalisme.
“Reclames el teu dret a
rectificar. Només tu el
tens?”, va preguntar Fernández a Roldán, després
de recordar-li “alguns errors, cadeneta inclosa”. ■

Nova fase
del debat
constituent
Redacció
BARCELONA

Un cop tancada l’etapa de
preparació, amb un paper
clau del consell assessor
per a l’impuls d’un Fòrum
Cívic i Social pel Debat
Constituent, el projecte
obre una nova fase amb un
major pes de la societat civil i vertebrada per la Coordinadora
d’Enteses.
Aquest dimecres, Lluís
Llach i la resta de membre
de la Coordinadora d’Enteses presentaran a l’Ateneu Barcelonès les principals novetats d’aquesta
nova fase i donaran a conèixer les jornades formatives que es faran al setembre i l’octubre. ■ ACN
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Torra alerta Torrent que les institucions tindran un paper cabdal en la resposta a la sentència de l’1-O. A la imatge, tots dos en un acte al Parlament ■ ACN

Torra reclama a Torrent
la implicació del Parlament

a Els partits i institucions independentistes es reuneixen a Ginebra per dissenyar la resposta a la
sentència per l’1-O a El govern no descarta “cap escenari” i demana el suport de les institucions
X.A.
BARCELONA

L’independentisme continua sense aclarir quina ha
de ser la resposta a la sentència del judici per l’1-O.
Noves eleccions? Govern
de concentració? Confrontació
democràtica
amb l’Estat? Investir Puigdemont? Per posar fi a la
sensació de tants caps,
tants barrets i madurar
una acció unitària, els partits i entitats independentistes van iniciar ahir una
cimera a Ginebra que es
podria allargar durant tot
el cap de setmana. Del que
passa portes endins n’ha
transcendit ben poca cosa. Públicament, però, les
diferències i la confrontació entre els socis de govern no afluixen i ahir hi
va haver un nou episodi,
en aquest cas entre el president del Parlament i el
de la Generalitat.

En una entrevista amb
l’ACN, Roger Torrent va
posicionar-se a favor d’un
govern de concentració
sobiranista amb la CUP i
els comuns. El president
del Parlament creu que
Quim Torra hauria de tenir “forçosament” aquesta fórmula sobre la taula
per materialitzar-la si en
té l’ocasió. Es tractaria de
representar “el 80%” de la
societat i compartir una
agenda republicana”, amb
una vessant social, un discurs antirepressiu i una
voluntat de solucionar democràticament el conflicte.
El republicà considera
que aquesta fórmula traslladaria un missatge polític “claríssim” al país i
també a l’Estat, enfortiria
les institucions i ajudaria a
forçar Madrid a asseure’s
a negociar el “referèndum
inevitable”. Amb tot, també admetia que no s’han

Les frases
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“Una bona opció
és un govern de
concentració que
representi l’esperit del
80% i la foto del 3-O”

“Convindria que les
institucions del país no
reprenguessin el camí
de la confrontació que
ens ha dut fins aquí”

Roger Torrent

Miquel Iceta

PRESIDENT DEL PARLAMENT

SECRETARI DEL PSC
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bandes té la cimera independentista que se celebra a Ginebra i que espera determinar una única línia d’actuació

Iceta demana que es deixi les institucions al marge
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El primer secretari del PSC,
Miquel Iceta, va demanar ahir
que es deixi les institucions al
marge del conflicte entre Catalunya i l’estat. Després de
deixar clar que tothom té
dret a expressar les seves
conviccions polítiques, el líder dels socialistes catalans
va alertar que “convindria
que les institucions del país
no reprenguessin el camí de
la confrontació que ens ha
dut fins aquí”. A més, el secre-

tari d’organització del partit,
Salvador Illa, va remarcar que
un govern de concentració
“encara ho embolicaria tot
més”. “Si n’hi ha dos que estan barallats, no sé si posarne quatre ho arreglarà o ho
empitjorarà més”, es va qüestionar. En canvi, el diputat
d’En Comú Podem i secretari
primer de la mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, es va
mostrar “disposat a parlarne”, en una entrevista a RAC1.

De la seva banda, el president de la Cambra de Comerç, Joan Canadell, aposta
per permetre la investidura
de Carles Puigdemont com a
president. Canadell defensa
que, des que el Parlament va
suspendre el ple que havia
d’investir Puigdemont el gener del 2018, “el procés no ha
fet més que caure en picat” i
que “la millor manera de recuperar-lo és refer l’errada
del 30 de gener”.

de descartar altres possibilitats, com unes eleccions anticipades.
La resposta del president de la Generalitat,
Quim Torra, no es va fer
esperar i va advertir Torrent que es vagi preparant
perquè el Parlament també s’haurà d’implicar en
aquesta resposta, potser
fins i tot investint Carles
Puigdemont com a president. Des del govern es
deixa clar que no es pot
descartar “cap escenari” i
que el Parlament, com la
Generalitat, haurà de liderar amb l’exemple el període de “confrontació democràtica”. I és que Torra insisteix des de fa mesos que
qualsevol veredicte que no
sigui l’absolució haurà de
tenir una resposta democràtica basada en l’exercici del dret a l’autodeterminació. El president té la intenció d’exposar la seva
proposta al Parlament un
cop es coneguin les sentències de l’1-O.
Però cuinar aquesta
resposta no resulta fàcil.
Fa mesos que Torra manté
contactes amb partits, entitats, sindicats i patronals per trobar un fil comú
a aquesta resposta a les
sentències. I en aquesta línia s’orienta també la cimera a cinc que té lloc a Ginebra. Torra juntament
amb el president a l’exili
Carles Puigdemont van
encapçalar la representació de JxCat, mentre que
Marta Rovira va fer el mateix amb la d’ERC, en qualitat de secretària general i
número dos del partit. Anna Gabriel, que com Rovira fa un any que està exiliada a Suïssa, va formar
part de la representació de
la CUP. Les delegacions
d’ANC i Òmnium van completar aquesta nova cimera –a principis de juliol ja
n’hi va haver una, també a
Suïssa– per abordar el paper a seguir en la imminent Diada i dissenyar una
estratègia unitària per fer
front a la sentència del Tribunal Suprem. Però la disparitat de criteris entre els
independentistes no ajuda i les negociacions es
preveien tenses, atès que a
les diferències entre JxCat
i ERC s’hi ha d’afegir també els punts de vista de la
resta d’implicats. Amb tot,
fonts de JxCat consideraven ahir “perfectament
compatible” formar un govern de concentració sobiranista que enforteixi la
Generalitat i, a més, tornar a investir Carles Puigdemont. ■
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Cessat un alt càrrec
d’Aragó per lligams
independentistes
a El perit forense figuerenc Bruno Pérez va ser nomenat

director general dijous i va ser destituït divendres
Tura Soler
FIGUERES / SARAGOSSA

801175-1214751L

L’informàtic perit forense
figuerenc Bruno Pérez
Juncà va ser nomenat dijous director general d’administració electrònica i
societat de la informació
del govern d’Aragó i l’endemà, sense que hagués tingut temps de prendre possessió, va ser cessat de manera fulminant per la consellera Maru Díaz (Podem) un cop es va destapar la simpatia envers l’independentisme del tècnic
empordanès, que a Catalunya s’ha popularitzat
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hores amb prou feines van
passar entre el nomenament i
la destitució de Bruno Pérez

per les seves performances amb espelmes, com
ara l’estelada de llums gegant que va fer a Llívia. Pérez també s’ha fet popular
per la il·luminació amb espelmes del cementiri de
Figueres per Tots Sants,
un acte desvinculat de to-

ta connotació política.
Díaz, pressionada per
l’oposició del PP i la premsa aragonesa, que van rescatar a les xarxes les imatges de Pérez amb símbols
independentistes, va justificar el cessament en la
manca de confiança argumentant que aquest no
havia informat del seu
passat ideològic en el seu
currículum. Bruno Pérez,
que ha treballat com a perit a Aragó, remarca que el
govern d’aquesta comunitat el va anar a buscar pel
seu caràcter tècnic i denuncia que se sent víctima
de la catalanofòbia. ■

Bruno Pérez, fotografiat al seu laboratori informàtic ■ TURA SOLER

Expert en ciberseguretat i implicat en causes socials
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Nascut a Figueres el 1969,
Bruno Pérez va ser responsable de noves tecnologies i telecomunicacions de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries
i se’l coneix per la seva participació en televisió, ràdio i
premsa com a assessor per
donar consells sobre seguretat a les xarxes socials, incidint molt especialment en els

riscos que assetgen els nens i
adolescents, i ha treballat
amb centres docents per la
prevenció de casos com els
de les pràctiques de l’anomenada Balena Blava, que insta
a reptes d’alt risc i de conseqüències nefastes. En una entrevista recent a aquest diari,
Pérez, que també és creador
del protocol d’atenció i solu-

ció a les víctimes de sextorsió
a través del Facebook i soci
d’honor de l’Associació Stop
Violència de Gènere Digital,
apostava perquè els jutjats
tinguin assignat un informàtic forense de la mateixa manera que tenen un metge forense, com a eina per agilitzar
els tràmits, especialment
els de les desaparicions.

