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EDICTE D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1
Expedient : 380/2019

Exposat al públic l’acord d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de la taxa pel servei de recepció obligatòria de
recollida, transport, tractament i eliminació de residus municipals i altres residus domiciliaris, residus comercials i recollida selectiva de paper-cartró,
vidre, envasos i matèria orgànica (taxa per a la recollida i el tractament de residus sòlids urbans), per a l’exercici 2020, mitjançant un edicte publicat
a l’e-Tauler del Consell Comarcal el dia 6 de novembre de 2019, al BOPL núm. 217, del dia 11 de novembre de 2019, i al diari El Punt Avui del dia 8
de novembre de 2019, no s’hi han presentat al·legacions i en data d’avui ha quedat aprovada definitivament.

Contra el present acord i atès que fa referència a una disposició de caràcter general, es podrà interposar el recurs contenciós administratiu, davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la
publicació d’aquest edicte en el BOPL.

Això no obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs o acció que s’estimi procedent.

Seguidament i en document annex es publica el text íntegre de les modificacions.

Tremp, Pallars Jussà, 24 de desembre de 2019

El president

Josep M. Mullol Miret

Annex

Article 6. Quota tributària

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i del
lloc on estiguin situats.

1. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

TAXA DESCRIPCIÓ DE LA TAXA 2020

TAXA 1 a) Hotels, hostals i fondes (a partir de 20 places) .......................................................
Per plaça: 7,27
b) Hotels, hostals i fondes, en nuclis amb servei indirecte (a partir de 20 places)...............
Per plaça: 3,63
c) Hotels, hostals i fondes (menys de 20 places)........................................................... 155,10
d) Hotels, hostals i fondes amb servei indirecte (menys de 20 places)............................. 77,55

TAXA 2 a) Establiment de turisme rural (més de sis places) i cases de colònies ............................. 155,10
b) Establiment de turisme rural fins a 6 places ............................................................... 111,69
c) Cases de colònies .................................................................................................... 223,38

TAXA 3 a) Bars i cafeteries ....................................................................................................... 213,62
b) Bars i cafeteries en nuclis amb servei indirecte............................................................. 106,80

TAXA 4 Discoteques ............................................................................................................... 285,66
TAXA 5 a) Restaurants ...................................................................................................

Taxa fixa: 302,80
Per taula de 4 cadires: 5,16

b) Restaurants en nuclis amb servei indirecte.........................................................
Taxa fixa: 125,99

Per taula de 4 cadires: 2,57
TAXA 6 Bar restaurant ...................................................................................................

Taxa fixa: 316,33
Per taula de 4 cadires: 5,16

Bar restaurant en nuclis sense servei ......................................................................
Taxa fixa: 158,17

Per taula de 4 cadires: 2,57
a) Càmping ......................................................................................................... Taxa fixa: 79,64
Per tenda o rulot: 8,93

TAXA 7 b) Acampades de menys de 30 dies ................................................................................. 126,95
c) Acampades de més de 30 dies ..................................................................................... 226,12
d) Piscines, centres d’informació i serveis .......................................................................... 191,45

TAXA 8 a) Aparthotels, ciutat de vacances i bungalous ................................................. Per unitat: 23,49
b) Aparthotels, ciutat de vacances i bungalous, en nuclis amb servei indirecte ....... Per unitat: 11,94
a) Col·legis, centres oficials i bancs ............................................................................... 218,17
b) Oficines en general, acadèmies, CAPs i consultoris ...................................................... 134,25

TAXA 9 c) Centres de culte, sales polivalents, centres culturals, casals, seus polítiques, bombers ....... 111,97
d) Centres veterinaris, laboratoris .................................................................................. 121,14
a) Hospital Comarcal ...................................................................................... Taxa fixa: 1.042,37

TAXA 10 Per plaça: 3,75
b) Clíniques geriàtriques ................................................................................. Taxa fixa: 316,58

Per plaça: 3,75
Peixateries i comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris o begudes en
règim d’autoservei o mixt:
a) de menys de 50 m2 útils de venda .............................................................................. 122,72

TAXA 11 b) de 51 a 100 m2 útils de venda .................................................................................... 294,90
c) de 101 m2 a 350 m2 útils de venda ............................................................................. 427,26
d) de més 351 m2 útils de venda .................................................................................... 949,44

TAXA 12 Magatzems de fruita ....................................................................................................... 350,92
TAXA 13 a) Locals comercials: Comerç roba, llibreries, pastisseries, perfumeries, òptiques, joieries, 

barberies, perruqueries, sabateries, farmàcies, floristeries, merceries, decoració, fotografia, gimnàs, vinacoteca 113,20
b) Locals comercials: comerç de mobles, impremtes, gasolineres, botigues de joguines, adrogueries, basars, 
agències de transports .................................................................................................... 204,11
a) Indústries en general, escorxadors, grans depuradores, centrals elèctriques, centres de conservació de
carreteres i qualsevol altra destinada a la transformació de matèries primeres en productes manufacturats que,
pel seu volum i característiques, no tingui cabuda en altres tarifes .......................... 392,77
b) Indústries en general, petites depuradores, indústries agroalimentàries, obradors i forns de pa 
fins a 5 treballadors ................................................................................................... 126,62

TAXA 14 c) Indústries en general, indústries agroalimentàries, obradors i forns de pa de 6 a 10 treballadors 225,52
d) Indústries en general, indústries agroalimentàries, obradors d’11 a 20 treballadors ............ 368,03
e) Indústries en general, indústries agroalimentàries de més de 21 treballadors ..................... 1.204,49
f) Indústries en general, indústries agroalimentàries en nuclis amb servei indirecte ................ 63,31

TAXA 15 Habitatges .................................................................................................................. 90,67
Habitatges amb servei indirecte ...................................................................................... 45,33

TAXA 16 AGBS ........................................................................................................................ 18.063,81
Altres activitats classificades:
a) Cooperatives tèxtils ................................................................................................. 132,10
b) tallers mecànics i ITV ............................................................................................... 132,10

TAXA 17 c) tallers d’alumini ....................................................................................................... 132,10
d) tallers de xapa i pintura ............................................................................................ 132,10
e) tallers d’electricitat ................................................................................................... 132,10
f) fontaneries .............................................................................................................. 132,10
g) fusteries ................................................................................................................ 132,10
h) elaboració d’àrids, pedreres, magatzems en general, ferrers, jardineria, pintors ............. 132,10

TAXA 18 Recollida selectiva a habitatges, cementiris i altres .......................................................... 62,05
TAXA 19 Recollida porta a porta de paper-cartró comercial.......................... la taxa corresponent més: 90,96
TAXA 20 Tractament de deixalles a l’abocador (administracions) ....................... Per tona i més cànon: 43,62
TAXA 21 Tractament de deixalles a l’abocador (particulars) ............................. Per tona i més cànon: 66,44
TAXA 22 Tractament de deixalles a l’abocador Alta Ribagorça ........................... Per tona i més cànon: 48,92
TAXA 23 Tractament de deixalles a l’abocador Pallars Sobirà............................... Per tona i més cànon: 48,92
TAXA 24 Tractament de deixalles a l’abocador Val d’Aran ................................. Per tona i més cànon: 48,92
TAXA 25 Entrada de menys d’un 10% d’impropis de la comarca a la planta compostatge ........ Per tona: 34,63
TAXA 26 Entrada entre un 10 i un 20% d’impropis de la comarca a la planta compostatge ...... Per tona: 39,32
TAXA 27 Entrada de més d’un 20% d’impropis de la comarca a la planta compostatge............ Per tona: 44,00
TAXA 28 Entrada de menys d’un 10% d’impropis fora comarca a la planta compostatge.......... Per tona: 37,91
TAXA 29 Entrada entre un 10 i un 20% d’impropis fora comarca a la planta compostatge ...... Per tona: 42,73
TAXA 30 Entrada de més d’un 20% d’impropis fora comarca a la planta compostatge ............ Per tona: 48,21
TAXA 31 Entrada de residus amb excés de materials reciclables a dipòsit ............................ Per tona: 7,04
TAXA 32 Recollida de plàstics ramaders (plàstics, malles i cordes) per big bag o m3 10
TAXA 33 Recollida de plàstics ramaders (plàstics, malles i cordes) per big bag o m3, entregat a la deixalleria de Tremp 5

3. Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreduïble i corresponen a un any, encara que per resolució de la Presidència podrà establir-se el pa-
gament periòdic i el prorrateig de les quotes al moment de l’alta, amb caràcter general.

Desenes d’agents de poli-
cia van realitzar ahir una
batuda al centre comer-
cial hongkonguès Mega i
van detenir un nombre in-
determinat de manifes-
tants prodemocràcia. Se-
gons la ràdio i televisió de
Hong Kong RTHK, els ma-
nifestants es van reunir en
el citat centre comercial
–al districte de Tai Po,
com a part d’una campa-
nya “nadalenca” de pro-
testes, en què han optat
per les botigues en lloc dels
carrers– i van corejar di-
versos eslògans com ara
Llibertat Hong Kong, re-
volució dels nostres dies o
Dissolgueu la policia im-
mediatament.

A més, van animar els
consumidors a sumar-se a
la manifestació prevista
per al dia d’Any Nou, con-
vocada pel Front Civil de
Drets Humans, l’organis-
me que hi ha darrere de les
més multitudinàries mar-
xes registrades en aquests
últims mesos, tot i que en-
cara no ha estat autoritza-
da per la policia.

La protesta al centre co-
mercial no es va allargar

gaire, ja que un gran nom-
bre de policies, inclosos els
de la divisió especial i de
paisà, es van desplegar rà-
pidament per l’edifici.

Diversos comerços i
restaurants van baixar la
persiana per evitar des-
trosses. Tot i que la mobi-
lització va transcórrer de
manera pacífica, la policia
va arrestar desenes de ma-
nifestants. Ahir –jornada
festiva a Hong Kong ja que
han adoptat el Boxing
Day britànic– era el tercer
dia consecutiu de protes-
tes i, segons el diari local
South China Morning
Post, els manifestants
s’han centrat a mostrar el
seu descontentament da-
vant dels negocis pro-Pe-
kín. I és que la protesta
s’ha registrat tan sols un
dia després dels enfronta-
ments entre manifestants
i antiavalots també en di-
versos centres comercials
el dia de Nadal.

El comunicat de Lam
La controvertida cap del
govern local, la proxinesa
Carrie Lam, va publicar di-
mecres un comunicat en
què acusava els “insensats
i egoistes” manifestants
d’haver “arruïnat” les cele-

bracions nadalenques, la
qual cosa, segons la seva
opinió, va provocar que es
“refredés l’ambient festiu”
i que això afectés negati-
vament els negocis locals.
Les manifestacions també
s’havien desenvolupat al
llarg de la nit de Nadal, jor-
nada que va deixar més
d’un centenar de detin-
guts i almenys 25 ferits.

Economia, en recessió
Els mesos de protestes
han col·locat l’economia
de Hong Kong en recessió
per primera vegada en una
dècada, després de con-
treure’s un 2,9 % en el ter-
cer trimestre, afectada
per les caigudes de les im-
portacions i les exporta-
cions, de les vendes a la
menuda i per les decrei-
xents xifres del turisme.

Les protestes van arri-
bar de manera massiva als
carrers hongkonguesos el
9 de juny arran d’un con-
trovertit projecte de llei
d’extradició, ja retirat pel
govern, però han canviat
fins a convertir-se en un
moviment que busca una
millora dels mecanismes
democràtics de Hong
Kong i una oposició a l’au-
toritarisme de Pequín. ■

a El moviment prodemocràcia ha convocat una sèrie de
protestes sorpresa en zones comercials durant les festes

Detencions massives
a Hong Kong per una
protesta de Nadal

Redacció
HONG KONG

La policia deté un manifestant en un centre comercial de Hong Kong, la nit de Nadal ■ EFE
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Torna el circ d’hivern
Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tercer circ d’hivern Saturnàlia, una programació de
circ inspirada en les festes romanes de Saturnalis.
Aquesta edició presenta ‘Mitra’, el 28 i 29.

700 metres de pessebre vivent
Corbera de Llobregat (Baix Llobregat)
La vila ofereix un dels pessebres més antics (58a
edició) i multitudinaris (rep uns 30.000 visitants).
També destaca pel lloc on es fa: la penya del Corb.

Singular Dia dels Innocents
Tremp (Pallars Jussà)
Molts municipis celebren el Dia dels Innocents el 28
de desembre. Un de singular és Tremp, que penja
una llufa gegant al campanar. Després es crema.
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L’AGENDA DE LA SETMANA

PASTORETS
Badalona (Barcelonès) ......................................................................Dies 15/12-4/01. Els Pastorets o l’adveniment de l’infant Jesús. www.badalona.cat
Barcelona (Barcelonès) .......................................................................................Dies 1/12-5/01. Els Pastorets de pa sucat amb oli.  www.bcn.cat/nadal
Barcelona (Barcelonès) ............................................................................................... Dies 14/12-5/01. Els Pastorets de la Marina.  www.bcn.cat/nadal
Barcelona (Barcelonès) ............................................................................Dies 14-29. Els Pastorets o l’adveniment de l’infant Jesús.  www.bcn.cat/nadal
Cardona (Bages) ............................................................................................................................... Dies 25/12-6/01. Els Pastorets. www.cardona.cat
Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental).............................................................................Dies 21-29. Entenent els Pastorets.  www.lesfranqueses.cat
Igualada (Anoia) ................................................................................................................................. Dies 22, 26 i 29. Els Pastorets. www.igualada.cat
Lleida (Segrià)..................................................................................................... Dies 26/12-4/01. Els Pastorets de Lluís Millà. www.turismedelleida.cat
Manresa (Bages) ...........................................................................................................Dies 26/12-6/01. Els Pastorets d’Els Carlins. www.manresa.cat
Sabadell (Vallès Occidental) .............................................................. Dies 21/12-12/01. Els Pastorets o l’adveniment de l’infant Jesús. www.sabadell.cat
Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) .................................................Dies 15/12-12/01. Els Pastorets de la Companyia del Carme. www.santfeliu.cat
Sant Fruitós de Bages (Bages) .......................................................................................Dies 26 i 29. Els Pastorets del Ferrer Magí. www.santfruitos.cat
Tarragona (Tarragonès)............................................................................................................................. Dies 28 i 29. Els Pastorets. www.tarragona.cat
Ulldecona (Montsià) .........................................................................................................................................Dia 29. Els Pastorets. www.ulldecona.cat
Ulldecona (Montsià) ............................................................................................................... Dies 15-29. Els Pastorets d’Ulldecona. www.ulldecona.cat
Valls (Alt Camp) ...................................................................................................................... Dies 26/12-6/01. Els Pastorets Principals. www.valls.cat
Vilanova i la Geltrú (Garraf)................................................................................................................. Dies 25/12-12/01. Pastorets. www.vilanova.cat

PESSEBRE VIVENT
Ascó (Ribera d’Ebre) .............................................................................................................................. Dies 28 i 29. 1r Pessebre Vivent. www.asco.cat
Avinyonet del Penedès (Alt Penedès) ............................................... Dies 15/12-12/01. 43è Pessebre Vivent Parlat de les Gunyoles. www.avinyonet.org
Castellar del Vallès (Vallès Occidental) ............................................................................................. Dies 21-28. Pessebre vivent. www.castellarvalles.cat
Corbera de Llobregat (Baix Llobregat) ................................................................................Dies 30/11-12/01. 58è Pessebre Vivent. pessebrecorbera.cat
L’Espluga de Francolí (Conca de Barberà) ......................................................................................Dies 26-29. Pessebre vivent. www.esplugadefrancoli.cat
Fonollosa (Bages) .......................................................................... Dies 21/12-6/01. Pessebre vivent del Bages a les Torres de Fals. www.fonollosa.cat
Linyola (Pla d’Urgell) ............................................................................................................ Dies 26/12-6/01. Pessebre vivent. www.pessebrelinyola.cat
Els Prats de Rei (Anoia)...................................................................................................... Dies 26/12-12/01. Pessebre vivent. www.pessebreprats.org
Premià de Dalt (Maresme).......................................................................................................Dies 21/12-1/01. Pessebre vivent. www.premiadedalt.cat
Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental).............................................................Dies 15/12-12/01. Pessebre vivent. www.pessebreviventsantfost.cat
Sant Fruitós de Bages (Bages) ............................................................................... Dies 21-29. Pessebre vivent a Món Sant Benet. www.santfruitos.cat

Sant Guim de la Plana (Segarra)............................................................................................... Dies 22/12-12/01. Pessebre vivent. www.pessebre.org
Sant Pere de Ribes (Garraf) ...............................................................................................Dies 25-28. Pessebre vivent parlat.  www.santperederibes.cat
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp) ........................................................Dies 28 i 29. XXII Pessebre dels Estels. www.vandellos-hospitalet.cat

FESTES MAJORS I ALTRES FESTES
Els Guiamets (Priorat) .................................................................................................Dies 21/12-6/01. Festa major d’hivern.  www.guiamets.altanet.org
Mura (Bages) ..................................................................................................................................... Dies 6/12-6/01. Festa del Tió. www.mura.diba.es
Tortosa (Baix Ebre) ..................................................................................................Dia 28. Recordant Hanukkah. La Festa de les Llums. www.tortosa.cat

FIRES I MOSTRES
Barcelona (Barcelonès) .................................................Dies 4/12-5/01. Fira de Nadal i Reis a la marquesina de la Via Júlia de Barcelona. www.bcn.cat
Barcelona (Barcelonès) .............................................................Dies 20-31. V Fira de Consum Responsable i d’Economia Social i Solidària. www.bcn.cat
Lleida (Segrià).................................................................................................Dies 6/12-5/01. Mercat de Nadal. Tel. 902 25 00 50. www.turismedelleida.cat
Roda de Ter (Osona) ............................................................................................................................... Dies 27-30. Fira per Nadal. www.rodadeter.cat
Vic (Osona) ............................................................................................................................... Dies 6/12-4/01. Fira d’artesans de nadal. www.vic.cat

DIVERSOS
Barcelona (Barcelonès) ............................................Dies 30/11-2/02. Exposició de pessebre monumental al Museu Frederic Marès.  www.bcn.cat/nadal
Barcelona (Barcelonès) .........................................................................................Dies 14/12-12/01. Exposició ‘Pessebres en moviment’. www.bcn.cat
Barcelona (Barcelonès) ........................................................................ Dies 14/12-19/01. 24è Circ d’Hivern de l’Ateneu Popular 9 Barris. www.bcn.cat
Barcelona (Barcelonès) ................................................................................................Dies 29/11-6/01. Pessebre a la plaça Sant Jaume. www.bcn.cat
L’Espluga de Francolí (Conca de Barberà) ....................................................................................... Dia 29. El cant de la Sibil·la. www.esplugadefrancoli.cat
Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà) .....................................................................................................Dia 31. 7a Cursa de Sant Silvestre. www.esterrianeu.cat
Masdenverge (Montsià) ..................................................................................................Dia 28. Espectacle ‘Lo misteri de Nadal’. www.masdenverge.cat
El Pont de Suert (Alta Ribagorça) ................................ Dia 31. 12a Cursa de Sant Silvestre ‘La més freda’ i 8a Mini Sant Silvestre.  www.elpontdesuert.cat
Reus (Baix Camp) ......................................................................................................................................Dia 28. Gran concert d’any nou. www.reus.cat
Sant Carles de la Ràpita (Montsià).................................................................................................Dia 29. 2a Sant Silvestre Marítima. www.larapita.cat
Sant Jaume d’Enveja (Montsià) .......................................................................................... Dia 27. 1a Sant Silvestre a Sant Jaume. www.santjaume.cat
La Seu d’Urgell (Alt Urgell) ........................................................................................................................... Dia 31. 11a Sant Silvestre.  www.laseu.cat
Torredembarra (Tarragonès).................................................................................................................... Dia 1. 1er Bany de l’Any. www.torredembarra.cat
Vila-seca (Tarragonès) ............................................................................................. Dies 4/12-6/01. Pessebre de sorra de la Pineda. www.vila-seca.cat

Fonollosa va encetar, ahir,
una nova edició de la Nit Vi-
va, l’espectacle que recrea
la vida a pagès de fa més
d’un segle i que es pot tor-
nar a veure demà, diu-
menge i l’1 de gener en
dues sessions cada dia. Hi
participen més de dues-
centes persones de la vila
però també de Camps,
Aguilar de Segarra, Castell-
tallat i rodalies, que fan de
figurants en unes cinquan-
ta escenes estàtiques, mò-
bils o parlades en quadres
situats en cases i espais
centenaris del poble. Entre
les escenes destacades hi
ha la premsa d’oli, el celler i
la núvia (situades a l’inte-
rior de cases datades del se-
gle XVII), passant el rosari,
l’escola, la carboneria, el

forjador, les trementinai-
res... El recorregut trans-
corre per interiors però
també pels carrers i camps,
on el visitant trobarà altres
escenes, com ara el batre,
el mercat, la bugada, el car-

ro de la verema, la festa ma-
jor i la matança del porc.
També s’hi recrea el portal
de Betlem. Amb pa torrat
amb cansalada i allioli de
codony per a tots els visi-
tants.

a Fonollosa ofereix una nova edició de la Nit Viva, un
espectacle que recrea la vida a pagès de fa més d’un segle

L’antiga feina a
pagès, en directe

Redacció
FONOLLOSA

Fonollosa permet reviure oficis antics ■ JORDI PREÑANOSA

Declarada festa tradicio-
nal d’interès nacional de
Catalunya, la Festa del Pi
se celebra el mes de de-
sembre. L’acte més cone-
gut i freqüentat és el dia 30
al matí, quan se surt a ta-
llar el pi més bonic de la
contrada i s’ofereix enga-
lanat a la patrona, Santa
Coloma. Mentre es baixa
del poble, per anar a l’es-

glésia, es galeja amb trets
de trabucs i escopetes
d’avantcàrrega. La pro-
gramació va començar
ahir i s’allargarà fins al 31
de desembre. També hi ha
actes el 6 de gener, dia que
es tanca la celebració. Des-
prés de missa es despenja
el pi i es reparteixen les
branques i les pomes entre
els galejadors.

Centelles, a la recerca
del pi més bonic

cfarre
Resaltado
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TARRAGONA · Sant Agustí, 21 · Tel. 977 249 743
TORTOSA · D’en Carbó, 14 · Tel. 977 44 16 62 · Cervantes, 10 · Tel. 977 44 44 90
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CONSULTORIA INTEGRAL
per a pimes i patrimonis familiars

www.pontipujol.com · tel. 93 764 04 69

Puigdemont reclama
a Llarena que anul·li
la detenció i s’aparti
NO IMPARCIAL Demana al
jutge que deixi el cas perquè no
és imparcial i vol que desactivi
totes les ordres de crida i cerca

L’Audiencia Nacional
allibera els CDR Ferran
Jolis i Alexis Codina

P12

Les estacions d’esquí
s’ompliran fins a Reis
Bones perspectives d’ocupació tant
al Pirineu de Lleida com al de Girona

Turisme P14,15

Diversos departaments es traslladaran
al districte administratiu de la Marina

Infraestructures P8

El nou districte administratiu ■ JOSEP LOSADA

La gran mudança
de la Generalitat

Un any d’art: el balanç
dels professionals

Cultura i Espectacles P26,27

Les reflexions de deu historiadors,
crítics, periodistes, artistes i galeristes
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Entrevista Pedro Rodríguez

“Amb aquell
equip vam
fer feliç
molta
gent”
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an fascinant és la
història de la des-

coberta del dietari
com la lectura dels
apunts que Mercè Ju-
lià va escriure entre

l’octubre de 1917 i el desembre de
1922. Una burgeseta de 17 anys, filla
d’un fabricant de lones per a esparde-
nyes, que vivia al carrer Muntaner i feia
estades a la casa pairal de Montblanc.
Una vida monòtona, avorrida, fada,
amb alguna excursió que es convertia
en tot un esdeveniment, dues o tres
celebracions anuals, les festes que
conformaven el tomb de l’any, conver-
ses amb amigues, inicis de festeigs i
preocupacions tan transcendentals
com dur una mantellina o preparar el
vestit per a la seva entrada en la socie-
tat dels adults. ¿I per què és fascinant?
Perquè té la voluntat de relatar aquest
tedi, perquè té paper i sap escriure.
Perquè pensa que allò serà recordat i,
al mateix temps, té por que algú ho pu-
gui llegir algun dia. En tot cas, pensa,
ella ho recordarà: les alegries, quan es-
tigui abatuda; les tristeses, “aquest

temps d’incertitud”, quan estigui ale-
gre. I perquè escriu frases com aques-
ta: “La vida és molt aspra i espinosa i
de tortuosos viaranys.” O aquesta altra,
parlant de la nit de Nadal: “Ens sentim
més estretament units amb els nos-
tres morts i, acompanyada d’una certa
melangia, plana a casa l’alegria íntima.”
El filòleg Pep Vila va comprar el manus-
crit, sense saber quin misteri contenia
aquell quadern recobert de pergamí, i el
va compartir amb un altre filòleg, Enric
Prat, i amb la historiadora Rosa Maria
Gil. A poc a poc, el van anar desbros-
sant i van descobrir que aquella adoles-
cent es deia Mercè Julià. Van refer la se-
va aventura juvenil i la seva vida poste-
rior i, en una escena memorable, van
mostrar la cal·ligrafia de la mare, cent
anys després, a un seu fill que, alesho-
res, ja en tenia 86. Ara ens hi aboquem,
incrèduls, meravellats, uns lectors amb
qui la Mercè no comptava. Entrem en
les seves inquietuds moltes vegades
menors, fútils, frívoles, però també en
la consciència del seu patiment: “És ve-
rament desconcertant la rapiditat amb
què joies i penes es fan lloc en nostre
cor, empenyent-se unes a altres.”

T

Keep calm
Josep Maria Fonalleras

Temps
d’incertitud

¿I per què és fascinant?
Perquè té la voluntat de
relatar aquest tedi, perquè té
paper i sap escriure
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La vinyeta
Fer

 prop d’una preciosa fageda en
el territori de Harvard, a Massa-
chusetts, es conserva una casa

que va ser habitada per la família de
Louisa May Alcott, l’autora de Little
Women. És una casa molt austera per-
què, assumint que viurien en condi-
cions pròximes a la pobresa, els pares
de l’escriptora s’hi van instal·lar amb
les seves filles (quatre, com a la cèlebre
novel·la esmentada) per estar en con-
tacte ple amb la naturalesa i viure’n
dels fruits. Això perquè, d’acord amb la
filosofia transcendentalista d’Emerson
i de Thoureau, Abigal May i el pedagog
Amos Bronson Scott van voler formar
part d’una comunitat utòpica per dur
una existència harmoniosa amb l’en-
torn i les altres criatures de Déu. En
aquest paratge també hi havia una co-
munitat shaker, una mena de secta
cristiana originària d’Anglaterra que,
en ser-ne expulsada, va arribar als
EUA, on els seus membres van conti-
nuar practicant una forma de vida co-
munitària (i celibatària) establerta a
partir de la igualtat entre els sexes i
portadora d’uns valors absolutament
pacifistes. Convivint amb els shakers,

A

els Alcott van viure, doncs, a l’anome-
nat Fruitlands, un nom que volia ser-ho
per a un paradís, però que no va impe-
dir que els seus habitants haguessin
d’afrontar les dures condicions de la vi-
da hivernal a Massachusetts a mitjans
del segle XIX. Ho va relatar la mateixa
Louisa May Alcott a Fruitlands. Una
experiència transcendental.

Tot això que he explicat de Fruit-
lands, on ara hi ha un museu, ho sé
perquè ens hi va dur la meva amiga

Mercè, que no viu gaire lluny del lloc i
que, comentant el fet que Louise May
Alcott va lluitar en contra de l’esclavi-
tud i a favor del sufragisme de les do-
nes, ens va preguntar què en pensem
de Little Women. Faig extensiva la me-
va resposta: M’encanta des que vaig lle-
gir la novel·la, quan era una adolescent,
i tinc una certa feblesa per les seves
adaptacions cinematogràfiques, sobre-
tot la versió que, l’any 1933, va dirigir
George Cukor amb una vibrant Katha-
rine Hepburn encarnant Jo, la March
que vol ser escriptora i amb qui sempre
ens hem reconegut aquelles que, sense
importar-nos que ens diguessin “home-
nots”, no hem fet tot allò que ens deien
que havíem de fer pel fet de ser dones.
És per això que, de seguida que pugui
alliberar-me dels compromisos nada-
lencs, aniré a veure l’adaptació que
n’ha fet Greta Gerwig. Encara més pel
fet de saber que hi comparteixo la idea
que hi ha alguna cosa rara a Little Wo-
men per sota del seu aparent conven-
cionalisme domèstic, de la imatge de
postal de Nadal, del sentimentalisme
pel qual se l’ha menystingut. Deu tenir
a veure amb Fruitlands.

“Van voler
formar part d’una
comunitat utòpica
per dur una
existència
harmoniosa
amb l’entorn

Ombres d’hivern

L’escriptora que va viure a Fruitlands
Imma Merino
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Catalunya viu una emergèn-
cia residencial. Les xifres són

evidents. 14.000 famílies van ser
desnonades de casa seva l’any pas-
sat, majoritàriament per impossibi-
litat de fer front al preu del lloguer
que s’ha anat disparant de forma
clarament especulativa. Davant
aquesta veritable crisi humanitària
qualsevol administració està obli-
gada a actuar amb fermesa per es-
tablir accions pal·liatives. I el nou
decret de mesures urgents d’accés
a l’habitatge aprovat pel govern de
la Generalitat és una eina que per-
met anar en aquesta direcció.

En el decret destaca l’obligació
als grans tenidors de pisos –aquells
propietaris que en tenen més de 15,
i especialment els bancs i els fons
d’inversió– a oferir un lloguer social
a les famílies que acreditin mitjan-
çant els serveis socials una situació
de vulnerabilitat. Un lloguer adap-
tat a les possibilitats econòmiques
dels llogaters. També s’inscriuen al-
tres mesures, com ara la potencia-
ció de la construcció de l’habitatge
protegit, que tindrà un preu unificat
al conjunt de l’àrea metropolitana
de Barcelona. Com en qualsevol ini-
ciativa governamental caldrà fisca-
litzar-ne el compliment. Però el de-
cret respon a bona part de les de-
mandes dels moviments socials en
defensa de l’habitatge digne que
han pressionat amb la seva mobilit-
zació constant. I té un ampli suport
polític, ja que a més de les forces
del govern, JxCat i ERC, tindrà el su-
port d’altres, com ara el PSC o els
comuns. Un gran consens parla-
mentari i una connexió amb la so-
cietat civil que són ingredients fo-
namentals de la mesura i que l’an-
terior decret no tenia. Per això va
ser un encert que el govern el reti-
rés per presentar-ne ara un de nou,
millorat, i que serà un instrument
capital en la lluita contra la preca-
rietat social.

La lluita per
l’habitatge,
per decret

EDITORIAL

na de les preguntes més formu-
lades en els àpats nadalencs
d’enguany ha estat si hi haurà

investidura de Pedro Sánchez. Hi ha
qui la dona per feta sense saber ben bé
per què. A qui li agradaria que tirés en-
davant i qui no ho veu gens clar per-
què als socialistes, ni aigua. Però el
cert és que la investidura s’aguanta
d’un fil. Perquè l’acord està madur pe-
rò els d’Esquerra, com bona part dels
catalans, ja no es refien de Pedro Sán-
chez. I exigeixen garanties i coherèn-
cia. Que ERC hagi aconseguit portar el
PSOE a reconèixer el conflicte polític
entre Catalunya i l’Estat espanyol és
sorprenent. I que s’estigui obrint la via
per encarrilar el conflicte mitjançant
una taula de diàleg intergovernamen-
tal és encoratjador. Ara bé, és evident
que els socialistes ho fan per necessi-
tat i no per convicció, i això obliga a
una bestreta com a garantia. Que no
és altra que la rectificació en termes

U “O Sánchez
dona garanties a
ERC o pot anar a
terceres eleccions,
i fer el negoci d’en
Robert i les cabres

repressius canviant la posició sobre
els presos polítics i avalant la llibertat
d’Oriol Junqueras com a eurodiputat
reconeixent-li la immunitat. La incòg-
nita rau en si La Moncloa veu la sen-
tència del Tribunal de Luxemburg
com una oportunitat per desescalar el
conflicte o com un greuge al naciona-
lisme espanyol amb què els socialistes
han compartit deriva autoritària els
dos últims anys. El PSOE de Pedro

Sánchez és el mateix que el de García-
Page i Lambán. I al candidat poden
tremolar-li les cames. En aquest cas
l’única opció seria la convocatòria de
terceres eleccions, perquè sense avals
ERC difícilment l’investirà. Un esce-
nari imprevisible en què Sánchez té
clara una qüestió: que l’atac de la dre-
ta unionista serà igual d’implacable
amb investidura que sense. I a mi em
fa l’efecte que l’onada d’insults i des-
qualificacions són més suportables
com a president a tots els efectes que
en una tercera campanya electoral in-
certa i amb la ciutadania exhausta. Si
a sobre el recurs de Junqueras a Lu-
xemburg, en el cas que el Suprem no
el deixi anar al Parlament Europeu,
comporta igualment el seu allibera-
ment, Sánchez pot fer el negoci d’en
Robert i les cabres si no accedeix a les
demandes d’ERC. La investidura ha
estat la incògnita nadalenca, veurem
si els Reis d’Orient ens l’aclareixen.

Nadal, investidura i Reis
Ferran Espada / fespada@elpuntavui.cat

A la tres

Les cares de la notícia

Després d’ordenar violentes batudes contra els
manifestants pacífics convocats pel moviment
pro democràcia en diversos centres comercials
de Hong Kong, la cap del govern local va acusar
els “insensats i egoistes” manifestants d’haver
“arruïnat” les celebracions nadalenques.

CONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Curiós esperit nadalenc

L’AP-7 des de Tarragona fins a Alacant deixarà de
ser de pagament l’1 de gener, i així s’obre el pro-
cés d’alliberament d’altres peatges, però qui pa-
garà el manteniment d’aquestes vies d’altes pres-
tacions? Calvet diu que no es pot fer amb pressu-
postos públics i que l’Estat no pot obviar-ho.

-+=

-+=

Equilibris impossibles
Margarita Robles

Qui pagarà les autopistes?
Damià Calvet

-+=

Carrie Lam

Robles insta ERC a negociar sense esperar l’escrit
de l’advocacia general de l’Estat sobre la immuni-
tat de Junqueras (“Les qüestions jurídiques mai
són qüestions polítiques”, diu) i intenta calmar els
regionalistes afegint que el PSOE “negocia amb
sentit d’estat [...] i pensant en Espanya”.

MINISTRA DE DEFENSA EN FUNCIONS

CAP EXECUTIVA DE HONG KONG

http://epa.cat/c/ww7k4m
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De reüll
Marta Monedero

Reptes de la
nova dècada

es conseqüències de la caiguda de Lehman Brothers
en la dècada anterior, amb la transformació de

l’economia, la política i el món global. El terratrèmol
d’Haití, les primaveres àrabs, el gir cap a la dreta a
l’Amèrica Llatina, la mort de Bin Laden, els tirotejos als
EUA per falta de control de les armes. La retòrica de
Trump, imitada per altres populistes del planeta. El
renaixement de l’orgull rus i xinès. La constància de
Merkel en una Europa rovellada. El Brexit i l’auge dels
feixismes. Hong Kong i Catalunya.

Amb el tombant de dècada, els diaris
bullen fent balanç de com ha anat el
segon tram del segle XXI. Estem a
punt de girar full al 2019, l’any de
Blade Runner, amb la presència
tecnològica, la construcció de les
ciutats i el control del gran germà tal
com els preconitzava el film de
Ridley Scott. Potser perquè hi ha

modes que no són efímeres. És l’hora de fer balanç i és
l’hora de fer atenció a tres eixos que poden transformar la
dècada entrant. En primer lloc, vivim en un món on cada
cop hi ha més trànsit humà. La immigració i els refugiats
no disminuiran i la gestió d’aquesta fluxos és un reptes
indefugible. En segon lloc, creix la consciència que el món
serà sostenible o no serà (Greta Thunberg com a símbol
d’una generació). I, per últim, la presència de la mirada
feminista, més inclusiva i transversal, a l’hora d’entendre
la realitat. Treballar des dels tres factors serà, potser,
l’única manera de tirar endavant.

L

Migracions,
a crisi
climàtica i el
feminisme
marcaran els
anys vinents
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Embussos crònics per la
recuperació de la mobilitat
d’abans de la crisi, sense que
l’administració hagi fet els
deures.

10
anys

20
anys

Un suposat gihadista sembra
el pànic en un avió que estava
a punt d’aterrar a Detroit. Es
reforça la seguretat als
aeroports.

Una tempesta, “històrica i
excepcional”, amb vents de més
de 200 km/h, provoca més de
60 morts a França, Suïssa,
Alemanya i la Gran Bretanya.

Col·lapse viari Pànic a Detroit Vents huracanatsTal dia
com
avui fa...

ls vells revolucionaris observa-
ven les injustícies, les desigual-
tats creixents, les crueltats quo-

tidianes i afirmaven que les pròpies
contradiccions del sistema i els seus
conflictes inherents, ens acostaven in-
eludiblement a la seva fi. Sospiraven,
no sé si de forma condescendent o es-
perançada, i deien que el capitalisme
genera l’enemic que l’acabarà destru-
int, que no ho pot evitar i que la història
té una direcció clara i tot arribarà.
Eren fills d’aquells temps en què el fu-
tur era molt millor i no havien desco-
bert, encara, que si és cert que la histò-
ria avança, ho fa a un ritme molt allu-
nyat no només de la nostra cadència
vital sinó fins i tot de la nostra mirada
humana.

DURANT AQUESTS ANYS INTENSOS hem
vist i experimentat com el sistema té
recursos per perpetuar-se, per no per-
dre el control, per evitar que li esclatin
a la cara les tensions socials que gene-
ra. Hem vist com utilitza el populisme
feixista, o el neofeixisme o el protofei-
xisme com una xarxa de seguretat,

E com un instrument molt eficaç. Hem
vist com de la crisi econòmica, política i
social, han sorgit Bolsonaro, Trump,
Salvini o Abascal. Gentussa que a vega-
des ha accedit al poder però d’altres
han acomplert la seva missió simple-
ment espantant i condicionant el debat
polític, incorporant-hi oportunament
el racisme, la xenofòbia, la defensa del
darwinisme social, el nosaltres primer
o l’exaltació patriòtica allunyada de va-
lors humanistes.

EL CAPITALISME FINANCER, que no neces-
sita l’aportació del treball i per tant no
li cal ni la pròpia existència dels treba-
lladors, ens va sumir en una crisi que,
estranyament, hem acabat pagant nos-
altres. O gairebé tots nosaltres. S’han
degradat els sous i les condicions de
treball, les cobertures públiques, els
drets, les seguretats, la mobilitat social
i, per primera vegada a la història, els
fills viuran pitjor que els seus pares. Pe-
rò el sistema no només n’ha sortit in-

demne sinó que ha incrementat el seu
marge de benefici i la seva força. La in-
dignació amb els poders polítics, la
frustració, l’empobriment, la humilia-
ció de perdedors de la globalització, ha
deixat bona part del vot i de les volun-
tats en mans de neofeixistes o protofei-
xistes.

LA ULTRADRETA GUANYA PES a molts dels
indrets més castigats per la crisi. Que
se n’entenguin les causes però, no vol
dir que s’hagi de justificar de forma pa-
ternalista i benèvola. No s’aconsegueix
ser masclista o racista, o xenòfob, o
partidari de la mà de ferro i la limitació
de llibertats i drets, sense posar-hi part
d’un mateix. La pitjor part concreta-
ment. Ara bé, com a reacció visceral del
sistema, els Bolsonaros o Abascals,
amb la seva defensa del patriarcat, del
règim dominant, del model econòmic,
del model d’estat nació homogeni i tan-
cat, ens mostren, en oposició, quin són
els seus temors i les seves debilitats, i
per tant, quins haurien de ser els nos-
tres propòsits de lluita per a l’any vi-
nent i els que segueixen.

Enric Ramionet. Periodista

Les vísceres del sistema
Tribuna

orria el desembre
del 2013 quan Jor-

ge Fernández Díaz te-
nia un col·loqui amb
periodistes catalans a
la copa de Nadal de La

Moncloa convocada per Mariano Rajoy
i revelava una troballa sociològica:
aquell any les famílies catalanes no es
reunirien per culpa del procés. “I ho dic
des del coneixement de qui viu a Barce-
lona”, va afegir com a argument d’auto-
ritat per acreditar la tesi, obviant que
tenia al davant quatre periodistes nas-
cuts a Barcelona, als quals no va pre-
guntar quin era el seu cas. Sis anys
després d’aquella tesi mai refutada ni
per l’àngel Marcelo ni per cap sociòleg,
els catalans corren el risc de mirar-se el
melic de les pròpies discussions sense
atendre el drama de seure en una taula
per Nadal o Cap d’Any al sud de l’Ebre.
Que hi hagi presos i exiliats encén els
ànims catalans de qualsevol sobretaula
a favor i en contra, però: què no passa
quan algú cita la justícia europea al sud
de l’Ebre? “A Llarena i a Marchena no
me’ls toqueu, eh! Si no és per ells no sé

on seríem, perquè el Don Tancredo
aquell de La Moncloa”, exclama la mare
que ja no vota el PP i ara vota Vox. “Un
Spexit ens cal. Si Europa no ens vol,
ells s’ho perden!”, diu el pare atacant el
pernil. “Si fos Bèlgica només, però és
Bèlgica, el Regne Unit, Alemanya, Su-
ïssa...”, protesta la filla gran amb rebel-
lia adolescent. “A mi no em creieu quan
us dic que la professora d’anglès em té
mania, però a aquest Llarena li tenen
mania tots els que no parlen castellà,
no?”, brama el petit de la casa abans de
ser renyat. A les sobretaules catalanes, i
això no ho va dir Fernández Díaz, ni la
lectura aporta concòrdia: si la tieta re-
vela que llegeix L’encàrrec, de Xavier
Melero, rep l’hostil mirada del cunyat
que no va entendre mai la defensa tèc-
nica i que ara està llegint El judici de la
meva vida, de Jordi Pina. Al sud de
l’Ebre, però, al final es fa la pau. Quin
llibre publicat per un polític espanyol
fent autocrítica sobre els últims anys
us esteu llegint?, s’atreveix a preguntar
el cunyat més temerari. I el silenci es-
pès no es trenca fins que algú surt del
miratge i diu: “Va, hi hagi pau. Què us
sembla si brindem...”

C

Full de ruta
David Portabella

Discutir
per Nadal

Si que hi hagi presos i exiliats
encén els ànims catalans de
tota sobretaula, citar al sud
de l’Ebre la justícia europea...

Immunitat
i impunitat
b Em comença a molestar
que ciutadans cultes, tertu-
lians i magistrats s’entretin-
guin a explicar-nos als altres la
diferència entre aquests dos
conceptes, com si fóssim im-
bècils. Jo suggereixo que ho
expliquin de la forma següent:
Impunitat, és com el cas de
Felip, més conegut com El
Preparao I, que pot fer el que li
doni la gana, ser partidista,
sectari, presumptament fer
negocis com el seu pare li va
ensenyar, i no retre comptes.
El mateix cas d’aquests jutges
del Suprem que es permeten
tota classe de disbarats i, per
ignorància i mala fe, senten-
cien amb proves més aviat es-
cabroses. O el cas de Cs, Vox i
PP, partits amb indicis clars de
delinqüència, que es perme-
ten insultar a tort i a dret sen-
se que ningú els porti davant
del jutge per difamació. Im-
munitat és un dret sagrat, que

el que el deté, en el seu cas,
pot ser jutjat segons unes re-
gles concretes que tothom ha
de respectar, inclosos els jut-
ges capaços de enfonsar el
país abans de perdre la seva
toga i senyoria.
GERARD PALACÍN
Barcelona

New York i
Montserrat
b He pogut gaudir per uns
dies d’una ciutat com New
York. Tots la coneixem gràcies
al cine, diaris, televisió, etc.,
però fins que no ets al ventre
d’aquest monstre no et creus
el que veus i sents a dins teu.
No tinc paraules per definir-
ho. Només dir que una vegada
més la humanitat demostra
que té un poder increïble
quan vol mostrar la seva força
davant del món! Quina llàsti-
ma que no el faci servir per a
altres afers potser molt més
necessaris. I enmig d’aquell
caos, de persones, carrers,

cotxes, edificis que volen arri-
bar al cel, vaig pensar en les
muntanyes de Montserrat,
que també són molt majes-
tuoses i dignes de ser admira-
des com els gratacels de New
York. Uns monuments cons-
truïts pels homes i uns altres
creats per la natura però amb
una diferència clau: la natura
juga amb les seves lleis, i els
humans les desafiem sense
saber-ne ben bé els límits!
ALBERT ALTÉS SEGURA
Vic (Osona)

Fràgil
masculinitat
b La masculinitat és una
construcció social que s’as-
socia a persones predefini-
des com a homes i es con-
sidera part de la personali-
tat i essència d’aquestes.
Tanmateix, tot i que el ter-
me pot ser sinònim de co-
ratge, virilitat i força, per
què és tan fràgil? En inten-
tar fer els homes forts sota

la premissa d’ocultar les
emocions que els fan hu-
mans, creixen amb por
cap a la feminitat. Senti-
ments com la por, l’angoi-
xa, la debilitat o la insegu-
retat s’amaguen perquè
els converteixen en per-
sones vulnerables. Fins i
tot s’ha conduït a un ter-
reny encara més superflu
en què vestir amb peces
de color rosa, dir que un
altre noi és guapo o fer un
petó a un amic són accions
que trenquen els patrons
de comportament comu-
nament associats al gène-
re masculí. L’errada és
tractar d’apartar la femini-
tat de l’home, perquè tot
ésser està format amb
dues parts. I pensar que
actuar com una dona et
fa menys home és un símp-
toma de la societat mas-
clista i, per tant, homòfoba
en què vivim.
ALEJANDRO VERA SÁNCHEZ
Vilassar de Mar (Maresme)

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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Sísif
Jordi
Soler

ltim article de
l’any. Mentre es-

cric aquestes ratlles,
tot fa pensar que
aquest any no tan sols
canviarem d’any, sinó

que també canviarà la situació política
del nostre país i d’Espanya. Comencem
pels que manen. Després de quatre
anys de provisionalitat i d’eleccions
sense treva, els espanyols tindran final-
ment el seu govern gràcies a l’absten-
ció indispensable d’Esquerra. Els cata-
lans, de moment, només tindrem el
president Puigdemont i el conseller To-
ni Comín al Parlament Europeu. Bé, ja
sé que ja no són conseller ni president,
però els que vivim en un estat on costa
de creure a què diuen democràcia o a
qui diuen rei, els que només votem i
que tenim el privilegi d’opinar pública-
ment bé devem tenir també el dret a dir
conseller o president als que conside-
rem que ho són i no només als que to-
ca. De fet, visc a la Bisbal. Dia sí i dia
també, doncs, convisc amb un Borbó
més gran que no el que ara posa el cul a
sobre el tron d’Espanya. Jo també
m’apunto a la hipòtesi que el vicepresi-
dent Junqueras continuarà empreso-
nat un temps. Tant de bo m’equivoqui,
és clar. I podria ser perquè, com tants
altres tertulians, columnistes, analistes
polítics o senzillament polítics, em limi-
to a dir o a escriure el que penso avui:
no asseguro el que pot passar o el que
diré o escriuré d’aquí a uns dies. Si
quan va a Europa Espanya no controla
els jutges, què volen que controli jo?
Però si el vicepresident Junqueras po-
gués anar al Parlament Europeu com
qualsevol altre parlamentari, en gene-
ral, la gent d’aquest país seria un xic
més feliç, que és, de fet, del que es trac-
ta. I aquest país seria una mica més just
i un mica més lliure. I l’altre, Espanya, un
cop superat el xoc, es podria ressituar,
veure les enormes possibilitats que té i
creure un xic més en ella mateixa en
comptes de colonitzar els altres.

Ú

De set en set
Xavier Cortadellas

L’any vinent

Vicenç Viaplana, ARTISTA

“El relat de l’art català més recent està ple d’oblits i això es
posa un cop més en evidència en la col·lecció del Macba”

La frase del dia

enècia em serveix de nou
com a metàfora d’una Euro-
pa que necessita un nou pro-

jecte mosaic, no un líder ni un salvador
que vegi esbarzers cremant i porti no-
ves taules de la llei, sinó una unió políti-
ca reforçada que assumeixi que el futur
del continent passa per calmar les ai-
gües de la nostra llacuna i recuperar un
equilibri entre recursos naturals, ex-
plotació de l’home per l’home i millora
de la representativitat i participació
política”. Daniel Fernández. La Van-
guardia, 23 de novembre.

EL MÓN OCCIDENTAL, és a dir Europa, des
del segle XVI, quan els nous vaixells
van permetre travessar els oceans, es
va llançar a una conquesta i creixe-
ment per tenir accés a nous recursos, a
noves matèries primeres que després,
amb la revolució industrial, poguessin
ser transformades en béns que perme-
tessin la millora material de la humani-
tat. La nova riquesa generada va ser re-
partida de manera desigual entre colo-
nitzadors i colonitzats, els primers en
van gaudir, els segons en van patir.

AQUESTA “CONQUESTA” DEL MÓN per Eu-
ropa es va fer sense competència. La
Xina, que tenia tecnologia i mitjans per
fer-ho, hi va renunciar per voluntat
d’un emperador i una casta de govern
que van témer l’arribada del “món ex-
terior” i els canvis que podia suposar a
un estat que era, en la seva visió, el cen-
tre del món. Va preferir seguir el camí
del desenvolupament intern, de la con-
solidació del seu imperi, del qual eren
súbdits els estats perifèrics.

AQUEST PARADIGMA basat en el creixe-
ment, el control, la quantitat més que
la qualitat, que va ser només modulat
per l’avenç científic i tecnològic, es va
consolidar en tots els àmbits, de la
ciència a la tecnologia, de la política a
l’economia. Va consagrar el paradigma

“V “No hi pot haver estabilitat econòmica i
política si no hi ha creixement”; com
amb la bicicleta, o avances o caus. Ca-
lien líders que guiessin l’activitat políti-
ca i social, que acompanyessin el crei-
xement. Era un món en què els valors
masculins, la projecció del que és propi,
era el valor suprem. El comerç va ser
l’única pràctica que va modular aques-
ta projecció i explotació. Es va practi-
car, directament des de l’estat en el cas
d’Espanya i Portugal, virreis i governa-
dors, o des de societats mercantils, en
el cas del Regne Unit i Holanda, Com-
panyies d’Índies. L’efecte sobre les co-
lònies va ser similar; el benefici sobre la
metròpoli, diferent. El model mercan-
til era més eficient que l’estatal.

ENS HEM ACABAT EL MÓN. No és possible
créixer amb els models anteriors, per-
què per primera vegada vivim en un
planeta amb límits coneguts i no am-
pliables. Hem de conservar i millorar el
que tenim si no volem –i ho estem
fent– malbaratar-lo. Avui el concepte
de la sostenibilitat és omnipresent, ho
és per necessitat. L’única qüestió relle-
vant respecte dels que la deprecien o la
ignoren és quant temps més podran
mantenir aquesta posició en un entorn
progressivament més degradat per un
creixement desordenat i incontrolat.

“ESTEM MATANT EL PLANETA” és un clam
arreu, tan urgent i contundent com
nou, fins ara ni plantejat, ni prioritzat.
Quan parlem d’“economia circular”, re-
utilitzar el residu, no fem res més que
descriure el cercle constant i repetit de
la naturalesa. Les fulles dels arbres ca-
uen i es podreixen a terra per generar

nutrients que l’arbre torna a utilitzar...
És arribat el moment de mirar-nos més
a dintre per conservar el que tenim per
preservar el que som. Ser més de mira-
da interna que de projecció externa,
més de conservar i cuidar, que de con-
quistar, hi ha ja poc a conquistar... ex-
cepte el que es creï a través de la ciència
i la tecnologia.

EN AQUESTES NOVES CIRCUMSTÀNCIES i
entorn, la tecnologia permet produir a
mida, eliminar la necessitat del volum
per ser eficients, de donar respostes
particulars per interpel·lacions gene-
rals, de resoldre el genèric per l’especí-
fic. Se’n derivarien dues conseqüèn-
cies. Els valors socials del futur deixa-
ran de ser masculins com fins ara, la
projecció exterior i la conquesta, per
passar a ser més femenins, la conserva-
ció i la preservació. Menys lideratge ex-
plícit i més suggeriment, menys objec-
tius artificials i més objectius naturals,
lligats a la quotidianitat i recreats a
partir del que ja existeix. La segona
conseqüència és que, si això passa, Eu-
ropa té la seva oportunitat perquè en
tots els camps Europa té valors i rique-
sa, principis i pensament. La mirada
interna i l’explotació del que es té és el
camí que convé a Europa, cultivar i cui-
dar un camp conreat, més que llaurar-
ne un de nou.

EUROPA HA DE CONTRIBUIR a la projecció
d’aquests nous valors que van a favor
dels temps i sobretot a favor seu, mal-
grat Trump i el Partit Comunista Xi-
nès, el populisme i les receptes senzi-
lles per problemes complexos. Es ne-
cessita temps per demostrar el que és
cert, però encara no evident, es percep,
però encara no és explícit. La subtilitat
és tant un valor femení com una prova
d’intel·ligència... de civilització, que no
és altra cosa que l’evolució i la recreació
del pensament sobre el pensament,
més suggeriment que assertivitat.

Joaquim Coello Brufau. Enginyer

Ens hem acabat el món
Tribuna
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os grans edificis de cinc i
sis plantes de 46.000 me-
tres quadrats en total, a
més d’11.000 de soterranis

per a arxius i aparcament. Vora
270 milions d’arrendament a pagar
en vint anys, a raó de gairebé 13,5
l’any, segons el conveni signat amb
el propietari, Zumaran Inversiones
SL, de l’asseguradora Axa Real Es-
tate, que va guanyar el concurs pú-
blic convocat el juny del 2015 per
construir el complex. Més de 2.600
treballadors, que s’hi traslladaran
durant el primer semestre del
2020... L’últim consell executiu de
l’any va ratificar dimarts el llum
verd a una de les operacions més ge-
gantines que haurà afrontat l’admi-
nistració catalana, el trasllat d’ofici-
nes al que s’ha batejat com a prime-
ra fase del nou gran districte admi-
nistratiu construït al passeig de la
Zona Franca, al barri de la Marina
de Barcelona. “Es convertirà en la
seu més innovadora de l’adminis-
tració de la Generalitat i en una de

D
les seus corporatives de més dimen-
sió de la ciutat”, assegurava la co-
missió interdepartamental consti-
tuïda expressament, el Comitè Es-
tratègic d’Operacions de Concen-
tració de Dependències Adminis-
tratives de la Generalitat a Barcelo-
na, en una nota a l’abril, quan va
pactar l’ordre del trasllat a partir de
criteris contractuals, econòmics i
funcionals, i dels principis de racio-
nalització i optimització d’espais de
la Direcció General de Patrimoni.

L’operació té el seu origen en els
primers anys de la crisi econòmica,
que va obligar el govern a vendre di-
versos dels edificis més cèntrics que
ocupava a la capital per obtenir més
ingressos, en una època en què van
caure en picat, per complir els ob-
jectius d’estabilitat pressupostària.
La venda no es va notar en la pràcti-
ca perquè físicament les oficines no
es van moure, ja que van seguir on
eren pagant un lloguer. Això sí, el
Departament d’Economia i Hisen-
da llavors encapçalat per Andreu
Mas-Colell va endegar un ambiciós
projecte per traslladar les seus més
cares a una àrea de nova construc-

ció als afores, on ja hi havia altres
òrgans dependents del govern, com
el Cesicat i el CTTI. Ja amb Oriol
Junqueras a la conselleria, la prime-
ra fase dels treballs va començar el
setembre del 2016, mesos després
que s’estrenés en un altre edifici
just al costat de la nova seu de
l’Agència Tributària de Catalunya.

Els dos nous edificis s’han disse-
nyat pensant en l’eficiència i la co-
moditat dels treballadors, amb cri-
teris propis del segle XXI que supo-
sen espais més diàfans, sense barre-
res i amb llum natural, per promou-
re el treball en equip. El complex,
fàcilment accessible en bicicleta i
transport públic, té, a més, diverses
zones enjardinades, una àrea de
restauració, una sala d’actes poliva-
lent i espais per a activitats de for-
mació o innovació.

En aquesta primera fase, s’hi
traslladaran quatre departaments
gairebé sencers, començant a prin-
cipis de març pel de Justícia, que
ara té dependències repartides en-
tre cinc immobles, incloses, per
exemple, les direccions generals de
Memòria Democràtica i d’Afers Re-

ligiosos. El més significatiu, això sí,
és el de Vicepresidència, Economia
i Hisenda, repartit entre quatre ubi-
cacions més, i que abandonarà, per
exemple, l’històric edifici de la ram-
bla de Catalunya davant del qual
hi va haver la concentració del 20-S
del 2017 que manté a la presó els
Jordis, a més d’altres immobles com
el de la Gran Via, que acull l’Entitat
Autònoma de Jocs i Apostes i la Di-
recció General de Patrimoni. També
faran les maletes el Departament de
Polítiques Digitals i Administració
Pública, amb unitats en tres edificis,
com el més conegut de la Via Laie-
tana, i el d’Empresa i Coneixement
del carrer Pamplona, incloent-hi
l’Institut Català de l’Energia i l’Agèn-
cia Catalana del Consum.

Amb el trasllat, el govern calcula
que s’estalviarà uns 80 milions els
propers vint anys, ja que mantenir el
lloguer actual hauria costat uns 310
milions, fet que suposa un estalvi
d’uns 40, als quals cal afegir els que
provenen de la baixada de les despe-
ses de consergeria, manteniment,
seguretat, telefonia i electricitat per
la concentració dels serveis. ■

A punt de mudança
Òscar Palau
BARCELONA

Nova oficina
d’atenció
Dimarts, el govern
també va aprovar
crear 25 llocs de
treball per a la nova
Oficina d’Atenció
Ciutadana, igual-
ment pensada per
promoure l’auto-
gestió, que anirà a
la planta baixa que
uneix els dos edifi-
cis. Dels 25 llocs,
14 es cobriran de
seguida, ja que les
properes setma-
nes s’aprovarà el
decret de creació
d’una gerència de
serveis comuns
que se n’ocuparà.
El nou personal no
suposarà cap des-
pesa extra, ja que
s’assumirà amb re-
cursos propis dels
departaments
traslladats.

HOLA · L’últim consell executiu de l’any va ratificar el trasllat de departaments a la primera fase del districte administratiu del
barri de la Marina de Barcelona, que es farà del març al juny del 2020 ADEU · Els elegits són Justícia, Empresa i Coneixement,
Polítiques Digitals i Administració Pública i Vicepresidència i Economia i Hisenda, que deixaran les històriques seus del centre

El nou districte administratiu del passeig de la Zona Franca. Al costat, a dalt, la seu de l’antic Departament de Governació; a sota, les d’Economia i Justícia, que es deixaran ■ JOSEP LOSADA



A més de ser ministra de
Defensa en funcions del
govern de Pedro Sánchez,
Margarita Robles és una
magistrada en excedència
i ahir va combinar els seus
dos barrets professionals
per explicar com es viu a
l’executiu que ERC estigui
fent dependre la investi-
dura del que digui l’escrit
de l’advocacia general de
l’Estat sobre la immunitat
d’Oriol Junqueras. “Conec
molts dirigents d’ERC que
tenen una formació jurídi-
ca important i estic segura
que ells saben que unes
qüestions són les jurídi-
ques d’un procés judicial i
d’altres són les qüestions
polítiques; per tant, les ne-
gociacions sempre han de
ser en un àmbit polític al
marge de les dels proces-
sos judicials, que tenen els
seus ritmes”, va afirmar la
ministra Robles. L’escrit
que ha de presentar l’advo-
cacia –l’advocada general
de l’Estat és Consuelo Cas-

tro i l’advocada de l’Estat
de l’àrea penal és Rosa Ma-
ría Seoane– està encallat i
sense data, però el termini
legal venç el 2 de gener.

Tot i lloar el prestigi jurí-
dic dels dirigents d’ERC,
Robles va voler calmar la
ira de regionalistes com
ara el cantàbric Miguel Án-
gel Revilla –necessaris per
a la investidura– aclarint
que el PSOE “negocia amb
sentit d’estat i tenint pre-
sent l’interès general i pen-
sant en Espanya”. Després
d’advertir ERC que “les
qüestions jurídiques mai
són qüestions polítiques”,

Robles va donar per fet que
el Suprem obeirà el TJUE.
“No podem oblidar que ha
estat el Suprem el que ha
acudit al TJUE, és ell i nin-
gú més el que ha entès que
hi havia dubtes jurídics. I
l’última paraula la tindrà el
Suprem, que haurà d’apli-
car la sentència del TJUE”,
va dir. “En contra del que
diuen alguns, no és una
desqualificació d’Europa,
ha estat el Suprem el que
ha volgut anar a Europa”,
va reblar. ■

David Portabella
MADRID

a La ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, insta Esquerra Republicana a negociar
sense esperar el calendari judicial a L’escrit sobre la immunitat d’Oriol Junqueras està encallat

Sánchez nega intromissions
en l’advocacia estatal

El Congrés viu les festes de
Nadal en un clima insòlit per la
imprevisió de quan podria te-
nir lloc una investidura que els
mateixos negociadors no han
descartat que pogués ser el
30 de desembre –ara ja és un
escenari descartat– o el 5 de

Junqueras amb Rufián i Montse Bassa en el primer ple del Congrés de l’anterior legislatura ■ EPA

gener en plena vigília de Reis.
Després que fos la mateixa
presidenta del Congrés, Merit-
xell Batet, la que fes aprovar a
la mesa que el 28, 29 i 30 de
desembre fossin hàbils, tot in-
dica ara a la setmana poste-
rior a Reis. Qui obertament

aposta per deixar passar el 6
de gener és el portaveu del
PNB al Congrés, Aitor Este-
ban, que entén les “presses”
per tancar aviat un acord i evi-
tar “sorpreses” judicials que
l’amenacin. “Però formalment
tot seria molt més tranquil si

fos a partir del 8 de gener”, diu
Esteban. La investidura en què
treballen el PSOE i ERC seria a
la segona per majoria simple.

Dilluns, el republicà Sergi
Sabrià es va reunir a Madrid
amb Pablo Iglesias per avan-
çar en l’acord.

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

Investidura prèvia a Reis o després

“Qüestions jurídiques
mai són polítiques, i
l’última paraula és del
Suprem i ha d’aplicar
la sentència de la UE”
Margarita Robles
MINISTRA DE DEFENSA EN FUNCIONS

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

La frase
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La 106a edició del tradi-
cional concert de Sant Es-
teve del Palau de la Música
Catalana va acabar ahir al
vespre amb el desplega-
ment d’una gran pancarta
del Tsunami Democràtic i
moltes estelades i cartells
a favor de l’alliberament
dels presos polítics, du-
rant la interpretació d’El
cant de la senyera, de
Lluís Millet, seguida de
crits per la independència
de bona part del públic que
omplia aquest recinte his-
tòric per a la cultura i tam-

bé per a les reivindica-
cions del poble català.

En el concert, al qual va
assistir el president Quim
Torra, hi van actuar l’Or-
feó Català i tots els altres
components de la seva
gran família coral: el Cor
de Cambra del Palau de la
Música Catalana, el Cor
Jove de l’Orfeó Català, el
Cor de Noies de l’Orfeó Ca-
talà, el Cor Infantil de l’Or-
feó Català, el Cor Mitjans
de l’Orfeó Català i el Cor
Petits de l’Orfeó Català,
que, a més dels seus direc-
tors i directores respec-
tius, van tenir el britànic
Simon Halsey com a direc-
tor musical i artístic con-
junt. Dani Coma va ser el
director escènic d’aquest
concert, dedicat a les na-
dales populars catalanes i
d’arreu. ■

a Una pancarta i
moltes estelades hi
van acompanyar ‘El
cant de la senyera’

Redacció
BARCELONA

El Tsunami, per Sant Esteve, al Palau de la Música

El Palau de la Música, ahir durant la interpretació d’‘El cant de la senyera’ ■ TVC
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La defensa de Carles Puig-
demont ha posat per escrit
les conseqüències que per
al 130è president de la Ge-
neralitat –i eurodiputat
pendent de prendre pos-
sessió de l’escó el 13 de ge-
ner a Estrasburg– ha de te-
nir la sentència del Tribu-
nal de Justícia de la UE que
reconeix la immunitat
d’Oriol Junqueras: l’anul-
lació de les ordres de crida i
cerca tant al sud com al
nord dels Pirineus i que Pa-
blo Llarena, el jutge ins-
tructor, s’aparti del cas per
falta d’imparcialitat.

En l’escrit d’al·legacions
a Llarena, presentat ahir,

la defensa que lidera Gon-
zalo Boye sosté que l’ins-
tructor no pot fer res més
que ordenar el “sobrese-
ïment lliure” i “l’arxiva-
ment immediat” de la cau-
sa contra Puigdemont en
entendre que està blindat
per la immunitat parla-
mentària i que els fets im-
putats “no són constitu-
tius de cap delicte”. “Acla-
rit pel TJUE que el meu re-
presentant efectivament
ha adquirit plenament la
condició de diputat del
Parlament Europeu, poca
cosa més caldria discutir
sobre la procedència d’ai-
xecar totes les ordres de
detenció, presó o extradi-
ció”, afirma l’escrit de 63
pàgines. Si Llarena no

s’aparta, Boye insta el Su-
prem a recusar-lo. Segons
la defensa del president,
tant l’ordre espanyola com
l’euroordre han de ser
anul·lades perquè han es-
tat “dictades sense fona-
ment i sense la prèvia auto-
rització del Parlament Eu-
ropeu”, ja que el Suprem va
prescindir del suplicatori.

“Grolleria i il·legalitat”
La defensa de Puigdemont
ataca la posició que manté
la fiscalia, que amb Javier
Zaragoza com a ariet ha
desoït l’avís internacional i
ha exigit que es perseguei-
xi els “fugats” al preu d’ins-
tar a aixecar-los la immu-
nitat i sense assumir el re-
vés del TJUE amb la doctri-
na Junqueras. “No només
és extravagant, sinó que és
grollera i manifestament
il·legal”, etziba Boye als fis-
cals. Boye denuncia la
“mandra intel·lectual” de
Zaragoza per haver fet un
“copia i enganxa” de la re-
solució amb què el tribunal
del procés va rebutjar al
maig demanar el suplicato-
ri  al Congrés i el Senat per
continuar el judici contra
els llavors electes. ■

David Portabella
MADRID

Puigdemont vol que Llarena
anul·li la detenció i s’aparti
a La defensa del 130è president demana al jutge instructor que desactivi les ordres estatal i europea i
s’aparti per falta d’imparcialitat a Sol·licita l’arxivament de la causa i ataca la “il·legalitat” de la fiscalia

Puigdemont i Comín lluint les acreditacions temporals del Parlament Europeu ■ EFE



Només dos dels set mem-
bres dels CDR detinguts el
23 de setembre acusats de
formar part d’una organit-
zació terrorista que supo-
sadament planejava ac-
cions amb explosius com a
resposta a la sentència del
procés continuen encara a
Soto del Rel. Després que
divendres passat acordés
la llibertat sota una fiança
de 5.000 euros de Xavier
Buigas, Xavier Duch i
Eduardo Garzón, ahir la
sala penal de l’Audiencia
Nacional va dictar ordre
de llibertat per a Ferran
Jolis (també sota fiança de
5.000 euros) i Alexis Codi-
na, amb una fiança de
10.000 euros. Només con-
tinuen a la presó Germinal
Tomàs i Jordi Ros, al domi-
cili del qual, segons la in-
vestigació, es va trobar
material i documentació
que hauria d’haver servit,
segons la investigació, per
a la creació de material ex-
plosiu.

Mentre que la posada
en llibertat dels tres pri-
mers es va basar en el fet
que no havien participat
directament en la fabrica-
ció d’explosius, en el cas
d’Alexis Codina, detingut
a Sant Fost de Campsen-
telles, la sala constata “la
inexistència d’explosius
en el seu poder “ i afirma
que la investigació només
va trobar “substàncies
precursores”. Pel que fa a
Ferran Jolis, detingut a
Santa Perpètua de Mogo-
da i considerat el cap infor-
màtic i logístic del grup, la
sala també va optar ahir
per la llibertat amb fiança
en entendre que tampoc
havia participat directa-
ment en la fabricació d’ex-
plosius.

En tots dos casos, l’Au-
diència ha evitat pronun-
ciar-se sobre si els empre-
sonats formaven part d’u-
na organització amb acti-
vitats presumptament
terroristes. ■

Només dos dels set
CDR detinguts el 23-S
continuen presos
a Després d’alliberar-ne tres divendres passat, l’Audiència
dicta llibertat amb fiança per a Ferran Jolis i Alexis Codina

V.P.
BARCELONA

Els tres membres dels CDR alliberats divendres en el moment d’abandonar Soto del Real ■ ACN
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Turisme

Lleida preveu una bona
ocupació durant aquestes
festes. Passat Nadal i Sant
Esteve, ara s’espera una
allau de turistes per Cap
d’Any i Reis, especialment
a les zones del Pirineu
amb estacions d’esquí. La
millor ocupació es produi-
rà del 29 de desembre fins
al dimecres 1 de gener,
quan molts establiments
d’hoteleria, turisme rural
i apartaments turístics,
així com els bungalous si-
tuats a la trentena de càm-
pings del conjunt de la de-
marcació que estan oberts
per aquestes dates, posa-
ran el cartell de complet.
El Patronat de la Diputa-
ció de Lleida estima que la
mitjana d’ocupació turís-
tica de les festes haurà es-
tat a l’entorn del 80% i que
les estacions d’esquí aca-
baran venent més de
230.000 forfets, sempre
que les condicions meteo-
rològiques acompanyin.
La pluja del darrer cap de
setmana ha fet canviar les
bones perspectives que hi
havia per a les estacions de
nòrdic, que amb la situa-
ció actual només estaran
obertes per a usos turís-

tics i raquetes, com també
el complex d’alpí de Port
del Comte, que està ava-
luant la part que obrirà
aquests dies. En la matei-
xa situació es troba l’esta-
ció mixta de Tavascan. La
resta d’ instal·lacions d’al-
pí, Baqueira-Beret, Boí Ta-
üll, Espot i Port Ainé, dis-
posen de bons gruixos de
neu i afronten les festes
amb bons auguris.

Els dies que més s’om-
pliran les comarques de
Lleida són els que van del
29 de desembre fins a l’1
de gener. Pràcticament en
tots els sectors d’allotja-
ment turístic hi ha previs-

ta una ocupació entre el
95% i la plena ocupació
a les zones del Pirineu.
A partir del dia 2 de gener
i fins a la vigília de Reis,
es preveu que també tin-
gui un bon comporta-
ment, encara que inferior.
En conjunt, l’ocupació en-
tre el 2 i el 5 de gener es po-
dria situar al voltant del
70% a les zones amb esta-
cions d’esquí, i per sota a la
resta, en les diferents tipo-
logies d’allotjament turís-
tic reglat. El sector dels
bungalous està notant en
aquest tran d’abans de
Reis un increment en el
nombre de reserves, així
com els establiments de
turisme rural de la zona de
la plana de Lleida.

Comarques de Girona
També a les estacions d’es-
quí del Pirineu de Girona,
La Molina, Masella, Núria i
Vallter 2000 i la d’esquí
nòrdic Guils Fontanera,
les expectatives són bo-
nes, i també s’espera una
bona ocupació als hotels,
les cases rurals i els càm-
pings de muntanya.

La Federació d’Hostale-
ria de les comarques giro-
nines preveu una ocupa-
ció de fins al 80% durant
aquestes festes nadalen-

ques a l’interior i del 97%
la nit de Cap d’Any al Ripo-
llès i la Cerdanya. En can-
vi, s’espera menys afluèn-
cia durant la setmana de
Reis perquè la majoria
dels hotelers tancaran els
seus establiments per va-
cances. Per això, auguren
una ocupació del 70% a la
Cerdanya i el Ripollès i del
50% a la Garrotxa. Al lito-
ral, on només hi ha entre
un 20% i un 30% dels ho-
tels oberts, esperen una
ocupació aquesta setma-
na d’entre el 60% i el 70%.
Per Cap d’Any, en canvi,

preveuen una ocupació
d’entre el 90% i el 95% a
l’Alt Empordà, la Costa
Brava centre i sud.

El sector de la restaura-
ció gironina augura també
una bona ocupació per
aquestes dates i espera
més reserves entre demà i
el 31 de desembre, per ce-
lebrar la nit de Cap d’Any,
i l’1 de gener.

Per facilitar la connexió
amb la Cerdanya, Renfe
ha posat en servei el Tren
Blanc, que uneix Barcelo-
na i La Molina i Puigcerdà.
Aquest tren especial de la

línia R3 (l’Hospitalet de
Llobregat-Puigcerdà, per
Vic) circularà els caps de
setmana i festius i estarà
en funcionament fins al
13 d’abril.

Segons calculen els em-
presaris del sector, a Giro-
na la majoria de les esta-
des per aquestes dates són
d’entre dues i tres nits, i
els dies amb més ocupació
seran avui divendres i el
dimarts 31 de desembre.
Pel que fa al perfil del turis-
ta majoritari, seran pare-
lles i famílies catalanes,
principalment de la ciutat

Les estacions
d’esquí s’ompliran
fins al dia de Reis
a L’ocupació turística al Pirineu de Lleida serà del 80%
a Les comarques gironines vorejaran el ple d’ocupació per
Cap d’Any a El dia que més moviment hi haurà serà el 29

Mireia Rourera
BARCELONA
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MÉSTURISME

El Berguedà ha estat selec-
cionat com una de les 100
millors destinacions turísti-
ques sostenibles del món per
l’organització Green Destina-
tions. La tria mostra l’aposta
de la comarca pel turisme
sostenible i de serveis adap-
tats al medi ambient i que
busca clients que estiguin
conscienciats amb l’entorn.

Tiquet conjunt per visitar
tres temples de Barcelona

L’Institut per al Desenvolupa-
ment i la Promoció de l’Alt Piri-
neu i Aran (Idapa) ha editat la
guia Bones pràctiques infor-
matives a la muntanya. Con-
sells adreçats als agents lo-
cals per informar bé, prevenir
accidents i fomentar actituds
responsables, que recull 30
recomanacions per informar
sobre seguretat per contribuir

El Berguedà, la
millor destinació
sostenible

Per primera vegada, tres dels
principals temples amb atrac-
tiu turístic del centre de Bar-
celona posen en marxa una
iniciativa conjunta de promo-
ció. Sota la marca Medieval
Soul (‘ànima medieval’), ara es
pot adquirir una entrada con-
junta a la catedral de Barcelo-
na, la basílica de Santa Maria
del Mar i l’antic convent de

Guia per millorar la
seguretat a la muntanya

Sant Pau del Camp. La pers-
pectiva és que s’hi vagin afe-
gint les entrades a altres edifi-
cis eclesiàstics. Actualment,
cada any la catedral –un dels
edificis més concorreguts de
la ciutat– rep més de 2,5 mi-
lions de visites; Santa Maria
del Mar està tenint unes
75.000 entrades, i Sant Pau
del Camp, 10.000.

a reduir el nombre d’accidents
i de rescats, fomentar el res-
pecte dels visitants per la na-
tura i el patrimoni local i co-
municar de manera més efi-
caç per aconseguir que els
comportaments suggerits es
portin a la pràctica. L’objectiu
és orientar els guies perquè
puguin oferir als turistes la in-
formació més adequada.

La Pobla de Lillet, un destí
del Berguedà ■ EL PUNT AVUI

Les agències de
viatges ofereixen
moltes sortides a
països nòrdics aquest
any ■ JOSEP LOSADA
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15
euros costarà a partir de l’1
de gener un tiquet per visitar
Poblet, Santes Creus i Vallbo-
na de les Monges.

230.000
forfets preveuen vendre les
estacions d’esquí de Lleida
aquestes festes de Nadal.
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Les xifres
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