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ostarà molt om-
plir el buit que ha

deixat en aquestes
pàgines l’escriptora
Isabel-Clara Simó. Pe-
rò estic segura d’una

cosa: a ella li hauria agradat que qui li
agafés el relleu fos una veu femenina;
sempre havia reclamat més altaveus
per a les dones i ella predicava amb
l’exemple aprofitant tribunes i micrò-
fons per donar la seva opinió i fer-ho
des de conviccions feministes.

Hi pensava ahir, en la Simó, llegint
l’extens informe que ha elaborat el
col·lectiu #OnSónLesDones sobre la
presència de dones als espais d’opinió
als mitjans de comunicació catalans.
Un informe que dona dades precises
sobre el nombre de dones a les tertú-
lies televisives i radiofòniques i als es-
pais d’opinió dels diaris impresos i digi-
tals. Unes xifres que no fan quedar bé
a ningú: ni els mitjans que discriminen
la meitat de la població, ni una societat
que assumeix passivament que els
punts de vista que es difonguin sobre
el que passa al món siguin gairebé

sempre masculins. La mitjana de l’úl-
tim trimestre de 2019 revela que no-
més el 29% dels articles i interven-
cions dels mitjans van ser encarregats
a dones.

Els únics que en surten ben parats
són els mitjans de comunicació pú-
blics: les tertúlies de TV3, Catalunya
Ràdio i La 1 tenen l’índex més alt de
col·laboradores, amb un 41% de do-
nes. Ja sabem on són les dones,
doncs: als mitjans públics. Si Xavier
Graset, Quim Barnola, Elena García-
Melero i Roger Escapa troben opinado-
res i analistes, vol dir que existeixen i
que no hi ha excuses, és només qües-
tió de voluntat.

Des del mateix col·lectiu On Són les
Dones es pregunten per què no s’em-
peny els mitjans privats –especial-
ment si reben subvencions públiques–
a complir la llei d’igualtat efectiva de
dones i homes. “Les dones som més
llestes; ens hem hagut d’espavilar, com
fan tots els oprimits”, deia Isabel-Clara
Simó. Doncs caldrà que ens espavilem
més encara per reclamar la part del
pastís mediàtic que ens toca.

C

Keep calm
Marina Llansana

Ja sabem on
són les dones

La mitjana de l’últim
trimestre de 2019 revela que
només el 29% dels articles i
intervencions dels mitjans
van ser encarregats a dones

 la primavera, a la Xina, vaig pu-
jar i baixar satisfactòriament
els graons de la Gran Muralla

posats al servei dels turistes. Mentiria
si digués que l’ascensió no em va can-
sar, però no ho va fer exageradament.
D’altres van quedar més destrossats.
En cinc minuts vaig quedar refet.
També pensant: i quina necessitat hi
ha de fer l’ascensió? El panorama és
molt igual des de baix que des de dalt.
El turisme, i la humanitat en general,
se sent atret per les elevacions, per les
escales. Muntanya que veiem, munta-
nya que volem escalar. Piràmide que
graonada se’ns presenta, piràmide que
volem culminar. Els espeleòlegs hau-
rien de tenir la consideració d’escollits
entre els que porten la contrària.

M’hauria d’haver sorprès que dos
dies després d’haver pujat el tram de
la Muralla se’m fes una muntanya co-
brir un trajecte a peu pla d’uns tres-
cents metres. Em vaig sentir incòmo-
de, esbufegant, només volia arribar al
punt on ens esperaven els autobusos.
La meva germana Marta viu a Palma.
També a la primavera la vaig anar a
veure. Em recorda: “Et costava afegir-

A

te a les meves expedicions a peu.” És
una gran caminadora. Cada vespre,
sense fallar mai, emprèn una excursió
llarguíssima que la pot portar més en-
llà dels límits de la ciutat. Me n’anun-
ciava el trajecte, i ja em marejava. La
seguia per no disgustar-la. Em cansa-
va? Més aviat m’obsessionava i aterria
la possibilitat de no poder seguir. El
dia de final d’octubre que em van in-
gressar a l’hospital afectat d’una
anèmia aguda, no vaig dir la veritat a
la doctora que m’ha acabat tractant.
No feia només deu dies que em sentia
cansat. Els símptomes, ara ho he pen-
sat, es remuntaven a la primavera, a la

Xina, a Palma... A Pamplona. Com he
fet altres vegades, vaig acompanyar
uns familiars a cobrir uns trams del
Camí de Santiago. Em limito a acom-
panyar-los amb cotxe al punt on m’in-
diquen. Queda entès que jo no peregri-
no. No per cansament ni per res del
que porto dit fins ara sinó perquè soc
refractari als esforços i sacrificis fí-
sics. Aquest cop vam establir la base fi-
xa en un hotel de Pamplona. No en
vaig sortir en els dos dies. Davant un
plànol de la ciutat, tots els atractius
em semblaven lluny, i això que els
atractius estan concentrats gairebé en
un mateix lloc i l’hotel hi era a prop.
Em cansava només de pensar accedir-
hi. Em quedava a llegir els diaris al
vestíbul. Quan arribaven els caminai-
res, m’avergonyia.

Fan unes proves a la Marta per si
em pot aportar la medul·la òssia que
em falta. La Marta és filòloga catalana
del sector sever. Dintre del drama, es-
tà contenta. De ser decisiva per al ger-
mà i de poder dir per Palma i pertot
“medul·la òssia”, amb la geminada i les
esses ben marcades i els accents a lloc,
i no “mèdula ósea” com diu tothom.

Els símptomes, ara
ho he pensat, venen
de la primavera, de
la Xina, de Palma...

Vuits i nous

Medul·la òssia
Manuel Cuyàs
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l Departament d’Economia que
dirigeix el vicepresident Pere
Aragonès va explicar-nos fa uns

dies que l’última actualització de
l’anomenada balança fiscal indica que
el dèficit de Catalunya amb l’Estat va
ser de 16.803 milions d’euros en l’ex-
ercici del 2015, i 16.801 milions l’any
següent, els dos últims exercicis
comptabilitzats. Són diners dels im-
postos dels catalans que marxen i ja
els hem vist prou.

Si jo em digués Pere Aragonès i fos
vicepresident del govern i responsable
de fer quadrar els números de la Gene-
ralitat, probablement, com fa ell, do-
nades les circumstàncies miraria de
trobar diners sota les pedres. El que
procuraria evitar és que les pedres
anessin a parar al teulat del contri-
buent català. No soc pas contrari a
apujar impostos a les rendes més al-
tres i admeto que veure el senyor Sán-
chez Llibre emprenyat per aquest mo-

E “Pagarem més
per ingressar 573
milions extres quan,
del que ja paguem,
16.800 milions ni els
flairarem”

tiu em satisfà entre bastant i molt. Pe-
rò crec que en el debat generat
aquests dies, a banda d’haver d’escol-
tar bertranades indocumentades com
les de la Rahola, entre tots hem des-
viat l’atenció del problema real dels
impostos a Catalunya, que és que la
major part del que paguem s’evapora.
Segons les reformes pactades a finals
de l’any passat amb els comuns, quan

estiguin totes en marxa es recaptaran
573 milions extres anuals. És a dir,
ens rascarem més la butxaca per in-
gressar 573 milions extres mentre
que, del que ja paguem ara, 16.800 mi-
lions ni els flairarem.

No cal patir. Segur que a la mesa
que va negociar la investidura a Ma-
drid ho van tenir present. No surt als
papers, però confio que ho tinguin lli-
gat. Era un acord relativament senzill
d’assolir: no calia demanar ni la repú-
blica, ni la independència, ni un refe-
rèndum, ni el pacte fiscal, ni dos ous
ferrats. N’hi ha prou que Espanya
s’avingui a complir les seves lleis.

Fent un esforç d’empatia es pot as-
sumir l’emergència a la qual ha de fer
front el vicepresident Aragonès. Però
no cal entendre gaire de números per
constatar que, de moment, amb les
noves mesures pagarem una mica més
de beure que abans i continuarem
sent tan cornuts com sempre.

Apujar impostos
Carles Ribera / cribera@lrp.cat

A la tres

Pedro Sánchez ha de demos-
trar en els propers mesos si

vol passar a la història com l’esta-
dista que ha cercat una solució, que
serà referendada o no pels cata-
lans, per a l’encaix de Catalunya i
Espanya, o un altre polític aferrat a
la cadira que intentarà tirar la pilota
endavant. De les sortides de to de la
campanya electoral s’ha passat a
un llenguatge molt més moderat i,
amb l’acord amb, entre d’altres,
ERC, a proposar accions concretes,
com la taula de negociació entre
governs. Ara cal que aquestes pa-
raules i propostes passin a ser ac-
cions. És obvi que el futur d’aquesta
legislatura depèn d’això, però tam-
bé que la desídia amb què els po-
ders de l’Estat han tractat Catalu-
nya en els darrers anys, l’abandó
absolut, fa que hi hagi molta feina a
fer, d’entrada complir els propis
pressupostos i les lleis i sentències,
com ara les de dependència o les
referents a les beques.

Però no és només això, ja que
Catalunya es mereix que s’afrontin
tots els reptes que estan fent que la
seva productivitat i, per tant, la qua-
litat de vida dels seus ciutadans,
se’n ressenti. L’Estat ha de culminar
el traspàs de rodalies, ha de posar
fil a l’agulla al problema dels peat-
ges, ha de culminar infraestructu-
res bàsiques, com ara el desdobla-
ment de l’N-II, l’acabament de l’A-
27, del quart cinturó, els accessos
viaris i ferroviaris al port de Barce-
lona, la conversió del Prat en un
‘hub’ de veritat, eliminar del tot les
restes de la llei Wert, tractar les uni-
versitats com es mereixen, etcète-
ra. I si no és capaç de complir amb
tots aquests objectius, el que ha de
fer és posar-se d’acord amb la Ge-
neralitat i traspassar les infraes-
tructures o els serveis i la seva do-
tació econòmica perquè es puguin
gestionar des de la proximitat i el
coneixement.

Els deures
del govern
Sánchez

EDITORIAL

Les cares de la notícia

El doctor en filologia semítica és l’autor, amb l’his-
toriador Víctor Hurtado, de l’Atles d’història dels
jueus de Catalunya (Rafael Dalmau), una obra
magna que, amb 140 mapes i 30 taules, mostra la
presència dels jueus en terres catalanes des de
l’antiguitat tardana fins ara.

CANTAUTOR I EXDIPUTAT DEL PARLAMENT

La història dels jueus

El cantautor i exdiputat de JxSí va rebre l’encàrrec
del president Torra de liderar la posada en marxa
del procés constituent, un dels eixos d’aquesta le-
gislatura, que ara entra en la fase de participació
ciutadana que s’engegarà el mes que ve amb l’ob-
jectiu de fer una constitució de tots.

-+=

-+=

Via lliure a França
Carles Puigdemont

Constitució participativa
Lluís Llach

-+=

Manuel Forcano

Dues bones notícies per al president a l’exili; la pri-
mera, la confirmació del govern francès que “en cap
cas” se’l pot detenir durant la seva visita el mes que
ve a Perpinyà; la segona, el segon diari alemany
(Süddeutsche Zeitung), instant el Parlament Euro-
peu a frenar el suplicatori contra ell i Toni Comín.

PRESIDENT DE LA GENERALITAT A L’EXILI

DOCTOR EN FILOLOGIA SEMÍTICA
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Alguna cosa
queda

ollage’ d’un grup de joves que somriuen poc abans
d’ofegar-se, el 20 de juny del 2019, tot intentant

arribar a les Canàries des de la platja sahrauí de Dakhla.
L’anunci diu: “La Manada de Manresa a qui la justícia i el
govern protegeix.” Cinc amics es retraten a les portes del
Festival Wireless (Londres) el 2015 i un d’ells ho penja a
Instagram. L’estiu del 2019 la imatge es fa viral amb
aquesta explicació: “Els de l’Open Arms. Ni el meu profe
del gim té tanta musculatura.” A Fortaleza (Brasil) un jove
és assassinat per una banda el 30 de desembre del 2018,

l’escena es registra i més endavant
algú la recupera i la difon amb aquest
text: “Així són els MENA que ens
venen a pagar les pensions. No els
doneu l’esquena, hem d’estar
preparats per defensar la nostra
vida.” Debat d’investidura, 7 de gener
del 2020, un diputat inventa dades
per culpar els estrangers dels

delictes de gènere que precisament la seva formació no
reconeix. Disbarats que circulen per les xarxes i per alguns
parlaments traspassant les línies de la decència humana i
amb un propòsit ben precís: calumnia sense escrúpols
 –els més vulnerables, quina extraordinària valentia!–, que
alguna cosa realment maligna queda: odi, desconfiança,
enverinament personal i social. Contra les notícies falses i
pel dret a una informació veraç, contrastada i
compromesa amb el seu objectiu. Perquè les mentides
ens van deixant indefensos davant dels messies de torn,
l’horror, la guerra; de fet en són la seva primera víctima.

‘C

Calúmnies
contra
els més
vulnerables
per enverinar
la societat
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El sector del taxi torna a la vaga
contra la proposta de la
Generalitat per regular les VTC.
Rebutgen el termini de només
15 minuts.

10
anys

20
anys

Vic traspassa a Interior la
decisió sobre el padró. L’alcalde
vol saber si es pot empadronar
estrangers que no disposin del
visat.

L’especulació s’apodera de la
borsa i sacseja els valors
tecnològics, sobretot Abengoa,
amb oscil·lacions molt
importants.

En peu de guerra Sense papers EspeculacióTal dia
com
avui fa...

gradi més o
menys, Catalu-

nya és un país en què
el turisme és un sec-
tor estratègic, estratè-
gic perquè dona feina.

Al Pirineu en dona molta, més a l’hi-
vern que a l’estiu, però s’està treballant
per equilibrar una mica les coses. I un
d’aquests col·lectius són els monitors
que treballen amb els escolars, milers
cada any, que hi fan estades de neu.
Al llarg del Pirineu hi ha diverses enti-
tats que presten els seus serveis en
aquest àmbit a les estacions d’esquí
i, d’aquesta manera, fomenten que el
jovent pugui guanyar-se la vida sense
haver d’emigrar, cosa, però, que molts
cops acaba passant igualment per al-
tres motius. Si fa uns anys m’hagues-
sin dit que amb els meus impostos
ajudaria a mantenir sis estacions d’es-
quí al Pirineu, hauria respost que de
cap manera. Ara, si això serveix per al
reequilibri territorial del meu país, si ai-
xò és un petit granet de sorra –i par-
lant amb la gent del Pirineu, amb res-
ponsabilitats públiques o no, sembla

clar que sí– doncs, vinga, som-hi.
Ara resulta que l’empresa que gestio-

na aquest servei per a l’hotel que hi ha a
Port Ainé ha decidit prescindir de trenta
joves del Pallars, de trenta persones que
d’aquesta manera tenien garantida la
subsistència durant l’hivern. La Genera-
litat, propietària de l’estació, diu que pot
fer de mitjancera però que aquest és un
conflicte entre privats. Segurament, es-
trictament, jurídicament, té raó, però
sincerament, m’és igual. Els monitors
vinguts de fora tenen tot el dret a treba-
llar, és clar, però és que parlem d’una
instal·lació pública que ha de fer un ser-
vei públic, el reequilibri territorial, i no
pas negoci. No es tracta de posar als
concessionaris unes condicions draco-
nianes que els facin impossible subsis-
tir, però sí de deixar-los clar que, com hi
ha altres obligacions legals, la contrac-
tació de la gent de la zona és condició
sine qua non. I si cal, si us plau, refeu les
clàusules dels contractes. Perquè, si no
és així, els meus impostos els vull desti-
nar a altres coses, com ara iniciatives
per generar feina al Pirineu.

A

Full de ruta
Joan Rueda

Vergonya
a Port Ainé

No es pot permetre que els
joves monitors del Pallars
perdin la feina. Si tenim
estacions d’esquí ha de ser
per al reequilibri territorial,
i sense feina no és possible

“És a Madrid i no
a Catalunya on
s’utilitzen les veus
del 36 per
massacrar el rival

atalunya té un problema de convi-
vència però van haver de blindar
Tomás Guitarte per ser el traïdor

capaç de malvendre el país als genocides
de la veritat mentre des de l’ambó civil es
desqualificaven personalment amb pro-
clames guerracivilistes, però res, ja ho sa-
beu, és a Catalunya on tenim el contra-
temps ambiental a pesar que sigui a Ma-
drid on s’utilitzen les veus del 36 per mas-
sacrar el rival tot gesticulant a mode de
Millán Astray, i és que mentre Catalunya
té el drama d’apreciar com la llibertat
d’expressió política malviu despullada a
les cantonades per la coacció indepen-
dentista, des del Congrés es parla oberta-
ment d’un govern il·legítim sustentat per
comunistes de naturalesa estalinista,
etarres en general, i colpistes amb conte-
nidors. Així doncs, seguim amb la fal·làcia
d’una convivència trencada mentre ells
mateixos ressusciten dialèctiques apoca-
líptiques per conduir la ciutadania a la po-
larització maniquea, un relat modelat des
de Catalunya per aquells taronges que ini-
ciaren la batalla amb la fal·làcia del con-
flicte lingüístic, i que ara, àvids de ressus-
citar de les cendres, desglossen la crònica

C redundant de la fractura catalana quan
realment haurien de parlar simplement
de la tensió política pròpia d’una societat
marcada pels fets d’octubre del 17. Res
més que això. Un estrès que si ha trencat
alguna amistat és que deuria ser de cartró
pedra, i si ha rebentat alguna família és
que tampoc tenien ben entès el concepte
de família, perquè, sectaris a banda, te-
nim una majoria de població política-
ment cosmopolita que prioritza el valor
de la persona per sobre de les idees.

EN DEFINITIVA, JA SABEM que en política
l’abisme entre desig i realitat es sol salvar

robant el significat dels mots per dur la
veritat al propi terreny; així doncs, pot ar-
ribar a ser políticament comprensible
que la redundant fractura de la societat
catalana sigui reiterada per una dreta es-
panyola defensora de la sacrosanta uni-
tat. El problema arriba quan aquell que
volia portar Puigdemont a Madrid com
un trofeu personal mentre anhelava col-
locar en vermell la paraula referèndum
dins el Codi Penal tot repetint neuròtica-
ment fractura, fractura, fractura, ara
s’erigeixi com la solució a un conflicte ge-
nerat també per ell mateix. S’ha d’aprofi-
tar qualsevol intent de diàleg? Rotunda-
ment sí, sempre que es conegui el grau de
cinisme d’un megalòman capaç d’abraçar
aquell que no el deixava dormir per tal de
salvaguardar la seva ambició presiden-
cial. Per això ERC està transitant com un
trapezista per un fil mal tensat. Era ne-
cessari fer-ho, però si no sabem qui està
assegut a l’altre costat de la taula del cí-
nic, un fracàs inexorable ens durà a la lu-
cidesa de Jaime Gil de Biedma amb el seu
“De todas las historias de la Historia /
sin duda la más triste es la de España, /
porque termina mal.”

Frank Bayer. Professor

La taula de diàleg del cínic
Tribuna

Iqoxe, qui porta
el barret de
responsable?
b He vist per TV3 l’entrevista al
conseller delegat d’Iqoxe, l’em-
presa química que va explotar
aquest dimarts a Tarragona. No
va admetre expedients sancio-
nadors, no sabia les causes de
l’explosió, i es va queixar de no
haver rebut cap trucada de la
Generalitat. Sí que les havia re-
but, deia, del govern de l’Estat.
Al cap de poca estona de l’acci-
dent vàrem veure com mig go-
vern de Catalunya, president,
vicepresident i consellers amb
competències en emergències
i treball, eren al peu de la petro-
química. No van coincidir? No
es van donar a conèixer els
amos i directius de la multina-
cional? Tot sembla indicar que
la gravetat del succeït, tres per-
sones han perdut la vida, porta-
rà a un judici penal.

Sempre m’ha preocupat, en-
tre les empreses i administra-
cions –massa ocupades a sal-

var legalitats–, la manca d’una
responsabilitat moral de les
persones, començant pels
amos i directius, perquè les se-
ves accions o inaccions no pu-
guin representar un risc gairebé
sempre evitable. Passa sovint
que les sentències són el resul-
tat d’una responsabilitat jurídi-
ca, sempre posterior als fets, i,
per tant, vistes des de l’ètica
conseqüencialística. I des
d’aquesta lògica arriba on arri-
ba: no s’identifica els responsa-
bles. Qui porta el barret?
JOSEP ALEMANY I RIGOL
Vallirana (Baix Llobregat)

Ignorància,
irresponsabilitat
o connivència
b Hem arribat al 2020 i ara re-
sulta que s’han vulnerat els
drets dels energúmens que van
protagonitzar els vergonyosos
fets esdevinguts a Blanquerna
(Madrid) amb motiu de la cele-
bració de la Diada Nacional de
Catalunya del 2013. Increïble!

En conseqüència, el TC diu que
s’ha de repetir el judici. Inad-
missible! Arran d’aquell “es-
pectacle ultra”, el 15 de setem-
bre del 2013, escrivia: “La qües-
tió no és només il·legalitzar les
organitzacions de caràcter fei-
xista, sinó crear unes «esta-
des», «campaments» o «colò-
nies» a l’estil dels camps de
concentració, de trist record,
per tal de tenir l’oportunitat
d’experimentar en persona les
condicions que van haver de
patir i suportar tantes i tantes
víctimes del nazisme i altres rè-
gims afins. Els entusiastes de
les idees totalitàries haurien de
poder «gaudir» de tot allò que
els provoca admiració. [...] Fa-
rien bé el govern i la resta de
forces polítiques en prendre
mesures serioses respecte a ai-
xò i no veure en accions simi-
lars simples anècdotes o fets
aïllats. Ja fa massa temps que
determinats sectors de tots co-
neguts frivolitzen sobre el tema
a més de fer-ne ostentació pú-
blica sense la més mínima con-

seqüència, i això només s’expli-
ca des de la ignorància, la irres-
ponsabilitat o la connivència.”
Han passat set anys i estem
pitjor. A Alemanya, pel concep-
te que tenen de “memòria his-
tòrica”, s’hauria actuat amb
contundència des del principi.
JAUME FARRÉS
Olesa de Montserrat (B. Llobregat)

Homenatge a
Isabel-Clara Simó
b S’ha dit que el millor home-
natge que ara es pot fer a l’es-
criptora i periodista Isabel-Cla-
ra Simó és llegir-la o rellegir-la.
Som molts els que esperàvem
el seu nou llibre o article. Al cap
dels anys li havíem llegit molt.
Va escriure molt. No només era
una gran defensora de la seva
llengua, sinó també tractava els
temes més propers al seu mo-
ment, que eren també els nos-
tres.
EULÀLIA RODRÍGUEZ
Torroella de Montgrí i l’Estartit
(Baix Empordà)

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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“El PP és un partit zombi amb l’ànima contaminada per
Vox”

La frase del dia

ls escenaris canvien ara a una ve-
locitat vertiginosa. Els esdeveni-
ments a casa nostra ens preocu-

pen perquè ens afecten molt directa-
ment, però una mirada àmplia al món
que ens envolta ens fa veure que tots
els països passen per situacions impen-
sables fa només deu anys.

LA LLARGA ETAPA DE LA GUERRA FREDA

dividia el món entre les democràcies libe-
rals i els règims autoritaris comunistes
amb les variants de la Unió Soviètica i la Xi-
na. Per raons geogràfiques, ideològiques o
econòmiques, els dos models arrenglera-
ven la resta dels estats del planeta. Was-
hington, Moscou i Pequín eren els refe-
rents que subministraven recursos, idees i
estratègies. La desfeta incruenta de
l’URSS i la desintegració de l’imperi soviè-
tic van promoure teories que el món no te-
nia més remei que seguir les vies del libera-
lisme democràtic basat en el lliure comerç,
la desaparició de les fronteres i una gover-
nança sense control i sense contrapesos.
Els autors Ivan Krastev i Stephen Holmes
dibuixen un panorama inquietant i per-
torbador. En el llibre The Light that failed:
A Reckoning analitzen com en una gene-
ració des de la caiguda del mur de Berlín el
1989 les democràcies liberals han comen-
çat un suau declivi que ha portat Occident
a perdre la iniciativa o, si més no, a ser el re-
ferent indispensable per a la llibertat, la
pau i el progrés.

EL PRIMER FENOMEN el trobem a Europa,
on la fascinació dels països de l’est que s’ha-
vien aixoplugat durant cinquanta anys so-
ta el protectorat de Moscou es passaren vo-
luntàriament a l’estil de vida i a les demo-
cràcies parlamentàries imitant el que
tants anys havien sospirat des de l’oposició
a la dictadura comunista. Curiosament,
aquella ànsia imitadora de les democràcies
liberals s’ha anat transformat en una visió
il·liberal, tancada, lluny dels paràmetres
de París, Berlín i Moscou, apartant-se dels
paràmetres establerts per la UE

E

“Europa només
pot resistir les
envestides de fora
si manté els criteris
fundacionals de
llibertat, seguretat
jurídica, pluralisme
i estat del benestar

ELS GOVERNS d’Hongria, Polònia, Eslovà-
quia no volen saber res del que vingui del li-
beralisme occidental, majoritari al Parla-
ment Europeu i a les institucions de Brus-
sel·les. El que volem, diuen els Viktor Or-
bán d’Hongria i els Kaczynski de Polònia,
és no deixar-nos devorar per les modes i els
corrents polítics occidentals i continuar
sent nosaltres mateixos. Han conegut les
invasions de Rússia i d’Alemanya i no se’n
refien. La situació a Europa central és
d’una gran complexitat. El liberalisme que
en temps de Vaclav Havel havien importat
de les societats democràtiques occidentals
és percebut avui com un abandó del plura-
lisme substituint-lo per l’hegemonia.

DELS QUATRE ACTORS PRINCIPALS que es
reparteixen la influència i els interessos
del món, la Unió Europea és la que més
acusa el corrent il·liberal que s’ha establert
als Estats Units i a la Gran Bretanya i que
també impera a Rússia i a la Xina, amb tots
els matisos i diferències culturals i històri-
ques de cada una de les grans potències.
Una de les aportacions del llibre de Krastev
i Holmes és que la victòria de Donald
Trump el 2016 respon a la insistència que
els Estats Units han estat els grans perde-
dors al ser imitats per la resta del món, en

qüestions tecnològiques, empresarials i fi-
nanceres. Quan Donald Trump diu que
“primer és Amèrica” indica que per ell i els
seus partidaris nord-americans, els imita-
dors són una amenaça perquè aspiren a re-
emplaçar el model que imiten. Aquest re-
plegament nord-americà dels fòrums in-
ternacionals sobre el canvi climàtic, els tri-
bunals penals internacionals, l’intent de
canviar les regles del comerç internacio-
nals, la gradual desvinculació dels compro-
misos de la seguretat atlàntica... explica les
pors a perdre una hegemonia que se’ls es-
capa de les mans.

LES TESIS ENDOGÀMIQUES s’alimenten de
dos factors que han condicionat la política
de Trump en aquest mandat: la immigra-
ció i la presència de la Xina com un actor
principal en l’esfera internacional. Als im-
migrants se’ls fa fora o es construeix mi-
lers de quilòmetres de murs per barrar-los
el pas. Respecte als xinesos no hi ha més
remei que competir contra ells. Aquesta
batalla no es planteja avui des del camp de
la llibertat sinó des de governs eficients
que en el cas de la Xina estan controlats
per un Partit Comunista de 80 milions
d’afiliats i respecte a Rússia, per una casta
d’alts jerarques de l’economia i les empre-
ses energètiques que serveixen Putin per-
què els mantingui els privilegis.

LA DIFERÈNCIA amb Estats Units i Europa
és que en les democràcies liberals occiden-
tals, malgrat el declivi, encara hi ha mane-
res i contrapesos per evitar el que alguns
anomenen “autoritarisme democràtic” o
qui pensa que això de la separació de po-
ders podria ser prescindible totalment o
parcialment. L’inici del procés de l’impea-
chment contra Trump difícilment prospe-
rarà, però sí que és una prova que els meca-
nismes de control actuen quan ho han de
fer. Europa només pot resistir les envesti-
des de fora si manté els criteris fundacio-
nals de llibertat, seguretat jurídica, l’estat
del benestar i el pluralisme que permeti a
cada poble ser el que és i ha estat sempre.

El declivi liberal
Lluís Foix. Periodista

Tribuna

uan discutia
amb mon pare

–i discutíem força–,
ell solia adduir un
munt de dades per
demostrar que les

seves opinions eren correctes i les
meves, equivocades. A poc a poc
em vaig anar adonant que s’inven-
tava moltes d’aquestes dades so-
bre la marxa, per no haver d’adme-
tre que qui s’equivocava, de vega-
des, era ell. Anys després, vaig ar-
ribar a entendre aquest comporta-
ment un pèl excèntric millor, en
descobrir la síndrome de l’home
que té raó (right man syndrome),
formulada el 1954 per l’escriptor
americà de ciència-ficció A.E. van
Vogt i analitzada posteriorment
per l’assagista anglès Colin Wilson.
Segons ells, una característica típi-
ca de les persones que la pateixen
–que sovint tenen força poder– és
que si algú contradiu les seves te-
sis sovint perden els estreps, ja
que la seva necessitat de demos-
trar a ultrança que sempre tenen
la raó fa que s’empesquin informa-
ció tan falsa que s’allunya de qual-
sevol realitat comprovable. Encara
més: creure’s que un no s’equivoca
mai té un preu psicològic conside-
rable que fa que, tard o d’hora,
aquesta gent acabi fracassant, si-
gui professionalment o personal-
ment. Gent, vaticino, com ara Lla-
rena, el de les euroordres intermi-
nables; o bé Marchena, el de les in-
habilitacions més que qüestiona-
bles; o bé Arrimadas i Casado, els
dels exabruptes continus i vulgars
al Congrés dels Diputats; o bé Bor-
rell, el que escridassa els periodis-
tes que no li fan les preguntes que
ell vol sentir; o bé Buxadé, l’exfa-
langista que xiscla al Parlament
Europeu. Per exemple...

Q

De set en set
Matthew Tree

Homes drets
i fets



“Assegurar que arrenca la
negociació és el que hau-
ríem d’intentar”, adver-
teixen des del PSC quan
se’ls demana pels reptes
que haurà d’abordar a Ca-
talunya el govern de Pedro
Sánchez. Dubten que si-
gui possible iniciar el dià-
leg si el president Torra i el
govern català exigeixen
parlar només de l’exercici
de l’autodeterminació. El
govern socialista no es
cansa de repetir que no hi
haurà referèndum d’inde-
pendència, i s’avisa que
començar per aquí les
converses suposarà aca-
bar-les aviat. “D’acord.
Ens donem quinze dies
per parlar de l’autodeter-
minació però, quan ja han
passat i no has arribat a
cap acord, què fas? Passes
a una altra qüestió o ho
deixes córrer?”, es pre-
gunten des del PSC.

I també atribueixen un
segon obstacle a la part ca-
talana. Creuen que Torra i
JxCat no estan disposats a
cedir en res perquè ja riva-
litzen electoralment amb
ERC amb l’horitzó d’unes
eleccions “inevitables” i
que veuen relativament
properes quan es faci efec-
tiva la inhabilitació del
president per part del Su-
prem. Per això, conclo-
uen, ja en faran prou d’ini-

ciar un diàleg que descon-
fien que sigui possible
amb Torra en aquesta le-
gislatura catalana per mo-
tius preelectorals. Difícil-
ment hi haurà cap avenç
en les negociacions per-
què la incògnita electoral
no es resoldrà fins que es
conegui com Torra, el go-
vern i el Parlament respo-
nen al Suprem.

Sensibilitat pels presos
L’executiu de Pedro Sán-
chez confia fer avançar el
diàleg abordant afers pen-
dents i molt endarrerits
que Catalunya ha recla-
mat durant anys i en un
clima nou, més empàtic,
que l’obligarà a dur amb
tacte la qüestió dels pre-
sos i el respecte a drets po-
lítics i individuals. En

aquest sentit, ja s’ha en-
trevist un gir amb la nega-
tiva del PSC a acceptar la
suspensió del president
Torra dictada per la Junta
Electoral Central (JEC)
sense respectar les prer-
rogatives del Parlament i
sense que la sentència
contra ell sigui encara fer-
ma. Però també la disposi-
ció – inèdita fins ara– de la
fiscalia a aturar cautelar-
ment l’ordre de la JEC fins
que el Suprem no resolgui
el fons de la qüestió. De
fet, el nomenament de
l’exministra de Justícia
Dolores Delgado com a no-
va fiscal general de l’Estat
és un senyal que l’execu-
tiu de Sánchez intentarà
lligar més curt l’organis-
me que va iniciar totes les
acusacions que han aca-

bat empresonant els lí-
ders polítics catalans. Les
fonts del PSC alerten, pe-
rò, de falses expectatives i
recorden que la fiscal ge-
neral Segarra, també no-
menada per Sánchez, no
va aconseguir imposar el
seu criteri als fiscals del
Suprem i aquests van
mantenir l’acusació de se-
dició fins al final del judici.

Els socialistes catalans
admeten que el dels pre-
sos és un “problema que
cal abordar” i que l’execu-
tiu de Sánchez haurà
d’“estar més atent i ser
més escrupolós en la de-
fensa dels drets” del que
s’ha estat en tot el procés
polític i judicial fins ara.
Per exemple, no es porta-
rà als tribunals aquelles
qüestions que es poden
abordar per altres vies, pe-
rò també aquí posen el lí-
mit: el millor perquè no
s’obri cap altra via judicial
és que no es cometi “cap
delicte”.

La judicialització del
conflicte polític és un
camp de mines perquè les
institucions catalanes no
són els únics actors inde-
pendentistes i, des del re-
ferèndum i la declaració
d’independència, els dar-
rers dos anys han estat
plataformes civils com els
CDR o el Tsunami Demo-
cràtic els que han exercit
la desobediència en la pro-
testa al carrer. “Si ocupen

la pista de l’aeroport els
cau un puro que no s’aixe-
quen, i això no ho arregla
ningú. Ocupar la pista
d’un aeroport és delicte”,
adverteixen.

Tot i que abordar el pro-
blema dels presos sembla
tan insoluble com el de
l’autodeterminació, aquí
el discurs del govern espa-
nyol és més flexible i ara
també, més plural. La
Moncloa mai ha defensat
la via dels indults, però el
primer secretari del PSC,
Miquel Iceta, sí que l’havia
plantejada, fet que va cau-
sar rebombori mediàtic a
Madrid. Alguns dels pre-
sos, com l’exvicepresident
Junqueras, l’han rebutja-

da explícitament, i l’inde-
pendentisme només pren
en consideració pública-
ment una amnistia.

Però el govern espanyol
és avui una coalició del
PSOE amb Unides Po-
dem, i el seu soci català,
Catalunya en Comú, de-
fensa obertament explo-
rar la via més eficaç per-
què els nou dirigents em-
presonats surtin en lliber-
tat. Per exemple, la UGT
de Catalunya ja ha anun-
ciat que sol·licitarà l’in-
dult de l’exconsellera Do-
lors Bassa, exsecretària
general del sindicat a Gi-
rona. “El govern estudiarà
totes les peticions d’indult
si n’hi ha”, conclouen les

Xavier Miró
BARCELONA

CULMINACIÓ · Els socialistes volen deixar per al final el debat sobre l’Estatut de
Catalunya per no frustrar la negociació COMPETÈNCIES · Descartat cap acord
en autodeterminació, aspiren a refer relacions abordant una sortida per als presos,
un nou finançament, inversions i traspassos en infraestructures o competències

Avançar en el
diàleg amb tacte
pels presos

“És un govern ben equipat per
a la negociació d’afers prag-
màtics, concrets i amb una vi-
sió més oberta del que havíem
tingut fins ara”, s’afirma des
del PSC respecte de l’equip
ministerial amb què s’ha en-
voltat Pedro Sánchez. En una
entrevista informal amb els
periodistes acreditats a La
Moncloa, el president espa-
nyol avançava diumenge que
la interlocució amb Catalunya
serà responsabilitat seva per-
sonal, de la vicepresidenta

Carmen Calvo i dels ministres
Salvador Illa a Sanitat i Juan
Carlos Campo a Justícia de
manera més ocasional: “Illa és
molt més que ministre de Sa-
nitat, té un pes polític especí-
fic.” Però també la nova minis-
tra de Política Territorial, la ca-
nària Carolina Darias, tindrà
un paper en el debat territo-
rial. “És ‘ultraperifèrica’ com
es diuen els de les Canàries.
Té una visió de l’Estat molt
més diversa que d’altres”, ce-
lebren des del PSC.

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

Visió oberta i concreció d’acords

El nou executiu de
coalició entre el PSOE i
Unides Podem ■ ACN

Protecció Civil
activa l’alerta per
fort vent i neu que
es generalitza a
cotes baixes demà

Analitzem l’agenda
de diàleg i reptes
polítics, econòmics
i socials del govern
de Pedro Sánchez

Els reptes
del govern
espanyol
a Catalunya

Alerta de
llevantada
amb neu,
pluja i ventNacional
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fonts consultades. “Si
aquí tothom fos mínima-
ment seriós, el primer rep-
te seria el finançament”,
defensen els socialistes
catalans. Recorden que la
negociació d’un nou mo-
del està pendent des del
2014. En la Declaració de
Barcelona signada el 2017
pel PSOE i el PSC, i que
aquesta setmana el pri-
mer secretari dels socia-
listes catalans ha fet arri-
bar al president Torra i als
grups de JxCat, ERC i Ca-
talunya en Comú, s’hi afir-
ma que “el finançament
autonòmic està en l’ori-
gen de bona part dels pro-
blemes que hi ha en

aquests moments”, i es
planteja resoldre de ma-
nera “immediata” el dèfi-
cit de finançament de la
sanitat catalana i dels ser-
veis de la llei de dependèn-
cia. El document reconeix
que el problema és que el
cost del sistema públic de
salut “recau en excés” en
mans dels governs auto-
nòmics.

Rodalies i aeroport
A més de garantir el com-
pliment de la disposició
addicional tercera de l’Es-
tatut perquè l’Estat inver-
teixi en infraestructures
de Catalunya el que cor-

respon al PIB català, els
socialistes estan oberts a
negociar “la gestió de les
infraestructures”, és a dir,
completar el traspàs de la
xarxa ferroviària de roda-
lies –no només el servei si-
nó la infraestructura d’es-
tacions, vies i catenàries–
però també abordar la ges-
tió de l’aeroport.

Rodalies i aeroport
Tot i que no ho ha expres-
sat cap responsable del go-
vern espanyol o del PSOE,
ho esmentava aquesta
setmana com un exemple
hipotètic l’exconsellera i
diputada de JxCat Elsa
Artadi. Amb la intenció de
defensar que la taula de
diàleg entre governs s’ha
de limitar a resoldre les
qüestions de la fi de la re-
pressió i l’autodetermina-
ció, Artadi deia que, per
exemple, el futur de l’aero-
port no s’havia de tractar
en aquest espai sinó en al-
tres comissions ja esta-
blertes bilateralment.

La Declaració de Barce-
lona planteja una nova
normativa per a les enti-
tats locals que reconegui
la competència de la Ge-
neralitat en el finança-
ment, així com la conver-
sió de les províncies en ve-
gueries, però també can-
vis legislatius perquè el go-
vern català pugui “establir
i regular” tributs dels go-
verns locals. “Hi ha moltes
coses a parlar, però si vols
començar per la grossa, és
possible que no n’arreglis
ni una”, conclouen els so-
cialistes. ■

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

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

La prioritat és el
finançament o la
gestió de les
infraestructures

El diàleg impossible
L’APUNT dar, perquè el PSOE no ho acceptarà. Però pública-

ment Torra, JxCat i ERC no tenen pla B. El pla és am-
nistia i autodeterminació, dos compromisos que tot-
hom sap que el govern espanyol no té en compte. Lle-
vat que el pla sigui, de moment, el dels darrers dos
anys: guanyar temps preelectoral fins a la sentència
ferma del Suprem contra Torra.Xavier Miró

De “necessari i imprescindible” ha qualificat el diàleg
amb el nou govern espanyol el diputat de JxCat Albert
Batet. Segur que els adjectius els comparteixen a ERC,
al PSC i a Catalunya en Comú. Però és en l’únic que
estan d’acord, perquè no comparteixen sobre què s’ha
de dialogar. Per socialistes i comuns, exigir de comen-
çar per l’autodeterminació vol dir engegar-ho tot a ro-
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Executar els projectes
pendents, recursos i més
capacitat per decidir so-
bre la gestió són els pilars
fonamentals de les recla-
macions en matèria d’in-
fraestructures del govern
català, que té sobre la tau-
la temes urgents per abor-
dar amb el ministre de Fo-
ment, José Luis Ábalos.
Setmanes abans de la for-
mació del govern, el conse-
ller de Territori i Sosteni-
bilitat, Damià Calvet, in-
sistia en la necessitat de
reunir-se per desencallar
temes pendents.

La culminació del tras-
pàs de rodalies, encetat
ara fa deu anys però amb el
finançament pendent, és
una de les prioritats del go-
vern català per abordar
ara que ja hi ha govern a
Madrid. El conseller de
Territori i Sostenibilitat,
Damià Calvet, reclama
seure amb el Ministeri de
Fomento per concretar
com es fa front al dèficit ta-
rifari, la diferència entre el
que paguen els viatgers i el
cost real del servei, una
qüestió que no estava in-
closa en el traspàs, fa deu
anys, que va deixar en
mans d’Adif la gestió de la
infraestructura de vies,

estacions i material mòbil.
En tots aquests anys, tam-
poc van arribar les inver-
sions promeses per poder
millorar el servei. Dels
4.000 milions d’euros
anunciats per destinar a la
modernització i ampliació
de les infraestructures de
la xarxa de rodalies n’ha
arribat només el 14%, i la
llista de mancances és llar-
ga. Calvet descarta la pos-

sibilitat de parlar d’inver-
sions pendents de forma
individual amb Adif o bé
amb Renfe, que gestiona el
servei de rodalies. “Volem
parlar amb Foment d’igual
a igual per establir els ter-
mes del traspàs i que re-
percuteixin en acció de
Renfe i d’Adif”, deia fa uns
dies el conseller.

L’altra qüestió pendent
és el finançament del

manteniment i la millora
de les vies d’altes presta-
cions, autovies i autopis-
tes. Per a la Generalitat és
prioritari encetar el debat
el més aviat possible, ja
que en l’horitzó hi ha l’aca-
bament de la concessió de
la C-33 de Barcelona a
Montmeló i la C-32 entre
Montgat i Blanes l’any vi-
nent, i totes dues tenen
com a titular el govern ca-

talà. A aquestes autopis-
tes s’hi sumen vies de titu-
laritat estatal com ara el
tram de l’AP-7 entre Tar-
ragona i Alacant, que ja és
gratuïta des de primer
d’any, mentre que la resta
de l’autopista fins a la Jon-
quera ho serà l’any vinent,
juntament amb l’AP-2 en-
tre el Vendrell i Saragossa.

El govern de la Genera-
litat assegura que el model

de finançament públic de
les vies d’altes presta-
cions és “insostenible” i
que cal obrir el debat so-
bre altres models que per-
metin recaptar recursos
addicionals per mantenir
autopistes i autovies. La
convivència d’infraes-
tructures de titularitat es-
tatal amb d’altres que ges-
tiona la Generalitat re-
quereix un acord per im-
pulsar qualsevol canvi. En
aquest context, el conse-
ller de Territori insta els
responsables del govern
espanyol a seure a parlar-
ne i demana que el govern
de l’Estat “s’alineï amb Eu-
ropa i que puguem posar
calendari i concrecions a
la implantació de l’eurovi-
nyeta, amb el principi de
‘qui contamina paga’”.

Obres pendents
L’ampliació de l’aeroport
del Prat, que creix cada
any en nombre de passat-
gers, és un dels debats
pendents i una qüestió
sensible en plena emer-
gència climàtica. La Gene-
ralitat és crítica amb el
model de gestió d’Aena,
que considera que, en pa-
raules del secretari d’In-
fraestructures i Mobilitat
de la Generalitat, Isidre
Gavín, “des del punt de vis-
ta de govern és clarament
millorable perquè és mas-
sa centralitzat”.

D’infraestructures vià-
ries anunciades però pen-
dents d’executar o a mit-
ges, n’hi ha un bon grapat.
Falten els accessos viaris i
també ferroviaris al port
de Barcelona, el quart cin-
turó, trams del desdobla-
ment de l’N-II o l’enllaç de
l’A-2 amb l’AP-7, a més de
la connexió entre Valls i
Montblanc a través de l’au-
tovia A-27. ■

INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT

a Abordar el finançament de les vies d’altes prestacions ara que comencen a caducar els peatges és
prioritari per al govern català a Queden pendents d’acabar infraestructures viàries a diferents punts

Marta Membrives
BARCELONA

Territori reclama la culminació
del traspàs de rodalies

Els traspàs complet de rodalies és prioritari per al govern ■

La Generalitat de Catalunya
va declarar formalment
l’emergència climàtica el
maig passat i el novembre va
aprovar un decret llei de me-
sures urgents per l’emergèn-
cia climàtica i l’impuls a les
energies renovables. Ara, una
de les demandes del Depar-
tament de Territori i Sosteni-
bilitat al govern encapçalat
per Pedro Sánchez i que té
Teresa Ribera de vicepresi-
denta de Transició Ecològica,
és que aprovi una llei de canvi
climàtic ambiciosa, perquè
l’Estat encara no disposa de
marc legal en aquest àmbit
que permeti fer front a l’ob-
jectiu europeu d’eliminació
de les emissions de gasos
d’efecte hivernacle abans de
l’any 2050. També reclama

més finançament per a Cata-
lunya a través de la territoria-
lització del 0,7% de l’IRPF
que es destina a les entitats
ambientals per contribuir al
finançament d’associacions
que treballen en territori ca-
talà. Una altra de les peti-
cions és que Catalunya per-
cebi la part dels ingressos
que li correspon provinents
de les subhastes de drets
d’emissió de CO2. Segons
càlculs fets per l’Oficina Ca-
talana del Canvi Climàtic,
aquests recursos podrien re-
presentar uns 150 milions
d’euros que es podrien desti-
nar a combatre l’emergència
climàtica, que és una de les
prioritats expressades pel go-
vern de la Generalitat en
aquest mandat.

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

Més recursos pel canvi climàtic

L’administració de Justí-
cia a Catalunya és de les
més perjudicades pel tren-
cament de relacions insti-
tucionals (dins i fora del
país) arran de la declara-
ció d’independència i la ju-

dicialització de la crisi po-
lítica. Un exemple és que
la ministra Dolores Delga-
do en els seus darrers dos
anys al capdavant de Jus-
tícia només s’ha entrevis-
tat un cop amb la conselle-
ra homologa, Ester Cape-
lla. A més de refer ponts, el
nou ministre Juan Carlos

Campo té sobre la taula la
carta enviada a la seva an-
tecessora l’estiu passat en
què se li demana que assu-
meixi el cost dels nous jut-
jats que aprova per a Cata-
lunya ja que els dotze dar-
rers no poden ser costejats
si només hi aporten tres
milions d’euros respecte

als vuit que, assegura el
Departament, s’ha gastat
per posar en marxa els 14
aprovats el 2017. Catalu-
nya va ser la primera auto-
nomia a tenir competèn-
cies de Justícia, però ara
–sostenen– té pitjors con-
dicions que la resta, mal-
grat que cada any l’Estat

hi recapta 60 milions en
taxes judicials sense re-
vertir-les al territori, com
ara per ampliar la plantilla
de jutges, la més minsa. El
president del Consell de
l’Advocacia Catalana i de-
gà de Tarragona, Manel Al-
biac, aposta “per un gran
pacte de la justícia de tots
els operadors jurídics”.
Una bona mostra, sosté,
és el protocol per suspen-
dre judicis en cas de ma-
ternitat i defunció d’algun
familiar: “Visualitza la mo-
dernització del sector i
dignifica l’advocacia.” ■

Més inversions en nous jutjats
i els operadors reclamen acords

JUSTÍCIA

Mayte Piulachs
BARCELONA

Un expedient de judicis
ràpids per furt ■ J. RAMOS
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La derogació de la reforma
laboral del PP del 2012 i
l’increment progressiu del
salari mínim interprofes-
sional són dues de les ac-
tuacions en matèria labo-
ral de l’acord de coalició
entre el PSOE i Unides Po-
dem que ja s’han comen-
çat a treballar aquesta set-
mana que avui acaba, en
una reunió que va mante-
nir la ministra de Treball,
Yolanda Díaz, amb patro-
nal i sindicats, i que ha ser-
vit per començar a abor-
dar també el nou Estatut
dels Treballadors del segle
XXI, amb aspectes que es
volen canviar, com ara les
indemnitzacions per aco-
miadament. Més que deu-
res, doncs, és ja un work in
progress.

La patronal espanyola,
la CEOE, avisava que les
mesures incloses en
l’acord de coalició eleva-

ran la despesa social i po-
drien portar el dèficit pú-
blic al 3,5% del producte
interior brut (PIB), lluny
de les recomanacions de
contenció que marquen
des d’Europa. Tant la
CEOE com Foment del
Treball han qualificat la
reforma laboral del PP de
mesura “valenta” que va
contribuir a evitar que
moltes empreses tanques-
sin durant la crisi, però
justament aquesta era
una de les condicions po-
sades per Unides Podem a
l’hora de donar el sí a Sán-
chez, a més de ser una de

les grans reivindicacions
dels sindicats en els dar-
rers anys.

Per la vicepresidenta i
ministra d’Afers Econò-
mics i Transformació Digi-
tal, Nadia Calviño, la polí-
tica econòmica del govern
es guiarà amb una combi-
nació de disciplina fiscal
–amb la reducció del dèfi-
cit i el deute públic–, sensi-
bilitat social –per reduir la
desigualtat i el nivell into-
lerablement alt d’atur– i
reformes estructurals.

L’acord de govern sug-
gereix que la derogació de
la reforma laboral del
2012 (no de la reforma de
l’època de José Luis Rodrí-
guez Zapatero) serà com-
pleta, però s’han priorit-
zat punts com l’acomia-
dament per absentisme
causat per baixes per ma-
laltia, la recuperació de la
ultraactivitat dels conve-
nis (quan no s’han reno-
vat), la limitació de les
causes d’acomiadament i

l’eliminació de la prioritat
que tenien els convenis
d’empresa per sobre dels
convenis sectorials.

Amb el salari mínim in-
terprofessional (SMI), el
compromís és que al final
de la legislatura se situï en
el 60% del salari mitjà es-
panyol. De manera que el
que s’ha obert és una dis-
cussió entre agents so-

cials sobre quin és aquest
salari mitjà. Unides Po-
dem fixava en el seu pro-
grama electoral que el
SMI s’hauria de situar en
1.200 euros, mentre que
CCOO creu que el salari
mitjà està en 1.003 euros i
la UGT, que està en 1.150
i que l’any 2023 hauria
d’arribar als 1.250 euros
mensuals.

El mateix president Pe-
dro Sánchez va assegurar
dimarts que compliria la
seva paraula: “L’horitzó
està claríssim: el 60% del
salari mitjà al final de la
legislatura, i caldrà fer-ho
en el marc del diàleg so-
cial, amb empresaris i sin-
dicats.” Als primers, la
idea ja els comença a pro-
vocar al·lèrgia. ■

E. Garcia
BARCELONA

Pensions, SMI
i derogació de la
reforma laboral,
ja en marxa

ECONOMIA

a Les primeres accions en matèria d’economia s’orienten
també al nou Estatut dels Treballadors del segle XXI a Els
sindicats demanen que no s’ajorni la pujada total del SMI

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

La xifra

1.250
euros calcula el sindicat UGT
que s’haurà d’haver apujat el
salari mínim interprofessio-
nal l’any 2023.

El nou ministre de Seguretat
Social, José Luis Escrivá, té
en l’horitzó un dels reptes
més complicats de la legisla-
tura: reformar el sistema de
pensions de manera que si-
gui socialment i financera-
ment sostenible. Amb un
fons de reserva de la Segure-
tat Social en mínims històrics
i un dèficit de l’,14% del PIB
l’octubre del 2019, la reforma
de les pensions és una priori-
tat però també un problema

Pensionistes de Mollerussa, fent la partida diària, en una imatge d’arxiu ■ ARXIU / A.L.C.

financer per al país des de fa
anys. L’acord de govern de la
coalició preveia la derogació
tant de l’índex de revaloració
–vol tornar a actualitzar les
pensions d’acord amb el preu
de la vida o l’IPC– com del
factor de sostenibilitat. El mi-
nistre, però, també vol obrir
una “reflexió sobre el sistema
de previsió complementària”,
és a dir, plans de pensions
d’empresa.

En matèria fiscal i estabili-

tat pressupostària (l’aprova-
ció dels pressupostos gene-
rals de l’Estat serà el primer
repte de la ministra d’Hisen-
da, María Jesús Montero),
l’acord de govern preveu la
llei de prevenció i lluita contra
el frau fiscal, prohibició de
noves amnisties fiscals, aug-
ment del tipus impositiu per
a grans corporacions i reduc-
ció per a pimes, i augment de
l’IRPF per a rendes superiors
als 130.000 euros.

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

La reforma de les pensions, la fita més complicada

El nou ministre d’Univer-
sitats, Manuel Castells, té
un missatge dels rectors
catalans: cal una nova llei
d’universitats més flexible
que faciliti la creació de
nous títols i la contracta-

ció de docents, i que es do-
ni més autonomia en
aquest sentit a les univer-
sitats. Critiquen la separa-
ció de la universitat i la re-
cerca en dos ministeris, ja
que un 70% de la recerca
es fa als campus, i els rec-
tors esperen que hi hagi
una bona coordinació en-

tre els dos ministeris i amb
la Generalitat. Reclamen
que l’Estat no aprovi nor-
matives que afectin els
pressupostos universita-
ris sense aportar-hi recur-
sos i, en definitiva, un mi-
llor finançament. Cal tam-
bé que el ministeri faci
efectiu el traspàs pendent

de les beques università-
ries des del 2001.

Pel que fa a l’educació
no universitària, l’exigèn-
cia del conseller d’Educa-
ció, Josep Bargalló, és cla-
ra: el nou govern ha de re-
vertir “les involucions
educatives” i la “recentra-
lització’’ que va suposar
l’aprovació de la Lomqe,
popularment coneguda
com a llei Wert. Tot i que
s’han deixat sense efecte
nombrosos aspectes d’una
llei que va néixer amb vo-
luntat profundament re-
centralitzadora i que ata-

cava la immersió lingüísti-
ca, Bargalló es queixa dels
recursos presentats pel
govern espanyol els últims
anys contra normatives
de la Generalitat, i espera
que la ministra Isabel Ce-
laá els retiri. El conseller
desitja també estabilitat
perquè el nou govern assu-
meixi el compromís de re-
vertir algunes normati-
ves. El Consell de Minis-
tres de l’anterior i efímer
govern de Pedro Sánchez
va aprovar el febrer passat
el projecte de llei per modi-
ficar la Lomqe. ■

Rosa M. Bravo
BARCELONA

Les universitats volen
una llei més flexible

EDUCACIÓ

Un estudiant fent la
selectivitat ■ JUANMA RAMOS
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La llei estatal coneguda
popularment com a llei de
la dependència va entrar
en vigor el 2007 per aten-
dre i regular les presta-
cions a les persones que no
es poden valer per elles
mateixes. Des dels inicis la
seva aplicació ha estat
controvertida pels termi-
nis de les sol·licituds i les
llistes d’espera, però so-
bretot per la manca de fi-
nançament estatal que
hauria de ser a parts iguals

amb les aportacions que hi
fa la Generalitat. Des de la
conselleria d’Afers Socials
i Famílies confien que amb
l’entrada del nou govern
es posi fi a “l’infrafinança-
ment històric” d’aquest
servei de l’estat del benes-
tar. Segons dades del ma-
teix departament l’any
2019 va ser el de més in-
versió en dependència de
la història a Catalunya,
amb gairebé 1.500 milions
d’euros, dels quals l’apor-
tació estatal va ser de 172
milions.

L’altre gran repte social

és instar a reformar la llei
d’estrangeria per donar
sortida a les persones mi-
grants que arriben a Cata-
lunya i no tenen la possibi-
litat de regularitzar la seva
situació administrativa.
Les dificultats legals que
es troben impossibilita
que s’incorporin al mercat
laboral i els condemna a la
marginalitat i l’exclusió
social. Per als joves mi-
grats que arriben sols, uns
4.200 a final d’any, es de-
mana que puguin tenir un
permís de treball inicial
associat al de residència i

que quan superin la majo-
ria d’edat es faciliti la in-
corporació al mercat labo-
ral ja que ara és complicat
perquè necessiten un con-
tracte d’un any a jornada
completa per obtenir el
permís de treball.

La quantitat de sol·lici-
tuds de refugi registrades
a Catalunya no paren
d’augmentar i totes aque-

lles persones a qui es dene-
ga l’asil passen a engreixar
les xifres d’immigrants
sense papers. Des de la
conselleria es reclama un
traspàs efectiu de les com-
petències en matèria de
refugi i recuperar el pres-
supost del Fons d’Acollida
i Inclusió de persones im-
migrades, creat per llei, i
sense dotació. ■

Complir la llei de la
dependència i refer
la d’estrangeria

SERVEIS SOCIALS

a Urgeix un finançament públic per atendre el col·lectiu i
canvis legals per facilitar que els immigrants tinguin feina

Elena Ferran
BARCELONA

Les entitats socials aplega-
des a la Taula del Tercer Sec-
tor confien que els futurs
pressupostos del govern de
Pedro Sánchez prioritzin les
polítiques socials per lluitar
contra la pobresa i les desi-
gualtats. És un repte urgent,
tenint en compte que la taxa
de risc de pobresa a Catalu-
nya supera el 20% i la bretxa
de les desigualtats entre rics i
pobres no s’atura. Millorar les
polítiques d’habitatge, d’ocu-
pació i de migració i afavorir
les condicions per les perso-
nes amb discapacitat o de-
pendents són aspectes que
s’ha de prioritzar des del nou
executiu. Les entitats del ter-
cer sector confien que no hi
haurà problemes d’interlocu-
ció a partir d’ara pel fet que
les temàtiques socials quedin
repartides en diferents minis-
teris un dels quals encapçala
Pablo Iglesias.

Un dels reptes és reformar la llei d’estrangeria pels obstacles
que posa als immigrants a l’hora d’obtenir feina ■ M. LLADÓ

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

La lluita contra
la pobresa i les
desigualtats
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La institució pública del
país amb els comptes més
sanejats, l’Ajuntament de
Barcelona, ho seria més
encara si l’Estat espanyol
hagués complert al peu de
la lletra els acords de fi-
nançament pactats fa
anys i desatesos durant els
mandats de Mariano Ra-
joy. Transport públic i in-
fraestructures culturals
són el principal greuge de
finançament que té viu
Barcelona amb el govern
d’Espanya pel que fa a les
aportacions directes, és a
dir, diners que es reben
per dur a terme una acti-
vitat concreta. A aquesta
mancança, cal afegir-hi la
necessitat d’activar un
conjunt d’infraestructu-
res de finançament esta-
tal que o estan a mig fer o
encara són un simple pro-
jecte damunt la taula del
ministeri corresponent.

El transport públic de
la gran Barcelona es finan-
ça a través de l’ens mixt
de l’Autoritat del Trans-
port Metropolità, en què
les aportacions de l’Ajun-
tament de Barcelona són
les que més s’han incre-
mentat en els últims anys,
molt més que les de la
Generalitat. En canvi, en

aquest context d’una ne-
cessitat peremptòria de
potenciar el transport pú-
blic per fer front als nous
reptes d’una mobilitat ne-
ta, les aportacions de l’Es-
tat espanyol han anat a
la baixa. Recuperar el ni-
vell inversor de l’Estat en
transport serà, doncs, una
de les prioritats de nego-
ciació amb el ministeri de
José Luis Ábalos.

En l’àmbit del transport
i la mobilitat, hi haurà so-
bre la taula el tema sem-
pre pendent de la millora
de la xarxa de rodalies,
qüestió sobre la qual l’ex-
conseller del govern català
Pere Macias té ultimat un
pla de millora per encàrrec
del ministeri que s’hauria
de fer públic aviat. En el
capítol extens dels greu-
ges ferroviaris, també hi
ha la inacabada i aparent-
ment inacabable estació
de la Sagrera, per a l’alta
velocitat, i la culminació
de tot el triangle ferroviari
del nord de Barcelona, que
implica també la millora
del trànsit de trens de ro-
dalies i la reurbanització
de la zona amb la creació
d’un gran parc urbà.

La gran infraestructura
pendent que afecta la mo-
bilitat convencional, la
dels vehicles, és la millora
de la ronda litoral al seu

pas per Montjuïc. És un
coll d’ampolla enquistat i
per al qual l’últim ministre
de Foment del PP, Íñigo
de la Serna, va presentar
una solució “consensua-
da” amb l’Ajuntament, pe-
rò que amb la moció de
censura i l’entrada dels so-
cialistes al govern espa-
nyol ha quedat al calaix.

Barcelona i l’Estat tam-
bé hauran de parlar de
l’aeroport Josep Tarrade-

llas i del port de la ciutat.
La política de combatre la
situació d’emergència cli-
màtica promoguda per
l’alcaldessa Ada Colau s’ha
fixat com a objectiu una
contenció del creixement
d’aquestes dues grans in-
fraestructures.

En un altre àmbit, la re-
cuperació del conveni de
cocapitalitat cultural que
al seu dia va signar amb
Barcelona el govern de Jo-

sé Luis Zapatero ha de ser
un objectiu assumible per
a l’executiu de coalició
d’esquerres de Barcelona
que va incorporar aquest
propòsit en l’acord progra-
màtic de govern. Els co-
muns i els socialistes hi es-
tan d’acord a Catalunya;
per tant, hauria de ser més
fàcil de traslladar la matei-
xa entesa a Madrid.

Els diners de la cocapi-
talitat han de servir per

potenciar infraestructu-
res culturals com ara el
Mercat de les Flors, el Mu-
seu Picasso i l’Auditori,
entre d’altres. Com a refe-
rència del que podria su-
posar, hi ha l’últim man-
dat de Jordi Hereu, quan
entre el 2007 i el 2011
Barcelona va rebre 20 mi-
lions d’euros en aquest
concepte.

Nou cicle polític
Més enllà de la discussió
per inversions concretes,
la presència de Podem en
el govern espanyol i el nou
cicle polític que ara s’obre
també hauria de servir de
palanca per fer possible di-
versos canvis en políti-
ques públiques estratègi-
ques. Aquest és el cas d’un
dels objectius de mandat
del govern d’esquerres de
Barcelona en l’àmbit de
l’habitatge, senya identifi-
cativa de la lluita política
d’Ada Colau.

Es tracta d’aconseguir
una modificació de la legis-
lació del lloguer, d’àmbit
estatal, per tal que els mu-
nicipis puguin intervenir
en la regulació i contenció
dels preus limitant-ne les
pujades abusives. El mo-
del proposat és similar al
que ja s’aplica a la ciutat de
Berlín.

L’alcaldessa Ada Colau
també s’ha plantejat el
repte d’aprofitar el nou ci-
cle polític per canviar les
normes generals del joc, és
a dir, aconseguir un nou
marc de finançament mu-
nicipal. L’actual estruc-
tura econòmica dels mu-
nicipis es troba encotilla-
da encara per la llei que al
seu dia va dictar el govern
del PP dins l’ofensiva de
la contenció del ministre
Cristóbal Montoro. ■

Jordi Panyella
BARCELONA

a L’Estat ha desatès el seu compromís amb el finançament de la xarxa de metro i bus a través de
l’ATM a Ada Colau vol negociar un canvi de finançament municipal i competències en habitatge

La capital vol diners per al
transport públic i la cultura

BARCELONA

La presidenta de TMB, Rosa Alarcón, presentant noves unitats de metro ■ J. RAMOS / ARXIU

La inversió pública estatal
en ciència està estancada
en nivells del 2012. De fet,
mentre que la majoria dels
països europeus hi apos-
ten econòmicament en
considerar-la un tractor

de l’economia, el govern de
l’Estat n’ha retallat la in-
versió els últims anys. Ac-
tualment hi dedica un
1,20% del PIB, i se situa a
anys llum del 3% que pro-
posava la Unió Europea
com a objectiu per al 2020.

Així doncs, creure en
les possibilitats de la recer-

ca i dedicar-hi diners en
comptes de bones parau-
les i cares mediàtiques,
com ara la del ministre i
exastronauta Pedro Du-
que, és la gran assignatura
pendent de Pedro Sán-
chez en aquest camp.

A més, el govern té al-
tres temes pendents, com

ara la històrica reclamació
del govern català de refi-
nançar i condonar parcial-
ment el deute que tenen
els parcs científics i tecno-
lògics de les universitats
públiques amb l’Estat. La
xifra se situa al voltant
dels 200 milions d’euros i
la Generalitat considera
que és fruit d’un error en el
model de finançament
d’unes infraestructures
que impulsen l’activitat
econòmica local i connec-
ten la gran empresa amb
la innovació.

En el mateix sentit, el

govern de l’Estat haurà de
continuar mantenint el
compromís amb el finan-
çament de dues grans in-
fraestructures científi-
ques compartides entre la
Generalitat i l’Estat que
estan en ple creixement:
el sincrotró Alba i el Barce-
lona Supercomputing
Center. Finalment, el sec-
tor també considera un er-
ror haver revertit la deci-
sió de crear un ministeri
que reunís ciència amb in-
novació i universitats, que
era una vella reclamació
assolida per fi el 2018. ■

X. Aguilar
BARCELONA

Situar la inversió
pública al nivell europeu

RECERCA

El superordinador ‘Mare
Nostrum’ està en expansió ■
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El Ministeri de Cultura té
molts deutes amb Catalu-
nya. Des del Departament,
per ara, s’excusen de fer
públic un llistat que ja exis-
teix perquè se’ls anirà
plantejant en les futures
taules de treball. Sí que hi
ha consens majoritari en-
tre els representants dels
consorcis en què l’Estat in-
tervé que reverteixi les
condicions a les d’abans de
la crisi. La llei de mecenat-
ge és un deure endèmic
que mai no acaben de re-
soldre els ministres de Cul-
tura i que ara també rep
Rodríguez Uribes de la mà
de José Guirao.

Valentí Oviedo, director
general del Gran Teatre

del Liceu, demana que la
futura llei del mecenatge
porti incorporada una par-
tida per fer una campanya
de sensibilització per re-
forçar que la cultura és la
quarta pota de l’estat del
benestar. Demana estabi-
litat econòmica, disposar
d’una aportació extraordi-
nària per desenvolupar
projectes d’òpera (“només
promovent el talent del

país podem exportar-lo”),
que el Liceu sigui una base
de producció i un suport
explícit al desenvolupa-
ment de les institucions en
l’àmbit digital. En aquest
sentit, Joan Oller, director
general del Palau de la Mú-
sica, també veu la necessi-
tat d’establir un control en
la revenda d’entrades en
l’espai digital. Oller defen-
sa que l’Estat espanyol im-
pulsi la internacionalitza-
ció de la cultura catalana
amb la mateixa potència
que es fa a Madrid. L’incre-
ment en cultura perme-
tria recuperar l’aportació
que feia el Ministeri abans
de la crisi (que era més del
doble que l’actual). El me-
cenatge ha de permetre
donar el valor de la cultura
per cohesionar la societat.

De fet, Oller demana pro-
grames transversals de
cultura, educació i projec-
tes socials, “tres eixos que,
a hores d’ara, ja són indis-
sociables”. També Ferran
Barenblit, director del
Macba, apel·la a la cultura
com un dret de la ciutada-
nia. Per al Macba en parti-
cular, esperen que donin
suport a l’estratègia per a
l’ampliació del museu per

al 2022, així com recupe-
rar les aportacions
d’abans de la crisi.

Des del MNAC confien
que el nou govern espanyol
permeti un augment de les
aportacions de cultura.
Concretament, el seu di-
rector, Pepe Serra, dema-
na que també s’incremen-
tin les aportacions a Cata-
lunya. Pel que fa als con-
sorcis, que les aportacions

estiguin a l’alçada del pres-
tigi de les institucions.

El Mercat de les Flors es
va transformar en Casa de
la Dansa i referent de la
producció de dansa esta-
tal. Tot i que l’Estat mai no
s’hagi incorporat al con-
sorci, el compromís era
que aportaria el 33% del
pressupost anual. A hores
d’ara, hi aporta només el
5% del total. ■

J. Bordes
BARCELONA

Recuperar les
aportacions 
als consorcis
a A més d’apostar pel mecenatge, el sector cultural vol
que la implicació estatal torni a ser la d’abans de la crisi

CULTURA

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

La xifra

Un dels grans equipaments culturals del país, el MNAC ■ ORIOL DURAN

5%
és l’aportació de l’Estat
a les despeses del Mercat de
les Flors. Va acordar pagar-ne
el 33%.

Salvador Illa, el nou minis-
tre de Sanitat, ha assumit
una cartera escanyolida.
En molts sentits. Li han
tret les competències en
consum, la majoria de les

de sanitat les té transferi-
des a les comunitats autò-
nomes i té un greu proble-
ma d’infrafinançament i
d’esgotament del personal
i els recursos de la sanitat
pública. Els professionals
li reclamen principalment
que inverteixi en el siste-
ma estatal de salut fins a
assolir nivells propis d’al-
tres estats de la zona euro,
fins a arribar a destinar-hi
el 7% del PIB el 2023. Ac-
tualment, segons el sindi-

cat Metges de Catalunya,
Espanya hi inverteix un
6,2% i Catalunya amb
prou feines un 3,7%.

En aquest sentit, tant
els professionals de la sa-
lut com des del Departa-

ment de Salut es demana
pactar amb el territori un
“acord ferm” per a un nou
finançament sanitari que
reverteixi una vegada per
totes les retallades aplica-
des durant la crisi econò-

mica i asseguri un sistema
sanitari públic sostenible i
de qualitat.

A banda, la Generalitat
també reclama lleialtat
institucional en la presa
de decisions de l’executiu
central, ja que sovint pro-
mou processos assisten-
cials o incorpora medica-
ments a la cartera de ser-
veis que després s’han
d’assumir econòmica-
ment des del territori.
Per posar un exemple, el
2014 l’Estat va decidir va
incorporar el tractament
contra l’hepatitis C i en
quatre anys ha tingut un
impacte pressupostari de
323 milions d’euros en els
comptes de la Generalitat.
Darrerament, s’ha fet el
mateix amb el tractament
de preexposició contra el
VIH i els medicaments per
deixar de fumar.

Justament, un altre
dels temes pendents força

rellevants és la inclusió de
la salut bucodental en la
cartera bàsica de serveis,
un punt en què molts pa-
ïsos de l’entorn van més
avançats. També es recla-
ma que s’impulsi un pla
per retenir el talent mèdic
i que s’elabori un registre
estatal de professionals
sanitaris que faciliti la pla-
nificació dels recursos hu-
mans.

Finalment, també s’es-
pera que es posi fil a l’agu-
lla a les dues grans prome-
ses electorals que es do-
nen pràcticament per fe-
tes. La primera és modifi-
car la normativa vigent
per evitar que els col·lecti-
us més vulnerables, com
els immigrants, quedin fo-
ra de l’accés universal a la
sanitat pública. La segona
és la regularització de l’eu-
tanàsia, que es perfila com
la mesura estel·lar del
mandat. ■

SALUT

Xavi Aguilar
BARCELONA

a Catalunya reclama
lleialtat institucional en
la incorporació de nous
serveis assistencials

Un acord ferm
de finançament
que reverteixi
les retallades

L’atenció primària és un dels sectors més castigat durant els
darrers anys de retallades ■ M. MIRALLES
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La Meridiana és des d’ahir
més resistent que mai i el
moviment que impulsa la
protesta diària per recla-
mar la independència de
Catalunya i l’alliberament
dels presos manté més vi-
va que mai “l’anormalitat”
de tenir tallada cada nit
durant dues hores una de
les principals avingudes
d’accés a la ciutat de Bar-
celona. La protesta ciuta-
dana va voler commemo-
rar ahir els tres mesos des
del primer tall, que va co-
incidir amb el dia de la va-
ga general del 18 d’octu-
bre, fent una acció singu-
lar que va consistir en una
manifestació que va recór-
rer tota l’avinguda des de
Glòries fins a Fabra i Puig.

Va ser una marxa lenta,
que es va posar a caminar
a les set de la tarda i que
una hora i quaranta mi-
nuts després va arribar a
Fabra i Puig, davant de
l’estació de tren, lloc habi-
tual de les concentracions.
En la manifestació, hi van
prendre part unes sis-cen-
tes persones, segons el càl-
cul fet per aquest diari, a
les quals s’hi van afegir dos
centenars més que espe-
raven a Fabra i Puig, des
de les vuit del vespre.
Quan els dos grups es van
retrobar es van reconèi-
xer, aplaudir i victorejar
com a integrants de la ma-
teixa causa que són.

A la protesta d’ahir, s’hi
va afegir el grup de Marina
Resisteix, un col·lectiu que
com el de Meridiana surt al
carrer a tallar el trànsit pe-

rò que només ho fa dijous i
divendres, de vuit a deu de
la nit, a la Gran Via davant
de la plaça de toros Monu-
mental. El tall de diven-
dres coincidint amb l’ope-
ració sortida del pont acos-
tuma a generar greus pro-
blemes de trànsit.

En la manifestació
d’ahir, no s’hi va veure cap
polític i l’única cara cone-
guda del moviment inde-
pendentista va ser Roger
Espanyol, l’home a qui la
policia espanyola va robar
un ull d’un cop de pilota l’1
d’octubre del 2017 i que va
presentar-se com a sena-
dor per JxCat en els dar-
rers comicis. En declara-
cions a aquest diari, Espa-
nyol va reivindicar la ne-
cessitat de mantenir vives
protestes com ara les de la
Meridiana i Marina “per-

què és necessari fer veure
que el país està en una si-
tuació d’anormalitat”.

La manifestació d’ahir
va ser secundada per
molts habituals del tall a
Meridiana, com ara en
Manel, que va explicar
que en els últims temps
els Mossos ja no hi fan ac-
te de presència, des que es
va decidir comunicar la
protesta. Com tants al-
tres, en preguntar-li fins
quan es mantindrà la pro-
testa, en Manel té clar que
s’ha de sortir al carrer
“fins quan calgui”.

La concentració d’ahir
va acabar amb el cant
d’Els segadors i la lectura
d’un manifest en què es va
insistir a mantenir viva la
situació d’anormalitat i es
va fer una crida a partici-
par en els actes dels dies
20, 22 i 30. Els dies 20 i 30
perquè, segons sembla, hi
ha convocada una contra-
manifestació per part de
grups feixistes, i el di-
marts 22 perquè el tall de
Meridiana farà 100 dies i
es vol organitzar una mo-
guda especial. Per a aquell
dia s’espera la visita de dos
autocars de Reus i hi hau-
rà l’actuació de diverses
colles de diables i del can-
tant Cesk Freixas. ■

Jordi Panyella
BARCELONA

a Centenars de persones recorren l’avinguda des de Glòries fins a Fabra i Puig per mantenir viva
“l’anormalitat” a El moviment fa una crida a secundar els actes del tall número 100, dimarts vinent

Meridiana Resisteix fa tres
mesos amb força renovada

La portaveu del govern fran-
cès, Sibeth Ndiaye, va reiterar
ahir que l’eurodiputat de
Junts per Catalunya (JxCat)
Carles Puigdemont té “im-
munitat” de cara a l’acte que
preveu celebrar el Consell per
la República a Perpinyà, la se-
gona quinzena del mes de fe-
brer. Un acte que podria tenir
lloc a l’estadi de rugbi de la
USAP, Aimé Giral, amb una
graderia amb capacitat per a
15.000 persones.

En declaracions al diari de
Catalunya nord L’Indépen-
dant, Ndiaye va negar que
l’ordre de detenció europea
dictada per Espanya contra
Puigdemont pugui fer que
França arresti i faci extradir
l’expresident perquè “és di-

La marxa avançant per l’avinguda amb manifestants amb caretes de color groc amb els dies de protesta i concentrats cantant la cançó ‘Meridiana Resisteix’ ■ JUANMA RAMOS

putat europeu i disposa d’im-
munitat parlamentària”. La
voluntat de França de no to-
car Puigdemont ja ha quedat
clara aquesta setmana quan
l’expresident de la Generali-
tat va trepitjar territori fran-
cès per assistir al ple del
Parlament, situat a la ciutat
alsaciana d’Estrasburg. Els
equips legals van estar en
contacte amb les autoritats
franceses, que els van confir-
mar que respectarien la im-
munitat de l’eurodiputat de
JxCat.

D’altra banda, la premsa
alemanya es va pronunciar
ahir en contra que el Parla-
ment Europeu concedeixi el
suplicatori per poder jutjar
Carles Puigdemont.

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

França no detindrà Puigdemont
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El Debat Constituent, la
plataforma per crear una
base constitucional per al
futur polític de Catalunya
des de la societat civil, en-
gegarà d’aquí a unes set-
manes la fase de participa-
ció ciutadana. Ho va avan-
çar Lluís Llach, el coordi-
nador de la plataforma, en
el tancament del cicle de
jornades formatives temà-
tiques, que, després de re-
córrer diferents punts del
territori, va acabar ahir a
Barcelona. “Com més par-
ticipació hi hagi, més vin-
culant serà el resultat que
presentem”, va afirmar el

cantautor i exdiputat de
JxSí, que confia que Cata-
lunya podrà marcar una
nova fita en aquest sentit.

“Pel que sabem, en al-
tres processos consti-
tuents la participació mà-
xima per part de la ciuta-
dania ha estat al voltant de
l’1,5% de la població. Això
vol dir que aquí amb unes
100.000 persones ja ens
podríem situar al voltant
d’aquesta xifra. Creiem,
però, que aprofitant la ca-
pacitat d’una ciutadania
empoderada que està des-
constituint el passat i
constituint el futur podem
trencar aquests esquemes
i deixar ben clar a Europa
que Catalunya vol una re-

pública moderna”, va ar-
gumentar Llach. Ràpida-
ment, però, va deixar clar
que això últim ho deia
“com a desig personal”,
atès que justament el mo-
del d’estat és un dels as-
pectes que hi ha damunt la
taula i que haurà de deci-
dir la ciutadania.

En la sessió d’ahir es va
debatre sobre diferents
aspectes que configuraran
el corpus del treball que se
sotmetrà a la participació
pública. Un dels punts
candents va ser si, amb el
català com a llengua ofi-
cial, convindria atorgar al
castellà un estatus prefe-
rencial amb relació a la
resta de llengües. També

com s’ha de regular l’accés
dels immigrants a la ciuta-
dania catalana i l’exercici
del dret de vot. En canvi, ja
hi ha punts amb molt con-
sens entre els experts,
com ara la necessitat d’im-
posar una revisió constant
a la constitució catalana
per “tenir un text viu i ac-

tualitzat”.
Fins ara el treball de la

plataforma s’ha estructu-
rat al voltant de 52 enteses
comarcals i de districte
que han permès estructu-
rar el treball, fer sessions
formatives i recollir les
aportacions dels assis-
tents per al qüestionari

que guiarà la fase partici-
pativa del projecte. De fet,
s’hi podran fer aportacions
encara fins al 15 de febrer,
moment en què la comis-
sió metodològica farà una
tria de les preguntes que es
plantejaran a la població a
partir de finals de febrer o
principis de març. ■

X.A.
BARCELONA

El Debat Constituent
s’obrirà al febrer a la
participació ciutadana
a La plataforma ha acabat les formacions temàtiques i
demana la implicació de la societat per guanyar legitimitat

Un moment de la jornada formativa temàtica que es va celebrar durant tot el matí d’ahir
al Centre Moral i Cultural del Poblenou, a Barcelona ■ JUANMA RAMOS
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