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Enduriment
El govern decreta el confinament de Lleida i set municipis del Segrià
L’Hospitalet tanca les pistes esportives per contenir nous contagis

Urkullu i Feijóo repetiran
El lehendakari Iñigo Urkullu ahir anant a votar amb la mascareta posada en les primeres eleccions basques celebrades enmig d’una pandèmia ■ EFE
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Tercera legislatura per al PNB al País Basc i quarta per al PP a Galícia
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Un tast de... ‘Like. Blau’,
de Gemma Pasqual PUNT DE VISTA. Planes 4 i 5

Protagonistes Bernat Sorinas
Membre de la PAHC Bages Nacional. Planes 18 i 19
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La meitat de
la població
podria tenir
miopia l’any
2050
Un estudi conclou que
la visió de la meitat dels
ciutadans ha empitjorat
en el confinament
NACIONAL. Plana 6 a 8
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L’Assemblea Nacional Ca-
talana (ANC) i Òmnium
Cultural van tornar a sor-
tir ahir al carrer coincidint
amb els 1.000 dies d’em-
presonament de Jordi Cui-
xart i Jordi Sànchez per
constatar que continuen
dempeus, l’un com a presi-
dent d’Òmnium i l’altre en
la política de partits. “L’ob-
jectiu que tenia l’Estat
amb el seu empresona-
ment era que abandonés-
sim els nostres ideals. No
ho han aconseguit”, va cla-
mar la presidenta de

l’ANC, Elisenda Paluzie.
En un acte davant de la

delegació del govern espa-
nyol a Catalunya, les enti-
tats van advertir que la re-
pressió, la presó i la violèn-
cia exercida per l’Estat no
seran un límit per conti-
nuar lluitant per la inde-
pendència. “Seguim aquí
per seguir endavant amb
la lluita. Ho tronarem a
fer, seguirem sortint al
carrer”, va avisar el re-
centment reelegit vicepre-
sident d’Òmnium, Marcel
Mauri.

Tots dos van destacar
els pronunciaments “con-
tundents” d’instàncies in-

ternacionals contra la vul-
neració de drets en el cas
dels Jordis, d’organismes
com ara les Nacions Uni-
des i diverses entitats pels
drets humans, i van augu-
rar que acabaran repre-
sentant condemnes en tri-
bunals internacionals per
a l’Estat espanyol i refor-
çaran així la causa de l’au-
todeterminació i la inde-
pendència de Catalunya.

La Guàrdia Urbana va
comptar 120 persones en
el moment dels parla-
ments de Paluzie i Mauri.
L’acte, titulat Mil raons
per la llibertat, havia co-
mençat una hora abans, a

les sis de la tarda, i es va
allargar fins a les nou del
vespre a la confluència
dels carrers de Mallorca i
Llúria, on hi havia instal-
lat un speaker’s corner
amb un micròfon perquè
qui volgués hi digués la se-
va. S’hi van sentir críti-
ques a la monarquia i als

Mossos d’Esquadra,
aplaudiments als resis-
tents de la Meridiana i cri-
des a la unitat i a l’acció
dels partits. “On és la
gent? Els polítics no reac-
cionen. On és la unitat que
necessitem?”, es pregun-
tava un sabadellenc.

Des de Twitter, el presi-

dent de la Generalitat,
Quim Torra, va lamentar
les “1.000 nits lluny de ca-
sa, 1.000 nits somiant la
llibertat, 1.000 nits d’in-
justícia, 1.000 nits per re-
fermar-nos en el camí de la
República Catalana per-
què tot aquest patiment
no sigui en va”. ■

Emili Bella
BARCELONA

L’ANC i Òmnium
tornen al carrer pels
1.000 dies de presó
a Paluzie i Mauri constaten que l’Estat no ha pogut escapçar
els lideratges de Cuixart i Sànchez i avisen que la lluita continua

La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, i el vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel
Mauri, ahir, davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya ■ EFE / MARTA PÉREZ
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ntre crossa i crossa, per
un accident d’esquí que
li augura un any de reha-
bilitació, l’excoordinado-

ra nacional del Partit Demòcra-
ta i exsenadora Marta Pascal
ens cita al bar Sandor de Fran-
cesc Macià per explicar els pri-
mers passos del Partit Naciona-
lista de Catalunya (PNC).

En l’eix nacional, on sou?
Som els del referèndum acor-
dat. Això és el que ens defineix
millor. Això vol dir que abastem
des dels sobiranistes indepen-
dentistes, que volen un estat
propi per a Catalunya, fins a to-
ta aquella gent catalanista que
el que vol és enfortir les institu-
cions, que el país funcioni. Vo-
lem pactar el referèndum. Hem
fet una renúncia explícita a la
unilateralitat, però el que volem
és que el país avanci. No dema-
nem cap renúncia a ningú, si-
tuem l’acord i el referèndum
acordat com la manera de solu-
cionar la relació política entre
Catalunya i Espanya, però defu-
gim etiquetes i trinxeres.

La nit electoral, quan fem els
números per veure si l’indepen-
dentisme supera el 50%, amb
qui us hem de comptar, amb els
del sí?
Al nostre partit tenim un fil
conductor que és que creiem en

E
la possibilitat de fer aquest re-
ferèndum, però dins del nostre
partit hi ha molta gent que hi
votaria que sí i n’hi ha que els
tenim per convèncer. El que és
novetat del PNC és que sense
complexos venim a situar-nos
en un punt mitjà de la societat
catalana; treballarem perquè es
pugui fer un referèndum de ma-
nera acordada i, evidentment,
els que som sobiranistes i inde-
pendentistes treballarem per-
què el sí guanyi. La nostra feina
és convèncer. El que jo vull és
que la gran majoria de la gent
entengui que segurament a Ca-
talunya, amb un estat propi, li
aniria millor.

Eixamplar la base?
Hi ha qui en diu eixamplar la
base, jo en dic fer un projecte
per als 7,5 de catalans, perquè
si només et fixes en les perso-
nes que van votar l’1-O, que són
dos milions, moltíssimes, estàs
pensant en un gros important
de la societat catalana, però no
en tota, i la nostra vocació és un
projecte per a tota la societat.

Ramon Espadaler va intentar
amb Unió el 2015 representar
la moderació sobiranista i no
va entrar al Parlament. La so-
cietat ja no està tan polaritza-
da com en els últims anys?
Estem en un nou moment po-
lític, una nova fase. Nosaltres
creem una força política nova:
no és ni la fulla d’una branca

d’una força política antiga, ni la
nostàlgia d’un passat ni l’intent
de fer una reorganització d’un
espai polític que pogués repre-
sentar CiU. Comparar el que va
passar en les eleccions del 2015
o fins i tot el 2017 no té sentit,
perquè la societat catalana ha
canviat molt, han passat moltes
coses i l’Estat espanyol també
ha demostrat la seva incapaci-
tat per resoldre un conflicte
polític. Jo estic convençuda
d’aquesta nova etapa; per això
hem volgut sortir sense comple-
xos a explicar que apleguem
molta més gent que aquesta eti-
queta senzilla d’independentis-
tes o no independentistes, dre-
ta-esquerra... Això és nou i no es
pot comparar amb altres coses.

Us emmiralleu en el PNB. Per
què no us emmiralleu en CiU?
Al PNC hi ha gent que ve de la
tradició convergent, com és el
meu cas, i persones amb molta
experiència política que no es-
tan en l’executiva però que han
estat càrrecs electes, com Car-
les Campuzano, Lluís Recoder,
Jordi Xuclà..., i també alcaldes,
com Àlex Moga, secretari d’or-
ganització, que va ser diputat,
però en l’executiva i a la base del
partit tenim gent que ve de la
tradició del socialisme més ca-
talanista, sensible amb la causa
nacional catalana, i molta gent
que no ve de cap tradició políti-
ca. Em semblaria molt incom-
plet comparar el projecte del

PNC amb el que era Convergèn-
cia. Per a alguns, continua sent
un referent, hi hem militat. Pe-
rò el partit que ara mateix està
fent compatible de la millor
manera la defensa d’uns ideals,
que siguem una nació i tinguem
dret a decidir el nostre futur,
amb la possibilitat de transfor-
mar la societat, fer política útil
i ajudar la gent a sortir de la si-
tuació complicada per la pandè-
mia, és el PNB. Ho està fent a
Euskadi i creiem que també es
pot fer a Catalunya.

Amb tantes sigles, qui és l’he-
reu del pujolisme?
Jo que vinc d’aquesta tradició
política, el llegat del president
Pujol, des d’una perspectiva de
projecte polític (la transformació
dels pobles i ciutats, el model
d’hospitals comarcals i de l’escola
catalana, la immersió, TV3, la
transformació de la indústria al
rerepaís, Barcelona com a ciutat
capdavantera...), me’l sento pro-
pi. Ara, és evident que el pujolis-
me i CiU no ho fan tot bé i fan er-
rors considerables. Que hi hagi
un sol hereu... El que et puc dir
és que jo no tinc cap complex per

reivindicar-ne el llegat polític;
ara, el projecte del PNC va molt
més enllà, perquè és sobretot un
projecte per al segle XXI, no és
una mirada enrere, sinó de futur.

Heu parlat amb el president del
PDeCAT, David Bonvehí, sobre
un acostament PNC-PDeCAT?
Farem una ronda de contactes
formals amb tots els partits. Ens
hi volem anar a presentar, volem
explicar en què creiem que el
país ha de tenir grans consensos
de totes les formacions políti-
ques i en què tindrem distàncies.
Parlarem amb tothom. Parlo
amb molta gent, però no hem
obert cap negociació formal amb
ningú, ni amb el David ni amb al-
tres actors polítics. Un cop hi
hagi una convocatòria electoral,
estudiarem com podem sumar
amb més gent, però tenim un
manifest fundacional molt clar,
no hi volem renunciar i, com que
creiem que és un moment nou i
això de les quotes i les coalicions
i els pactes de despatxos forma
part d’una altra etapa, no és que
ens preocupi gaire. Mà allargada,
però en coherència amb el nostre
projecte.

“Al PNC hi ha
molta gent del
sí i gent per
convèncer”

Marta Pascal Secretària general del Partit Nacionalista de Catalunya

Emili Bella
BARCELONA

HERÈNCIA · “Em sento propi el llegat polític del president Pujol”
DISTÀNCIA · “Podem tenir coincidències amb el PDeCAT, però és evident
que el PNC no podria fer pactes amb la CUP” COALICIONS · “No hem
fundat un partit nou per posar-nos a pactar amb d’altres que ja hi són”
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SALTORS - THE
VIRTUOUS
BROTHERS

Festival de Guitarra Girona - Costa

Brava

Casa de Cultura Girona,
dijous 16 de juliol

a les 20 h.

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l'entrada: 10 euros

Per reserves, cal trucar al 972 18 64 45

CONTINENZA &
DI FULVIO, LATIN

JAZZ & POP
SONGS

Festival de Guitarra Girona - Costa

Brava

Casa de Cultura Girona,
dijous 23 de juliol 

a les 20 h.

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l'entrada: 10 euros

Per reserves, cal trucar al 972 18 64 45

INFANTICIDA 
Una Òper Electrònica Inspirada en

l’Obra de Víctor Català   

Sala La Planeta de Girona
“dissabte 18 de juliol a les
20.30 h i diumenge 19 de

juliol a les 18 h“

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l'entrada: 12 euros

Per reserves, cal trucar al 972 18 64 45

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

WATER WORLD / AQUADIVER
Temporada 2020

OFERTA 2x1
Preu de l’entrada: 35 euros

(No acumulable a altres ofertes i/o promocions)

Cal presentar la targeta del club del subscriptor 
d’El Punt Avui directament a la taquilla

PARCS AQUÀTICS
2x1 TOT L’ANY 

Parc d’aventura als
arbres del Montseny

Sortida 202 Eix Transversal
C-25 (Coll de Revell),

d’Arbúcies

Es recomana reserva
prèvia: 626 799 335 o

info@selvaventura.com
Cal presentar la 

targeta de subscriptor 
a la taquilla

2x1 TOT L’ANY 

Reserves: 637 431 577
Cal presentar 

directament la targeta de
subscriptor a la taquilla

PARC 
TEMÀTIC

ST. FELIU PARC 
AVENTURA

Ctra. St. Feliu de Guíxols
a Tossa de Mar, km 42,1

Horaris: Dissabtes, 
diumenges i festius 

(tot l’any), de 2/4 d’11
del matí a 7 de la tarda

OFERTA 2x1 
LIMITADA
Circuit verd 

(infantil - de 4 a 7 anys):
9 euros

Circuit blau I + II 
(alçada mínima 120 cm):

20 euros

OFERTA 2x1
Circuit Acrobàtic, Esquirol o

Guineu
màxim 4 entrades per 

subscriptor

18 € (menors) - 22 € (adults)
La Selva de l’Aventura us brinda

l’oportunitat de gaudir d’un
circuit acrobàtic entre arbres de

gran altura. Ponts penjants, 
tirolines o grans lianes, són 

algunes de les activitats que us
faran gaudir del bosc d’una
manera inèdita i original.

Què us diferencia del PDeCAT?
El PNC, des de la perspectiva
nacional, és un projecte del so-
biranisme pragmàtic, del refe-
rèndum acordat, però amb una
mirada molt àmplia, de manera
que a casa nostra hi pot haver
persones que se senten catala-
nistes, que volen enfortir les
institucions, i d’altres que volen
un estat propi, però superant
el model de dretes i esquerres i
d’independentisme-no indepen-
dentisme. A partir d’aquí, hi po-
dem tenir coincidències, però
una cosa que és evident és que
el PNC no podria fer pactes amb
la CUP, perquè no acceptem
la unilateralitat, que és un ele-
ment de resta i que frena aques-
ta societat inclusiva que hem
de tenir, i perquè defensem un
model en què el món públic i el
privat no es mirin de reüll, en
què l’augment dels impostos no
pot ser generalitzat.

Vostè s’hi veu, amb Albert Bat-
lle (Units per Avançar)?
Nosaltres ens volem presentar
a les eleccions. Si hem fundat

un partit nou i una proposta no-
va, amb l’ambició que això re-
quereix i amb el camí llarg que
s’ha de fer com en qualsevol
projecte que comences a la vida,
no ho hem fet per posar-nos a
pactar amb d’altres que ja hi
són. Per a nosaltres no és un
problema que persones que no
són independentistes però que
sí que són catalanistes es pu-
guin afegir al nostre projecte,
igual que persones que som so-
biranistes i que volem un refe-
rèndum acordat i que hi vota-
ríem que sí ens sentim còmodes
al PNC. Volem parlar amb tot-
hom i ho farem, però sense re-
nunciar al nostre manifest fun-
dacional, que és molt clar.

La voluntat és presentar-vos
sols a les eleccions?
La nostra vocació és presentar-
nos a les eleccions. Som cons-
cients que si estem demanant
al país un exercici de suma, els
projectes han de sumar, però
nosaltres no volem sumar si-
gles, sinó una sensibilitat a
favor dels catalans. Creiem que
això no és un pacte de coali-
cions ni de despatxos, sinó una
suma en clau de projecte.

Voldria ser-ne la cap de llista?
Tinc molta feina amb el que
m’han encarregat els associats,
que és liderar el partit, desple-
gar-lo políticament, interlocu-
tar amb altres forces polítiques,
amb sectors econòmics i socials
i amb entitats; és la meva feina i
en tinc molta. No estic en cap al-
tre escenari que no sigui aquest.
Quan arribi el moment, escolli-
rem les persones que han de
formar part d’aquesta llista, pe-
rò ara mateix tinc molta feina a
desplegar el PNC.

Quan va plegar com a coordi-
nadora nacional del PDeCAT, el
2018, va dir que havia perdut
la confiança del president Car-
les Puigdemont.
Jo vaig fer una aposta molt cla-
ra en aquell moment perquè el
PDeCAT fos un partit de centra-
litat política i això és el que em
va portar a reclamar eleccions i
no la declaració d’independèn-
cia, i, d’altra banda, estava con-
vençuda que calia un canvi en
el tauler polític i que reeixís la
moció de censura contra Maria-
no Rajoy.

Es va pactar deixant de banda
Puigdemont?
Teníem una discrepància molt
evident, la teníem, i va arribar
un moment en què jo em vaig
adonar que, més enllà de la dis-
crepància política que podia te-
nir amb ell, que em sembla que
si les coses es parlen no neces-
sàriament han de ser insalva-
bles, no gaudia de la seva con-
fiança, i em sembla que el coor-
dinador nacional d’un partit ha
de tenir aquesta confiança, i ha
de ser mútua. Per això vaig de-
cidir que el que havia de fer era
no tornar-me a presentar en
aquella reelecció i, en coherèn-
cia amb això, vaig deixar l’escó
al Senat, ho vull reivindicar.
Vaig decidir deixar el càrrec de
coordinadora general en cohe-
rència amb les meves idees, i
l’escó al Senat, molt agraïda per
la confiança que se m’havia fet,
però entenent que la línia polí-
tica que tenien JxCat i el PDe-
CAT jo no la compartia, i, des-
prés, la militància. Sempre he
intentat explicar les coses des
de la coherència i parlar-ne; per
això vaig anar a veure el presi-
dent Puigdemont el febrer
d’aquest any, vam tenir una
conversa llarga i li vaig explicar
com ho veia, el que em sembla-
va. Vam tenir una conversa que
hem deixat tots dos en l’àmbit
de la privacitat i des del respec-
te mutu. Em va semblar que
havia de prendre un camí nou i
aquí és on soc. És evident que,
en política, la gent que lidera ha
de tenir confiances mútues i
també ha d’escoltar la gent. ■

Després de
trencar amb
el PDeCAT,
Marta Pascal
va fundar
una nova
organització
política,
el Partit
Nacionalista de
Catalunya, que
fuig de la
unilateralitat i
aposta per un
referèndum
pactat ■

JOSEP LOSADA

❝Vaig anar a veure el
president Puigdemont
al febrer, vam tenir una
conversa llarga i li vaig
explicar com ho veia
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