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Philippe Coutinho, que ahir va trepitjar la gespa del Camp Nou, ha arribat lesionat ■ ALBERT GEA / REUTERS

Coutinho: “És un somni”
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Fer

23-D
ñigo Méndez de Vi-

ministre de CulÍturago,sota
el qual han
marxat les obres de
Sixena. Rafael Català,
ministre de Justícia,
de qui depèn la fiscalia que ha empès a
exili i a la presó el govern. José María
Aznar, “contigo empezó todo”. Juan
Luis Cebrián, president de PRISA, editora d’El País. José Crehueras, editor
de Planeta, propietari d’Antena3. Antonio Asensio Mosbah, president de Zeta, editor d’El Periódico. Santiago Bergareche, president de Vocento. Casimiro García-Abadillo, d’El Independiente.
Eduardo Inda, d’OK Diario. Tots durament hostils fins i tot a un referèndum.
José Manuel Vargas, expresident d’Aena. Íñigo Meiras, director de Ferrovial.
Antonio Vázquez, president d’IAG
–Iberia i Vueling–. Rodrigo Echenique,
vicepresident del Santander. Fernando
Martín, president de la immobiliària
Martinsa. Manuel Manrique, president
de la constructora Sacyr. Carlos Espinosa de los Monteros, comissionat de
la Marca España. Ignacio López del

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

La llotja del Bernabéu el dia
del 0-3 és el gran símbol de la
realitat de l’Estat
Hierro, conseller de l’energètica Iberdrola i marit de Dolores de Cospedal,
que tenia l’exèrcit preparat per intervenir a Catalunya.
Són alguns dels ocupants de la llotja
del Bernabéu el 23 de desembre. Al
mig de tots ells, Florentino Pérez, el
nyap del qual al magatzem Castor costarà a cada ciutadà dos euros al mes
en el rebut del gas durant 30 anys,
malgrat la sentència en contra del
Constitucional. Hi poden sumar els milions de la moratòria nuclear que pagarem a les elèctriques, el rescat dels
bancs o les radials de Madrid. Capitalisme d’amiguets. Elits que aprofiten
les institucions en benefici propi, que
extreuen diners i llibertat dels contribuents a canvi d’una idea de seguretat
que es diu Espanya. I ho defensaran
fins a l’últim alè. Per cert, a la llotja del
Bernabéu també hi era Marta Silva, filla de ministre de Franco, advocada de
l’Estat que va presentar els recursos
contra el 9-N i que va fer seure al banc
dels acusats Leo Messi com a “capo
d’organització criminal”. La puça es va
quedar a gust. Però això som. I només
es guanya jugant bé.

Antoni Subirà, capgròs

E

l gentilici oficial dels naturals de
Mataró és “mataroní” però tothom sap que el verdader és “capgròs”. Som coneguts com a “capgrossos”, aquí, a la Vall d’Aran o entre els arrossars de l’Ebre, i el dia que vaig entrar
al campament de Mallorca per fer el
servei, el soldat que emprovava les gorres, havent triat la de talla més gran,
em va preguntar si era de Mataró. Alguns atribueixen l’epítet a fets històrics
o llegendaris: que si els nostres avantpassats van decorar amb uns caps de
bou desmesurats les entrades a la ciutat, que si un rei que ens va visitar es va
admirar del nostre contingut cranial...
Antoni Subirà, mataroní, va posar fi a
la discussió amb un argument empíric i
definitiu que donava la raó al soldat de
les gorres i als que ens observen i ens
veuen venir a la Vall d’Aran o a l’Ebre:
als de Mataró ens diuen capgrossos perquè, parlant en general, tenim el cap
gros. Ell l’hi tenia, enorme, i es posava
de primer exemple. Tot seguit n’aportava molts més, entre els seus conciutadans vius o difunts.
Antoni Subirà s’acaba de morir. Uns
el recordaran com a conseller de Pujol,

“
Va establir
la desmesura
cranial dels
mataronins

com a portaveu parlamentari de CDC,
com a president d’institucions com Enciclopèdia Catalana o l’Avui, com a professor universitari, aquí i a l’estranger,
com a poliglot... Jo, sense negligir res de
tot això, li valoro la capacitat d’observació. Ens havíem preguntat sovint la
causa de la desmesura cranial dels de
Mataró: la ingesta de pèsols?, l’oratge
de Llevant?, uns pobladors arcaics fabulosos que es van establir en aquest
punt geogràfic? No en vam treure mai
l’aigua clara. Ben entès: tenir el cap
gros no assegura sempre encert mental.
Fer una “capgrossada” és, a Mataró, fer
una cosa amb els peus, i els peus es tro-

ben a l’altre extrem del cap i són molt
inhàbils.
Era un gran conferenciant, sempre a
peu dret. Li recordo una al·locució davant un auditori de botiguers. “Sabeu
què vol dir Carrefour, el nom de la cadena de grans superfícies comercials?
Carrefour vol dir cruïlla de camins. I sabeu qui es posava a les cruïlles de camins? Els bandolers i els lladregots.
Vosaltres, en canvi, sou els comerciants
honrats de les ciutats.” Escoltant-lo, els
botiguers levitaven. A la sortida, un de
més escèptic em va apuntar: “No sé què
deu dir, quan es reuneix amb els del
Carrefour...” Antoni Subirà era llavors
conseller. Un polític.
Culte, elegant fins i tot en mànigues
de camisa, de conversa amena, Antoni
Subirà era un charmant que feia quedar bé qualsevol missió que se li encomanés. Tenia aquell punt de pavero que
Pujol, que no n’ha estat mai, tant valorava en els seus consellers de més pes.
Últimament ajudava a fer avançar el
cos i el cap gegantins amb un bastó. Per
estàtica, també per estètica, i per assenyalar els cent projectes que als setanta-set anys encara tenia a la closca.
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A la tres

Nosaltres, embolicats?

A

“
No s’equivoquin.
L’embolic de veritat
el tenen aquells
que ni volent no
podrien sumar
ció, a la segona, o quan el temps i els
acords ho permetin. I això, diuen alguns de vostès, és un embolic. Però saben què? Si això és un embolic, no em
vull ni imaginar què és el que tenen alguns altres. Perquè l’independentisme
suma majoria absoluta, sempre ha arribat a acords, i si en aquesta ocasió hi
ha dificultats afegides és per culpa
d’un 155 i d’unes decisions judicials
que han esperonat uns altres. I
aquests sí que tenen un bon embolic.

De reüll
Berta Roig

Perquè no només no sumen sinó que
estan barallats entre ells. Ciudadanos
ha tingut una victòria a Catalunya que
és un tip de riure perquè no els servirà
de res; el PSC, després de vendre un
gran acord amb l’antiga UDC, s’ha quedat pràcticament igual i la seva tercera
via només l’han comprada ells mateixos; i al PP l’únic que li queda per fer a
Catalunya, un cop desaparegut i tornar-se del tot intranscendent, és el relleu del sempre clarivident Xavier Garcia. I si parlem d’Espanya, que és el que
en el fons els interessa a aquestes formacions, ja ni en parlem. El triple empat que els donen les enquestes a Espanya els ha obert, en aquest cas sí, guerres fratricides. Que les tindran no només entre ells sinó a dins de cadascuna
de les formacions. I si no, temps al
temps. Nosaltres, certament, passem
uns dies d’estira-i-arronses complicats.
Però l’embolic de veritat, ni se’n oblidin
ni es confonguin, el tenen ells.

Les cares de la notícia
PRESIDENTA DE LA SECCIÓ FILOLÒGICA DE L’IEC

Maria Teresa Cabré

L’impost de
patrimoni

Llengua en moviment

E

l govern espanyol no ha aprovat la pròrroga de
l’impost de patrimoni i per tant aquest any podria ser
l’últim en què s’hagi de declarar. Aquesta pròrroga és
necessària des que el PSOE va repescar a corre-cuita
l’impost a finals del 2011, tres anys després de
suprimir-lo. El PP, tot i aplicar-lo sense dubtar, s’hi ha
mostrat tradicionalment contrari amb arguments com
ara que ha quedat obsolet perquè a cap altre país
europeu existeix, que l’acaba pagant la classe mitjana
perquè les grans fortunes tenen mitjans per eludir-lo, que
desincentiva l’estalvi, que no
Suprimir-lo
compleix amb la redistribució... Però
sense més ni la majoria d’aquests arguments
desapareixerien si l’impost estigués
més no
ben definit i si es perseguís els que
sembla el
l’eludeixen. Només cal veure les
millor si creix quantitats milionàries que
la desigualtat s’instal·len a paradisos fiscals per
entendre que es podria recaptar
molt més del que es fa (uns 1.400 milions d’euros a
l’Estat, 500 dels quals a Catalunya). Tampoc ajuda que el
gravamen (cedit a les comunitats autònomes) s’hagi
convertit en un element de competència fiscal entre
territoris, generant una demanda inusual per tenir la
residència a Madrid. Però, tot i assumir les imperfeccions
que té, suprimir-lo sense més ni més i renunciar a gravar
la riquesa en un context en què la desigualtat es dispara i
falten diners a la caixa pública no sembla el millor camí. A
menys que ara pesi també l’objectiu de perjudicar un
territori obsessionat a votar malament.

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/ziclqz

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

ra fa dies que em trobo gent que
em parla de l’embolic que tenim. Que si Puigdemont podrà
tornar a ser investit o no president de
la Generalitat, que si abans o després
tornarà o no a Catalunya, que si Carme Forcadell vol ser o no presidenta
del Parlament, o que si la CUP voldrà o
no aquest cop entrar a formar part del
govern. No ho sé. No es pot pas negar
que d’interrogants en tenim uns
quants d’oberts. Estem a les portes
que es constitueixi el nou Parlament
(no se n’oblidin que la data la va triar
Rajoy) i es mantenen unes quantes incògnites, és cert. No sabem si uns
quants dels diputats que han estat escollits democràticament podran o no
prendre possessió del seu càrrec, no
sabem quan deixaran sortir de la presó Junqueras, Cuixart, Sánchez i Forn
i no sabem, vist tot plegat, quan es podrà escollir el nou president de la Generalitat, ni si serà a la primera vota-

Accedeix als
continguts del web
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La iniciativa de l’IEC d’elecció del neologisme de
l’any per votació popular és positiva en tant que
promociona la llengua, la modernitza i manté el
seu estret lligam amb una societat canviant. L’entrada aquest any al diccionari de cassolada segueix les de vegà i estelada els dos últims anys.
ACTRIU

Oprah Winfrey

La nova Obama
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L’actiu que passa per ser la dona més mediàtica
dels EUA ara mateix va exhibir el seu carisma i
compromís durant la nit dels Globus d’Or, erigintse de facto en portaveu de la campanya de denúncia contra l’assetjament sexual amb un discurs que ha fet vibrar les xarxes socials.
NOU JUGADOR DEL FC BARCELONA

Philippe Coutinho

Talent, il·lusió... i calés

-+=

L’últim fitxatge del Barça injectarà una bona dosi de
talent al mig del camp i l’atac de l’equip blaugrana,
així com molta il·lusió al barcelonisme en el futur del
projecte liderat per Valverde. L’únic però són els 160
milions; és el preu de mercat, però és un despropòsit
i dibuixa un model de club insostenible.

Finançament
per al sector
audiovisual
La producció audiovisual a
Catalunya està en greu perill.
Tot just havia sortit de temps difícils que dues iniciatives del govern
espanyol en el darrer any han encès
totes les alarmes: d’una banda, la
supressió del cànon digital, acordada pel TC; i d’una altra, la reclamació de l’IVA de les subvencions a Televisió de Catalunya. La pròrroga
dels pressupostos acabada d’imposar per Madrid no incorpora la partida de 16 milions d’euros que el govern havia garantit al sector en eliminar-se la taxa als operadors d’internet, milions que s’havien de destinar a finançar produccions i també a la promoció i projecció internacional. Paral·lelament, la reclamació de 30 milions d’euros en concepte d’IVA a TVC fa perillar la producció externa de la televisió pública. Ambdues mesures posen en perill uns 15.000 llocs de treball directes i indirectes.
El sector audiovisual té un gran
poder vertebrador en tant que
creador i transmissor de cultura i és
primordial per a la projecció de la
cultura i la llengua catalana al món.
Això ho sap el govern espanyol, que
no té cap problema per portar al TC
una llei aprovada sense cap vot en
contra al Parlament si amb això lamina l’autogovern, com així ha estat. El govern derrocat pel 155 era
conscient de la necessitat de mantenir els ajuts al sector audiovisual i
s’havia compromès a fer-ho, cosa
que no ha quedat finalment recollida als comptes prorrogats. El nou
govern sorgit de les urnes haurà de
prendre com a seu el compromís de
l’anterior executiu. El sector audiovisual català necessita un model
estable de finançament que aposti
per la modernitat, que asseguri no
només produccions de nivell i qualitat, sinó també la seva projecció internacional. No es pot deixar perdre
el talent que té el país.
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Pensions en perill
Els sindicats acusen el govern
espanyol de fer que el sistema
sigui insostenible. Els experts
recepten millorar sous i apujar
la base de cotització.

Carina Filella

20
anys

La UE i Algèria
La Unió Europea intervé a
Algèria al cap de sis anys de
conflicte. La missió només
abordarà oficialment la
cooperació antiterrorista.

Santiago Vilanova. Periodista. Autor de ‘L’Estat ecològic’

Genis del
món rural

Q

anys

Els governs espanyol i francès
arriben a un acord tàcit per la
línia de molt alta tensió. La
interconnexió hauria d’estar
enllestida a finals del 2011.

Tribuna

Full de ruta

uatre genis de la
cultura van trobar en les comarques
de Tarragona l’espurna que els va portar al
capdamunt de la celebritat. Per diferents circumstàncies,
Miró, Pau Casals, Gaudí i Picasso van
coincidir en un espai i un temps molt
propers. El primer passava els estius a
Mont-roig del Camp i allà hi va pintar
algunes de les seves obres més importants. També al Baix Camp, la comarca
natal de Gaudí, l’arquitecte hi va interioritzar el paisatge que després influenciaria les seves obres. Pocs quilòmetres més al sud, Picasso va fer llargues estades a Horta de Sant Joan, a
la Terra Alta, i indrets del seu terme
van inspirar les seves obres cubistes. I
el violoncel·lista Pau Casals té al Vendrell la seva casa nadiua i la casa d’estiueig, ara reconvertida en un museu.
Van mantenir una relació artística i
afectiva amb aquestes poblacions. I
aquests quatre municipis hi tenen ara
equipaments museístics que en recorden el seu pas, aglutinats, des de fa al-

10

El traçat de la MAT

Ecologia, debat marginat

L

amento la marginació que durant
la campanya electoral han tingut
els greus problemes ecològics del
territori en els debats i propostes de les
diferents formacions polítiques, especialment parlamentàries, especialment independentistes. D’acord que
ara és prioritari recuperar les institucions i la tornada del president Carles
Puigdemont, però no és menys urgent
analitzar l’impacte de l’aplicació del
155 sobre la gestió del territori i els
béns naturals.

CAP LÍDER HA PLANTEJAT el

model energètic de la República Catalana sabent
que l’objectiu del PP i Ciutadans és
afavorir el lobby nuclear i allargar la vida dels reactors d’Ascó i Vandellòs a
60 anys. La contaminació dels sòls
pels nitrats i agrotòxics; la gestió pública de l’aigua; els projectes urbanístics
al litoral; el model turístic; la degradació dels parcs naturals i espais protegits; el retard en les renovables... Temes transcendentals que els nostres
polítics no han esmentat ni els han donat alternativa. Tampoc els mitjans

Miró, Picasso, Gaudí i Pau
Casals van mantenir una
relació artística i afectiva
amb les poblacions de
Mont-roig del Camp, Horta,
Reus i el Vendrell

El lector escriu

guns anys, sota un projecte comú de
promoció, anomenat El Paisatge dels
Genis, integrat pels quatre ajuntaments implicats, la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili. La
recuperació del Mas Miró de Mont-roig
és la que ha transcorregut amb més
lentitud. Fa un any, la Fundació Mas Miró comptava a rebre una subvenció a
través de l’1,5% cultural del Ministeri
de Foment, que finalment no va ser
concedida; un contratemps que va
obligar a replantejar el projecte. Ara,
però, el Consell de Ministres ha aprovat un reial decret pel qual es regula
una subvenció directa de 200.000 euros per avançar en la posada en marxa
d’aquest mas que l’artista va pintar en
una de les seves obres destacades, La
masia (1921). La seva obertura es preveu per al 20 d’abril. Ho celebrem. És
gràcies a la tenacitat que hi han posat
molts actors del territori que tots quatre centres museístics poden recordar
amb dignitat la petjada dels quatre genis. I fer-ho des de pobles petits com
aquests té molt més mèrit. ■

b Si es comparen les eleccions del 21-D amb les del 2015,
la Sra. Arrimadas i Ciutadans
(Cs) han tornat a quedar en
segon lloc darrere de JxSí
(ERC+JxCat), perquè la comparació dels resultats entre el
2015 i el 2017 s’ha de fer entre
Cs i JxSí. La premsa de l’Íbex
35 i els mitjans afins a Cs han
exaltat la victòria d’Arrimadas,
però si analitzem els resultats
el guanyador és JxSí. El tan alludit cinturó taronja és més de
JxSí que de Cs, que només
guanya a tres comarques de
les nou que el formen; a les sis
restants guanya ERC+JxCat.
Aquestes tres són el Baix Llobregat (per 7.473 vots), el Tarragonès (per 3.286) i la Val
d’Aran (per 314). El 2015 totes
les 43 comarques van ser de
JxSí i el 2017 tres han estat per
a Cs i 40 per a JxSí. On és la
gran victòria d’Arrimadas? Que
ERC no hagi volgut reeditar la

de comunicació han preguntat aquestes qüestions als candidats i candidates. O creixement o creixement.
Aquesta és l’única proposta transversal i unitària de totes les forces polítiques. Les elèctriques i els poders fàctics (Íbex 35) poden dormir tranquils.
Pugen l’aigua, la llum, el gas, el telèfon i
els peatges. I l’increment del PIB com
està valorat comportarà més degradació ambiental.
ha suspès
la llei catalana de canvi climàtic, fet
que tindrà conseqüències i aturarà la
creació de nous llocs de treball de l’economia circular. La suspensió deixa
stand-by el desenvolupament de la
norma, que preveia la creació de taxes
mediambientals a les grans empreses
contaminadores. Aquesta nova agressió no ha generat cap reacció contundent dels partits independentistes.
Viuen en el segle XXI? L’única defensa
d’un model energètic basat en l’economia solar l’ha fet el president Puigdemont des del seu exili. En la seva
visió de present i de futur, a l’estil

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

del president Emmanuel Macron, es
troba la possibilitat de regenerar la política catalana després del 21-D; una
formació política que porti en primer
terme l’economia ecològica i que defensi el milió de llocs de treball que pot
generar.
HO VA DIAGNOSTICAR Joan Oliver (Pere
Quart) en el pròleg de L’econacionalisme: “Si els responsables de la nostra vida
pública no s’adonen de la summa gravetat d’aquesta crisi ecològica, primordial i
màxima, i no es lliuren des d’ara a combatre-la afanyosament i amb tots els
mitjans a llur abast, el primer resultat de
tal inconsciència serà, no en dubteu pas,
la recaiguda, amb agreujants, en un estat miserable i ignominiós el nom del
qual em callo perquè encara no se’ns ha
esborrat de la memòria i l’actualitat cada dia ens el recorda.” Santa paraula.
Crisi ecològica i retorn a l’autoritarisme
franquista. Un còctel explosiu que no
hem sabut explicar amb eficiència i capacitat pedagògica en aquesta campanya electoral tan transcendental. Tindrem una altra oportunitat?

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

Victòria en fals
d’Arrimadas

coalició amb JxCat ha estat un
error que ha donat aires de victòria als resultats de Cs, que en
realitat ha obtingut un segon
lloc a costa de xuclar votants al
PSC i al PP, no pas als independentistes, que han obtingut
més vots de la famosa majoria
silenciosa que no pas els unionistes. I a tot això, el nou invent de Cs, Tabàrnia, resulta
que és més de JxSí (sis comarques) que no de Cs (tres).
ANTONI REMOLINS TARRÉS
Montornès del Vallès (Vallès
Oriental)

Tabàrnia vs.
democràcia
b Em fa gràcia aquesta gent
–fins i tot mitjans suposadament seriosos– que apunta
que això de Tabàrnia ha nascut
per enfrontar els independentistes amb les seves pròpies
contradiccions. No home, no!
El que demostra és, un cop
més, que els que no saben assumir una derrota, perquè no

són democràtics, volen imposar la seva idea dividint el que
faci falta, terra, persones, idiomes, però sempre que al final
els que guanyin siguin ells. I si
cal poso “els altres” a la presó:
mort el gos morta la ràbia. Mai.
Catalunya, una, i entre tots
hem de posar-nos d’acord en
la manera de fer-la un lloc millor per a nosaltres, els nostres
fills i la nostra gent gran. I si la
majoria no està d’acord amb la
nostra pròpia idea de com
aconseguir-ho, doncs a seguir
remant i convèncer més gent.
ALBERT DONATE
Llagostera (Gironès)

Retorn del
president
b Sembla que hi ha un cert interès (potser és estratègia)
d’ERC i les CUP sobre l’estratègia del president Puigdemont
per tornar a Catalunya i ser reinvestit president de la Generalitat. Cal? Si el que es vol és
restablir la normalitat de les

institucions catalanes, si el que
es vol és retornar la situació
d’abans del 155, Carles Puigdemont ja és el president electe
des del 2015. Jo em pregunto,
pensem que el president explicarà el que pensa fer per tornar? Què volen, tots plegats,
que els Mossos l’esperin i el
portin directament a la presó?
Si el molt honorable president
Carles Puigdemont diu que
tornarà és perquè pensa tornar però no donarà cap pista
per evitar la intervenció policial, cosa molt esperada pels senyors del PP.
PILAR PORCEL I OMAR
Sabadell (Vallès Occidental)
FE D’ERRADES

En el reportatge publicat ahir
a la secció de Nacional amb el
títol Tota la vida a la mateixa
empresa, es deia erròniament
que un dels testimonis entrevistats, Ramon Domènech, de
CaixaBank, s’havia jubilat a final de l’any passat però en realitat continua en actiu.
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La frase del dia

“Em van robar la Pilota d’Or del 2013 per donar-la a
Cristiano Ronaldo”
Frank Ribéry, JUGADOR DEL BAYERN DE MUNIC

Tribuna

De set en set

Pensa-hi, Inés

Cinema i
fantasmes

Toni Strubell. Escriptor i coordinador de la Comissió de la Dignitat

“T

enen màster i BMW, però encara no saben pensar.” Així
descrivia un professor de la
Universitat de Deusto els alumnes
d’empresarials d’entorns familiars privilegiats. Triomfen fins que un dia –deia– se’ls desploma la veritat granítica
que sostenien i es troben amb la dura
realitat que els Reis són els pares i que
han de revisar a la baixa totes les perspectives de futur que semblava que tenien il·limitades. Penso que no seria
massa agosarat d’afirmar que Inés Arrimadas, sense escatimar-li mèrits, reuneix alguns aspectes d’aquest paradigma. Així, compta amb la benedicció
d’haver-se pogut pagar la carrera, de tenir títols i parents destacats del bàndol
guanyador, el del 1939 i avui, tant és.
Però n’hi ha prou amb tot això? Per exemple, es pot considerar “guanyadora”
neta d’unes eleccions en què ha tingut
els contrincants electorals a l’exili i a la
presó, un suport mediàtic i econòmic
descomunal i que, tot i així, no ha sumat contra el sobiranisme? És aquesta
la “lliure competència” que preconitza
l’ultraliberalisme que idolatra?

dinamitar el seny que deia monopolitzar i llançar tot un altre missatge a
l’opinió pública. Certament, l’espectacle del “Yo soy español, yo soy español” significa un sever llast de futur per
a qualsevol grup que aspira a presidir
Catalunya des de l’equanimitat i el respecte al país. Fins i tot impedeix que Cs
hereti el paper moderador de l’antic
PSC, un grup que sabia dissimular molt
millor les seves inclinacions lerrouxistes. Alguns pensen que Ciudadanos és
incapaç d’una subtilesa semblant davant un fet català que menysprea. Jo,
en canvi, estic persuadit que, en realitat, no li interessa gens dissimular-lo
perquè manar a La Moncloa és l’únic
que mou Albert Rivera, el nou veí de Pozuelo de Alarcón. I recordem que a la
supremacista Espanya actual, la catalanofòbia és un valor indispensable per
arribar-hi.
ARA BÉ, HI HA MÉS ELEMENTS de la perfor-

mance de la plaça Espanya que esmicolen la imatge de centre liberal, autonomista i regenerador (inclús “federal”
deien els més humoristes) que pretenia projectar Ciudadanos. L’agressivi-

ARRIMADAS HAURIA DE SER CONSCIENT de

tota la pirotècnia paral·lela que l’ha dut
a “triomfar” de la forma que ho ha fet.
En aquest sentit crida l’atenció que un
exambaixador britànic hagi acusat Cs
de ser una creació dels serveis d’intel·ligència alemanys al servei del gran capital que tant mal està fent a la democràcia europea i al poder adquisitiu d’assalariats i pensionistes. De passada, també hauria de donar explicacions sobre
el desviament de fons que el Tribunal
de Comptes ha detectat a Ciudadanos
amb la milionada que s’ha gastat el 21D sense més explicació que un “estalvi
en cafès”. No havia de ser Ciudadanos
un model de regeneració?
Salta a la vista que amb la reveladora
cerimònia taronja de la plaça Espanya
la nit del 21-D, Ciudadanos ha optat per

Sísif
Jordi
Soler

tat mostrada, amb un model territorial
més proper al colonialisme que a l’autonomisme, els priva de ser considerats
opció de poder. Certament és curiós
que Cs, partit que no ha fet fàstics a
compartir manifestacions amb Falange, ens parli de “fractura social” a Catalunya quan ja des del seu origen ha buscat de confrontar –d’una manera tan
obsessiva com fracassada– la població
amb el model educatiu català i la llengua. A més, a qui enganyen les llàgrimes de cocodril de l’Arrimadas quan
acusava el sobiranisme de “carregar-se
l’autonomia” havent prestat ella un suport entusiasta i des del primer moment, al demolidor article 155?
L’UNIONISME S’HA PASSAT tota la campa-

nya del 21-D sense oferir cap projecte
als catalans més enllà del seu tirànic refús a deixar-nos decidir. Res de bo no
n’esperem i menys amb l’antidemocràtic precedent dels sis anys de pacte
PSE-PP al País Basc, facilitat per la
tramposa llei de partits. Tal com ens
han mostrat amb l’Operación Cataluña i les clavegueres d’Interior, aquí
també provaran jugades brutes per superar el greu revés patit al fixed match
del 21-D que Rajoy havia assegurat a
Rivera que guanyarien per golejada.
EN ACABAT, LA INESPERADA VICTÒRIA sobi-

“
La Catalunya
republicana –n’hi
pot haver d’altra,
ja?– sobreviurà als
il·lusos que la volien
criminalitzar, obviar
o suprimir

ranista del 21-D, amb tot en contra, demostra que, tard o d’hora, els catalans
tornarem a tenir l’oportunitat de desplegar la República declarada el 27-O,
un pas que beneficiarà directament tota la societat. Ni Arrimadas ni un PP en
descomposició no ho podran impedir.
Això ja no és ni el 1923 ni el 1939. A base de perseverar, la democràcia s’acabarà imposant malgrat la brutalitat
mostrada per l’Estat. La Catalunya republicana –n’hi pot haver d’altra, ja?–
sobreviurà als il·lusos que la volien criminalitzar, obviar o suprimir. Pensahi, Inés.

Imma Merino

T

inc una debilitat especial per una
pel·lícula anomenada El fantasma i
la senyora Muir, que Joseph Leo Mankiewicz va dirigir l’any 1947: una jove vídua
(la meravellosa Gene Tierney) s’instal·la
amb la seva petita filla (Nathalie Wood)
en una casa davant del mar ocupada pel
fantasma del seu antic habitant, un mariner malhumorat (Rex Harrison) que al
principi l’espanta, però que, fent-s’hi visible, se’n va enamorant amb una correspondència en el sentiment que no podrà
consumar-se fins que, passats els anys,
la dona mori i, en una de les escenes romàntiques del cinema més belles que
recordo, l’esperit estén els seus braços
per acompanyar-la a l’altra vida. El fantasma i la senyora Muir és una de les
pel·lícules que aborden de manera argumental i que fins converteix en tema el
caràcter espectral del cinema: la seva inquietant capacitat de fer reviure els
morts que van habitant les seves imatges cada cop que aquestes es fan visibles. He pensat en el film de Mankiewicz
en veure fa poc una pel·lícula recent, A
ghost story, que he imaginat amb un altre títol, El fantasma i la senyora Mara,
perquè la dona que rep la visita d’un fantasma és interpretada per l’actriu, tan
misteriosa, Rooney Mara. També he
imaginat que els dos films de fantasmes
dialoguen en la distància i en una certa
contraposició. En el cas d’A ghost story,
de David Lowery, un home (Cassey
Afleck) té un accident mortal i, mort, torna com un fantasma (cobert amb un
llençol amb forats als ulls!) a la casa on
convivia amb la seva dona. Com en un
film d’Antonioni, no hi ha comunicació,
tot desapareix i sembla oblidar-se: ella,
primer abaltida, sembla anar-se refent i
abandona la casa, que serà ocupada per
altres provocant la ira del fantasma. Tot
s’esvaeix. És un film bell, estrany i tristíssim. Setanta anys separen els dos films:
el cinema continua convocant fantasmes, però amb més solitud i tristesa.
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La situació
dels presos
polítics

Turull i Rull
visiten Junqueras,
Forn i els dos Jordis
a Soto del Real
i Estremera

L’IEC escull
el neologisme
del 2017

La paraula
‘cassolada’ quedarà
integrada al
diccionari, en una
votació rècord

Explorant com s’invest
PUIGDEMONT · JxCat, ERC i la CUP
abordaran la investidura a distància en
l’acord de la mesa del Parlament
INVESTIDURA · JxCat ho fia a la mesa
mentre que ERC vol el permís dels lletrats
Xavier Miró
BARCELONA

Junts per Catalunya necessita un acord de la majoria independentista per
aconseguir el seu objectiu,
que el president Carles
Puigdemont sigui investit
sense haver d’estar físicament present al Parlament. Disposada a fer el
possible perquè Puigdemont sigui investit, ERC
exigirà un acord global de
govern i legislatura perquè
considera que la prioritat
és que el nou executiu català sigui un “govern efectiu des del minut u”, en paraules del diputat republicà Roger Torrent, que ahir
feia les funcions de portaveu del partit després de la
reunió de la permanent
d’ERC. “El nostre candidat és Puigdemont. Tocarà treballar per poder investir-lo. Nosaltres, però
sobretot el seu entorn.” Això sí, ERC evita definir-se
sobre com ha de ser la investidura, conscient que
aquest és un dels punts febles per abordar la futura
legislatura.
Un cop aconseguit el
front comú per situar
Puigdemont com a única
opció per a la investidura,
Junts per Catalunya i ERC
han de desbrossar el camí
per fer-ho possible garantint-se el control de la mesa del Parlament, que s’ha
de constituir la setmana
vinent.
Tenint en compte que el
president Puigdemont no
té previst tornar a Catalunya per ser investit perquè
seria immediatament detingut i empresonat,
Junts per Catalunya explora la investidura a dis-

tància, una de les possibilitats de la qual seria fer-ho
telemàticament. Però optar per aquesta possibilitat sense precedents a la
cambra requerirà d’una
interpretació del reglament que, en primer lloc,
dependrà de qui controli la
mesa del Parlament. Garantir una majoria a la mesa és el primer objectiu de
Junts per Catalunya, ERC
i la CUP, tot i que les negociacions també s’obriran a
Catalunya en Comú-Podem, l’únic partit no independentista que també
s’oposa a l’aplicació de l’article 155.
Decisió de Forcadell
Per començar, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha de comunicar si vol repetir en el
càrrec, una possibilitat
que té el suport de Junts
per Catalunya i ERC. En el
cas que Forcadell renunciï
a tornar a presidir la cambra, l’acord tàcit entre la
formació de Puigdemont i
ERC és que seran els republicans els que hauran de
proposar el candidat alternatiu a Forcadell. “Seria
lògic pensar que pogués
repetir com a presidenta.
Forcadell va fer una gran
tasca en condicions difícils”, indicava ahir Torrent, que deixava clar que
respectaran la decisió personal de l’afectada.
Perquè Puigdemont sigui investit des de Brussel·les, Junts per Catalunya confia en una majoria
de la mesa que faci una interpretació oberta del reglament, un reglament
que no requereix explícitament que sigui present a
la cambra per ser investit.
Aquí, però, sorgeix una di-

Puigdemont, durant la
seva estada a Brussel·les
■ REUTERS

Les frases

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

“La prioritat és quina
agenda política té la
mesa del Parlament,
la legislatura i el
govern. Després
podem parlar de qui
ocupa cada lloc”

“Els lletrats i els
serveis jurídics del
Parlament han de
definir com interpretar
el reglament”

ferència de posició amb
ERC.
Els republicans, que defugen debatre les possibilitats tècniques i jurídiques
de la investidura de Puigdemont, no dubten, en
canvi, a afirmar que són
els lletrats de la cambra els
que han de decidir com
s’ha de fer. “Hi ha aspectes
tecnicojurídics que hauran de valorar els lletrats

del Parlament”, deixava
clar ahir Torrent. La prioritat dels republicans en la
negociació per tancar la
mesa del Parlament és un
acord de legislatura i govern.
El diputat i portaveu
eventual d’ERC aclaria
ahir que no es pot tancar
un acord per a la mesa sense consensuar una “agenda política de govern” i de

Roger Torrent

DIPUTAT ELECTE D’ERC

legislatura perquè el més
important, segons ell, “és
que el govern governi” de
manera efectiva “des del
minut u”. En aquest sentit, ERC obre la negociació
intensa d’aquesta setmana també a Catalunya en
Comú-Podem amb vista a
la mesa de la cambra, però
també per afrontar l’acord
de mandat.
Tant Junts per Catalunya com ERC ja donen per
fet que els quatre consellers que són a Brussel·les
amb Puigdemont renunciaran a l’acta de diputat si
ho requereix tenir majoria. Puigdemont ha convocat els diputats de Junts
per Catalunya a Brusselles, divendres, per tancar
una proposta sobre la mesa.

El grup reafirmava ahir
que el president preveu
com una possibilitat tornar a Catalunya un cop investit. Seria el “risc assumible” que ell mateix va indicar fa setmanes, perquè
la seva detenció com a president investit tindria impacte internacional.
La possibilitat del retorn de Puigdemont, un
cop investit, va estar també sobre la taula en la reunió que el president va tenir ahir amb els representants de l’ANC i d’Òmnium
Cultural a Brussel·les. Les
entitats s’havien mantingut fins ara al marge de les
negociacions, però aquesta setmana en seran informades pels partits. Les entitats sobiranistes coincideixen a dir que cal treba-
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L’APUNT

El debat sobre les llengües a Catalunya ha estat estranyament absent aquests anys de procés polític fins
que Ciutadans el va posar a l’ull de l’huracà amb la seva proposta de trilingüisme en l’ensenyament, que
molts van interpretar com un intent de liquidar l’actual
model d’escola en català. La llengua no dona menjar
–com diuen alguns–, però genera un consens social

La llengua
no es toca

Raül Garcia i Aranzueque

impensable en altres camps. Per això, quan els mestres i els pares la veuen amenaçada surten, de seguida, en la seva defensa. L’arquitectura del català genera, a més, un gran interès popular, com ho demostra
l’alta participació en la votació del Neologisme de
l’any o la recent guerra pels accents diacrítics. Que
en prenguin nota. La llengua no es toca.

teix
Puigdemont s’adreçava a la cambra el 10 d’octubre per explicar com aplicaria els resultats de l’1-O ■ ANDREU PUIG

El reglament
marca el pas
PRIMER PAS · Uns quaranta electes ja han lliurat a la cambra la credencial
de diputat que atorga la junta electoral NORMES · El ple de constitució no
requereix de cap quòrum i el vot delegat no inclou motius de presó o exili
llar per “la retirada del
155, corregir-ne els efectes, alliberar els presos i
mirar de facilitar el retorn
dels exiliats amb seguretat i garanties”, segons
fonts dels assistents. L’estratègia de JxCat l’hauria
validat també ahir el
PDeCAT, durant el comitè
nacional reunit ahir a Barcelona. El PDeCAT descarta cap bloqueig de la cambra per mirar de repetir
eleccions, ja que implicaria el risc de perdre la majoria independentista assolida el 21-D.
Els partits que van donar suport a la destitució
del govern català amb el
155, ahir avançaven que
s’oposaran a una investidura telemàtica del president. ■

Emma Ansola
BARCELONA

E

l més cert que hi ha a hores d’ara respecte al ple
de constitució del Parlament és la data, el 17 de
gener, i només perquè així ho va
anunciar el president Mariano
Rajoy ja que, de moment, encara
no hi ha decret de convocatòria
i, per tant, es desconeix a quina
hora començarà el primer acte
que ha de donar inici a la dotzena legislatura. Serà el primer exercici de la voluntat democràtica
dels ciutadans expressada a les
urnes el 21 de desembre passat,
per la qual cosa l’accés dels seus
representants a la cambra, els
de tots, s’observa amb lupa.
El primer pas per a la constitució ja s’ha iniciat amb la presentació al registre del Parla-

ment de les credencials que
atorga la junta electoral als candidats que han aconseguit l’escó.
Ahir les acreditacions presentades arribaven a la quarantena,
d’un total de 135 diputats, i en
els pròxims dies aquesta docu—————————————————————————————————————————

Els electes poden
presentar les credencials
fins al dia abans del ple
de constitució
—————————————————————————————————————————

mentació també haurà d’incloure la declaració d’activitats i
béns immobles i la promesa per
escrit de ser fidels a la Constitució i l’Estatut.
Els futurs parlamentaris, tot i
que no esta regulat per llei, dis-

posarien fins al dia abans del ple
de constitució, el dia 16, per presentar tota la documentació, i
també, arribat el cas, per renunciar a l’escó i poder ser substituïts pel següent de la candidatura, segons informen fonts del
Parlament apel·lant al que dicta
el sentit comú. Reglament en
mà, l’únic requisit per exercir
com a diputat, i per tant poder
votar en el ple de constitució
com a primer pas de la legislatura, és presentar els tres documents abans esmentats.
La sessió constitutiva ja es
preveu complexa atès que la majoria del bloc independentista
consta de 70 diputats, però a hores d’ara encara no se sap si vuit
d’ells podran assistir a la votació, la qual cosa deixaria els independentistes en minoria, 62
respecte als 65 que suma l’altre

bloc format per Ciutadans (36),
el PSC (17), Catalunya en Comú
Podem (8) i el PP (4) i, per tant,
faria perillar la mesa del Parlament, tot i que els comuns encara no han explicitat el seu sentit
del vot. Per aquest motiu, el més
probable és que els consellers a
l’exili renunciïn a l’acta de diputat i puguin ser substituïts per
aconseguir una majoria de vots
que permeti agafar les regnes de
la mesa i la gestió del mandat.
En tot cas, i si en aquesta fase
abans de la constitució de la mesa algun grup demana la delegació de vot, la decisió quedaria en
mans dels lletrats –la diputació
permanent no té competències
en aquest tema–, que haurien
d’interpretar el reglament que
només inclou aquest supòsit “en
cas de maternitat, paternitat o
incapacitat”, aspecte aquest últim que, segons indiquen les mateixes fonts, s’hi va afegir pensant en les conseqüències derivades d’alguna malaltia.
Amb els diputats acreditats a
l’hemicicle, el ple de constitució
s’iniciaria escollint-ne el president, que recau sempre en el diputat més gran “d’entre els presents”. Així ho cita textualment
el reglament, que, d’altra banda,
no fixa cap quòrum per poder
celebrar el ple de constitució,
raó per la qual la sessió s’hauria
de celebrar amb els parlamentaris asseguts aquell dia a la cambra, segons fonts consultades.
L’absència de diputats o el fet de
no arribar als 68 diputats que
marca la majoria absoluta no seria motiu per bloquejar la constitució del Parlament.
Videoconferència complicada
Un cop constituït el Parlament,
la cambra disposa de deu dies
hàbils per escollir el president de
la Generalitat. En aquest cas,
Carles Puigdemont és qui, a
priori, obté més suports per ser
investit cap de l’executiu, però
l’ordre judicial de detenció en
territori espanyol dificulta la seva presència per poder presentar el programa, un requisit necessari en el debat d’investidura.
Tanmateix, el reglament no detalla com fer-ho i a aquest aspecte es podria aferrar el bloc independentista per sol·licitar, ara
sí, a la mesa del Parlament ja
constituïda, que permeti la intervenció del candidat a través
de videoconferència. Fonts consultades, però, recelen d’aquest
mecanisme, ja que deixaria un
precedent greu que es podria
tornar reclamar per a altres tràmits parlamentaris. ■
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El bloc del 155,
en contra de la
investidura
telemàtica

a El PP manté que es tracta d’una opció il·legal i anuncia que
hi presentaria recurs al TC a Iceta recorda que aquesta

fórmula no existeix i Cs diu que Puigdemont viu a Matrix
Redacció
BARCELONA

Oposició frontal dels partits del bloc del 155 a l’opció que Carles Puigdemont pugui ser investit
president telemàticament
des de Brussel·les i després torni a Catalunya.
Les formacions constitucionalistes
consideren
que la fórmula que planteja Junts per Catalunya no
existeix, i el PP ja ha anunciat que hi presentaria recurs al Tribunal Constitucional.
El PP i Ciutadans van
ser ahir els més bel·ligerants i els que van mostrar
més menyspreu a la proposta de Puigdemont. La
van ridiculitzar amb tota
mena d’adjectius i qualificatius despectius. El coordinador general del PP,
Fernando Martínez-Maillo, va qualificar l’operació
de JxCat de “surrealista”,
“absurda” i va assegurar
que és una “barbaritat”.
Segons el dirigent dels po-

pulars, la possibilitat d’investir un president telemàticament és materialment
impossible de realitzar perquè el reglament del Parlament no ho permet. En
aquest sentit, MartínezMaillo, com sovint fa el PP,
va tornar a posar-se a la boca la força de la llei i va advertir que si es reformen o
s’interpreten les normes
parlamentàries per “acontentar” l’independentisme,
el PP estarà “molt atent”
per presentar-hi recurs, “si
cal”, al TC o “on sigui”. Moment que va aprofitar per
tornar a vantar-se per l’article 155, que, segons la seva
opinió, ha servit per demostrar que l’Estat té “mecanismes” per garantir la
igualtat dels espanyols i la
permanència de la “sobirania nacional”.
En termes semblants es
va expressar el president
de Ciutadans, Albert Rivera. Si el PP acostuma a utilitzar la metàfora de la força de la llei, a Ciutadans li
agrada acusar l’indepen-

dentisme d’estar a “Matrix”, en referència a una
realitat paral·lela. “Puigdemont viu a Matrix. Els que
no ens hem pres la pastilla
no entenem el seu món, el
d’una república que no
existeix i que pensa que pot
governar per Skype o
Whatsapp; el nacionalisme
xoca amb el principi de realitat”, va denunciar Rivera.
Residir a Catalunya
Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va fixar com
una prioritat “imprescindible” que en aquest inici
de legislatura “no s’escullin persones que no puguin exercir en plenitud
les seves responsabilitats”. Respecte de la possible investidura telemàtica, Iceta va ser taxatiu:
“No existeix”. Va defensar
que Catalunya s’ha de governar des del Palau de la
Generalitat, i va indicar
que “no seria bo” tenir un
cap de l’executiu que no
residís al país. ■

Albert Rivera, ahir en roda de premsa després de la reunió de la formació ■ EFE

Les reaccions

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

“Una investidura
telemàtica seria
il·legal. És surrealista,
una barbaritat i una
cosa absurda”

“No es poden escollir
persones que no
puguin exercir en
plenitud les seves
responsabilitats”

“Els que no ens hem
pres la pastilla no
entenem el seu món,
que pensa que pot
governar per Skype”

Fernando Martínez-Maillo

Miquel Iceta

Albert Rivera

COORDINADOR GENERAL DEL PP

PRIMER SECRETARI DEL PSC

PRESIDENT DE CS

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

Lluís Falgàs

OPINIÓ

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

Els passos al costat...

L

a classe política desitja per
aquest any 2018 la construcció d’un país millor. Fet
que només es pot produir si han
après les lliçons de l’any anterior.
La tensió permanent viscuda no
és bona per a ningú. Hi ha coincidència política que ara cal una legislatura llarga, perquè el pitjor
escenari seria repetir unes eleccions que van ser convocades pel

govern espanyol fent cessar el govern de la Generalitat.
Unes eleccions no convenen a
ningú. Ni al govern espanyol ni al
Partit Popular a Catalunya, que té
com a horitzó remuntar la pèrdua
de vots catalans quan se celebrin
les municipals, les eleccions a les
comunitats autònomes i les europees del mes de maig de l’any vinent. Tampoc convé a Ciutadans,

que sense haver governat veuen
difícil repetir l’èxit obtingut el
21-D. Tampoc convé al Partit dels
Socialistes ni als Comuns. Ni als
partits independentistes, que el
seu principal objectiu dels pròxims anys és ampliar la base social sobiranista, independentista i
lluitar contra la fractura social.
Uns tasca que, s’ha vist en els
darrers mesos, cal temps per

dur-la a terme. Amb una repetició electoral els experts en
demoscòpia creuen que l’independentisme tindria el mateix
resultat o inferior al del 21-D.
Ningú vol repetir eleccions catalanes, a les quals s’afegeixen els
minvats pressupostos dels partits polítics.
El calendari corre. Els partits
s’han d’afanyar en primer lloc a

elegir un president/a del Parlament, una mesa per, tot seguit
–deu dies–, un president/a de la
Generalitat i llavors un govern.
Hi ha fórmules estratègiques,
sota l’amenaça dels lletrats del
Parlament i del Tribunal Constitucional, sobretot la telemàtica,
perquè Carles Puigdemont, que
és a qui li toca, sigui president.
Tot ha de quedar resolt en els
pròxims dies, en què ni tot està
per fer ni tot és possible... Molts
són els que esperen que hi hagi
“passos al costat”.
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TV3 estrena avui
un documental
sobre l’1 d’Octubre
a El ‘Sense ficció’ se centra en les persones que van fer
possible el referèndum a En el treball no hi surten polítics
Redacció
BARCELONA

119406-1177770w

El programa Sense ficció
de TV3 emetrà avui a les
21:55 hores el documental 1-O, una crònica de la
jornada del referèndum
produïda per Mediapro sota la direcció de Lluís Arcarazo. El treball se centra
en les persones “que van
fer possible el referèndum” i es reconstrueixen
escenes viscudes en diversos punts de votació amb
imatges enregistrades per
la productora, cedides
d’altres mitjans i captades
pels mateixos ciutadans

La xifra

—————————————————————————————————

21.55

és l’hora en què s’emet, a
TV3, el documental ‘1-O’, produït per Mediapro i dirigit per
Lluís Arcarazo.

amb telèfons mòbils. Hi
apareixen escenes de diverses escoles de Barcelona, Arenys de Munt i Sant
Julià de Ramis.
En el transcurs del documental, prenen la paraula persones diverses

que relaten com van viure
l’1-O, intercalades amb
aportacions enregistrades
al lloc dels fets. L’equip del
programa ha evitat l’aparició de polítics per centrarse en l’emotivitat “que van
viure les persones”, i ara
estudia com internacionalitzar el documental, ja
sigui en cadenes de televisió internacionals com en
festivals.
El treball, de poc més de
38 minuts de durada, comença amb imatges d’una
persona que treu de casa
seva una urna que tenia
amagada i la porta a un
dels punts de votació,

Imatge del documental ‘1-O’ que emet aquesta nit TV3 ■ TVC

mostra el moment en què
arriben les urnes i la documentació electoral en diversos centres i els primers instants de la constitució dels punts. Durant
els primers minuts s’aborda com es van solucionar
els problemes que es van
produir a l’inici de la jornada: la no recepció de notificacions i, per tant, la no
designació de persones a
les meses, i la caiguda dels

sistemes informàtics. En
els dos casos, el documental mostra com persones
voluntàries van constituir
les meses i van ajudar a minimitzar els inconvenients tecnològics. Cap al
final, es pot veure com es
va dur a terme el recompte
en els punts en què la productora va fer el rodatge.
El director del documental ha apuntat que es
tracta d’un treball “neces-

sari” perquè “després de
les detencions, els empresonaments, l’exili de Puigdemont i les eleccions”, l’1
d’Octubre pot haver quedat en “l’oblit” de moltes
persones. Segons el seu
parer, el colpidor documental pot tornar a posar
en l’ordre del dia el que
considera que va ser el moviment polític col·lectiu
més important dels últims
vuitanta anys. ■
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L’Estat retarda definir-se
sobre l’impost de patrimoni

a Si Madrid no retira la bonificació del 100% del tribut, Catalunya deixarà d’ingressar 500 milions l’any
vinent a La pèrdua no afecta la liquidació del 2017, atès que els pressupostos preveien el gravamen
M. Moreno
BARCELONA

El govern espanyol evita
definir l’impost del patrimoni d’enguany, i de retruc deixa la Generalitat
amb l’espasa de Dàmocles
d’una possible supressió
d’aquest tribut cedit que
pot impactar amb una retallada d’uns 500 milions
les arques catalanes.
Ja va quedar clar en l’últim Consell de Ministres
del 2017: ni una paraula
sobre el tema en el paquet
de disposicions tributàries que s’hi va aprovar
d’urgència a la vista de
l’obligada pròrroga dels
pressupostos estatals per
falta de suports per a
l’aprovació d’uns de nous.
Amb aquesta indefinició, l’Estat suma una nova
pressió econòmica a la resta de les que està utilitzant, d’una banda, per forçar l’aprovació a les Corts
dels comptes de l’Estat per
a enguany, i de l’altra, per
collar financerament les
comunitats autònomes, i

Cristóbal Montoro, ministre espanyol d’Hisenda, en una compareixença recent al Congrés dels Diputats ■ ACN

molt especialment Catalunya. No obstant això, com
que és un impost que es
merita el 31 de desembre,
el govern del PP teòricament té tot un any per determinar què en fa respecte al 2018, atès que els
pressupostos del 2017 ja
precisaven que l’any passat no hi hauria bonifica-

ció i que quan els contribuents als quals els pertoqui facin la declaració,
l’hauran d’abonar.
La recaptació o no
d’aquest gravamen depèn
d’una decisió anual que es
va instaurar el 2011. L’impost del patrimoni havia
estat eliminat tres anys
abans pel govern socialis-

ta presidit per Rodríguez
Zapatero, que el va bonificar al 100% argüint que
perjudicava les classes
mitjanes. No obstant això,
el setembre del 2011, a les
envistes del més cru de la
crisi i a instàncies d’Alfredo Pérez Rubalcaba, que ja
es presentava com a aspirant del PSOE a les gene-

La xifra
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500.000

euros és el llindar mínim a
partir del qual es comença a
tributar a Catalunya l’impost
sobre el patrimoni.

rals, l’executiu espanyol
va decidir aixecar la bonificació del tribut, amb la
puntualització que es feia
de forma provisional i revisable: cada any caldria validar l’aixecament de la bonificació perquè els contribuents declaressin l’impost sobre els béns meritats i l’Estat el liquidés cada desembre.
Tot i estar cedit, només
l’Estat té la capacitat de
decidir com i quan s’aplica
l’impost i amb quina quota. Si no es fa de forma explícita amb un text ad hoc,
l’impost queda anul·lat automàticament, en el cas
d’enguany per la pròrroga
dels pressuposto i les comunitats que no l’han bonificat al seu torn (el cas
de Madrid) el deixen de
percebre. En total, incloent-hi els 500 milions
que pertoquen a Catalunya, la més afectada, el
2018 es deixarien de recaptar uns 1.200 milions.
Es dona la circumstància que quan el govern Rajoy va recórrer al Constitucional contra l’impost català de béns improductius
(suspès pel TC), va adduir
que el tribut de la Generalitat envaïa competències
estatals perquè certs trets
essencials coincidien amb
el del patrimoni i que amb
això s’incomplia la llei de
finançament autonòmic,
la LOFCA, que impedeix
que els impostos de les comunitats gravin fets imposables des de l’Estat. ■

Política
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Venim a donar-los l’escalf de Catalunya”
VISITA · Els diputats electes Josep Rull i Jordi Turull visiten Oriol Junqueras i Joaquim Forn a Estremera i els Jordis a Soto del
Real CRUEL · Destaquen que estan “forts” però ressalten la crueltat que no hagin pogut passar el Nadal i els Reis amb els seus
Redacció
BARCELONA

E

ls diputats electes Jordi
Turull i Josep Rull van
anar ahir a les presons
madrilenyes d’Estremera i Soto del Real per visitar l’exvicepresident del Govern Oriol
Junqueras, l’exconseller Joaquim Forn i els líders de l’ANC i
Òmnium Cultural Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Al matí
van visitar Junqueras i Forn,
que ahir va fer 67 dies que estan
empresonats, tancats en cel·les
compartides de 12 metres quadrats. Rull i Turull van dir que
els havien vist “forts” però van

destacar la duresa que ha significat passar les festes de Nadal
lluny de la família. En concret,
van destacar que el vicepresident s’ho ha passat especialment malament aquests dies, ja
que té dos fills petits i els dies de
Nadal i Reis els ha trobat molt a
faltar. “Passar el dia de Reis
sense els teus fills és d’un nivell
de crueltat extraordinari”, va
dir Rull, que va confirmar que
han quedat amb els presos que
“es veuran aviat al Parlament”.
A través del seu compte de
Twitter, Rull va explicar que havien anat a visitar els presos per
traslladar-los “tot el suport, escalfor i solidaritat”. “Dia emo-

Jordi Turull i Josep Rull quan arribaven a Soto del Real, on van visitar
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart ■ J.P. GANDUL / EFE

cionalment dur. Els traslladarem tot el suport, l’escalf i la solidaritat que s’està vivint a Catalunya. Els volem lliures”, van
ser les seves paraules exactes.
A la tarda es van desplaçar a
Soto del Real, on els Jordis ahir
va fer 84 dies que hi estan tancats. Rull i Turull, diputats electes de Junts per Catalunya, van
estar amb els consellers Romeva i Carles Mundó 33 dies al
centre penitenciari d’Estremera, d’on van sortir el 4 de desembre passat després de dipositar la fiança de 100.000 euros.
El mateix dia van sortir d’Alcalá-Meco les conselleres Dolors
Bassa i Meritxell Borràs. ■
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Quadern d’economia
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Si poguéssim negociar...
Si poguéssim
negociar la independència
de Catalunya,
els nostres representants
podrien dir:
Francesc
“Fa anys que
Cabana
discutim
l’existència i
volum de les balances fiscals entre Espanya i Catalunya. S’accepta per les dues parts que hi ha un
dèficit, però es difereix sobre el
volum. Uns parlen de 8.000 milions d’euros i els altres, de
18.000 milions. En tot cas, Catalunya veu que una bona part
d’aquest dèficit fiscal va cap a les
regions espanyoles més necessitades. Andalusia, Múrcia, Extremadura i altres inversions, etc. Hi
ha dues reaccions. Els catalans
més exaltats diuen que Espanya
ens roba i que tot aquest dèficit
fiscal s’ha d’invertir a Catalunya.
En canvi, els espanyols que reben aquests ajuts no accepten
donatius per part d’uns catalans
pels quals no tenen gaire simpatia i proclamen la seva “hidalguía”, que amaga la seva pobresa.
Ells catalans hauríem de prendre til·la abans d’avançar les nostres propostes. Una Catalunya
independent no hauria de pagar
una part de les despeses de la
Corona, ni una part del Museo
del Prado, ni el manteniment de
l’Alhambra, tal com fem ara. Ens
resultaria difícil finançar en part
les inversions en línies de l’AVE
per tot Espanya, una decisió política sense solta ni volta. En canvi,
Catalunya podria estar disposada a mantenir un dèficit fiscal
amb Espanya amb el benentès
————————————————————

Control policial a la Jonquera, en direcció a França ■ JORDI RIBOT / ICONNA

comprovem en alguns dirigents
d’Andalusia i Extremadura.
Catalunya estaria disposada a
donar aquests ajuts, no d’una
manera permanent i sostinguda,
sinó durant un anys. Els necessaris perquè aquelles regions aixequin el cap i puguin prescindirne. Recordem que quan Espanya
negociava la seva entrada en el
Mercat Comú, els membres més
adversos a l’entrada ho eren perquè temien la competència agrícola que donarien Andalusia,
Múrcia i altres regions espanyoles que no podrien competir amb
les pròpies. El potencial agrícola
d’aquelles regions és enorme.
Acabo el possible escrit dels

negociadors. Espanya sortiria
perdent-hi molt, amb una Catalunya independent. Hi ha el problema dels transports terrestres
amb Europa. Actualment surten

Catalunya podria
mantenir un dèficit
fiscal si anés a obres
i millores socials
pel Pertús-Portbou (Catalunya) i
per Hendaia (País Basc), que
tampoc és un territori gaire amic.
Per això els castellans i aragonesos parlen tant del túnel de Canfranc, com a alternativa.

Caldria també tranquil·litzar
els que diuen que s’han de crear
fronteres. És que no han vist les
de la Jonquera, Bourg-Madame
o la Vall d’Aran. Potser creuen
que els catalans aixecaríem tanques o murs com els que hi ha a
la frontera d’Israel amb els pobles palestins o el de la frontera
entre Mèxic i els Estats Units? O
que els obligaran a parlar català?
Falta Informació. Molta informació. Per les dues bandes, ja
que Catalunya té molt d’interès a
mantenir un mercat espanyol
amb estrets lligams comercials, i
personals. Però com sempre,
amb compensacions adequades,
no humiliants.

864907-1179083w

que aquests milions d’euros
anessin a finançar obres bàsiques de les regions més endarrerides i a millorar els ajuts socials
a la població.
No demanem que ens donin
gràcies per aquests ajuts, però
que ho compensin d’una manera
o altra. Això serà feina dels negociadors. Ens adonem –vostès i
nosaltres– que la creació d’un
estat independent de Catalunya,
perjudicaria, i molt, les zones
més deprimides d’Espanya, si no
reben aquests diners que formen
actualment el dèficit fiscal de
Catalunya amb Espanya. Seria
un gest de Catalunya, que podria
servir per apaivagar la ràbia que

|

12 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIMARTS, 9 DE GENER DEL 2018

Ximo Puig exigeix a Rajoy un
nou finançament de seguida

a El president valencià i la resta de ‘barons’ del PSOE alerten que no es pot ajornar el model amb
l’excusa de Catalunya a La conferència de presidents a la qual va faltar Puigdemont queda en no res
David Portabella
MADRID

Els barons socialistes que
van acudir disciplinadament el 17 de gener del
2017 a la VI Conferència
de presidents celebrada al
Senat comencen a airejar
el seu enuig amb l’incompliment de Mariano Rajoy
amb la seva promesa d’inaugurar el 2018 amb un
nou model de finançament. A punt de complirse un any d’una conferència de presidents a la qual
va faltar Carles Puigdemont i que ha quedat en
res més enllà de la designació d’un grup d’experts,
el president valencià, Ximo Puig, va alçar ahir la
veu per exigir a Rajoy que
“compleixi els seus compromisos” i elabori un nou
finançament de manera
immediata en les pròximes setmanes.
Si bé l’aposta inicial de
La Moncloa va ser prémer
l’accelerador amb la creació de l’equip de vint-i-un
experts –la Generalitat no
en va voler designar cap en
sentir-se ja representada
pel balear Guillem López
Casasnovas– precisament
per subratllar l’absència
catalana, el dictamen que
els savis van lliurar al juliol
contenia 160 pàgines, de
les quals 65 eren vots particulars. Passats sis mesos
des del bloqueig, La Mon-

La frase
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“No és seriós afirmar
fa un any que hi hauria
nou model i que ara
Montoro digui que no
n’hi ha per Catalunya”
Susana Díaz

PRESIDENTA D’ANDALUSIA

El valencià Ximo Puig alçava ahir la veu per reclamar a Rajoy el nou finançament que va prometre i que ha incomplert ■ ACN

cloa ha trobat ara un nou
argument per a la seva inacció: la falta d’un govern
de la Generalitat investit a
Catalunya.
Després de reunir-se
amb els agents socials en
una cimera de seguiment
sobre el nou finançament,
Ximo Puig va denunciar
“l’estancament” del govern de Rajoy perquè “no
fixa una posició respecte a
les propostes”. “El problema territorial d’Espanya
no és només Catalunya”,

va avisar el president de la
Generalitat Valenciana.
Segons el baró socialista
valencià, que La Moncloa
ajorni el nou finançament
per la situació a Catalunya
“no és guanyar temps,
com plantegen alguns, sinó perdre un temps vital
per resoldre el problema
territorial d’Espanya”.
1.500 milions pendents
A més d’exigir a Rajoy un
nou model aquest mes,
Puig va reclamar a l’Estat

Els CDR volen saber què
cal fer en el nou escenari
Redacció
BARCELONA

La coordinadora a Catalunya dels CDR (comitès de
defensa de la República)
volen saber què han de fer i
com han d’actuar a partir
d’ara, en aquest nou escenari que es dibuixa sorgit
de les eleccions del 21-D.
Per això ha enviat a tots

gui que fins que no hi hagi
govern a Catalunya no hi
ha model de finançament.
Això no és seriós”, va lamentar. “Estem parlant
d’obrir hospitals, centres
de salut, de contractar
metges, docents, de garantir l’educació pública o
d’atendre els dependents
i això no pot esperar. Els
ciutadans no poden esperar que a Rajoy i a Montoro
els vingui de gust posar-se
a treballar”, va reblar
Díaz, que l’octubre del
2016 va ser la patrocinadora de l’abstenció del
PSOE en la investidura del
president espanyol i líder
del PP que va fer possible
la seva reelecció.
Mentre Rajoy intenta
que els barons populars

els CDR del país una enquesta per conèixer el parer de la majoria i poder
dissenyar una estratègia
que determini “les futures
accions dels comitès”.
La primera pregunta, a
la qual es pot respondre sí,
no o una altra cosa, i es pot
argumentar, és: creus que
des del CDR hem de continuar reclamant la cons-

trucció de la República, segons el mandat de l’1 d’octubre i ratificat pel 21-D?
En segon lloc es demana si
s’ha d’exigir als partits polítics que posin en marxa
la República ara i, en tercer lloc, es demana als
CDR locals quines accions
consideren que s’han de
fer si s’aplica de nou l’article 155.

conservin la calma en un
dels afers més passionals
de l’Espanya autonòmica,
el PP utilitza Catalunya
com a coartada per no fer
cap pas, fins i tot al preu de
deixar en evidència la improductivitat de la conferència de presidents. El
coordinador general del
PP, Fernando MartínezMaíllo, ho té clar: “No podem tornar a repetir l’error del 2009 de negociar
amb una part [el govern de
Rodríguez Zapatero amb
Catalunya], però tampoc
podem passar a un altre
escenari en què no tinguem en compte tots els
governs autonòmics, inclòs el de Catalunya”. ■

que aboni “immediatament” i no el mes de juliol
els 1.500 milions d’euros
corresponents a la liquidació del sistema de finançament del 2016 perquè són
“recursos dels valencians”
que són necessaris per poder pagar proveïdors. En
aquest sentit, va avançar
que no admetrà “xantatges” després que el govern
espanyol hagi dit que es
planteja una retallada de
353 milions del finançament compromès per al

2018 a causa de la pròrroga del pressupost general
forçada per la negativa del
PNB a negociar-los mentre estigui en vigor l’article
155 a Catalunya.
A Albaida del Aljarafe
(Sevilla), on inaugurava
un centre de salut, la presidenta andalusa, Susana
Díaz, s’unia a l’enuig per
l’incompliment de Rajoy.
“No pot ser que fa un any
diguessin que hi hauria un
nou model i que ara Cristóbal Montoro se’n rigui i di-

La coordinadora dels
CDR vol saber què caldria
fer “si hi ha noves detencions” un escenari més que
probable i que podria afectar el mateix president
Puigdemont i, en tot cas, si
cal continuar insistint i
com s’ha de continuar reclamant “ la llibertat dels
presos polítics”. Finalment
es pregunta als comitès locals la seva opinió sobre
com es pot ampliar la base
de suport a la República i
s’apunta com a opcions:
“Coordinar-nos amb altres
moviments socials i veïnals” i “treballar en el procés constituent”. ■

Acte a favor dels presos polítics organitzat pel CDR de
Santa Coloma de Gramenet ■ ORIOL DURAN
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‘Cassolada’, neologisme de
l’any en una votació rècord

a Les paraules del procés d’independència acaparen el 40% dels vots en una elecció amb el triple
de participació que el 2016 a L’IEC prepara un sistema digital per aportar nous mots al diccionari
Raül Garcia i Aranzueque
BARCELONA

La paraula cassolada, àmpliament utilitzada des de
fa anys i, especialment,
aquests últims mesos, ha
estat la guanyadora de la
votació del Neologisme de
l’Any, segons van anunciar l’Observatori de Neologia (Obneo) del departament de traducció i ciències del llenguatge de la
Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), organitzadors de la iniciativa. La paraula, protagonista de les mobilitzacions
dels últims mesos a favor
de la independència de Catalunya, s’ha imposat en
una votació popular amb
una participació rècord
–5.600 persones–, cosa
que suposa més del triple
de vots que en l’edició passada.
Cassolada ha superat,
amb un 23,8% dels vots, la
locució fer pinya, una expressió molt popular que
ha obtingut el 17,6% del
favor popular i que, per a
sorpresa de molts, no figura al Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans
(DIEC). La tercera, quarta
i cinquena posicions són
per a paraules relacionades amb els drets de les dones i del col·lectiu LGTBI:
feminicidi, transgènere i
micromasclisme, respectivament, i les quatre darreres, amb diversos fenòmens d’actualitat: sobiranisme, gentrificació, judicialitzar, hiperventilar i
turismofòbia.
La iniciativa del Neologisme de l’Any demostra
que “a través del llenguatge es poden explicar els
canvis de la societat”, afirma Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica de l’IEC. La incorporació de paraules com vegà,
l’any passat, o estelada,
l’anterior, així ho demostren. La guanyadora de la
darrera edició és un clar
reflex de “la tònica política” dels últims temps, comenta Cabré.
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posada en marxa de l’Acadèmia Oberta, un organisme d’intercanvi d’informació entre la Secció Filològica i els professionals
que treballen amb la llengua, i la iniciativa del Neologisme de l’Any, que ja
prepara la quarta edició,
han fet l’IEC més obert a
la realitat social.
Al darrere d’iniciatives
com la del Neologisme de
l’Any, hi ha l’afany de “fomentar l’interès per la
llengua i la investigació”
en aquest camp, diu Cabré, que remarca que actualment “hi ha molta
consciència de la necessitat de la investigació, per
exemple, en biomedicina”, però cal “revalorar les
humanitats”.
En aquesta línia, l’IEC
ha posat en marxa un nou
sistema digital que, de manera automàtica i d’acord
amb una sèrie de paràmetres, serà capaç de seleccionar quines paraules poden ser acceptades al diccionari i quines no. Les paraules que passin aquest
filtre seran després convenientment revisades per
filòlegs. El projecte es va
acabar al desembre i cap al
febrer o el març vinent es
preveu fer-ne la presentació.

Cua de paraules
a l’Observatori
de Neologia
—————————————————————————————————

L’Observatori de Neologia de
la UPF no descansa en la tasca de buscar neologismes
per a la llengua que reflecteixin l’evolució de la societat. A
continuació, en mostrem uns
quants que tenen al seu web.
b cronificar
b disruptiu
b eclosionar
b empatitzar
b enoturisme
b esferificació
b friqui
b geolocalització

Ara, si la secció lexicològica de l’IEC ho accepta, la
paraula cassolada, que ja
figura en el DIEC en el sentit de menjar que s’ha cuinat d’un cop en una cassola, tindrà, a més, el sentit
de protesta col·lectiva en
la qual es fa soroll amb
cassoles, que, de fet, és el

més conegut per la gent.
La iniciativa del Neologisme de l’Any sorgeix de
l’Observatori de Neologia
de la UPF, que és qui s’encarrega de seleccionar les
paraules que concorreran
a la votació popular. Un
cop feta una primera tria,
un jurat en què hi ha tam-

bé un membre de l’IEC (en
aquest cas, Màrius Serra)
selecciona les deu paraules finalistes. Després de
tot aquest procés, és la
secció lexicològica de l’Institut d’Estudis Catalans
qui decideix quines d’aquestes paraules compleixen els requisits per en-

trar al diccionari normatiu i quines no.
La Secció Filològica de
l’IEC ha estat sovint acusada de ser excessivament
restrictiva a l’hora d’acceptar nous mots que ja
formen part generalitzada
del vocabulari popular. Els
últims anys, però, amb la

b hipersexualització
b homoparental
b maridatge
b neurociència
b visibilitzar
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La repressió de l’1-O, a l’ONU
VIA · Amb l’aval de més de 600 juristes, el Col·lectiu Praga denuncia l’Estat a diversos organismes de les Nacions Unides per la
vulneració de drets fonamentals en voler aturar el referèndum PETICIÓ · Demana que s’iniciï una investigació independent
Òscar Palau
BARCELONA

L

801175-1179692w

a repressió que els aparells de l’Estat van exercir
abans, durant i fins i tot
després de l’1-O per mirar
d’aturar i després castigar el referèndum d’autodeterminació
que havia convocat el govern català no ha de quedar impune a
ulls del món. Això com a mínim
és el que pretén el Col·lectiu
Praga, que defensa que el procés
independentista es pot desenvolupar per vies perfectament legals, i que just abans de Nadal va
presentar una denúncia subscrita per 609 juristes davant
diversos ens internacionals de
defensa dels drets humans, sobretot del sistema de Nacions
Unides, arran del que entén que
són violacions d’un grapat de
drets fonamentals reconeguts
en diverses declaracions, pac-

tes, tractats i resolucions d’àmbit internacional.
En concret, les denúncies estan presentades davant de l’Alt
Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans, Zeid
Ra’ad al-Hussein –que l’endemà
de l’1-O ja es va mostrar “pertorbat” per les imatges de violència
i va demanar que s’obrís una investigació– i de diversos relators i experts independents de
l’ONU, com ara, entre d’altres,
el nord-americà Alfred de Zayas,
que ja s’ha mostrat molt crític
també pels mateixos fets. La denúncia fa una extensa relació,
tot i que no exhaustiva, de les
accions judicials, policials i polítiques que va emprendre l’Estat
per mirar d’aturar la celebració
del referèndum, una figura que
es recorda que va deixar expressament de ser delicte el 2005,
per la qual cosa les conductes de
suport es consideren un “legí-

Les imatges de violència policial l’1-O van fer la volta al món ■ AFP

tim exercici” del dret de lliure
expressió, reunió i manifestació, d’acord amb els articles 20 i
21 de la mateixa Constitució. A
més d’aquests tres, els denunciants consideren que s’han vio-

lat altres drets, com ara el d’integritat física, el de participació
política, el dret a la llibertat o a
un jutge imparcial. El document, que recorda la persecució
de la mesa del Parlament, els es-

corcolls a departaments sense
ordre judicial o l’existència de
presos polítics, arriba fins a
l’aplicació del 155 que va servir
per dissoldre el govern i el Parlament, i contra el qual el mateix
col·lectiu ja té impulsats alguns
recursos d’empara al TC.
Arran de totes aquestes vulneracions, la denúncia considera que s’ha produït un “important trencament” del sistema
democràtic i de dret a l’Estat espanyol, i que hi ha “indicis suficients” perquè es pugui iniciar
“en l’àmbit internacional una
investigació independent i completa”. Tot i que poden passar
mesos abans no es tramiti i s’endegui la investigació, fonts del
Col·lectiu Praga confien que tot
plegat serveixi per “posar en evidència” com en l’àmbit internacional es valoren les actituds de
l’Estat espanyol lesives amb els
drets humans a Catalunya. ■
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www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45
2x1 TOT L’ANY

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

La televisió

La nostra graella

TV3
19.00 L’ILLA DE ROBINSON

MANS
Espectacle per a nadons
Cia. Fes-t’ho Com Vulguis

Teatre Lluïsos de Gràcia,
diumenge 14 de gener,
a les 11 del matí
i les 12 del migdia

OFERTA 2x1
LIMITADA
MUSEU
PAU CASALS

Preu de l’entrada: 9 euros

Av. de Palfuriana, 67
del Vendrell
Preu de l’entrada: 6 €
Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta
de subscriptor

2x1 LIMITADA

MUSEU
D’HISTÒRIA
DE CATALUNYA
Un recorregut per la història de
Catalunya des de la prehistòria
fins a l’actualitat amb escenografies,
audiovisuals i interactius.

Pl. Pau Vila, 3 de Barcelona
Consulteu horaris a
www.mhcat.cat

OFERTA 2x1
Preu: 4 euros

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

EPICENTRE
Centre de Visitants del
Pallars Jussà
Passeig del Vall, 13
de Tremp

FUNDACIÓ
PRIVADA ESPAI
GUINOVART
Plaça del Mercat, s/n
d’Agramunt (Urgell)

08.30 Notícies locals.
09.00 L’entrevista. Programa d’entrevistes dirigit
i presentat per Mònica Hernández. Convidat:
Josep Maria Puig, secretari general de Metges
de Catalunya.
10.00 Ben trobats. Magazín dirigit i presentat
per Clara Tena. Entrevista a Horacio Seguí,
fotoperiodista.

12.00
13.00
14.30
15.30

Notícies locals.
L’illa de Robinson. Reemissió.
Notícies locals.
Premis Zirkòlika 2017. Els millors
números de circ del moment a l’històric Circ
Raluy. Amb les actuacions de Johnny Melville,
excèntric; Nando Orozco, malabars, i Anna
Torné, cercle aeri. Reemissió.

16.30 Notícies locals.
17.00 L’hora d’anglès (English Hour).

◗ Going Native. Neil Stokes entrevista el
director d’orquestra americà Arthur Post.
Reemissió.

17.30 GOING NATIVE

Preu de l’entrada: 3 euros
Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la
targeta de subscriptor

Les principals notícies de
la jornada, a ‘L’illa’
Aquesta tarda, Igor Llongueres comenta les notícies
més destacades de l’actualitat amb Xavier Ginesta,
Germà Capdevila, Magda Gregori i Carles Monguilod
com a convidats.

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada: 3 euros

2x1 TOT L’ANY

Més informació: 973 390 904
www.espaiguinovart.cat

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

Entrevista a Cristina Gascón
CREMALLERA
DE MONTSERRAT
Anada i tornada

MUSEU DE LA
MOTO DE
BASSELLA
Ctra. C-14, km 134
(entre Ponts i Oliana)
Preu de l’entrada: 9 €
Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta
de subscriptor

OFERTA 2x1
Preu del tiquet:
Adults temporada alta,
10,90 euros.
Adults temporada
baixa, 9,90 euros
Vàlid fins al 25 de març
del 2018

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

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

Atenció al client

972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1178670L

La graella

El Punt Avui Televisió reposa l’entrevista de Neil
Stokes a Cristina Gascón, dissenyadora de joies i
propietària de la botiga Mundo Con Alma, dins l’espai
L’hora d’anglès (English Hour).

18.00 Notícies locals.
19.00 L’illa de Robinson. Programa d’anàlisi de
l’actualitat conduït per Igor Llongueres.
◗ Tertúlia. Amb la col·laboració de Xavier
Ginesta, Germà Capdevila, Magda Gregori i
Carles Monguilod.
◗ El món ens mira. Amb Germà Capdevila.

20.30 Notícies locals.
21.30 L’illa de Robinson. Programa d’anàlisi de
l’actualitat conduït per Igor Llongueres.
Reemissió.

23.00 Notícies locals.

www.elpuntavui.tv

08.00 Els matins.
Amb Lídia Heredia. El programa
debat avui sobre l’informe del
Consell d’Europa que qüestiona la
independència del poder judicial
espanyol. Més tard, s’analitza amb
Ferran Busquets, director d’Arrels,
l’augment del nombre de persones
sense sostre, i s’exposa un cas
d’hostilitat contra les persones pobres,
en el marc de la reivindicació d’incloure
un terme per designar aquesta fòbia al
diccionari de la RAE.
11.00 Notícies 3/24.
13.55 Telenotícies comarques.
14.30 Telenotícies migdia.
15.40 Cuines. Calzone de verdures.
15.50 Com si fos ahir.
El Miquel sembla convençut que ha fet
bé tallant amb la Noe. Avui coneix una
noia, la Laia, que li tira els trastos. Ell
no sap qui és, però la Sandra sí. Per la
seva banda, el Quim veu el futur molt
negre i s’encomana a una pitonissa,
que li diu que algú li ha llançat un mal
d’ull.
16.25 Tarda oberta.
20.15 Està passant.
21.00 Telenotícies vespre.
22.00 Sense ficció. 1-O. El dia 6 de
setembre de 2017 el govern de
la Generalitat va convocar un
referèndum sobre la independència
de Catalunya. Malgrat que el govern
espanyol va prohibir la celebració
d’aquest referèndum, l’1 d’octubre, un
diumenge de pluja acompanyat d’un
ambient extremadament hostil, milers
de persones van acudir als centres de
votació.
22.45 Sense ficció. Ciutadà Quatre.
En les trobades entre el periodista
Glenn Greenwald i l’analista Edward
Snowden, aquest últim va lliurar
documents classificats que posaven
de manifest les invasions massives,
indiscriminades i il·legals que
l’Agència de Seguretat Nacional
dels Estats Units duia a terme en
les comunicacions de milions de
persones a tot el món.
00.40 Més 3/24. Amb Xavier Grasset.

SUPER 3 / 33
08.38 Pirata i Capitano.
09.03 El xai Shaun.
09.50 El petit Nicolas.
10.30 Bola & Bill.
11.10 Yakari.
12.03 Les noves aventures de Peter
Pan.
12.49 Espies de veritat.
13.13 El detectiu Conan.
14.10 Shin Chan.
15.03 Bola de drac Z.
15.54 Raa Raa, el lleó escandalós.
16.33 Pat, el carter: Servei
d’entregues especial.
17.17 Nils Holgersson.
18.00 El Mic i els seus amics.
18.25 La caleta de la Lily.
18.44 Prodigiosa: Les aventures de
Ladybug i Gat Noir.
19.30 Info K.
19.43 El Zack i el Quack.
20.23 Les aventures del Gat amb
Botes.
20.55 El detectiu Conan.
21.25 Com si fos ahir.
21.55 Ballar. Gràcies a la imaginació
és possible convertir-se en pirata,
detectiu, cavaller o fins i tot en un
dels zombis protagonistes d’un mític
videoclip.
22.25 La profecia d’Avinyó.
00.05 Cinema a mitjanit. Azaña.
Història de la vida de l’últim president
de la Segona República Espanyola
després de l’alçament militar que va
desembocar en la tràgica Guerra Civil.
01.30 Històries del rebost
d’Àfrica.

