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Rull confia que acabaran
teixint un pacte “operatiu”
de govern i d’investidura

Marta Rovira, en l’acte de suport a
Junqueras a Sant Vicenç dels Horts ■ AFP

ERC demana
més “rigor”
a JxCat per
tancar l’acord

rcolomina
Resaltado
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e quins records
ens podem fiar?

Dels records bons o
dels dolents? Quins
són els que s’ajusten
amb més precisió a

allò que realment hem viscut (o que
recordem haver viscut)? A la seva dar-
rera novel·la, el finíssim Julian Barnes
segueix donant voltes a la qüestió de la
memòria i la veritat. En aquest cas, la
reflexió central gira al voltant de l’expe-
riència de l’amor. De l’amor que hagi
estat definitori de la nostra existència.
Hi ha afirmacions que un signaria en
un moment de la vida i que ja no signa-
ria quan s’ha acumulat certa experièn-
cia en la meteorologia variable del cor.
El protagonista escriu en un dietari
que “és millor haver estimat i perdut
que no pas no haver estimat mai” (és
un eco del protagonista d’Els morts de
James Joyce), però després ho ratlla, i
passen anys i ho torna a escriure, i pas-
sa més temps i ho tornar a ratllar, i etc.
Vist amb perspectiva la pregunta que
retorna seria aquesta: preferiries haver
estimat més, i haver patit més, o haver

estimat menys, i haver patit menys?
Quan un es posa a mirar enrere tot

depèn de la llum que s’hi projecta. El ti-
pus d’il·luminació sobre el passat es
decideix en el present, en cada pre-
sent. Això explica perquè, com diuen
els historiadors, la història no s’escriu:
es reescriu. I perquè allò que conside-
ràvem grans veritats són susceptibles
d’ésser revisades amb el temps. I no
parlo només de política, on el que avui
és negre pot ser blanc demà i tornar a
ser negre demà passat. En l’esfera pri-
vada, el pas dels anys modula inevita-
blement la nostra visió del món. Ches-
terton, el príncep de les paradoxes, ens
ofereix una reflexió pertinent en
aquest sentit. L’escriptor explicava
amb saviesa característica que com
que els nens són innocents estimen i
volen la justícia, mentre que nosaltres,
els adults, som perversos i, natural-
ment, preferim la compassió. Els vells,
no sé si per perversió o per experièn-
cia, no tenen més remei que mirar en-
rere amb compassió les coses que han
fet els altres... i les que han fet ells ma-
teixos.

D

Keep calm
Miquel Berga

Mirar
enrere

Quan un es posa a mirar
enrere tot depèn de la llum
que s’hi projecta. El tipus
d’il·luminació sobre el passat
es decideix en el present

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch

és escultures. Si ahir els par-
lava de la fantàstica retro-
spectiva de Manel Cusachs a

la Fundació Iluro de Mataró, avui ho
haig de fer de l’exposició de la mateixa
disciplina que el col·leccionista Lluís
Bassat va inaugurar divendres a la
Nau Gaudí, també de Mataró. Per or-
dre alfabètic, i deixant-me’n: Sergi
Aguilar, Alfaro, Eusebi Arnau, Arranz
Bravo, Berrocal, Joan Brossa, Chillida,
Clavé, Corberó, Fenosa, Gargallo, Juli
González, Manolo, Fernand Léger,
Marcel Martí, Medina Campeny, Miró,
Enric Monjo, Henry Moore, Aurèlia
Muñoz, Oteiza, Perecoll, Rebull, Sub-
irachs, Moisès Villèlia... Mai a Mataró
no havíem vist una cosa així.

A Subirachs, autor del famós i vis-
tent conjunt escultòric de la Sagrada
Família, li hauria fet gràcia retrobar-se
amb Gaudí: la Nau de Mataró és la pri-
mera obra de l’arquitecte. Subirachs
sempre deia que se sentia espiritual-
ment unit a Gaudí perquè havia nas-
cut nou mesos justos després de ser
aquell atropellat pel tramvia. Villèlia:
no havia nascut a Mataró però s’hi va
formar. Quan era un pelat demanava

M

diners per comprar material per fer
escultures al germà de l’amic que
l’acollia a casa seva. Un dia aquest ger-
mà, cansat, li va suggerir d’esculpir el
mànec d’una escombra. Llavors els
mànecs de les escombres eren de ca-
nya. Per donar satisfacció a la momen-
tània gasiveria del seu primer “mece-
nes”, Villèlia va treballar la canya
d’una escombra trobada a la cuina. Ell
mateix es va sorprendre del resultat.
Va adoptar el bambú, i des de llavors
és conegut al món per “l’escultor de les
canyes”. Medina Campeny: la primera
exposició d’una obra seva, la va fer a
Mataró, fa moltíssims anys: un ferro

estilitzat que no feia preveure les es-
cultures massisses que els milionaris
del Estats Units es rifen.

Algú m’informa que hi ha robots que
fan escultures. A la seva exposició, Cu-
sachs en té una, de granit, que respon
a aquesta tècnica. Una màquina esca-
neja l’obra de l’escultor, i les mans arti-
culades del robot agafen el martell, l’es-
carpra, el cisell i el disc d’afinar i la re-
produeixen a l’escala que sigui i tantes
vegades com es vulgui, com si fos un
cotxe de la Seat. S’ha d’oferir al robot
el bloc de marbre, de granit o de fusta,
és clar. De moment no produeix bron-
zes, que volen una altra tècnica. De
moment. Pregunto: “I si per fer un re-
trat o una figura s’escaneja directa-
ment el model sense la intermediació
de l’escultor?” “Si es vol estil personal,
sempre serà necessari l’escultor.” L’ob-
servació tranquil·litza una mica els es-
cultors, els espectadors i els col·leccio-
nistes. Però: i si, al robot, se li acaba
poder indicar que ha de treballar a l’es-
til Cusachs, Villèlia, Subirachs, Henry
Moore o Miquel Àngel? Havia entrat a
veure retrospectives, i surto atribolat i
també encuriosit pel futur.

“Hi ha robots
que esculpeixen els
models escanejats
dels escultors

Vuits i nous

Més escultures
Manuel Cuyàs
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a investidura del president de la
Generalitat resta paralitzada en
espera que els partits indepen-

dentistes acabin de decidir-se per quin
tipus de legislatura i relació amb l’Es-
tat aposten. Restablir la digna i legíti-
ma presidència de Puigdemont, que
implicaria un més gran i llarg enfron-
tament amb Espanya i perllongament
dels efectes del 155 sobre la Generali-
tat, o bé un govern circumscrit a la
Constitució i les lleis espanyoles que
administri l’autonomia tutelada i ame-
naçat per la persecució judicial, però
que salvi la institució del laminat diari
a què la sotmet l’Estat. Difícil elecció,
perquè no agrada ni l’una ni l’altra. Pe-
rò obligada. Perquè el temps que
transcorre, encara que no esgoti el
termini per investir, debilita la credi-
bilitat de l’independentisme, ja prou
adolorit. Tot el 21-D ha estat agredolç
i el resultat, per inesperat, no va ser
tan estrany per no preveure’l.

L “El 21-D ha estat
agredolç: la mateixa
convocatòria, el
resultat, l’acord si
n’hi ha... Sense
govern, serà amarg

Som a tocar d’una nova tongada de
declaracions davant del jutge del Su-
prem de dirigents dels partits cata-
lans: Mireia Boya, Marta Rovira, Mar-
ta Pascal, Artur Mas, Neus Lloveras i
Anna Gabriel (el dia 21) han de decla-
rar la setmana que ve per exposar el
seu paper en l’1-O. ERC tem especial-

ment aquestes compareixences per si
Llarena torna a esprémer la llei per
empresonar la seva secretària general
i pregona el realisme. JxCat pressiona
per no fer perdre lideratge a Puigde-
mont mentre que el PP avisa que arri-
barà fins on sigui necessari per impe-
dir que el president en surti ben parat.
S’albira una sortida de darrera hora
com la del 2015, imaginativa, i tenint
en compte els empresonats i que els
poden seguir.

Si els partits independentistes van
acceptar presentar-se al 21-D malgrat
que no ho desitjaven, han de fer ara
possible l’acord, encara que a contra-
cor. L’Estat busca derrota i humilia-
ció, i una Generalitat dempeus ajuda-
rà a impedir-ho. 155 dies més de 155
no deixaran gaire estructura i Cs ja
apunta a la llengua. Fer govern sense
esbudellar-se seria un primer pas per
refer algun dia el camí que no es van
atrevir a obrir el 27 d’octubre.

A contracor
Carles Sabaté / csabate@elpuntavui.cat

A la tres

L’aplicació del controvertit
article 155 de la Constitució

espanyola per intervenir les institu-
cions catalanes s’ha volgut presen-
tar des del govern espanyol com
una mesura asèptica que només
perseguia forçar les eleccions del
21-D per frenar el procés de Catalu-
nya cap a la constitució d’una repú-
blica. S’ha construït un relat que
persegueix donar sensació de nor-
malitat en el dia a dia de la ciutada-
nia malgrat l’anòmala situació. Un
discurs que casa malament amb
els devastadors efectes de l’aplica-
ció d’aquesta inèdita mesura cons-
titucional. La il·legítima i probable-
ment il·legal suspensió del govern
legítim i la dissolució del Parlament
va acompanyada d’una inesgotable
llista de perjudicis com a conse-
qüència del 155 que afecta milers
de ciutadans i desenes d’àmbits.

S’han vist bloquejats temes
tan simples d’executar però tan fo-
namentals com la compra de muni-
ció per als Mossos o que un hospi-
tal pugui tenir un TAC. I La Moncloa
ha paralitzat projectes com el pla
de fosses, la internacionalització de
Catalunya o el català als jutjats i
s’han frenat lleis com la de salut per
a tothom o la del canvi climàtic. O
no s’ha desplegat la necessària ren-
da garantida per a les famílies en si-
tuació social extrema. Per no parlar
de l’alentiment de l’administració
fruit d’una fiscalització inquisitorial
que obliga a demanar permís a Ma-
drid gairebé per a tot. El 155 ha es-
tat instrumentalitzat molt més en-
llà de la suposada funció constitu-
cional per anorrear les institucions
catalanes. Per la qual cosa convé
recuperar-les ràpidament, sense
que això hagi de comportar renún-
cies polítiques de l’independentis-
me com a conseqüència de la into-
lerable i antidemocràtica amenaça i
extorsió que suposa l’espasa de Dà-
mocles del 155.

Els efectes
devastadors
del 155

EDITORIAL

Les cares de la notícia

El govern regional no ha invertit en el trenet de Vi-
lafranca del Conflent a la Tor de Carol els 9 mi-
lions d’euros que havia promès fa dos anys. El
col·lectiu de veïns i alcaldes de la Catalunya del
Nord que reivindiquen la dignitat de la infraes-
tructura en van fer ahir balanç.

PRESIDENT DEL SINN FÉIN

Deixar morir el Tren Groc

El líder del partit republicà irlandès deixa el càrrec
després de 34 anys i prop de 50 en el moviment
independentista nord-irlandès. Artífex del procés
de pau i del traspàs del protagonisme de l’Exèrcit
Republicà Irlandès al partit Sinn Féin, dona pas a
Mary Lou McDonald.

-+=

-+=

Reivindicar Mai
Joan Bellsolell

Feina feta
Gerry Adams

-+=

Carole Delga

L’historiador de l’art s’ha submergit en el món de
Miquel Mai, alt funcionari de la cort del Carles V,
pioner del col·leccionisme artístic sota un ideari
humanista, i ho exposa al MNAC. Ara mostra la
seva petjada en l’art i la vida renaixentista de tot
l’Estat.

HISTORIADOR DE L’ART

PRESIDENTA DE LA REGIÓ D’OCCITÀNIA

De reüll
Montse Oliva Vilà

Vistalegre,
1r aniversari

quest cap de setmana fa just un any que Íñigo
Errejón sortia de l’assemblea podemita de

Vistalegre amb la cua entre les cames i convertit en un
proscrit dins la direcció de Pablo Iglesias. Un any en el
qual el que fins llavors era considerat el cervell dels
morats s’ha refugiat en l’únic horitzó que des de Podem
se li permet contemplar: el de la candidatura a la
presidència de la Comunitat de Madrid, des d’on els
seus confien que faci un paper digne que, en un futur, li
permeti recuperar un espai a la primera fila de l’escena

política espanyola. Disciplinat i
conseqüent amb la derrota, Errejón
en tot aquest temps s’ha convertit
en un diputat de perfil baix, sense
gairebé participar en cap dels grans
debats d’estat. No se li permet que
doni l’opinió o, simplement, se la
reserva. Fins al punt que la veu
morada per excel·lència sobre el

procés s’ha fet fonedissa. De passejar-se per mítings i
platós parlant català i de defensar amb vehemència el
diàleg i un referèndum legal i pactat, en els pitjors
moments de la crisi i durant la campanya pel 21-D va
desaparèixer. I, curiosament, això és el que li retreuen
ara alguns dels seus companys de Podem, que en una
etapa en la qual la formació ha quedat força tocada per
un debat –el català– que ells mateixos admeten que, de
cara al seu electorat, els fa més nosa que servei, Errejón
hagi fet el que molts podemites haurien volgut fer en els
darrers mesos: esfumar-se fins que passi la mala maror.

A

Errejón, la
veu morada
sobre el
procés, fa
temps que ha
desaparegut
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El fiscal manté que Mas,
Ortega i Rigau estaven rere el
9-N de manera “emmascarada i
opaca”. L’expresident nega
haver desobeït el TC.

10
anys

20
anys

Càrrega contra la marxa d’ANB.
Hi ha quatre arrestats i diversos
ferits en la manifestació de
Bilbao. Batasuna convoca una
vaga pel dijous següent.

El Ministeri de Sanitat ja té
decidida la llista dels 400
fàrmacs que proposa excloure
del finançament de la
Seguretat Social.

Judici pel 9-N Càrrega policial ‘Medicamentazo’Tal dia
com
avui fa...

a revolució dels
somriures no fa

cap gràcia a les Espa-
nyes i aquí, a casa
nostra, després del
que va passar l’1 d’oc-

tubre, s’ha instal·lat un doble senti-
ment en molta de la gent que va anar a
votar que sí, que va sortir al carrer el 3
d’octubre, que no ha deixat d’omplir
places per reclamar l’alliberament dels
presos i el retorn dels exiliats i que va
anar a votar el 21 de desembre, a qui
fos, però amb el desig que el seu vot
servís perquè aquells anhels de feia
tant de temps es concretessin. Aquest
doble sentiment és no cedir als pode-
rosos que per la força volen tallar d’ar-
rel aquestes aspiracions. L’altre senti-
ment que aquestes mateixes persones
tenen és una angoixa difícilment expli-
cable i una por més que concreta des-
prés de comprovar que l’Estat està
disposat a tot per evitar que Catalunya
esdevingui una república independent.
I així estem, esperant. Però aquesta
angoixa de què parlo ve donada d’una
banda per les dificultats que tot plegat

planteja i de l’altra perquè molta gent
és conscient que hi ha hagut polítics
que se l’han jugada escoltant el senti-
ment majoritari del poble català i que
en paguen les conseqüències. Veig
molta gent que pateix per la presó dels
Jordis, del vicepresident Junqueras i
del conseller Forn. I pateix per la mane-
ra com han de viure els exiliats, pre-
sentats des de Madrid (el Madrid polí-
tic) com uns vividors. La gent sap que
pateixen, els empresonats i els exiliats,
i li sap greu, i per això no en vol més,
d’empresonats i exiliats. Però també
veu que abaixar el cap i dir amén no
serveix perquè aquesta gent torni amb
les seves famílies. Per això existeix
aquesta angoixa expressada per tanta
gent. Per això aquesta por, no amaga-
da. Però també la voluntat de fer pas-
sos endavant. Per això també hi ha an-
goixa pel que acabin decidint els par-
tits independentistes, que ja n’hauríem
de dir republicans. Han estat dies d’in-
certeses, d’angoixes i de por. Cal tro-
bar el desllorigador per continuar
avançant i procurar no prendre mal.

L

Full de ruta
Jordi Grau

L’angoixa i
la por, de nou

Aquesta angoixa ve donada
perquè molta gent és
conscient que hi ha hagut
polítics que se l’han jugada
i ara són a la presó o a l’exili,
i no n’hi volen més

“Els clixés que
ens serveixen per
mantenir la nostra
identitat són vius

ant la memòria col·lectiva com la
personal tenen –en el seu funcio-
nament– alguns trets en comú.

Persones i comunitats portem, de ve-
gades arrosseguem, una càrrega de
passat que en part ens explica i que so-
vint emprem per justificar la nostra
conducta present. Disposem per fer
ambdues coses, explicar-nos i definir-
nos, tant personalment com col·lecti-
vament, d’una mena d’àlbums de fotos,
de clixés o de fotos fixes del que ha es-
tat el nostre passat. Però el que en fem
en cada moment, d’aquest paquet de
records, de fotos fixes, no és el mateix
sempre, varia en funció de mil factors.
Es pot silenciar completament, fer com si
mai hagués existit una experiència com
el cas dels crims del franquisme i com
ocorre en casos personals de sofriments,
malifetes o errors. Es poden, també, trac-
tar els records amb una gran idealització
del passat que ens porta a la persistent
nostàlgia i per tant al menyspreu pel mo-
ment actual. O bé, calibrant els pros i els
contres, valorar el present i mantenir la
voluntat de seguir construint un món o
una vida personal millorable.

T PERQUÈ, AL CONTRARI del que solem creu-
re, resulta que el passat i els records que
sovint l’acompanyen, malgrat que ens
semblin fixats per sempre, són elements
vius, modificables, reconstruïbles en el
present que vivim. No hi ha cap dubte que,
per a bé i per a mal, això ocorre en la vida
col·lectiva. Tenim múltiples exemples
diaris de com s’empren clixés, es manipu-
len el passat i els records en funció d’inte-
ressos actuals que es fan imperiosos. Com
s’explica la història té molt a veure amb el
que succeeix en l’actualitat i l’ús que se’n
pot fer. Un únic remei per a aquesta ten-
dència: el treball seriós d’historiadors ob-
jectius que pot anar posant les coses al seu
lloc i dotar, per tant, d’una altra interpre-
tació la lectura majoritària avui. I el ma-
teix passa amb els records i les experièn-

cies personals viscudes: hi ha qui queda
atrapat en records del passat de tal mane-
ra que no treu profit del present. Allò dels
temps passats sempre millors. I, en canvi,
hi ha qui en treu profit en forma de saviesa
nova, de capacitat d’extreure’n coneixe-
ment i, en molts casos, de crear a través de
les diferents expressions artístiques o
aportacions a la vida dels altres.

QUIN ÉS L’ESCRIPTOR, el poeta, el pintor
que no fa servir la riquesa enorme d’expe-
riències per construir una obra transfor-
madora de la realitat? I transformadora
d’ell mateix quan ho fa? Del que pot ser un
pou dolorós i paralitzant de records
amargs se’n pot extreure un tresor modi-
ficable, viu i valuós que permeti recrear vi-
da. És aquí on l’historiador personal que
som tots i cada un de nosaltres ha de saber
que els clixés que tant ens serveixen per
mantenir la nostra identitat són modifi-
cables, estan vius i poden donar lloc a no-
ves formes de coneixement i noves expe-
riències. I estiguem disposats a revisar tot
el que calgui en funció d’aquest constant
crear i recrear, recordar i construir que és
la matèria mateixa que conforma la vida.

M. Dolors Renau. Escriptora

Sobre experiències i records
Tribuna

La justícia sense
misericòrdia
és crueltat
b Aquesta cita de sant Tomàs
d’Aquino (1224-1274) em fa
veure el poc o malament que
han evolucionat les lleis a casa
nostra. M’ha arribat notícia
que el bisbe de Solsona ha
anat a visitar els presos polí-
tics, cristians compromesos, a
la presó d’Estremera i no els ha
pogut atendre perquè les nor-
mes li ho han impedit. El ma-
teix li ha passat al prior de
Montserrat. La privació de la lli-
bertat no comporta que els in-
terns estiguin privats de la res-
ta de drets fonamentals. El dret
a l’assistència religiosa és,
doncs, un dret fonamental, re-
gulat per la legislació estatal,
acords, convenis i tractats in-
ternacionals. Des de la Consti-
tució i la llei orgànica de lliber-
tat religiosa als acords amb la
Santa Seu, passant per la De-
claració Universal dels Drets
Humans, el pacte internacional

de drets civils i polítics, i el con-
veni europeu per a la protecció
dels drets fonamentals de la
Unió Europea. Més encara, les
regles mínimes per al tracta-
ment dels reclusos (Consell
Econòmic i Social de les Na-
cions Unides, 1957) afirmen
que “mai no s’ha de negar a un
reclús el dret a comunicar-se
amb el representant autoritzat
d’una religió”. Alerta amb les
normes i lleis, i més altura mo-
ral i misericòrdia.
PERE FÀBREGUES I MORLÀ
Barcelona

Contra TV3

b La ministra de Defensa ha
amenaçat amb intervenir TV3
si s’amplia el 155, perquè, se-
gons ella, “a una immensa ma-
joria dels ciutadans de Catalu-
nya, i també de la resta d’Espa-
nya, ens sembla que TV3 ha
deixat de ser un mitjà de co-
municació social per passar a
ser un mitjà de propaganda
política i de manipulació”. A

banda del seu nul respecte per
la llibertat d’expressió, sorprèn
(o no) el seu més absolut des-
coneixement no només del
que fa TV3, sinó, fins i tot, de la
mateixa societat catalana amb
afirmacions tan falses com
aquesta de “a una immensa
majoria dels ciutadans de Ca-
talunya”, que sembla un clon
d’aquella altra tan pregonada,
com alhora fantasmagòrica, de
la “majoria silenciosa” (o silen-
ciada) que havia de posar fi al
“règim nacionalista” en les
darreres eleccions catalanes.

Les seves paraules, però, no
han d’estranyar gens, venint de
qui venen, ja que quan era se-
cretària general del PP, ara farà
cinc anys, va comparar els es-
carnis davant de domicilis de
polítics del PP amb el nazisme
més pur, ignorant (o no) que
els nazis no es van limitar a as-
senyalar les cases dels jueus,
sinó que després els van per-
seguir i els van assassinar. De
la mateixa manera que amb
TV3, cal preguntar-se: ignoràn-

cia o senzillament mala fe? Si-
gui com sigui, és del tot inad-
missible en una ministra d’un
govern democràtic (o no)!
JOSEP VILÀ BATLLE
Olesa de Montserrat (Baix Llob.)

Tot ho fa
malament!
b Ara tot sembla que és culpa
de l’Ajuntament de Barcelona.
Pregunto: qui ha augmentat de
forma generalitzada les be-
ques menjador en els col·legis
(en nens de risc)?; qui defensa
la unió del tramvia de la Diago-
nal que evitaria tanta contami-
nació?; qui està fent més carril
bici fora de les voreres?; qui
defensa una funerària amb
preus assequibles?; qui lluita
per pal·liar la pobresa energèti-
ca?; qui vol evitar l’excés d’ho-
tels, o defensa els habitatges
socials? Qui? Informa’t i no ens
deixem enganyar per interes-
sos polítics.
ANA RAMÍREZ
Barcelona

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió.
El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

El lector escriu
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Sísif
Jordi
Soler

Fernando Martínez-Maíllo, COORDINADOR GENERAL DEL PP

“El destí de Puigdemont és fugir o anar a la presó”La frase del dia

“La minuciositat
detallista i
escrupolosa que
practicava en la
seva feina
quotidiana, la
mantenia també en
el que era la seva
ànima tarragonina

quell 1918, ara fa cent anys, els
turcs ocupaven Bagdad, n’in-
cendiaven la biblioteca i hi cre-

maven més de vint mil llibres. Era el
mateix any que naixia Teresa Rovira,
dedicada tota la vida a preocupar-se
per la qualitat de les biblioteques com a
temple de cultura i civilitat. Filla d’An-
toni Rovira i Virgili, li prestà sempre
una veritable devoció filial, de manera
que res no la feia tan feliç com enaltir la
memòria del pare, polític, periodista i
historiador. La mare, Maria Comas,
també tarragonina, s’hi maridà el
1909, amb Amadeu Hurtado i Joan Ca-
ballé, cunyat del batlle Pere Lloret, com
a testimonis. Si la pàtria és la infante-
sa, juntament amb la llengua, la pàtria
de Teresa Rovira era feta de retalls tar-
ragonins, de la ciutat, del Camp i de la
Conca, allò que el seu progenitor havia
definit com “el paisatge català que por-
to dintre meu, que s’ha fet carn i ànima
meva”. Tenia un cert afecte per Poblet,
on Rovira i Virgili havia passat els esti-
us i on ella l’acompanyà de visita, ja
adolescent, més d’un cop.

A BARCELONA, vivien a Horta, a tocar de
Ramon Noguer i Comet, governador ci-
vil republicà de Tarragona, i no gaire
lluny del selvatà Joan Puig i Ferreter, a
través de qui, quan tenia onze anys, va
conèixer el vendrellenc Andreu Nin,
acompanyat de la muller russa i dues
xiquetes petites. Començà escola als
sis anys, a la Mútua Escolar Blanquer-
na, dirigida per Alexandre Galí, on co-
incidí amb Núria Aiguader, filla del re-
usenc i alcalde de Barcelona Jaume Ai-
guader. Tot i l’agnosticisme del pare,
féu la primera comunió amb Higini An-
glès, el musicòleg de Maspujols, a qui
tenia de professor. Passava tempora-
des a Tarragona, a ca l’àvia materna i,
més endavant, al mas situat en un ter-
reny aturonat en una zona de garriga
sobre la platja de l’Arrabassada. La pe-
tita casa que s’hi bastí, tan modesta

A com ben aprofitada, el Mas Blanc, esde-
vingué el seu lligam bàsic de connexió
amb Tarragona i fou aquí on va sor-
prendre-la el 18 de juliol de 1936. Amb
el pas del temps, l’esplendor nacional i
cultural dels anys republicans, la tragè-
dia de la guerra, l’enyorança de l’exili,
la llarga nit del franquisme, “el maset”,
com l’anomenava, fou la baula fona-
mental d’una cadena de records, senti-
ments i vivències que la uniren per
sempre a Tarragona. De jove, als estius,
era el gran moment per a retrobar-se
amb els cinc cosins Comas Segura, que
arribaven a l’Arrabassada amb tarta-
na, per a jugar-hi lliurement a la platja.
Ja de gran, hi tornarà cada juliol, en un
ritual que només deixà de complir els
darrers anys.

VA CASAR-SE EL 1946 A ANDORRA, únic lloc
on podia fer-ho en català, amb el col·la-
borador del president Irla, Felip Calvet,
ambdós de Sant Feliu de Guíxols.
Acompanyà els pares a la retirada repu-
blicana, a Tolosa i a Montpeller, a la re-
sidència d’intel·lectuals catalans, el re-
cord de la qual sempre l’acompanyà
amb afecte nostàlgic. De retorn al país,
s’establiren a Perpinyà, on morí el pa-

re, enterrat en terra catalana, però a
l’exili. Barcelonina de Tarragona, tar-
ragonina de Barcelona, catalana de
l’exili, la dictadura va fer malbé els
somnis de joventut i els desigs de nor-
malitat nacional i democràtica de tota
la seva generació. Sempre va conservar
una delicadesa en les formes que dela-
tava la influència de la millor cultura
francesa.

EL 1952 ACABÀ ELS ESTUDIS de bibliotecà-
ria i, ja a la capital, s’especialitzà en li-
teratura infantil, hi dirigí les bibliote-
ques de la diputació i desplegà l’atrac-
tiu fonamental del matrimoni: l’hospi-
talitat, en aquell menjador i sala d’es-
tar sobris i acollidors, tota una llar per
a la cultura, el diàleg i la catalanitat. I
féu el mateix al maset tarragoní, amb
aquells àpats deliciosos de sobretaules
inacabables, per on desfilaven tot de
personatges de la història anònima i
oficial del país i, més íntimament, amb
aquelles celebracions irrepetibles, com
ara la nit de Sant Joan i tants dies llu-
minosos d’estiu que ja no tornaran.
Amb l’Any Rovira i Virgili (1979), el
nom del pare posat a un carrer i també
a la Universitat, el lligam amb la ciutat
arribà a la plenitud.

LA MINUCIOSITAT DETALLISTA i escrupolo-
sa que practicava en la seva feina quoti-
diana, la mantenia també en el que era
la seva ànima tarragonina. Veritable
arxiu vivent de la nissaga, dotada d’una
memòria prodigiosa, coneixia amb de-
tall les històries dels parents, les festi-
ves, les tràgiques, les anècdotes... Con-
servava llibres i carpetes, manuscrits i
retalls de diaris, cartes i fotos ja esgro-
gueïdes, tot documentat amb la seva
lletra precisa i minúscula. El dia de san-
ta Tecla de 2014, a les set, just en aque-
lla hora en què el so de les gralles tocant
matinades omple de vida els carrers
tarragonins, Teresa Rovira se n’anà
per sempre.

Josep-Lluís Carod-Rovira. Escriptor i polític

Memòria de Teresa Rovira
Tribuna

lgú pot explicar
què és això d’in-

citació a l’odi? Escol-
tant determinats en-
torns comencem a
dubtar del significat

de les paraules. I l’expressió d’incitar
l’odi arriba a convertir-se en un instru-
ment d’agressió contra qui convé i de
la manera que convé.

Per evitar-me danys col·laterals,
afirmo que l’odi no forma part de les
meves maneres. Com a màxim, puc
sentir aversió a determinats compor-
taments o accions, però mai contra la
gent que les protagonitza. Molt menys
incitaria a odiar, quan aquest concepte
és contrari a la pau i la justícia. Incitar a
l’odi és una qüestió recargolada, indig-
na, només pròpia d’ideologies absolu-
tistes.

Per això no puc entendre les acusa-
cions d’encoratjadors a l’odi que es fan
contra mestres, pallassos, mecànics,
comunicadors... contra dones i homes
que no han comès altre error que creu-
re en els drets dels pobles a decidir el
futur. Encara menys, no puc creure
que atiï l’odi qui defensa les urnes con-
tra l’escomesa de la policia. I molt
menys, que animin a l’odi líders socials
empresonats o a l’exili per defensar el
sobiranisme.

No odio, no puc odiar, els policies
víctimes de l’1-O, un president que dis-
tingeix entre gent normal i no normal,
una vicepresidenta que parla de “sa-
crificar un català”, una responsable de
Defensa que vol tancar els mitjans de
comunicació de Catalunya, un ministre
que parla d’endurir el tracte als acu-
sats de rebel·lió (entenent per rebel·lió
allò que tots sabem), i fins i tot no puc
odiar un poder judicial que interpreta
la llei d’acord amb coordenades políti-
ques.

Però segueixo sense entendre què
vol dir incitar a l’odi. Algú m’ho pot ex-
plicar? Simplement, ho vull saber per
no cometre cap delicte.

A

De set en set
Jaume Oliveras i Costa

Odi



Només un 15%
de les responsables
dels grups
d’investigació
són dones

Rovira exigeix
“lleialtat” a JxCat i
Rull veu possible
un govern operatiu i
investir Puigdemont

Consell
nacional
d’ERC

El paper de
la dona en
la recercaNacional
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El 155 i la intervenció
econòmica han aneste-
siat la Generalitat i de
retruc el país. L’admi-
nistració ha de demanar
permís per tot a Madrid,
fins i tot per convocar
reunions, i temes tan
simples com la compra
de munició per als Mos-
sos o que un hospital pu-
gui tenir un TAC s’han
bloquejat. Els centres de
salut han hagut de fer
24.000 declaracions jus-
tificant al govern espa-
nyol que les compres
d’aparells o medica-
ments que fan no tenen
res a veure amb l’inde-
pendentisme. La Mon-
cloa ha paralitzat pro-
jectes com el pla de fos-
ses o la internacionalit-
zació de Catalunya,
s’han aturat lleis com la
del canvi climàtic o s’ha
escapçat l’Agència Tri-
butària. Moltes d’aques-
tes injustícies estan re-
collides al web de l’enti-
tat ServidorsCAT.

1. Destitució de tot
el govern
La primera mesura del
155 va ser la destitució del
govern. Els ministres de
cada ram van assumir les
competències de la conse-
lleria que els pertocava.

2. Convocatòria
d’eleccions
Rajoy va convocar elec-
cions el 21-D i el Parla-
ment va quedar dissolt.

3. Personal
destituït
A banda de tot l’executiu,
el 155 ha fet fora 251 per-
sones de la Generalitat, la
majoria de les quals for-
maven part dels gabinets
del president i dels conse-
llers.

4. Organismes
eliminats
24 òrgans han estat elimi-
nats, per exemple el Diplo-
cat, les delegacions a l’ex-
terior o el Consell Assessor
per a la Transició Nacio-
nal.

5. Nomenaments
espanyols
El govern espanyol ha no-
menat vuit càrrecs dins de
l’executiu. Un dels més
destacats és el secretari
general d’Interior, Juan
Antonio Puigserver, per-
què la conselleria és una
de les més controlades.

6. Doble
burocràcia
L’administració s’ha tor-
nat molt més lenta, per-
què s’ha de demanar per-
mís a Madrid per fer qual-
sevol tràmit. Això retarda
pagaments o subvencions
o, fins i tot, els atura.

7. Perilla la
immersió?
El sindicat USTEC alerta
que si el 155 continua vi-
gent durant més temps la
immersió lingüística po-
dria córrer perill.

8. Webs
clausurades
S’han eliminat diverses
webs com les del govern o
del president de la Genera-
litat, entre d’altres.

9. Informes en
castellà
Alguns informes s’han de
traduir al castellà, fet que
suposa retards i personal
que s’ha de dedicar a
aquestes gestions.

10. Sense pla de
fosses
El pla de fosses de desapa-
reguts durant la Guerra
Civil i el franquisme ha
quedat anul·lat.

11. 500 entitats
afectades
En les primeres setmanes
del 155, es van parar sub-
vencions de 10 milions en
l’àmbit social, una situació
que afectava 500 entitats i
900.000 persones ateses.
La pressió va fer que Ma-
drid ho desencallés.

12. Llei de salut
universal, al calaix
La llei que ha de garantir
l’assistència sanitària per
a tothom no s’ha pogut
desplegar.

13. Accident
mortal a l’N-340
Tres persones van morir el
4 de febrer a l’N-340 en un
xoc entre un camió i dos
vehicles. El conseller Jo-

sep Rull va recordar que
s’havia pactat amb Madrid
que l’1 de gener deixarien
de circular camions per
aquesta via, però el 155 ho
ha aturat.

14. Control dels
Mossos
La Generalitat ha perdut
el control dels Mossos, que
depenen directament del
Ministeri de l’Interior.

15. Sixena
Les obres de Sixena van
ser traslladades, per ordre
del ministre de Cultura,
Íñigo Méndez de Vigo, a
Aragó. Méndez de Vigo,
com a responsable de la
conselleria catalana, va
impedir que es presentés
recurs.

16. Atac a
l’Agència Tributària
S’han retirat a l’Agència
Tributària les competèn-
cies per recaptar i gestio-
nar el pagament dels im-
postos estatals de les em-
preses de la Generalitat.

17. Sense actes
públics
La projecció de l’executiu
és nul·la perquè gairebé no
es fa cap acte públic.

18. 14 nous jutjats,
a l’aire
Aquest any, s’havien de
posar en marxa 14 nous
jutjats, però el més ca-
lent és a l’aigüera i Ma-
drid no ha mogut la tra-
mitació.

19. Criteris jurídics
diferents
Els serveis jurídics de La
Moncloa revisen els pro-
jectes que són aprovats al
Consell de Ministres, en-
cara que ja hagin passat el
filtre jurídic a Catalunya.
Algun cop hi ha hagut dis-
paritat de criteris entre els
lletrats, fet que ha alentit
les aprovacions.

20. Pla
d’habitatge aturat
El govern va elaborar l’es-
borrany del pla territorial
sectorial d’habitatge, que
preveu l’adquisició de
235.000 pisos per a políti-

ques socials en 15 anys.
S’havia d’aprovar a mitjan
2018, però la tramitació
està parada.

21. Cap estratègia
per als Agents Rurals
Agricultura ha definit,
amb tots els implicats, un
pla estratègic dels Agents
Rurals per potenciar al
màxim l’operativitat i pla-
nificar el futur del cos, pe-
rò no s’ha tirat endavant.

22. Cau la llei
contra l’abús
bancari
La dissolució del Parla-
ment ha fet caure la llei

Marc Bataller
BARCELONA

FRE El 155 ha fet perdre ajuts, no es compra munició policial ni vehicles
per als bombers ni un TAC per a un hospital CAS S’aturen lleis, es
destitueix personal i s’eliminen organismes



L’excusa que
buscaven

L’APUNT l’aire entitats, institucions i organismes. Però que han
tingut un efecte directe en els ciutadans, sempre la
baula més feble de la cadena. L’excusa ha estat l’inde-
pendentisme. I els ha anat com anell al dit per fer el
que feia dècades que volien fer amb Catalunya. L’error
ha estat creure’ns que eren demòcrates i hem oblidat
que acumulen més de tres-cents anys de pràctica.David Brugué

La destitució del govern o el trasllat de les obres de Si-
xena potser són dels exemples més escandalosos dels
efectes que ha tingut l’aplicació del 155 a Catalunya.
Però no són els únics. En aquestes planes veuen 153
exemples més, i n’hi hauria més. D’altres es moren de
ganes de tirar-los endavant, com ara el control dels
mitjans públics. Exemples que han deixat amb el cul a
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contra l’abús bancari, que
vol ampliar la protecció
dels consumidors, les pi-
mes o les entitats.

23. No es pot
comprar un TAC
L’alentiment dels tràmits
ha impedit la compra d’un
TAC a l’hospital d’Iguala-
da, que té una població de
referència de 117.000 ha-
bitants.

24. Consell Tècnic,
a mínims
El Consell Tècnic és l’òr-
gan que avaluava els pro-
jectes que aprovava el go-
vern en la reunió dels di-
marts. Ara, el consell ret
comptes al Consell de Mi-
nistres. Però només pot
preparar expedients ordi-
naris i es veta qualsevol
proposta rellevant.

25. Menors
desemparats
El novembre, la DGAIA va
denunciar que l’aplicació
del 155 havia fet endarre-
rir la posada en marxa de
200 noves places per a
adolescents estrangers
desemparats. Van dormir
setmanes en llocs i condi-
cions inacceptables fins
que es va solucionar.

26. Problemes al
Lluçanès
La llei per crear la comarca
del Lluçanès és una de les
108 iniciatives normati-
ves que han caigut arran

de la dissolució del govern
i el Parlament.

27. Indefensió per
l’1 d’Octubre
El govern català no s’ha
pogut presentar com a
acusació en la causa judi-
cial que investiga les càr-
regues policials de l’1-O.

28. A mig gas, la
renda garantida
La renda garantida funcio-
na a mig gas. Les presta-
cions es van cobrant, però
no tan de pressa com esta-
va previst. A més, no s’ha
pogut desplegar la llei amb
tota la seva potencialitat.

29. Pressió a
treballadors
Els treballadors públics es-
tan organitzant actes en
protesta del 155, però han
rebut pressions, sobretot
quan els van obligar a treu-
re els llaços grocs.

30. Serveis de
premsa anul·lats
El servei de premsa d’Ex-
teriors està completa-
ment aturat i no s’actualit-
zen les notes des del pas-
sat mes octubre.

31. Afectacions en
contractacions
Segons ServidorsCAT hi
ha prop de 90 expedients
de contractació que han
quedat afectats.

Passa a la plana següent

Concentració
de treballadors
públics en
protesta pel 155
■ JUANMA RAMOS
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32. Alerta en
cooperació
S’ha aturat l’aprovació del
pla de viabilitat de l’Agèn-
cia Catalana de Coopera-
ció al Desenvolupament,
que serveix per quadrar
els números. Això dificul-
ta la presentació a projec-
tes europeus.

33. Denúncies
policials
El sindicat USPAC dels
Mossos ha demandat el go-
vern espanyol per haver
bloquejat millores laborals.
Denuncia que el Ministeri
de l’Interior no convoca el
Consell de la Policia però sí
es reuneix amb Guàrdia
Civil i policia espanyola.

34. Sense 80 camions
El ministeri no ha autorit-
zat la licitació de 80 vehi-
cles en rènting per als
Bombers i que havien de
servir per renovar els més
envellits. Tot indica que els
vehicles no arribaran per a
la campanya forestal.

35. Cost del 21-D
Les eleccions del 21-D es
van fer en dia laborable i
aquest fet, segons la Pi-
mec, va crear un sobrecost
de 230 milions d’euros.

36. Llei del
comerç, aturada
El TC va suspendre la llei
del comerç, però ara la Ge-
neralitat no pot presentar
els recursos pertinents
per culpa del 155.

37. Missions
comercial vetades
El mes de novembre pas-
sat el govern espanyol va
demanar al Port de Barce-
lona que deixés de partici-
par en missions comer-
cials a l’exterior.

38. Organismes
públics en ‘stand by’
Molts organismes públics
estan en suspens i sense
activitat perquè havien de
ser presidits pel president
o el conseller de torn.

39. 3.000 places de
docents, en suspens
El Departament Ensenya-
ment i diversos sindicats
van acordar que aquest
any es negociaria la reduc-
ció de la segona hora lecti-
va, però USTEC alerta que
sense pressupost no hi
haurà res a parlar. Segons

els càlculs que han realit-
zat, si s’arribés un acord es
podria fer créixer l’oferta
de places docents a 3.000.

40. Bloqueig
d’espais agraris
Una de les lleis més im-
portants del Departa-
ment d’Agricultura era
la d’espais agraris, que
havia de definir-los, pre-
servar-los i posar en fun-

cionament un mecanis-
me que permeti mobilit-
zar al màxim terres en
desús.

41. Menyspreu a
les institucions
Després de les fortes ne-
vades del cap de setma-
na passat, el ministre de
Foment, Íñigo de la Ser-
na, va venir a Catalunya
per analitzar la situació.

Va fer dues reunions i en
una d’aquestes no hi ha-
via cap representant de
l’administració catala-
na.

42. Suspès el fòrum
sobre la joventut
La vintena edició del fò-
rum sobre la joventut es
va haver de suspendre
per la intervenció econò-
mica.

43. Sense nous
òrgans a Salut
Salut havia anunciat la
creació de nous organis-
mes públics per poder ges-
tionar millor el territori.
Tot s’ha aturat.

44. Fre a la Seu
Vella
La intervenció de la Ge-
neralitat i el 155 han fre-

nat els 830.000 euros per
a les obres de rehabilita-
ció de la Seu Vella.

45. No a la votació
electrònica
La llei de votació electrò-
nica per als catalans i ca-
talanes residents a l’es-
tranger també ha que-
dat congelada a la cam-
bra.

46. Barcelona es
queixa
L’alcaldessa Ada Colau
va reconèixer que el 155
els està afectant perquè
la relació amb la Genera-
litat és de “mínims”.

47. 500 milions
en risc a Barcelona
El grup municipal d’ERC a
Barcelona va denunciar
que el 155 podia fer peri-
llar 500 milions d’euros a
la ciutat.

48. Obres parades
a Girona
A la seu de la Generalitat a
Girona s’ha aturat una
partida de despeses ordi-
nàries de 158.000 euros,
153.000 dels quals esta-
ven destinats a inversions
en l’edifici per fer obres de
millora i també a material
de treball.

49. Sense ordenar
el litoral
Ha quedat bloquejada la
llei d’ordenació del litoral,
una aposta per la gestió in-
tegrada de la costa.

50. Retard en les
insercions laborals
Es van endarrerir les con-
vocatòries dels programes
d’inserció laboral per a
persones amb discapaci-
tat. Finalment es van con-
vocar a finals d’any.

51. Permís per
reunir-se
Per celebrar reunions
d’alguns òrgans públics es
requereix l’autorització
del ministeri, que sol·lici-
ta revisar les ordres del
dia.

52. Ofec als
catalans a l’exterior
S’ha aturat la concessió de
les subvencions per a les
comunitats catalanes de
l’exterior.

Passa a la plana següent
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Després de la destitució del
govern en ple, una de les deci-
sions que s’havien de prendre
era què feien els alts càrrecs
que continuaven a l’adminis-
tració. Dimitien en bloc o es
quedaven? Al final, la decisió
del govern legítim va ser que
es quedessin per tal de salva-

guardar les institucions. “Si
estem a dins sabem què pas-
sa i què fan els del 155”, expli-
ca un alt càrrec. Per tant,
aquesta ‘amabilitat’ que diu
el govern espanyol que ha
trobat entre els alts represen-
tants de les conselleries res-
pon a una estratègia. “Hau-

ríem pogut marxar i deixar-ho
tot penjat, però també tenim
una responsabilitat amb els
ciutadans”, manté un altre alt
càrrec. Durant l’aplicació del
155, és cert que també hi ha
hagut alguna reunió per estu-
diar si s’havia de canviar
aquesta estratègia i provocar

una dimissió en massa que
evidenciés el col·lapse que
provoca aquest article de la
Constitució. Al final, però, es
va optar per continuar tot-
hom al càrrec amb la confian-
ça que ben aviat s’aixequin
les imposicions i tot torni a la
normalitat.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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53. S’aturen les
escoles verdes
Segons ServidorsCAT,
s’ha aturat el projecte
d’escoles verdes, que do-
na suport als centres edu-
catius que volen innovar,
incloure, avançar, siste-
matitzar i organitzar ac-
cions educatives que tin-
guin la finalitat d’afron-
tar, des de l’educació, els
nous reptes i valors de la
sostenibilitat.

54. Sense igualtat
El govern va aprovar el
projecte de llei per fer
efectiu el dret a la igualtat
de tracte i a la no-discri-
minació, però no ha pogut
acabar-ne la tramitació.
La llei dona instruments
de lluita contra la discri-
minació.

55. El DOGC, sota
mínims
El 155 ha fet que no es pu-
bliquin en el DOGC les dis-
posicions, actes, acords i
resolucions adoptats pel
Consell de Ministres en
substitució del govern de
la Generalitat.

56. Contra la
memòria històrica
S’han suspès els paga-
ments de les indemnitza-
cions als expresos polítics
de la Guerra Civil i el fran-
quisme.

57. 381 milions
bloquejats
En el seu dia, el secretari
d’Economia, Pere Arago-
nès, va xifrar en 381 mi-
lions d’euros els diners del
pressupost català que ha-
vien quedat bloquejats per
la intervenció dels comp-
tes de la Generalitat. Eren,
bàsicament, partides rela-
cionades amb la cultura, la
recerca, la indústria i el co-
merç.

58. No es pot anar
contra el 155
La Generalitat no pot re-
córrer contra el 155. Va
presentar un recurs al TC
però l’alt tribunal va des-
estimar-lo perquè va dir
que l’havia emès massa
aviat.

59. Sort, sense
biblioteca
El 155 ha aturat la cons-
trucció de la nova biblio-
teca de Sort, segons va

anunciar el conseller de
Cultura, Lluís Puig.

60. Cop a l’Agència
del Medicament
Barcelona era una de les
favorites per ser la seu
de l’Agència Europea del
Medicament, però final-
ment va guanyar Ams-
terdam. La candidatura
la defensaven la Genera-
litat, l’Ajuntament i el
Ministeri de Sanitat, pe-
rò amb el 155 la Genera-
litat va quedar esborra-
da de la candidatura.

61.Sense llei del
lloguer
El 155 també ha perjudi-
cat Ciutadans, perquè la
proposició de llei de me-
sures urgents per incen-
tivar el lloguer d’habitat-
ges socials i assequibles
que va presentar ha cai-
gut.

62. Destitució de
Trapero
Una de les primeres deci-
sions que va prendre La
Moncloa amb el 155 va
ser la destitució de Josep
Lluís Trapero com a ma-
jor dels Mossos d’Esqua-
dra.

63. Problemes als
jutjats
La posada en marxa del
nou model organitzatiu
anomenat “oficina judi-
cial” als partits judicials de
Blanes, Puigcerdà, Gande-
sa, Cerdanyola i Ripoll el
2018 està en dubte. És un
sistema que reforça l’aten-
ció al ciutadà.

64. Treballadors
acomiadats
El tancament de les dele-
gacions a l’exterior va
comportar l’acomiada-
ment d’una trentena de
treballadors.

65. Indemnització
per les delegacions
La rescissió dels contra-
ctes de lloguer dels locals
on es troben les delega-
cions comporta en diver-
sos casos el pagament
d’importants indemnitza-
cions per la resolució anti-
cipada del contracte.

66. Moviments
laborals
A banda d’aquests acomia-
daments, ServidorsCAT
denuncia que tots els be-
caris que estaven a les de-
legacions s’han hagut de
reubicar.

67. Gestions
limitades a
l’estranger
La supressió dels registres a
les delegacions implica que
els catalans a l’exterior no
disposin de cap entitat de
registre fora de Catalunya
on sol·licitar els certificats

digitals, que serveixen per
operar amb les administra-
cions públiques i assegurar
la integritat i la confidencia-
litat de les transaccions
electròniques que s’envien
per Internet.

68. Perjudicis als
ramaders
El govern té redactat un
decret perquè es pugui
tornar a comprar llet de
vaca crua directament al
ramader vint-i-sis anys
després d’haver-ho prohi-
bit, però també s’ha para-
litzat.

69. Els joves,
sense informació
S’han deixat d’elaborar els
butlletins informatius i de
recursos E-Joventut.

70. L’Hospitalet,
sense CAP
La Generalitat no ha po-
gut comprar un local per

poder iniciar les obres de
construcció d’un CAP a la
Florida, a l’Hospitalet de
Llobregat.

71. No es pot
defensar la llei del
canvi climàtic
El Tribunal Constitucio-
nal va suspendre la llei del
canvi climàtic i el 155 im-
pedeix, actualment, que
l’administració catalana
presenti un recurs. La nor-
ma preveia la creació de
tres taxes mediambien-
tals que havien d’aportar
170 milions a les arques
del govern.

72. Perill a TV3
La ministra de Defensa,
María Dolores de Cospe-
dal, ha alertat que si el 155
s’allarga caldrà intervenir
TV3 perquè és un “mitjà
propagandístic i manipu-
lador”.

73. Problemes a
les empreses
El president de Foment
del Treball, Joaquim Gay
de Montellà, ha explicat
que les empreses treballen
amb normalitat però que
els plans o programes es-
tan aturats.

74. Sanció a l’escorta
de Puigdemont
El ministre de l’Interior,
Juan Ignacio Zoido, ha
sancionat el mosso que fa
d’escorta a Puigdemont a
Brussel·les.

75. Vet a persones
ServidorsCAT ha denun-
ciat que s’ha vetat la incor-
poració de nou personal
que complia les condi-
cions simplement perquè
havien treballat amb el go-
vern destituït.

76. Munició al límit
Interior té molts proble-
mes per adquirir munició.
Això no afecta el dia a dia
dels Mossos, però sí que
s’han hagut de suspendre
pràctiques de tir.

77. Sense agència
de ciberseguretat
El TC va fulminar l’agèn-
cia i, com passa en altres
casos, la Generalitat ara
no pot presentar recurs.

78. No al canvi de
nom d’un CAP
La burocràcia és tan lenta
i tan poc operativa amb el

Ve de la plana anterior

Passa a la plana següent

El trasllat de les obres de Sixena. Els Mossos, que estan sota el control del ministeri, i el pla de fosses, que s’ha parat ■ ARXIU
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155 que no s’ha donat per-
mís al canvi de nom del
CAP del municipi de Sant
Pere de Ribes.

79. Opinions
usurpades
El govern espanyol ha vo-
tat en nom de la Generali-
tat en òrgans interterrito-
rials com és el cas de la
Conferència Sectorial de
totes les conselleries d’En-
senyament de l’Estat. Evi-
dentment, no s’ha tingut
en compte l’opinió del go-
vern.

80. Cap millora a
les residències de
gent gran
Un altre pla que s’ha atu-
rat és el de millora a les re-
sidències de la gent gran.
Era un ambiciós progra-
ma que havia de revertir
les retallades que hi ha ha-
gut els últims anys.

81.Reglament de
turisme aturat
El reglament sobre el tu-
risme no s’ha pogut apro-
var. Era un decret que ha-
via de regular, entre mol-
tes altres qüestions, els pi-
sos turístics.

82.Corrupció
afectada
Una altra proposició de llei
de Ciutadans que ha cai-
gut és la que proposava
crear mesures contra la
corrupció.

83. Sense
voluntats digitals
Un nou cas en què el 155
impedeix que el govern
pugui presentar al·lega-
cions contra una decisió
del TC. En aquest cas, és la
suspensió de la llei de vo-
luntats digitals.

84.Subvencions
perdudes
En l’inici del 155, el sector
agroalimentari va denun-
ciar que havia desapare-
gut una partida de
300.000 euros per a un la-
boratori d’analítiques als
aliments.

85. Control a les
manifestacions
Un funcionari ha expli-
cat a aquest diari que la
setmana passada van ha-
ver de suspendre una
concentració contra el

155 i a favor del govern
legítim perquè va arri-
bar-los l’amenaça que els
organitzadors serien
identificats.

86. Zero
endeutament
La intervenció econòmica
i el 155 han fet que tota
operació d’endeutament
ha de tenir el permís de
Madrid.

87. Perjudicis a
àmbits socials
Un altre projecte que
s’ha parat és la llei de pa-
trimoni, que havia de ser-
vir per racionalitzar els
costos del patrimoni pú-
blic. L’estalvi que s’acon-
seguiria es destinaria a
àmbits socials com la sa-
lut o l’educació.

88. Sense cobrar
pels atemptats
Interior no ha pogut pagar
encara alguns serveis i
subministraments que va
haver de contractar arran
dels atemptats de l’estiu.
Els diners hi són, però no
s’ha autoritzat encara el
pagament.

89. Víctimes sense
suport
Justícia volia augmentar
l’equip d’atenció a les vícti-
mes del delicte. El projec-
te, com els altres, està al
congelador.

90. Maldecaps a
l’exterior
Les oficines d’Acció a l’ex-
terior també han vist com
la seva feina s’ha reduït.

91. Cancel·lació a
l’Arts Santa Mònica
Es va cancel·lar un cicle i
una exposició per la inter-
venció dels comptes de la
Generalitat

92. Ni salut ni escoles
El pla nacional que havia
de conjuminar la salut als
centres escolars també
s’ha vist afectat.

93. Mitjans en
entredit
El bloc del 155 ha criticat
els mitjans públics per la
seva “poca imparcialitat”.
Curiosament, el 155 ha
parat dues lleis, del PSC i
Sí Que Es Pot, per garantir
la imparcialitat al sistema
audiovisual públic.

94. Parats centres
d’investigació
Molts centres d’investiga-
ció han denunciat que es-
tan sota mínims.

95. Sense
investigació del càncer
L’IRB de Lleida va posar el
crit al cel i va alertar que
s’havia quedat sense in-
versions per a investigació
del càncer de mama.

96. No es poden
comprar llibres
El conseller de Cultura,
Lluís Puig, ha avisat que el
155 ha impedit la compra
de llibres nous en determi-
nades biblioteques.

97. No a l’agència
de salut pública
El govern volia recuperar
l’agència de salut pública i
apoderar més els territo-
ris, circumstància que ha
quedat avortada.

98. El poble
gitano, perjudicat
Un altre pla que ha quedat
paralitzat: el pla integral
del poble gitano per als
propers anys.

99. Fi de les
escoles que
segreguen?
JxCat, ERC i la CUP han
arribat a un acord per no
renovar el conveni a les es-
coles que segreguen per
sexe, però si no hi ha go-
vern el pacte no es podrà
portar a terme.

100. Madrid, per
la segregació
Els sindicats denuncien
que el govern espanyol
vol continuar el model de
segregació i per això ha
nomenat Miquel Mateo
com a director general de
Centres Concertats i Pri-
vats.

101. No al català
als jutjats
El programa per fomentar
el català al sistema judicial
s’ha bloquejat.

102. LGTBI
afectada
S’ha aturat la millora del
Consell Nacional de Les-
bianes, Gais, Bisexuals,
Transgèneres i Interse-
xuals.

103. En contra de
l’Agència del
Medicament
L’Agència del Medica-
ment de Catalunya havia
de servir per millorar les
polítiques del sector. Evi-
dentment, no s’ha pogut
portar a terme.

104. Entitats
sense poder pagar
A la delegació del govern a
Girona s’ha aturat la ins-
tal·lació d’un caixer que
havia de facilitar el paga-
ment de taxes a entitats.

105. Sancions
L’ofec ha fet que se sancio-
ni Catalunya Ràdio per
uns editorials de Mònica
Terribas.

106. Vet a la
informació
També s’ha prohibit dir als
mitjans públics “govern le-
gítim” o “consellers”.

107. Sense llei
vitivinícola
La norma que havia de re-
gular aquest sector ha
quedat en suspens.

108. El telèfon de
l’esperança, tocat
No s’ha autoritzat la sub-
venció per al telèfon de
l’esperança.

109. Bloqueig
institucional
No s’han pogut renovar al-
guns organismes com la
CCMA, el CAC o la Sindica-
tura de Comptes.

110. Poca
seguretat?
No s’ha pogut tirar enda-
vant la llei d’ordenació
d’espectacles públics i re-
creatius per garantir la se-
guretat i la convivència.

111. Pressió a ANC
i

Òmnium
Les dues principals enti-
tats sobiranistes del país
també s’han vist greu-
ment perjudicades.

112. IVA TV3
El Ministeri d’Hisenda re-
clama prop de 167 milions
a la Corporació de Mitjans
pel pagament dels imports
de la deducció de l’IVA.

Ve de la plana anterior
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La llei de salut universal que havia de garantir l’assistència per a tots els col·lectius ha quedat aturada ■ REUTERS
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113. Contractes
tocats
Una altra llei que s’ha pa-
rat: la de contractes de
serveis a les persones, que
ha de prioritzar la qualitat
davant criteris econò-
mics.

114. Vall
d’Hebron afectada?
Un dels grans projectes
que va anunciar el conse-
ller de Salut va ser la millo-
ra de l’hospital Vall d’He-
bron. Ara s’ha de veure si
es pot desenvolupar.

115. Mossos sense
uniforme
L’any passat es va anun-
ciar que els Mossos canvia-
ran d’uniforme després de
dècades, però no s’ha po-
gut fer res.

116.Cop al món
pesquer
S’ha parat el nou model de
pesca que té com a objec-
tiu adaptar la producció
pesquera al mercat per tal
que es puguin aconseguir
unes rendes dignes.

117. Prescripció
infermera nul·la
Era un decret que millora-
va la qualitat del treball
dels professionals d’infer-
meria i que actualment es-
tà en perill.

118. Bloquejada
una aplicació mòbil
La situació és tan absurda
que s’ha bloquejat una
aplicació de mòbil que ha-
via d’unificar els diferents
carnets de la Generalitat.

119. Obres al ralentí
El secretari d’Infraestruc-
tures i Mobilitat de la Ge-
neralitat, Ricard Font, ha
explicat que l’aplicació del
155 ha fet que el departa-
ment estigui al ralentí.

120. 4 persones
empresonades
Els Jordis, Junqueras i
Forn continuen a la presó.
El jutge va demanar-los si
acataven el 155.

121. 5 membres
del govern a l’exili
El president Puigdemont i
els consellers Serret, Pon-
satí, Comín i Puig estan
exiliats a Bèlgica.

122. 10 persones
detingudes
El mes de setembre es van
detenir 10 persones en
relació amb el referèn-
dum.

123. Sense ajuts al
programa de
drogodependència
Una altra partida que no
s’ha aprovat, tot i que ja
estava en el pressupost de
la Generalitat, és el milió
d’euros anuals per a un
programa de drogodepen-
dència de l’Ajuntament
de Barcelona.

124. Problema
per comprar
ordinadors
El projecte d’integració
de la informació clínica a
les residències s’alen-
teix per la manca d’auto-
rització en la compra
d’ordinadors.

125. Publicacions
intervingudes
ServidorsCAT assegura
que es necessita l’auto-
rització de Madrid per
realitzar publicacions
als webs del departa-
ment.

126. Sense pla
director
No s’ha pogut elaborar el
pla director de Cooperació
2018-2022.

127. Medi
Ambient bloquejat
El pressupost de la direc-
ció general de Qualitat
Ambiental i Canvi Climà-
tic ha quedat bloquejat.

128. Aparells
obsolets
No s’ha pogut fer la verifi-
cació anual dels sonòme-
tres i calibradors que ava-
luen els nivells sonors de
les infraestructures.

129. Perill a
l’Alguer
La supressió de la delega-
ció a Itàlia pot comportar
que s’elimini la represen-
tació a l’Alguer, que realit-
za una important tasca de
difusió del català.

130. Menyspreu
als empleats
El 155 ha fet que alguns
treballadors d’Ensenya-
ment o Vicepresidència
hagin estat traslladats.

131. Agents Rurals
desarmats
S’ha aturat la regulació
per permetre portar ar-
mes als Agents Rurals.

132. Mossos,
sense pràctiques
La promoció de 500 mos-
sos que han d’entrar a l’es-
cola de policia no podran

fer pràctiques amb armes
perquè no s’ha pogut com-
prar prou munició ni tam-
poc prou armes. També
afecta 300 policies locals.

133. Tensió local
Alguns pactes locals a
ajuntaments s’han tren-
cat perquè alguns partits
defensaven el 155.

134. Cap control
al govern
Sense Parlament no es pot
fer control al govern.

135. Sense preguntes
La paràlisi fa que els grups
parlamentaris no puguin
preguntar al govern.

136. Medinyà
desapareix
El poble del Gironès es va
independitzar de Sant Ju-
lià de Ramis fa dos anys,
però una sentència del TC
i el 155 fan inviable seguir
el procés.

137. Persecució
judicial
El 155 deixa camp lliure a
la persecució judicial i que
el govern no pugui defen-
sar els ciutadans cridats a
declarar per l’1-O.

138. Incertesa
universitària
El 155 fa ajornar l’aprova-
ció al Parlament de la mo-
ratòria del requeriment

del nivell de First Certifi-
cate per graduar-se.

139. Any Fabra,
en risc
L’Any Pompeu Fabra bus-
ca el suport de diputacions
per al seu pressupost.

140. Hospital de
Calella, parat
L’Ajuntament denuncia
que el 155 ha bloquejat la
millora de l’hospital.

141. Pressupost
prorrogat
Lògicament, el 2018 no hi
haurà nou pressupost.

142. Ni el Nadal se
salva
No s’han pogut fer les cam-
panyes de Nadal per promo-
cionar els productes Deno-
minació d’Origen Protegida.

143. Crítiques a
l’Església
Un grup de cristians i ca-
pellans de Vic han criticat
el president de la Confe-
rència Episcopal Espanyo-
la per haver donat suport a
l’article 155.

144. Salamanca
vol els papers
Aprofitant el 155, Sala-
manca va tornar a recla-
mar els papers, però el
TSJC ho va desestimar.

145. Mal traduït
El BOE va canviar el nom
de la Garrotxa, la Noguera
i el Maresme per Breña,
Nogal i Marisma, la seva
traducció al castellà.

146. Taxi afectat
Madrid va recórrer al TC el
decret que intentava po-
sar pau entre taxistes i
VTC. L’article 155 impe-
deix que la Generalitat
presenti recurs.

147. Baixa
activitat cultural
La Institució de les Lletres
Catalanes ha hagut de re-
duir la seva activitat.

148. Alerta dels
sindicats
CCOO i UGT alerten que el
155 causa problemes de
gestió i retards en les tra-
mitacions.

149. I l’Aran?
La Val d’Aran tem que el
155 afecti l’autogovern.

150. Pèrdua de
capital humà
Coincidint amb la destitu-
ció del govern, alguns co-
mandaments dels Mossos
han fet un pas al costat.

151. Fre a la
racionalització
S’ha aturat la llei de su-
pressió del Consell Comar-
cal del Barcelonès, que vo-
lia racionalitzar l’adminis-
tració.

152.Els funeraris,
també
Fins i tot els funeraris
s’han vist per perjudicats,
perquè s’ha aturat la llei
que havia de regular el sec-
tor.

153.Maldecaps
per al còmic
El Centre d’Interpretació
del Còmic de Badalona ha
quedat en suspens.

154. Burla del
govern espanyol
El govern espanyol ha re-
iterat que el 155 ha fet
que Catalunya funcioni
millor.

155. A mitjà termini
Tots els consultats per
aquest diari coincideixen,
però, que els grans efectes
del 155 es notaran a mitjà
termini. ■

Ve de la plana anterior

Els sindicats alerten del perill que pot córrer la immersió amb el 155 ■ O.D. / J.R.



El Tribunal Constitucio-
nal va anul·lar aquesta set-
mana els tràmits que el 6
de setembre passat van
permetre l’aprovació de la
llei del referèndum en una
de les sessions més polè-
miques que es recorden a
la cambra catalana. Tot i
que la sentència no té efec-
tes pràctics, sí que suposa
una dura crítica a la majo-
ria parlamentària que te-
nia Junts pel Sí (CDC i
ERC) i la CUP en la passa-
da legislatura.

Segons els magistrats,
la llei del referèndum es va
tramitar i es va aprovar “al
marge de qualsevol proce-
diment legislatiu previst i
regulat en el reglament de
la cambra” i es va fer a tra-
vés d’una via del tot in-
apropiada de la qual, a més
a més, es va fer servir la
majoria parlamentària
per improvisar i articular
ad hoc un “insòlit camí” en
què les possibilitats d’in-
tervenció i els drets de la
resta de grups i diputats
“van restar a l’arbitri de la
majoria”.

La sentència recull com
la llei es va aprovar en un
únic tràmit d’onze hores
des que la mesa del Parla-
ment va admetre a regis-
tre el text fins a la seva in-
clusió en l’ordre del dia, la
suspensió de tràmits com
és la petició de dictamen al
consell de garanties esta-
tutàries i la seva aprovació
final. I es va fer, recorden,
malgrat que els lletrats
van advertir de la il·legali-
tat.

El PSC va presentar
aquell mateix dia 6 de se-
tembre el recurs d’empara
al TC en considerar vulne-
rats els drets de represen-
tativitat durant l’aprova-
ció de la llei. Ahir els socia-
listes es mostraven satis-
fets i la posaven d’exemple
per als nous tràmits que la
majoria parlamentària ac-
tual vol impulsar aquesta
legislatura. ■

El TC dicta que la
cambra va vulnerar
els drets del PSC
aEl tribunal conclou que la majoria va fer servir una via del
tot “inapropiada” per aprovar la llei del referèndum el 6-S

Emma Ansola
BARCELONA

El grup del PSC, expressant les seves queixes en el ple del 6 de setembre ■ ANDREU PUIG
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Junts per Catalunya
(JxCat) i ERC continuen
escenificant la seva singu-
lar partida d’escacs basa-
da a encadenar movi-
ments tàctics, ja sigui de
portes endins o de portes
enfora, de cara a aconse-
guir desencallar la investi-
dura d’un nou president
de la Generalitat i la for-
mació d’un nou govern.
Arribats a aquest punt,
i després que divendres
JxCat presentés al regis-
tre del Parlament una pro-
posta de reforma de la llei
de la presidència per per-
metre el nomenament a
distància de Carles Puig-
demont, els republicans
van aprofitar la reunió
d’ahir del seu consell na-
cional per marcar terreny
respecte a la iniciativa.

“Demanem rigor en els
plantejaments, rigor de
veritat, perquè això no ge-
neri falses expectatives en
la ciutadania”, va manifes-
tar la secretària general de
la formació, Marta Rovira,
que alhora hi va afegir que
tot pacte amb Junts per
Catalunya per desbloque-
jar la situació haurà de ser
“transparent” i “global”.
“No necessitem acords a
mitges i fets a porta tanca-
da”, va puntualitzar. Tra-
duït a la pràctica, això hau-
ria d’equivaldre a trobar
una fórmula d’investidura
que, segons ERC, sigui
“efectiva” –o el que és el
mateix: no recurrible per
l’Estat–, garantir la “legiti-
mitat” de Puigdemont i
tancar un pla de govern,
sustentat sobre el conse-
güent pacte, que esbossi
les polítiques a desenvolu-
par durant la legislatura.

A ningú se li escapa, pe-
rò, i menys a la secretària
general dels republicans,
que en el context actual la
prioritat número 1 del nou
executiu haurà de ser recu-
perar el control de l’autogo-
vern. “Cada dia que passa
hi ha més veus al PP, al
PSOE i a Cs que demanen
ampliar l’abast del 155 a
més àmbits [educació i mit-
jans de comunicació pú-
blics], perquè es volen car-
regar els nostres fona-
ments com a poble”, va ex-
pressar Rovira, que, da-
vant d’aquesta escomesa,
va instar el conjunt del so-
biranisme a actuar “amb
intel·ligència política”. La
reunió d’ahir del consell
nacional també va tenir,
però, un moment d’emoti-
vitat quan es va recordar
Oriol Junqueras, coinci-
dint amb els 100 dies del
seu empresonament, ho-
menatge que es va fer ex-
tensiu tant a Quim Forn
com als Jordis. L’ovació
dels presents va ser efusiva.

Per Rull, hi ha marge
Amb la perspectiva que
aquest acord, segons reco-
neixia ahir la mateixa Ro-
vira, encara demana “uns
dies”, el diputat de Junts
per Catalunya Josep Rull
ahir va voler llimar les as-
prors. Va admetre que
les converses amb els re-
publicans avancen “lenta-
ment”, però alhora va tro-
bar “legítim” que hagin de-
manat més temps per in-
tentar que siguin més flui-
des. Tot i aquesta situació
d’impasse, Rull es va mos-
trar convençut que es po-
drà trobar “l’equilibri” per
poder investir Puigde-
mont –el gran interrogant
continua sent com– i tenir
un govern “operatiu” que
pugui “aixecar l’atrocitat”
del 155. “Estem acabant
de tancar altres elements,
però estic convençut que
al final farem que l’acord
sigui operatiu”, va reblar el
diputat electe.

A l’altre extrem, el coor-
dinador general del PP,
Fernando Martínez-Mai-
llo, va donar per fet ahir
que l’executiu de Mariano
Rajoy recorrerà contra
una hipotètica investidu-
ra telemàtica de Puigde-
mont, i alhora va llançar
un darrer avís al líder de
JxCat: “El destí de Puigde-
mont és o [ser un] fugitiu
o [estar] a la presó”, va dir
el dirigent popular, que,
posats a fer, va redoblar la
pressió cap a Cs perquè fa-
ci el pas, improbable, d’as-
pirar a la presidència de la
Generalitat. ■

ERC demana “rigor” a JxCat
i rebutja un acord “a mitges”

Francesc Espiga
BARCELONA

a Rull veu plausible trobar la fórmula per tenir un govern “operatiu” i que, alhora, legitimi la figura
de Puigdemont a L’executiu de Rajoy impugnarà un eventual retoc de la llei de la presidència

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

Les frases

En aquest vaivé de declara-
cions encreuades sobre la
situació política catalana, la
portaveu de Catalunya en
Comú, Elisenda Alamany, va
criticar ahir que JxCat pre-
sentés una reforma legislati-
va per permetre una investi-
dura a distància: “Ara mateix,
el debat és si el govern és a
Brussel·les o a Madrid. I nos-
altres creiem que hauria de

“Estem acabant de
tancar altres elements,
però estic convençut
que farem que l’acord
sigui operatiu”
Josep Rull
DIPUTAT DE JUNTS PER CATALUNYA

“Cal unitat, sense
paternalismes, amb
transparència i no fent
acords als despatxos
a porta tancada”
Marta Rovira
SECRETÀRIA GENERAL D’ERC

“Puigdemont no serà
president i el govern
estatal posarà els
recursos per garantir
que es respecta la llei”
Fernando Martínez-Maillo
COORDINADOR GENERAL DEL PP

Marta Rovira, durant la intervenció d’ahir en la reunió del consell nacional, celebrada a la seu d’ERC del carrer Calàbria de Barcelona ■ A. DALMAU / EFE

ser a Catalunya”, va manifes-
tar. Després d’etzibar tant a
JxCat com a ERC que deixin
de perdre el temps, va recal-
car que, amb decisions sus-
tentades en “simbolismes”,
el país “no avança”. “Hem de
començar a pensar com des-
encallem la situació i recupe-
rem l’autogovern i les nostres
institucions”, va asseverar. I
va reiterar que una investidu-

ra telemàtica “no forma part
de la solució, sinó que conti-
nua formant part del proble-
ma”. Arribats a aquest punt,
va instar ERC i la CUP a pre-
sentar un candidat alternatiu
a Puigdemont. I, en aquest
sentit, va menar pressa als
partits perquè busquin un
pla B per sortir de l’atzucac:
“Per als polítics el temps no
corre, però per a la gent sí.”

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

Alamany insta ERC i la CUP a descartar Puigdemont
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a plaça de la Vila de Sant Vi-
cenç dels Horts es va omplir
ahir al vespre de centenars
de catalans d’arreu del país

per mostrar la seva solidaritat amb
els quatre presos polítics i especial-
ment amb l’exbatlle de la ciutat, el
vicepresident i líder d’ERC, Oriol
Junqueras, en complir-se la xifra
ignominiosa de cent dies tancat a la
presó d’Estremera, juntament amb
el conseller d’Interior, Joaquim
Forn. Els Jordis ja sumen 116 dies
entre reixes. No va ser una jornada
d’autocars, la majoria, parelles i fa-
mílies amb nens, van anar-hi amb
els seus cotxes particulars, com el
diputat al Congrés Joan Tardà, sol
en el seu utilitari. En l’ambient re-
ivindicatiu, es mastegava dolor,
cansament i incomprensió davant
d’un Estat espanyol tan cruel. No
obstant això, els concentrats van
aixecar les banderoles de Free Jun-
queras Now, campanya iniciada
ahir, van clamar per la llibertat dels
presos polítics i van fer una sonora
xiulada quan va sonar una cançó de
Serrat en la cloenda.

A tres quarts de sis de la tarda,
els voluntaris repartien i regalaven
banderoles i xapes amb la cara de
Junqueras (i molts preguntaven on
pagar-la; som un poble sempre soli-
dari), mentre veïns de Badalona,
Barcelona, de l’Empordà i d’altres
zones del país arribaven al munici-
pi del Baix Llobregat. Dels primers
a arribar-hi va ser el diputat al Con-
grés Gabriel Rufián, a qui grans i jo-
ves se li van acostar per fer-se fotos
amb ell. El tinent d’alcalde d’ERC a
Badalona, Oriol Lladó, era un més
amb la seva família. L’expresidenta

L

i diputada Carme Forcadell xerrava
amb la secretària general d’ERC,
Marta Rovira, que va arribar-hi aga-
fada de la mà de la seva filla, que ca-
minava a saltirons. I el conseller de
Justícia, Carles Mundó, era cons-
tantment abraçat pels qui encara
no l’havien vist des de la seva força-
da reclusió. Anna Simó i Raül Ro-
meva també van formar la primera
línia de polítics en record dels “os-
tatges polítics de l’Estat”, va asse-
gurar el president del Parlament,
Roger Torrent, que en un to massa
endolcit per calmar la ràbia a les
entranyes de tots, començava les
seves intervencions amb un: “Di-
jous vaig poder abraçar l’Oriol”, al

qual va definir com “un home bo,
de pau, i amb una gran dignitat”. Al
final, Torrent va instar els concen-
trats: “No ens hem de rendir mai.
Cal que ens conjurem per avançar,
sempre dempeus pel país.” Només
a la cloenda es van sentir crits
d’“independència!”

L’acte va ser presentat per l’al-
caldessa de Sant Vicenç dels Horts,
Maite Aymerich, que va manifestar
que “l’Estat espanyol actua de for-
ma venjativa”. Marta Vilalta,
d’ERC, junt amb l’exdiputat de la
CUP Albert Botran, i Albano-Dante
Fachin, exdiputat de CSQP, van lle-
gir el manifest més lluitador (free-
junqueras.org), en què es reclama-

va “la immediata posada en lliber-
tat dels representants electes del
poble de Catalunya”. També van
tornar a demanar a la Unió Euro-
pea que deixi de fer costat a l’Estat
espanyol perquè “està vulnerant
drets fonamentals”, i alertaven a
tots els que s’autoanomenen demò-
crates que la repressió pot ser pati-
da “per qualsevol dissident al partit
del govern”. El suport de JxCat va
arribar per les xarxes socials. “Sou
llum i esperança enmig de l’erm im-
posat, les quatre llances que derro-
caran els reials carcellers. Seguim
lluitant per la llibertat i la Repúbli-
ca”, va piular el president Puigde-
mont, per a Junqueras i Forn. ■

CONCENTRACIÓ · Centenars de veïns clamen per la llibertat dels presos polítics a Sant Vicenç dels Horts, ciutat de
Junqueras, en complir-se tres mesos del seu empresonament FERMS ·  El president del Parlament demana “no rendir-se”

Mayte Piulachs
BARCELONA

11
m² és l’espai de la
cel·la de la presó d’Es-
tremera que ocupa el
vicepresident Oriol
Junqueras durant 16
hores al dia, va recor-
dar ahir el conseller de
Justícia, Carles Mundó,
en una piulada. “Nin-
gú, pensi com pensi,
pot callar davant tanta
injustícia”, va afirmar
Mundó.

100 dies d’ignomínia

La concentració en suport dels presos polítics va aplegar ciutadans d’arreu del país, ahir a Sant Vicenç dels Horts ■ JOSEP LAGO / AFP
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El col·lectiu Despertem la
República, que es manté
acampat a la plaça Catalu-
nya de Barcelona, està dis-
posat a perseverar en la se-
va protesta “fins que es
compleixi la voluntat de les
urnes”, malgrat que ha re-
but una ordre de desallot-
jament per part dels Mos-
sos. Marc Bonet, portaveu
del campament, declara a
aquest diari que malgrat
tot no hi ha hagut fricció ni
enfrontaments amb els
cossos de seguretat. “Hem
actuat amb respecte, igual

que amb la Guàrdia Urba-
na, el personal de neteja i
tothom que passa per
aquesta plaça”, assegura.
Al costat de la vintena de
tendes de campanya, Bo-
net subratlla el seu caràc-
ter pacífic: “Cada dia ve-
nen cares noves, ens acom-
panyen o es queden a dor-
mir”, i ho certifica bo i asse-
nyalant un grup de dones
teixint llargues bufandes
de color groc.

El portaveu admet pro-
blemes amb alguns pispes
que passen per la plaça i
persones que n’han volgut
retirar els llaços grocs que
la decoren, encara que no

tenen “cap inconvenient”
si algun passavolant els cri-
da un “Viva España”. Des
d’ahir, però, a la plaça hi ha
un altre campament. Al
cantó que toca a la Rambla,
cinc tendes acullen un pe-
tit grup de clar signe espa-
nyolista, flanquejat per
una gran pancarta on hi
diu Democracia y Unidad
Española (DUE), moltes
banderes espanyoles i al-
guna de “Tabàrnia”. Coin-
cidint amb aquesta arriba-
da, Bonet apunta que hi ha
hagut una mica més de
tensió amb alguns indivi-
dus, però “de moment no
ha passat d’aquí”. ■

a Volen perseverar “fins que es compleixi la voluntat de les
urnes”a  A la plaça s’hi ha instal·lat un petit grup unionista

Els acampats per la
república allarguen
la seva protesta

M. Moreno
BARCELONA Perspectiva del macromosaic reivindicatiu a Montserrat ■ ACN

Els Comitès de Defensa de la
República (CDR) dels munici-
pis de l’entorn de Montserrat
van organitzar ahir al migdia
un acte consistent a elaborar
un mosaic gegant a la plaça
dels Apòstols del monestir
per reclamar la llibertat dels
presos polítics catalans, Oriol
Junqueras, Joaquim Forn,
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.
La protesta va tenir un caire
clarament simbòlic, ja que, a

fi de “demostrar la lentitud
del temps quan s’està a la
presó”, les 150 persones que
hi van participar, amb el rere-
fons del so d’un grup de ta-
bals, van desplegar una a una
les cartolines amb els 117 dies
que fa que els Jordis –els que
fa més temps– són tancats a
Soto del Real. En acabar, els
participants van capgirar els
cartells, en els quals s’hi po-
dia llegir el lema “Llibertat

presos polítics”. Minuts abans
de formar el mosaic, també
es va llegir un manifest en
què es denunciava “la gran
injustícia que està vivint el
poble català i la poca ètica i
moral de l’executiu espanyol”.
L’acte es va cloure amb la in-
tervenció de Montserrat
Puigdemont, germana del
president Carles Puigde-
mont, que va llegir un escrit
als assistents.

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

Mosaic gegant a Montserrat per la llibertat dels presos
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om valora el resultat dels
enllaços amb Renfe, im-
plantats l’estiu passat a la

línia de Lleida a la Pobla de Se-
gur?
Funcionen molt bé i demostren
que la millor manera d’anar del
Pallars a Madrid és en tren. Vull
remarcar que, amb Renfe, tot
són facilitats i la relació amb
aquesta companyia és la que
cal. També estem contents del
servei intermodal amb la com-
panyia d’autobusos Hife. Pel
que fa a l’establiment de para-
des facultatives –una còpia del
model suís–, estalvia costos de
parar i engegar quan no hi ha
passatgers. Aquest nou sistema
de 7 parades s’ha treballat en el
si de la comissió de seguiment
que formem amb les institu-
cions del territori. Estem con-
tents de com funcionen i estu-
diem implantar-ho també en al-
tres línies de ferrocarrils.

Quins són els plans a mitjà ter-
mini per a aquesta línia?
Estem satisfets dels resultats

C

President de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC)

● El darrer any, la línia entre Lleida i la Pobla de
Segur ha guanyat un 72% de viatgers. A les
estacions d’esquí, FGC instal·larà canons de
nova generació per fer front al canvi climàtic

Enric Ticó

Eva Pomares
LLEIDA

“El monopoli que
ostenta Renfe en
l’alta velocitat no
és lògic”

de la línia, que ha crescut un
72% en viatgers el darrer any,
fins als 191.000, i aquest gener
un 5,2% respecte a l’any ante-
rior. El que ens fa més il·lusió és
la bona valoració dels usuaris:
ens puntuen amb un 79%. El
més valorat és l’amabilitat dels
empleats i la neteja dels trens.
Des que vam assumir aquesta lí-
nia, el 2005, s’hi han invertit 71
milions. No és ni molt ni poc.
Enguany mantindrem la inver-
sió, de 5,7 milions, similar a la
del 2017. L’objectiu és millorar
la comunicació amb els viatgers
i també resoldre la situació
d’instal·lacions i edificis obso-
lets que hi ha al voltant de les
estacions. Ho farem mitjançant
acords de cessió amb institu-
cions i agents del territori.

Si fos possible, FGC està a punt
per substituir Renfe com a ope-
rador principal de la xarxa?
Fa anys que tenim plans de ne-
goci i estudiem amb operadors
europeus poder oferir línies de
viatgers a través de l’alta veloci-
tat. No sembla lògic que les lí-
nies d’AVE estiguin monopolit-
zades per Renfe, quan a Europa

la tendència és liberalitzar-les, i
ara tocaria fer-ho. Qualsevol
empresa hauria de tenir dret a
oferir serveis i productes.
Aquest monopoli que ostenta
Renfe va contra la història, però
mentre l’Estat no obri aquesta
porta, tota la resta d’operadors
hem d’esperar.

L’ocupació del tren turístic dels
Llacs és pràcticament total. Hi
haurà novetats?
Volem implicar-nos no sols en la
venda de bitllets, sinó també en
la promoció turística del territo-
ri. Quan arribi el tercer tren de
la línia, encarregat el setembre
passat i que ens lliuraran a fi-
nals del 2019, millorarem la fia-
bilitat i podrem fer front al rit-
me de creixement general de la
línia, tot podent plantejar nous
serveis i horaris. Aleshores, re-
forçarem el tren panoràmic.
Una dada remarcable sobre
aquest tren: el 59% de les perso-
nes que l’agafen també partici-
pen en activitats complementà-
ries al territori.

FGC gestiona totes les esta-
cions d’esquí del país excepte

Baqueira, l’única de propietat
privada i que s’amplia cap al
Pallars, a prop d’Espot. Com ho
valora?
És una magnífica notícia. Ba-
queira està molt ben gestionada
i no competim en absolut, sinó
que tenim productes conjunts.
Tot suma. El nostre producte
està relacionat amb els valors
naturals de l’entorn, els parcs
naturals. I així ho defensem i
promocionem en els mercats
internacionals.

En què treballen per garantir el
futur de les estacions?
Redactem un pla estratègic per
detectar nous negocis que s’hi
puguin generar. Tot i ser una
companyia pública, que en ga-
rantim l’obertura i el manteni-
ment, estem disposats a arris-
car i fer negocis amb el sector
privat. A La Molina ja n’hi ha
més de 80, la majoria de gent
del territori. D’altra banda, la
capacitat de fer coses en una es-
tació de muntanya és limitada.
No pensem en ampliacions, per-
què estem als límits dels parcs
naturals i això és una riquesa
que hem de fer valer. Ara bé, a

Espot, per exemple, es podria
fer un parc lúdic més important
del que hi ha ara, i ja ho estem
treballant amb Urbanisme.

Com està el conflicte amb la
plantilla d’Espot i Port Ainé?
La vaga ens va estranyar. Te-
nim uns treballadors magnífics,
que havíem incorporat al conve-
ni de FGC i van passar a cobrar
el que és just. Crec que va ser un
malentès, però si hi ha algun te-
ma que cal treballar perquè hi
hagi pau i se sentin més còmo-
des, ho farem.

Aquest cap de setmana és de
nevada històrica, però com fa-
ran front al canvi climàtic?
Enguany, invertirem un milió
en canons de neu de nova gene-
ració. Són fills del canvi climà-
tic: permeten generar-ne amb
menys humitat, a més graus de
temperatura i amb menys ener-
gia. N’hem fet una prova pilot a
La Molina i anirem introduint-
los, al ritme de renovació dels
més antics, a totes les estacions.
La nostra obsessió és mantenir
l’activitat de les estacions fent
els canvis necessaris. ■

Ticó fa 7 anys que és president de l’empresa pública catalana. Aquesta setmana va ser a Lleida ■ ACN
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