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L’editora d’El Punt Avui i els seus treballadors i treballadores donen suport a la vaga convocada amb motiu del Dia Internacional de la Dona per reclamar una societat més justa i igualitària, i posar fi a les discriminacions per raó de gènere.
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La vinyeta

Vicent Partal

Fer

Cuixart

L

a tradició diu que
el Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes l’anuncia al guanyador o a la guanyadora el president
d’Òmnium. Una trucada telefònica i
una cita per presentar davant la premsa el premiat. Unes paraules amables.
Així ha estat durant els cinquanta
anys que el premi s’ha atorgat. Supose
que primer des d’alguns d’aquells telèfons de baquelita, pesants com un
mort i negres com un funeral. D’aquelles andròmines als fràgils mòbils
d’avui va un món sencer. Que ha canviat molt però no tant per a què Òmnium no continue premiant gent que
s’ho mereix i la cultura catalana no
continue produint genis de la dimensió
de Quim Monzó.
No sé si és una tradició però després de la roda de premsa el president
d’Òmnium acompanya a dinar el premiat. Dic que no sé si és una tradició
perquè només sé que és el que va passar l’any passat i per tant em sembla
agosarat anar més lluny en el temps.

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Jordi Cuixart va xalar d’allò
més parlant incansablement
de Joan Fuster, un home pel
qual ell sent una autèntica
passió intel·lectual
Explique el que sé que va passar. L’any
passat el premi va anar a Isabel-Clara
Simó. Es va anunciar, com és norma, a
la seu d’Òmnium i com que uns
quants amics valencians i periodistes
érem per allà, més o menys de casualitat, vàrem decidir que això s’havia de
celebrar bé i vàrem anar tots plegats a
dinar per celebrar amb la Isabel el premi ben merescut que acabava de rebre. Nosaltres i Jordi Cuixart, que va
xalar d’allò més parlant incansablement de Joan Fuster, un home pel qual
ell sent una autèntica passió intel·lectual. Els altres que érem al dinar tots
l’havíem conegut més o menys i Cuixart va aprofitar per treure’ns tanta informació com va saber sobre l’homenot de Sueca. Vam parlar, vam menjar
i vam riure, contents i feliços tots plegats.
Enguany Quim Monzó no ha rebut
la telefonada de Cuixart. Perquè és
dins la presó. El president d’Òmnium
ha hagut d’enviar una carta. I evidentment no ha pogut anar a dinar amb el
premiat i amb la gent que els hauria
acompanyat.

Pepeta Moreu

S

eria bo que deixéssim córrer això
de “Pepeta” i l’anomenéssim Josepa. Macià potser era a casa seva Cesc o Cisco o Quico, però a l’hora
de dedicar-li places i carrers optem naturalment per Francesc. A Mataró, el
carrer que porta el nom de la Moreu
diu “Pepeta”. Va ser, diuen, el primer i
únic amor de Gaudí quan l’arquitecte
va construir a Mataró la seva obra fundacional: la Nau d’una cooperativa,
ara restaurada magníficament. Ell la
pretenia i ella li va donar carbassa. El
trobava brut. El pare de la Josepa, impulsor de la cooperativa, convidava el
jove arquitecte a dinar, i els fideus se li
enganxaven a la barba. Moquejava.
Gaudí va tenir un disgust que li va durar tota la vida. Però va ser la “Pepeta”
el seu “únic amor”? Molts anys més
tard, quan ja era un arquitecte cèlebre, Joan Maragall escrivia a un amic:
“En Gaudí se’ns ha enamorat.” Hi afegia que la dona era una “alemanya”.
Les cometes són de Maragall. Josep
Maria Carandell, biògraf de Gaudí, va
investigar la notícia i el sentit de les
cometes. Va concloure que l’“alemanya” era una catalana esponerosa, pèl-

“
Va ser molt
més que el “primer
i únic amor”
d’Antoni Gaudí

roja i de caràcter fort que estava casada amb el compositor i llavors director
de l’orquestra del Liceu Gaspar Cassadó. Els músics l’anomenaven “la valquíria” pensant en les òperes de Wagner, el més alemany de tots. Gaudí era
amic de Cassadó. Freqüentava els assajos del Liceu, era entrant de casa seva. Va anar a més aquell enamorament? Maragall no en torna a parlar.
Les biografies de Gaudí no en diuen
res. Un successor dels Moreu, de qui
he tret aquestes informacions, completa l’episodi amb una sorpresa: la
“valquíria” de Cassadó era la germana
petita de la Josepa. Diu: si les investi-

gacions de Carandell són certes, Gaudí, de jove, hauria estat enamorat de
la gran de les Moreu i, en edat madura, de la petita.
Però Josepa Moreu és molt més que
un personatge episòdic en la vida de
Gaudí. Ella sola vol una biografia en
què Gaudí seria el secundari. N’hi ha
una, feta per un descendent seu, que li
suavitza el caràcter i les accions. Quan
Gaudí la va conèixer venia d’Oran, on
havia tocat el piano en un bar després
que un home amb qui s’havia casat
l’abandonés embarassada. De retorn,
va fer de mestra quan les dones no en
feien, va ser una activa cooperativista
i va teixir el penó de la cooperativa
que Gaudí havia dissenyat amb esperit
de Mariana Pineda. Tenia idees sobre
la higiene que expliquen el rebuig al
“brut” Gaudí. Sempre que podia anava
a mar a banyar-se. Es va acabar casant
amb un català, representant a Espanya de les distribuïdores de Hollywood. Va rebre a les seves cases de
Barcelona i Sitges una pila d’actors
amb els quals parlava en anglès i sortia a passeig de bracet. Quines unes,
les Moreu. Definitivament, Josepa.
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A la tres

“
Som el 51%
de la població, però
els percentatges
mai s’emmotllen
a aquesta realitat

tat, inseguretat, diferències salarials,
vet a les posicions de lideratge, concentració en llocs de treball de qualificació més baixa, escàs valor atorgat a
feines desenvolupades majoritàriament per dones... i un model productiu que lluny d’afavorir la conciliació
força a haver de triar entre l’expectati-

De reüll
Pepa Masó

va professional o la cura de la família.
Així, la bretxa salarial es manté estable. Una única xifra: la nòmina del
2015 va ser un 23,9% més baixa que la
dels companys masculins, segons dades de l’Observatori del Treball i Model
Productiu. I això és només el capítol
de discriminació laboral. Se li ha de
sumar la càrrega superior en les feines
de casa, pensions més baixes, l’assetjament, la xacra de la violència... Una
llista extensa d’urgències pendents.
Avui pararem i ens manifestarem
per demanar una societat més justa i
posar fi a les discriminacions per raó
de gènere i a la violència. Demà, continuarem treballant per un pacte de
pactes. Una entesa social imprescindible per deixar enrere les desigualtats
de les quals som víctimes les dones en
diferents àmbits de la vida. Per aconseguir-ho, necessitem el compromís
real dels homes. El temps s’ha acabat.
Ens hi posem?

Les cares de la notícia
ESCRIPTOR

Quim Monzó

Qui més
qui menys

Premi i denúncia

Q

ui més qui menys, dona o home, s’ha sentit
interpel·lat aquests dies a mesura que s’acostava la
celebració d’avui, Dia de la Dona Treballadora. Qui més
qui menys ha mirat el company o companya del costat a
la feina i s’ha preguntat si tots dos cobraven igual, o si
havien tingut les mateixes oportunitats per ascendir a
l’empresa, o si havia reduït la jornada laboral en tenir
fills, o si en arribar a la jubilació cobrarien la mateixa
pensió... Qui més qui menys ha mirat la dona que seia al
seu costat del tren i s’ha preguntat si s’havia sentit
incòmoda en alguna ocasió per
No n’hi ha
algun comentari sexista, o havia
patit algun episodi d’assetjament
prou, amb
sexual, o per què no, ha patit
adoptar els
violència de gènere, ja sigui psíquica
valors de la
o física... Qui més qui menys s’ha
igualtat, s’han creuat amb una amiga pel carrer i
s’ha preguntat si és ella la que té
d’aplicar
cura en exclusiva dels fills, si les
feines domèstiques són sobretot cosa d’ella, si és ella la
que deixa la feina per anar a buscar el fill malalt a
l’escola... Avui és el dia per recordar-nos que
malauradament encara estem molt lluny d’assolir uns
nivells més que acceptables d’igualtat entre homes i
dones. S’està treballant, amb més o menys intensitat,
perquè la societat adopti els valors de la igualtat, però la
realitat ens està demostrant, com bé sosté la doctora
Montserrat Solsona, que això no és garantia que es
tradueixi en pràctiques igualitàries, que és, en darrer
terme, l’objectiu a assolir.

http://epa.cat/c/93kmxb

Un 8-M que
serà una fita
en la igualtat

Ens hi posem?

A

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a

EDITORIAL

Anna Serrano / aserrano@elpuntavui.cat

l pati, les nenes jugant a gomes;
els nens, a pilota. De joveneta,
corrent cap a casa quan era
tard a la nit. O ja de més gran, simulant converses amb el mòbil fent veure
que no estava sola i, en tot cas, el telèfon sempre a mà per evitar ensurts. I
algun comentari amb sorpresa evident
per la responsabilitat laboral. O aquell
“que se’t passa l’arròs” que se suposa
que s’ha d’aguantar estoicament quan
s’arriba a una determinada edat. No
són records personals, són els de moltes. Una successió d’imatges i tòpics
assumits com a normals. I la consciència que la majoria només hi són en el
cas de les dones.
Sobren els motius per secundar la
vaga feminista d’avui, 8 de març. Les
informacions que aquest diari ha publicat els darrers dies donarien per a
moltes aturades. Som el 51% de la població, però els percentatges mai s’emmotllen a aquesta realitat. Precarie-

Accedeix als
continguts del web

-+=

L’escriptor ha estat distingit amb el 50è Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes, guardó que
atorga anualment Òmnium Cultural i que enguany, per primera vegada en la història de l’entitat,
no ha estat comunicat pel seu president perquè
està empresonat, fet que Monzó ha denunciat.
PERIODISTA I EMPRESARI

Tatxo Benet

Art sense censura

-+=

Presos polítics a l’Espanya contemporània, obra de
Santiago Sierra que no va estar exposada ni 24 hores a Arco, ja pot ser contemplada al Museu de Lleida. Quan va saber que havia estat retirada de la fira
d’art, Benet la va comprar i la va posar a disposició
dels museus i les sales que la volguessin exposar.
CANTANT

Núria Graham

Enderrock sona a dona

-+=

La cantant Núria Graham va rebre ahir a la nit el
premi Enderrock de la crítica al millor disc en llengua no catalana. Graham és un bon exemple del
gran protagonisme que han assolit les dones en la
música catalana, i així ho va reflectir la gala dels
Enderrock, un bon pròleg del 8 de març.

Els milions de dones que es
preveu que sortiran avui al
carrer, faran vaga o protestaran simbòlicament en una jornada, la del 8
del març, Dia de la Dona Treballadora, marcaran un abans i un després
en la lluita contra la discriminació del
sexe femení, sigui en països més
avançats en drets o en d’altres de
menys desenvolupats i amb règims
no democràtics. La protesta d’avui,
que a Catalunya i a l’Estat tindrà un
relleu extraordinari, suposa un salt
endavant reivindicatiu de primer ordre en defensa dels drets de les dones. La protesta, amb convocatòria
de vaga inclosa i l’adhesió de multitud de sindicats, organitzacions polítiques i entitats, supera amb escreix
la tradicional jornada de reivindicació simbòlica del 8-M i farà visible el
paper imprescindible, però habitualment menyspreat, de les dones en
tots els àmbits de la societat.
Malgrat que l’ONU va fixar el
8-M com a Dia Internacional de la
Dona el 1975, en la major part del
planeta continua la dominació i la
desigualtat. Fins i tot en països com
el nostre on la igualtat està reconeguda oficialment, la discriminació
de gènere és encara molt palesa,
d’especial incidència en el món laboral amb una profunda bretxa salarial respecte als homes, i de forma
terrible en l’àmbit familiar, amb l’execrable alt grau de maltractaments
existent. La discriminació de la dona
és una intolerable dominació sobre
la meitat de la humanitat que les té
a elles com a víctimes però que incumbeix el conjunt de la societat.
L’aplicació de polítiques d’igualtat
en tots els àmbits, des de l’empresa
fins a la vida social, juntament amb
l’aprovació de lleis que combatin les
discriminacions, són eines imprescindibles. Però també la sensibilització és fonamental, i en aquest aspecte la jornada reivindicativa
d’avui pot suposar una fita històrica.
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Tal dia
com
avui fa...
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1
any

La remuntada
El Futbol Club Barcelona pot fer
créixer la seva llegenda si
supera la desfeta contra el PSG
en l’eliminatòria de la lliga de
campions.

10
anys

ETA, en campanya
El basc Isaías Carrasco,
exregidor del PSE, mor de cinc
trets al cap en un atemptat de
la banda terrorista en plena
campanya electoral.

20
anys

Núñez guanya
El president del Barça, Josep
Lluís Núñez, encaixa un vot de
càstig més important del que
es preveia en la moció de
censura però la supera.

Tribuna

Full de ruta
Mercè Ribé

José Rodríguez. Periodista

Dona 365 dies
a l’any

A

vui parlem de dones perquè el calendari ens diu que
aquesta és la setmana que toca parlar de
dones i el dia per reivindicar allò que ja fa tants anys que
es reivindica. Algun pas hem fet i alguna cosa ha canviat des de l’època en
què la meva iaia, tot i no treballar, es
passava el dia picant coques al forn de
pa de la família i la padrina de casa escallant ametlles o sargint borrasses.
Algun pas hem fet, sí, però alguna cosa
deu fallar quan només fem passos de
tortuga en un món vertiginós. Avui, els
editorials dels diaris i els articles d’opinió –molts firmats per homes– trencaran una llança a favor de posar fi a les
desigualtats de gènere; a les tertúlies
de ràdio i televisió, on potser hi haurà
més dones que homes, es parlarà de
sostres de vidre que cal trencar,
d’igualtat d’oportunitats i d’igualtat salarial. Avui veurem exemples d’homes
que s’impliquen en les feines de la llar i
de dones que s’han fet un lloc en un
sector que algú, algun dia, va decidir

Avui és el dia de les bones
intencions i ens creurem que
si tot està tan alineat, és que
ho tenim guanyat
que era d’homes. I avui, polítics i polítiques –que en tenim perquè una llei
d’igualtat va obligar a equilibrar la balança i fer llistes electorals paritàries–
defensaran un model de societat sense diferències de gènere. Avui no sentirem cap home que avali una clatellada,
cap directiu que justifiqui plusos i
complements salarials per als que van
amb corbata. Avui ningú s’atrevirà a dir
que la nova secretària està molt bona.
Perquè avui és el dia que tothom rema
en una mateixa direcció. És el dia de
les bones intencions i, per un moment,
creurem que si tot està tan alineat és
que això ho tenim guanyat i no caldran
més aturades i vagues femenines.
Però quan demà soni el despertador la bretxa salarial entre homes i dones a Catalunya continuarà sent de
més del 23% i mentre en una punta de
món una mare aconsegueixi el miracle
diari de deixar a l’hora en punt la canalla neta i pentinada a l’escola i arribar
impecable a la feina, a l’altra una dona
tornarà a plorar víctima de violència de
gènere. Avui parem. Avui ens fem sentir. Però amb avui sol no n’hi ha prou,
perquè som dones els 365 dies.

Vaga feminista

A

vui hi ha una vaga general convocada amb el motiu de lluitar contra la discriminació de la dona en
general i en concret al mercat laboral.
L’assetjament sexual és potser la punta
de l’iceberg del masclisme al món del treball, però vull centrar-me en la bretxa salarial, que representa més que cap altra la
complexitat de com els homes sotmetem
les dones. La bretxa salarial és el fenomen en què les dones cobren menys que
els homes, en concret guanyen de mitjana 3 euros per cada 4 euros que guanyen
els homes. La solució “legal” no és fàcil,
els convenis col·lectius marquen els sous
mínims de cada sector i cada categoria laboral i en cap lloc diu que les dones hagin
de cobrar menys que els homes. A igual
feina, en teoria les dones cobren igual que
els homes.
UNA COSA ÉS LA LLEI, una altra és la reali-

tat. La font més important de la bretxa es
troba en el repartiment de feines i rols entre homes i dones. Socialment hem carregat a l’esquena de les dones la cura dels
nens i dels familiars dependents. Això fa
que les dones entre els 25 i els 50 anys es

dediquin més intensivament que els homes a fer les tasques de persones dependents. Això porta a tres efectes: el primer
és que més dones que homes abandonen
el mercat laboral per cuidar familiars,
justament en la franja d’edat en què és
més fàcil promocionar-se. En aquesta
franja d’edat, la meitat de dones que no
treballen ho fan perquè estan cuidant un
familiar, nens o una altra persona. Només un 10% dels homes que no treballen
ho fan per aquest motiu. També les dones
tenen jornades parcials i reduccions de
jornada per cura de familiars amb més

“
La font més
important de la

bretxa salarial està
en el repartiment
de feines i rols
entre homes i dones

probabilitat que els homes. Tot això fa
que els homes es promocionin entre els
25 i 50 anys molt més que les dones, ocupin jornades completes, estiguin més actius al mercat laboral i tinguin millors salaris. Això no afecta només les dones amb
fills o familiars dependents, els empresaris ho preveuen i abans fitxaran un home
en llocs de promoció i responsabilitat per
la probabilitat que la dona pugui deixar
temporalment la feina per cuidar nens.
HI HA ALTRES EFECTES

que expliquen la
bretxa salarial, per exemple les dones
treballen en alguns sectors pitjors pagats, com ara el sector de la dependència,
mentre que els sectors amb millor salari,
els industrials, són sectors molt masculinitzats, que també formen part del repartiment social de rols i tasques, també
la presència inferior de dones en càrrecs
de comandament o directius. Avui hi ha
molts motius per anar a la vaga, darrere
la bretxa salarial hi ha molt més que una
solució legal i senzilla. I és que si els homes cobrem més és perquè competim
amb dones que fan la nostra part de feina
a la llar i cuidant familiars.

El lector escriu
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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

Jo paro el 8-M
b Sí, jo paro avui 8 de març.
Perquè cal, perquè per molt
que ens emplenem la boca
parlant d’igualtat, la realitat
ens mostra cada dia que les
dones patim constantment
discriminacions. Jo paro el 8
de març, perquè els sectors on
treballen majoritàriament dones són els més mal pagats i
amb condicions laborals més
deplorables; perquè el percentatge de dones a les universitats és més elevat que el dels
homes i, tot i així, són els homes els que ocupen els càrrecs importants a tot arreu;
perquè a una dona se li exigeix
ser treballadora, mare, mestressa de casa i cuidadora dels
més grans i les persones amb
diversitat funcional, tot alhora,
sense deixar de mantenir-se
prima, guapa, dolça i comprensiva, mentre que a l’home només se li exigeix fer carrera
professional amb un cert aire
de virilitat; perquè se’ns exigeix

ser intel·ligents però sense
qüestionar ni protestar, que no
és de senyoretes; perquè encara es culpabilitza la dona violada perquè duia pintallavis
vermell o no va tancar prou fort
les cames; perquè encara hi ha
qui creu que si se’ns assetja,
se’ns pega o se’ns mata, és
perquè ens ho hem buscat per
no ser prou discretes o submises. Si, jo paro el 8 de març.
Perquè cal, per mi, per les dones que ja no hi són, però sobretot, per la meva filla, perquè
no es mereix viure en una societat que la discriminarà i
menystindrà tota la vida només pel fet de tenir vagina.
RAQUEL RICO
Girona

Vuit de març
b Pocs anys com aquest s’havia començat amb tanta antelació a parlar del 8 de març
com a Dia Internacional de la
Dona o Dia de la Dona Treballadora. S’han convocat ja de fa

molts de dies vagues, fet propostes d’activitats o escrit manifestos, tots pensats amb vista a la reivindicació de la diada;
mai no hi havia hagut tantes
formes diferents de voler evidenciar que cal lluitar per la
igualtat dels gèneres i pels
drets de les dones encara no
assolits. M’agradaria pensar
que arribarà un any que
aquesta diada s’haurà pogut
convertir en una simple celebració pels drets adquirits a totes les societats; aquests drets
que ara i a massa llocs no hi
són. Un any que no s’haurà de
celebrar el dia de la dona o de
la dona treballadora, de la mateixa manera que ara no cal celebrar el dia de l’home o de
l’home treballador. De moment, però, res no és així. Per
aquest motiu, benvingudes siguin totes les formes respectuoses de vetllar perquè la dona pugui viure sense cap condicionant per raó del seu sexe;
ans al contrari, que visqui
d’una forma plena gràcies al

simple fet de ser dona com un
altre ho pot fer perquè ha nascut home.
EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ
Torroella de Montgrí (Baix Emp.)

Sóc covard
b Estic fart. Fart de notícies
d’assassins i víctimes. Fart d’un
suposat feminisme que falseja
la veritable naturalesa de les
dones i els homes. Fart de la
falsedat de qui diu que hem de
callar i estar quiets i conformar-nos perquè l’economia
s’estabilitzi. Fart d’haver de
sentir dir que l’educació s’ha de
centrar en les noves tecnologies, perquè serà a partir d’elles
que es faran els negocis del futur. Fart que ningú no alci la veu
i aporti alternatives. I jo no puc
fer-hi res, perquè soc covard i la
meva vida depèn d’una pensió
obtinguda a conseqüència
d’haver-me rendit i haver enterrat els meus somnis.
XAVIER MARTÍ
Barcelona
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La frase del dia

“Darrere la vaga feminista del 8-M
no hi ha res més que dones fartes”
Amalia Fernández Doyagué, PRESIDENTA DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES JURISTES THEMIS

Tribuna

De set en set

La dona pagesa

Educada
com un nen

Josep Gifreu. Periodista i professor emèrit de comunicació a la UPF

A

vui, Dia Internacional de les Dones, em sumo a la celebració de
la lluita universal de les dones
per la igualtat i la dignitat amb un record i un elogi del paper crucial que les
dones de pagès han protagonitzat durant segles en una economia de pura
subsistència. Malgrat la seva aportació
fonamental a la vida familiar, a la reproducció i la cura dels fills i també a la
transmissió cultural, crec que la dona
pagesa no ha tingut ni té el reconeixement públic que es mereix en la nostra
memòria col·lectiva.
LA LLUÏSA TENIA UNA VISIÓ més aviat trà-

gica de la vida a pagès. La naturalesa li
semblava un enemic que mai es podia
vèncer. Només s’hi podia pactar, com
amb l’amo. Era masovera, i de cada
anyada de blat i civada, una tercera
part anava per a l’amo. L’hivern era dur
i etern. Els camps no produïen res, cols
i naps i gràcies. Les quatre vaques passaven gana. A l’estiu tota cuca viu, sí,
però en terrenys de secà calia patir
sempre i fer rogatives per una gota d’aigua. El mas quedava lluny de tot: dels
camps, de la font, del metge, de la ciutat. Els dimecres hi havia mercat a Banyoles i la Lluïsa sortia de bon matí
amb el cistell d’ous i algun pollastre, recorria a peu els 7 quilòmetres, i al mercat regatejava el preu de l’aviram. I després, amb les 10 pessetes, havia de carregar oli, sucre, sal, bacallà... Els dies
més alegres eren també els de més fatiga: els temps del segar i el batre. La Lluïsa, com sempre, havia d’ajudar al
camp de sol a sol, i a casa havia de cuinar i cuidar la canalla i rentar la roba i
alimentar els animals...
DE TOT AIXÒ JA FA 50 ANYS

i més. Avui,
una certa mirada idíl·lica sobre el
camp, la muntanya i la cultura rural ha
oblidat ràpidament les penúries i privacions d’una gran part de la població que
fins a meitats dels segle passat tenia les

Sísif
Jordi
Soler

arrels a pagès. Les dures condicions de
vida expliquen l’èxode i l’emigració interior dels anys seixanta a Catalunya,
de pagès a ciutat, en paral·lel amb les
migracions procedents d’Espanya. Soc
fill de pagès i juro que eren les dones qui
carregaven el pes de la precarietat i qui
més es desfeien per tirar endavant la
família i els fills... i els avis, no ho oblidéssim.
PARLO AQUÍ ESPECIALMENT de la dona pa-

gesa de casa pobra, que eren la majoria,
i de pobles i masies del pla. A l’alta muntanya, que conec només de referència,
les dones assumien una responsabilitat
encara més gran. Fins als anys cinquanta, la transhumància determinava la vida dels pobles i de les famílies. Els pastors baixaven els ramats de la muntanya cap al pla el mes d’octubre i no tornaven fins al mes de maig. Durant els
mesos més durs de l’hivern, les dones es
quedaven soles a casa, sense marit ni
fills grans, i sense saber res d’ells, si no
era a través d’alguna carta esporàdica.

QUÈ QUEDA EN LA CULTURA CATALANA

actual, en la de les noves generacions, sobre la cultura pagesa? Oriol Nel·lo escrivia un article a Treball titulat amb raó
La cultura pagesa: no podem passar
ratlla. I remetia a unes paraules de John
Berger en la seva trilogia Into their labors dedicada a novel·lar el pas d’Europa de les muntanyes a les metròpolis.
Escrivia Berger: “Liquidar l’experiència
pagesa com quelcom que pertany al passat i és irrellevant per a la vida moderna; imaginar que milers d’anys de cultura camperola no deixen una herència
per al futur [...], tot plegat és negar el
valor de massa història i de massa vides.”

I QUÈ QUEDA MÉS EN CONCRET de la figura

de la dona pagesa? Si repassem, per
exemple, la genealogia dels patrònims
(cognoms) resulta significatiu que només s’hagi conservat el de “Pagès”, ben
comú com a cognom normalitzat i de
prestigi: Editorial Pagès, Xavier Pagès
(futur president de Codorniu), Victòria
Pagès (actriu), etc. Però en cap cas el de
“Pagesa”. Aquest procés és similar, penso, al de tants oficis amb cognoms només masculins: ferrer, fuster, teixidor,
sabater, llauner, cabrer...
PER TANCAR EL MEU MODEST HOMENATGE

“
Soc fill de
pagès i juro que

eren les dones qui
carregaven el pes
de la precarietat i
qui més es desfeien
per tirar endavant
la família i els fills...

a la dona pagesa, vull destacar aquí una
iniciativa exemplar: la que al Solsonès
han emprès l’Arxiu Comarcal i el Consell Cultural Francesc Ribalta per preservar i visibilitzar les dones grans de la
comarca. El projecte es titula Dona pagesa: Solsonès, terra de masies. Tenen
enregistrades una cinquantena d’entrevistes amb dones de més de 85 anys, que
parlen de les seves experiències i les maneres de viure a pagès. TV3 en va emetre
un documental (28.4.17). És una iniciativa que faria goig de veure repetida a
moltes altres comarques de Catalunya.
Li faria goig, si fos viva, a la Lluïsa, la meva mare. I a mi.

Adela Genís

V

olia jugar a futbol, i a bàsquet.
Qualsevol esport en
què es pogués córrer,
i si hi havia pilota,
molt millor. Amb sis,
set o vuit anys, el primer que preguntava a la mare els dilluns al matí eren
els resultats del Palamós, que llavors
gaudia de la seva època daurada. El
pare va haver de recórrer tota la comarca buscant un equip de futbol on la
nena pogués donar puntades de peu.
Va ser impossible. A mitjans dels vuitanta això que les noies juguessin a
futbol no s’estilava. Així que va continuar fent ballet durant anys. Però no,
ella continuava pensant en esports “de

Volia jugar a futbol i a
bàsquet. El pare va recórrer
la comarca buscant equips
debò”. La dèria del bàsquet li va venir
de més gran i quan va aconseguir jugar
en un equip de nenes, el club va decidir
eliminar els equips femenins. Durant
un any ella i una altra es van entrenar
amb nois. Tres dies a la setmana. I no
es van cansar. I van reivindicar el dret
que tenien de jugar en aquella pista de
bàsquet igual que els seus companys
nens, encara que no tinguessin el premi de jugar el partit del cap de setmana. Potser els entrenadors es van pensar que es cansarien i ho abandonarien de bon començament. No em vaig
cansar llavors, amb 12 o 13 anys, ni em
cansaré ara de reivindicar la igualtat,
en l’esport, a la feina i a casa. És per això que avui m’adhereixo a la vaga feminista, igual que moltes dones
d’aquest diari, que fan que aquestes
pàgines siguin possibles. I també la reivindico perquè cap nena es quedi sense equip de futbol ni de bàsquet, i també perquè un nen pugui fer ballet.

|

12 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 8 DE MARÇ DEL 2018

La justícia
complica
el ple
de dilluns

a El Suprem fa cas omís de la petició urgent de Sànchez i
dona cinc dies a les parts perquè es pronunciïn a El TC

avançava ahir el seu no a l’excarceració del candidat
M. Oliva/E. Ansola
MADRID/BARCELONA

La justícia ha complicat
força la celebració del ple
de dilluns al Parlament. Si
més no, a hores d’ara no hi
ha cap garantia que el candidat a ser investit president de la Generalitat, Jordi Sànchez, pugui ser-hi
present, entre altres
raons perquè és molt possible que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, a l’hora de la cita parlamentària, no s’hagi pronunciat sobre la seva posada en llibertat. El magistrat, fent cas omís a la urgència a la convocatòria
del dia 12, va donar cinc
dies de termini a les parts
perquè es pronunciïn sobre la petició d’excarceració que li havia plantejat
Sànchez, però també les
defenses de Joaquim Forn
i de
Jordi Cuixart,.
D’aquesta manera el jutge
deixa constància que no
veu cap mena d’urgència a
la reclamació que el dia anterior li havia fet arribar
l’advocat de l’expresident
de l’ANC i actual diputat
de JxCat sol·licitant un
permís explícit per poder
acudir dilluns al Parlament a defensar la seva
candidatura, col·locant,
de retruc, en una situació
compromesa el president
de la cambra, Roger Torrent, i els grups que donen
suport a Sànchez.
Els antecedents establerts pel magistrat Llarena per mantenir la presó

atorguen poques o nul·les
garanties que en aquesta
ocasió s’acceptin els arguments de Sànchez per poder sortir ara en llibertat.
El jutge ja va denegar-li la
possibilitat de fer campanya electoral pel 21-D, i
tampoc no li va permetre
acudir a anteriors plens
del Parlament. A banda
que, la setmana passada,
fonts de l’executiu espanyol, citades per alguns
mitjans de comunicació,
ja donaven per fet que Llarena no atorgaria el per—————————————————————————————————

La defensa de
Sànchez apressa
el Suprem perquè
resolgui el permís
—————————————————————————————————

mís concret per participar
en la investidura.
La providència dictada
ahir pel magistrat del Suprem, a més, coincidia
amb un acte que va fer públic el Tribunal Constitucional negant-se a deixar
en llibertat Sànchez. El ple
de la institució judicial no
va acceptar els arguments
de la sol·licitud que el dia
anterior els havia fet arribar Sànchez, vinculada a
la seva presència en la investidura prevista per dilluns –adduint que no serhi implicaria un perjudici
als seus drets com a diputat i als seus electors– i, en
canvi, responia a la petició
d’excarceració que l’ara
diputat de JxCat havia fet

al TC dins el recurs d’empara que el novembre de
l’any passat va presentar a
aquest òrgan arran de l’ordre d’ingrés a presó dictada el 16 d’octubre per la
jutgessa de l’Audiencia
Nacional Carmen Lamela
pels delictes de rebel·lió i
sedició.
El febrer passat, el tribunal va admetre a tràmit
el recurs de Sànchez i, a
l’espera de resoldre el
fons, va obrir una peça separada per decidir sobre la
seva excarceració. La resposta d’ahir del tribunal va
ser denegar la petició i, de
fet, adduïen en la seva resolució que la situació “sobrevinguda” d’haver estat
designat candidat a ser investit és una decisió que
correspon al jutge Llarena, que és que el que el
manté en situació de presó provisional. I, en tot cas,
subratllaven que aquesta
decisió del Suprem no forma part del recurs d’empara que mesos enrere va
presentar Sànchez.
No anticipar la decisió
El TC justificava ahir el
seu no a la petició de llibertat assenyalant que suspendre ara la mesura de
presó provisional seria
“igual que atorgar de forma anticipada l’empara al
recurrent” i davant d’això
concloïen que el recurs
–que s’analitzarà més a
fons en pròxims plens del
tribunal– “quedaria buit
de contingut”. Finalment,
recordaven que és doctri-

na d’aquest òrgan no suspendre mesures de presó
provisional “encara que
aquestes afectin de forma
directa el dret fonamental
de llibertat personal”.
Per tot plegat, doncs, el
TC sembla haver assenyalat el camí a un magistrat
del Suprem que ahir va
deixar clar que no l’afecta
el calendari polític català a
l’hora de resoldre la situació de Sànchez. El termini
de cinc dies perquè es pronunciïn les parts –fiscal i
acusació popular– farà
que difícilment hi pugui
haver una resolució del
jutge abans de l’inici del
ple, fixat per a les 10 del
matí. Si més no, algunes
fonts assenyalaven que és
molt probable que ni l’acusació pública ni Vox li fa-

cin arribar els seus escrits
entre avui i demà per permetre un pronunciament
de Llarena abans de l’hora
de la cita parlamentària.
Evitar la investidura
Els representants legals
del partit ultradretà, en
tot cas, anticipaven que en
cap cas “facilitaran la investidura d’un colpista”,
per dues raons: perquè
consideren que no han variat les circumstàncies
que van motivar el seu empresonament –entre elles
el de risc de reiteració delictiva– i pel fet que consideren que la seva “gens
probable”
investidura
com a president suposaria
“un dany greu per a les institucions catalanes”. En
tot cas, Vox afegia que, ara

per ara, no han decidit en
quin moment formalitzaran aquestes al·legacions,
suggerint que gairebé segur que esgotaran els terminis.
Davant la decisió de Llarena d’alentir la decisió,
l’advocat de Sànchez, Jordi Pina, va presentar ahir
mateix un escrit al Suprem reclamant que es
prioritzi la resolució de la
petició explícita del permís extraordinari perquè
el candidat pugui acudir al
ple d’investidura. Per la
defensa del diputat de
JxCat, més enllà de la reclamació de fons per obtenir la llibertat, és necessari que hi hagi un pronunciament sobre la seva presència al Parlament com a
màxim demà, divendres.
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El diputat de Junts per
Catalunya Jordi
Sánchez ■ ARXIU

Les frases
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“Es dona trasllat al
fiscal i a les acusacions
personades perquè en
un termini de cinc dies
informin del que al
seu dret convingui
respecte a la sol·licitud
de llibertat
formulada”
PROVIDÈNCIA DICTADA PEL JUTGE
PABLO LLARENA

Pina, si més no, avançava:
“Si se’ns denega, demanarem empara al Tribunal
Europeu de Drets Humans”, informa Mayte
Piulachs.
Reunió al Parlament
L’advocat, prèviament a la
presentació del recurs,
s’havia reunit amb el president de la cambra per tractar la situació de qui hauria
de ser investit. La intenció
de Torrent ahir a la tarda
era mantenir el calendari
establert per dilluns de la
setmana que ve i, per tant,
va tractar amb Pina quins
podien ser els mecanismes
perquè Llarena resolgui
tan aviatcom sigui possible
la petició de Sànchez. En
tot cas a Torrent li va semblar bé l’opció plantejada

per la defensa de recórrer al
TEDH en el supòsit que no
s’atengués la sol·licitud
d’accelerar la resposta. Simultàniament, el president del Parlament està a
l’espera d’un informe dels
lletrats per conèixer si la
cambra, com a institució,
pot adreçar-se al Suprem
per demanar que Sànchez
assisteixi al ple convocat.
Tot plegat, però, va provocar un daltabaix polític.
Mentre des del PP Xavier
García Albiol exigia ahir al
president del Parlament
que suspengui la cita de dilluns, des de JxCat el portaveu, Eduard Pujol, considerava “absolutament prematura” qualsevol decisió, i
remarcava que encara confien que Sànchez pugui ser
al ple. ■

119272-1183838L

“Sànchez segueix
sent el candidat per
part de JxCat, i no
entendríem que el
Suprem no s’apressés
a resoldre
favorablement la
petició de llibertat”
Eduard Pujol

PORTAVEU DE JXCAT

“Demanem al
president del
Parlament, Roger
Torrent, que
desconvoqui el ple de
dilluns de manera
immediata i que no
esperi fins al darrer
minut per fer-ho”

“Hauria de deixar
que es presentés,
però sabem que,
segons els precedents
i les actituds recents,
el Suprem s’ha dedicat
a limitar els drets de
representació
política”

PRESIDENT DEL PPC

Xavier Domènech

Xavier García Albiol

PRESIDENT DEL GRUP D’EN COMÚ
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L’ANC reprèn la mobilització
per avançar vers la República

a Convoca una manifestació per a diumenge a la tarda a Barcelona per pressionar els partits perquè
implementin el nou Estat a Hi tindran protagonisme els “herois anònims” encausats arran de l’1-O
Òscar Palau
BARCELONA

Pressionar els partits independentistes perquè
avancin en la construcció
de la República. Aquest és
l’objectiu principal ara de
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), que diumenge reprèn la mobilització ciutadana al carrer
amb una manifestació que
convoca per a les cinc de la
tarda entre el monument
a Colom de Barcelona i les
portes del parc de la Ciutadella, rere l’inequívoc lema “República, ara!”. Tot
plegat, just en la vigília del
que podria ser el debat
d’investidura al Parlament del seu expresident
Jordi Sànchez com a president, una fórmula que
d’entrada no era la preferida, ja que volien el retorn
“íntegre” del govern, però
que donarien per bona si
té el consens suficient.
En tot cas, tot i el descontentament expressat
en l’última assemblea de
l’entitat fa deu dies per la
incapacitat dels partits per
posar-se d’acord, el vicepresident, Agustí Alcoberro, i el coordinador de mobilització, Francesc Cara
–càrrecs sortints, ja que el
dia 17 hi ha eleccions per
renovar el secretariat i la
direcció–, van assegurar
ahir que no volen que la
convocatòria s’identifiqui

El vicepresident, Agustí Alcoberro, va presentar ahir la manifestació de diumenge que ve ■ ACN

amb cap “causa conjuntural”, sinó que simplement
volen que refermi el “compromís” de la ciutadania
amb el restabliment de la
legitimitat arrabassada pel
155 i amb la demanda perquè es continuï avançant
vers el nou Estat. “El nostre deure és mantenir la reivindicació de manera persistent per a la implementació de la República”, va
justificar Alcoberro.
Pels “herois anònims”
La manifestació, per a la
qual aquest cop no es do-

narà cap consigna als participants, vol donar protagonisme als “herois anònims” que, sense estar la
majoria en primera línia
política, s’han vist involucrats en causes judicials
els últims mesos arran sobretot de l’1-O i les seves
derivades. És així com,
sense especificar encara
noms, Alcoberro va indicar que hi parlaran representants de col·lectius
com ara pagesos, bombers, professors, alcaldes i
fins i tot mecànics i pallassos, que faran “petites in-

Les frases

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

“La manifestació no
obeeix a una causa
conjuntural, sinó que
planteja que tenim 2
milions mobilitzats”

“Sortim a defensar
la construcció de la
República, en què els
partits en campanya
estaven d’acord”

VICEPRESIDENT DE L’ANC

COORDINADOR DE MOBILITZACIÓ

Agustí Alcoberro

tervencions” per argumentar per què creuen que
és necessària la República.
Cadascú pujarà amb una
lletra, de fet, que acabarà
formant la paraula “Repú-

Francesc Cara

blica” sobre l’escenari, que
s’ubicarà al pla de Palau,
per bé que diverses pantalles el faran visible des d’altres punts del recorregut.
Preveient la gran afluèn-

cia, Cara va recomanar arribar en metro des de
Drassanes i Arc de Triomf,
tement que les estacions
de Barceloneta i Jaume I
es puguin col·lapsar, fet
que obligaria a tancar-les.
Fins ahir, l’entitat havia
confirmat uns cent autocars que hi faran cap des
d’arreu del país. Encara no
se sap quina serà la presència de representants polítics, a qui tot just ahir es
van cursar invitacions.
Sis anys d’empènyer
Els encara responsables de
l’ANC van defugir entrar a
comentar gaire l’actualitat
política i insistir en les crítiques als partits, més enllà
de confiar que la majoria
parlamentària
prengui
forma com a govern “en les
pròximes setmanes”, i tornar a denunciar les “interferències” de la justícia espanyola. “Entenem les dificultats dels partits, però
ens diuen que s’està avançant seriosament”, va indicar el vicepresident, que va
insistir en la petició perquè
es posin a “construir la República”.
En aquest sentit, aprofitant que dissabte arriba al
seu 6è aniversari, Alcoberro va realçar com l’ANC ha
contribuït a “capgirar” les
majories socials a Catalunya. “El 2012 els partits
tampoc estaven en la línia
en què estem ara, hem de
continuar insistint”, va recordar Cara sobre el dubte
de si els veuen compromesos amb les demandes de
l’entitat. Precisament dissabte els actuals dirigents
s’acomiadaran en un últim
secretariat, després del
qual es donarà a conèixer
la llista de candidats a formar part de l’òrgan, que estan sent validats aquests
dies per les assemblees territorials. ■

L’alcalde del Port de la Selva
apunta a la presidència de l’AMI
Redacció
BARCELONA

El consell directiu de l’Associació de Municipis per
la Independència (AMI) va
donar suport ahir en una
reunió a Santa Maria d’Oló
a la candidatura de l’alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera (PDeCAT), com a nou presi-

dent de l’entitat, després
de la renúncia de Neus Lloveras el 7 de febrer. La proposta s’haurà de defensar i
sotmetre a votació en la
pròxima assemblea general de l’entitat, el 15 de
març a Tàrrega, segons va
explicar el president provisional, Jordi Gaseni, que
va dir que per ara no hi ha
més candidatures, si bé

se’n podran presentar fins
a 48 hores abans. Annabel
Moreno (ERC), alcaldessa
d’Arenys de Mar, seria la
número 2 i ostentaria la vicepresidència primera, i
completaria la direcció el
seu homòleg d’Argentona,
Eduard Calvo (CUP), com
a vicepresident segon,
mentre que la resta de
noms que els acompanya-

ran en l’executiva s’acabaran de perfilar els pròxims
dies. Gaseni va destacar el
“consens i unitat” entre
els alcaldes per la candidatura de Cervera. El dia 15
també s’escollirà la nova
executiva i s’haurà de definir el seu nou full de ruta.
Els alcaldes confien que hi
haurà acord de govern en
els pròxims dies. ■

Annabel Moreno, Jordi Gaseni i Josep Maria Cervera,
ahir després de la reunió de l’AMI a Santa Maria d’Oló ■ ACN
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JxCat i ERC dilaten l’acord
i impacienten la CUP

a Els anticapitalistes no havien rebut al vespre el document segellat pels dos futurs socis de govern
a Els de Puigdemont i Junqueras intenten apujar el llistó institucional del procés constituent
O.A.-E.

L’ONU pren nota
de la violència
de l’1-O

BARCELONA

El ple de la investidura és
manté per a dilluns, però
el rellotge corre sense que
JxCat, ERC i la CUP hagin
tancat un pacte definitiu
perquè Jordi Sànchez esdevingui president de la
Generalitat, amb la incògnita afegida i crucial de si
la decisió que prengui el
jutge Pablo Llarena garantirà o no que l’expresident
de l’ANC pugui exercir els
seus drets polítics. Les negociacions entre JxCat i
ERC es van allargar ahir
durant tot el dia, amb la
distorsió afegida del pronunciament del Tribunal
Constitucional de rebuig a
l’excarceració de Sànchez, i del pas del Tribunal
Suprem perquè les parts
es pronunciïn sobre la
qüestió fins dilluns. Al vespre, la CUP no havia rebut
encara el document de
l’acord segellat pels dos
partits, i els capitalistes
s’impacientaven.
A partir d’aquest text,
els cupaires han de decidir
si hi ha novetats substancials perquè els òrgans de
decisió de la formació es
replantegin les quatre abstencions que va aprovar el
consell polític dissabte
passat. Ara bé, alerten que
JxCat i ERC han de respectar els seus processos
de decisió interns, i ahir

—————————————————————————————————

L’alt comissionat de Drets
Humans de l’ONU, Zeid Ra’ad
al-Hussein, va expressar ahir
el seu “consternació” per la
violència policial contra els
ciutadans que van anar a votar l’1-O. En l’informe anual
d’activitats d’aquest òrgan,
va denunciar un “ús excessiu
de la força per part de la policia” i va qüestionar que l’Estat la defensés com a “legal,
legítima i necessària”. A més,
també recorda a l’Estat espanyol que la presó preventiva
hauria de ser “una mesura
d’últim recurs”, en una referència velada als presos polítics catalans.
Eudard Pujol i Sergi Sabrià, dimarts al Parlament ■ EFE

s’impacientaven davant
del fet que els de Carles
Puigdemont i els republicans, lluny d’apressar-se,
dilatessin l’enviament del
document. Mentrestant, a
les files de JxCat guanyava
força la idea que la investidura de Sànchez obre un
nou torcebraç amb l’Estat
que els cupaires haurien
d’avalar, de la mateixa manera que el 30 de gener estaven disposats a votar a
favor de la investidura a
distància de Carles Puigdemont fins que el president del Parlament, Roger

Torrent, va ajornar la convocatòria del ple.
El moll de la negociació
continua ara en el procés
constituent. Amb el govern repartit entre JxCat i
ERC, i l’establiment d’una
doble estructura governamental autonòmica i a
Brussel·les coordinades
però sense vincles jurídics, el replantejament del
procés constituent havia
de permetre als dos futurs
socis de govern acostar-se
als anticapitalistes. Segons fonts coneixedores
de les converses, JxCat i

ERC negociaven vies per
vincular el procés constituent (que estaria fonamentat en un procés participatiu ciutadà) amb el
Parlament, a través de
l’obertura de comissions
d’estudi que recollirien els
debats ciutadans. L’encaix, però, no és fàcil. En
l’anterior mandat, la comissió d’estudi del procés
constituent ja va quedar
embarrancada davant del
Tribunal Constitucional.
Els anticapitalistes, que
insisteixen en la unilateralitat com a via de con-

frontació davant de les
institucions espanyoles,
han reclamat una vinculació clara amb les institucions i un multireferèndum. “La CUP-CC segueix
esperant una nova proposta de JxCat i ERC sobre el
programa polític de la legislatura. Abans del qui,
volem parlar del què i del
com. Volem obeir el mandat de l’1-O, fer procés
constituent i polítiques de
justícia social. Si hem de
parlar d’autonomia, no
cal”, va escriure a Twitter
el cupaire Carles Riera. ■

Divendres 9 de març
SAX GORDON & LLUÍS COLOMA TRIO

170809-1182121L

A la ja potent banda d’en Lluís Coloma, en aquesta ocasió tenim l’honor
de tenir el saxofonista nord-americà que està de gira pel nostre país.
Sax Gordon, saxo tenor i veu - Lluís Coloma, piano Manolo Germán, contrabaix - Mar Ruiz, bateria

Entrada lliure.
Servei de carta. Per sopar o per fer la copa.

Consulteu al Facebook o www.sis-b.com la programació
musical estable. Reserves al 93 761 18 49

El jutge
d’Igualada
arxiva la causa
contra 51 veïns
M. Piulachs
BARCELONA

El titular del jutjat d’instrucció número 1 d’Igualada, Carlos Sanchís, va decretar ahir el sobreseïment provisional de la
causa oberta contra 51 veïns de l’Anoia, acusats del
delicte de desordres públics per haver provocat
talls de circulació a l’A-2
durant la vaga general del
8 de novembre. El jutge, tal
com comparteix el fiscal,
afirma que l’actuació
d’aquestes persones no es
pot emmarcar en el delicte
de desordres públics perquè “no hi va haver violència contra les persones o
coses, ni amenaça de ferho”. Així, suspèn totes les
actuacions pendents, com
ara la declaració d’acusats,
que van començar a desfilar dimarts pel jutjat i alguns no van voler declarar.
En el seu escrit, el fiscal
exposa que en la protesta
dels veïns no hi va haver
delicte perquè es van deixar passar cotxes oficials i
“no hi va haver situacions
de perill”. No obstant això,
proposa que s’enviï l’atestat dels Mossos a la delegació del govern per si la protesta és constitutiva d’una
infracció de la llei de seguretat ciutadana i requereix una multa. El jutge no
ho acorda i exposa que els
Mossos només van identificar tres persones i cap
d’elles va protagonitzar un
acte violent. Amb tot, defensa que calia fer una mínima investigació per aclarir-ho. ■
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Iglesias beneeix
l’OPA dels comuns
a Podem Catalunya
a El líder estatal del partit morat lloa Domènech, que

aspira a la secretaria general de la formació al Principat
Emili Bella
SANT JOAN DESPÍ

801175-1183762L

Acte conjunt a Catalunya
de Pablo Iglesias i Xavier
Domènech amb floretes
del dirigent estatal de Podem a l’aspirant a la secretaria general de la franquícia catalana del partit morat. Iglesias va ungir ahir
amb la seva presència i les
seves lloances Domènech,
que ha llançat una OPA a
l’antiga formació d’Albano
Dante Fachin. “L’opinió
sobre Xavier Domènech la
coneixen, em sembla el dirigent polític català més
preparat
intel·lectual-

La frase

—————————————————————————————————

“Si em preguntessin en
privat què en penso, que
Domènech pugui liderar
Podem, no dubtarien
de la resposta”
Pablo Iglesias

SECRETARI GENERAL DE PODEM

ment i amb més capacitat
per assumir els desafiaments que Catalunya necessita. Si en privat em
preguntessin què penso
que una persona com Domènech pogués liderar Podem, crec que vostès no

dubtarien en la resposta”,
va afirmar Iglesias al costat de Domènech a Sant
Joan Despí.
El líder del partit dels
cercles, que no va especificar si la postulació havia
estat una decisió consensuada amb el coordinador
general de Catalunya en
Comú, va remarcar que la
decisió sobre qui ha de ser
el secretari general a Catalunya correspondrà als
inscrits. De moment, la
candidatura de Domènech està anunciada però
no formalitzada, i encara
no ha transcendit qui formarà part de la seva llista,

Pablo Iglesias i Xavier Domènech, ahir a Sant Joan Despí ■ ACN

però té l’aval de 134 membres del partit, que van firmar un manifest que aposta perquè ell piloti “un nou
Podem Catalunya”.
Actualment, la formació la dirigeix una gestora encapçalada per Vicenç Navarro. Les primàries se celebraran a principi d’abril i la proclamació de resultats tindrà

lloc el dia 11. De moment, la senadora per
Tarragona Celia Cánovas, amb el lema A les places, Podem, també ha
mostrat disposició a liderar el partit i hi ha llistes
preparant-se al Vallès
Oriental i el Baix Llobregat, que havia estat feu
albanista. No es descarta
que se’n presentin més.

Els noms es faran públics
la setmana vinent.
Les primàries de Podem
seran determinants a l’hora de decidir si es conflueix
amb els comuns, una opció
que no va ser possible
abans de les eleccions,
quan es van presentar en
coalició. CatComú prepara
una assemblea organitzativa per la primavera. ■
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Citen a declarar el
director esportiu
de l’Uni Girona
a El denunciant, un veí de l’Estartit, apareixia en un vídeo
despenjant llaços grocs a Pere Puig no s’hi presentarà
G.B.
GIRONA

181875-1183500L

La Guàrdia Civil ha citat a
declarar aquest divendres
al matí el director esportiu
de l’Uni Girona, Pere Puig,
a la caserna de l’Estartit
(Baix Empordà) acusat de
delictes d’odi i d’amenaces. A Puig, que és militant
de la CUP de Girona, se’l
cita a declarar per haver
recriminat a un home que
arrenqués llaços grocs de
la via pública al municipi
de Viladamat (Alt Empordà) el 19 de febrer passat,
segons va explicar la CUP
en un comunicat.

L’actuació de la Guàrdia Civil s’ha iniciat a partir de la denúncia que va
presentar el veí de l’Estartit, que apareixia en un vídeo, difós en “un grup tancat” d’una xarxa social,
despenjant llaços grocs.
Arran de la difusió del vídeo, el denunciant assegura que va ser víctima de
pintades a casa seva i
d’amenaces. Una d’aquestes amenaces provindria
d’una trucada que s’hauria fet des d’un telèfon que
s’atribueix a Puig. En la
denúncia hi apareix la persona que va penjar el vídeo
a la xarxa, que ja va com-

parèixer davant la Guàrdia Civil dimarts i es va
acollir al dret a no declarar.
Segons assenyala el comunicat de la CUP, el denunciant és un conegut
militant espanyolista de
l’Estartit, que havia format part de les llistes de
Ciutadans al Parlament.
Segons ha revelat la CUP,
són habituals en les seves
manifestacions públiques
l’apologia del franquisme,
amenaces contra independentistes o comentaris racistes. El director esportiu
de l’Uni Girona, Pere Puig,
va rebre la citació dijous de

Pere Puig en una imatge d’arxiu ■ MANEL LLADÓ

la setmana passada a la feina i ahir ho va fer públic a
través de les xarxes socials. Pere Puig ja va anunciar que no compareixerà a
la caserna de l’Estartit.
L’advocada de Pere Puig,

Montserrat Vinyets, va explicar, en declaracions a
ACN, que ja s’ha comunicat la decisió a la Guàrdia
Civil i no pensa que aquest
fet comporti conseqüències, “per la poca entitat de

l’assumpte”. Vinyets va explicar que el que farà la policia és “fer una diligència,
tancar l’expedient i remetre’l al jutjat”. Vinyets hi va
afegir que un cop això arribi als jutjats, “haurà de ser
l’autoritat judicial qui decideixi si cal arxivar-ho o si
cal practicar alguna diligència més”. L’advocada
va assenyalar que el fet de
no presentar-se a la caserna és també per “denunciar” la “mala utilització”
d’aquest tipus de delictes
per a actuacions que s’emmarquen “dins la llibertat
d’expressió”. Així mateix,
també remarca que el denunciant és una persona
molt activa a les xarxes socials i coneguda pel fet de
fer comentaris “racistes” i
“apel·lacions al franquisme”. En aquest sentit, la
CUP i l’organització antirepressiva Alerta Solidària
van manifestar el seu suport públic a l’investigat, i
van denunciar que es tracta d’un nou cas de persecució contra l’independentisme, així com la politització
i la falta d’imparcialitat de
l’aparell judicial de l’Estat. ■

