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Passió per la
política

E

stem on estàvem.
Sense president,
sense govern, amb
l’article 155 de la
Constitució vigent i
molt pendents de la
justícia. Segueix la societat dividida.
Mentrestant, a l’ambient sobiranista i
unionista es comença a notar un cert
cansament. Ningú vol anar a noves
eleccions. Els Ciutadans d’Arrimadas
creuen que el 21-D van tocar sostre i
els independentistes creuen que obtindrien el mateix resultat. Quedarien
igual, perquè entre d’altres qüestions
puntuals no anirien junts electoralment sota una sola marca.
Gràcies a les il·lusions que van crear
un bon grapat de polítics per donar suport a la ciutadania, hi ha hagut durant
una llarga temporada una forta passió
per la política. Feia anys que no es veien persones tan informades i tan interessades i fins i tot tan disposades a
participar en els temes polítics. No cal
dir que la política catalana és més
complicada que l’espanyola. En el debat espanyol de quatre candidats (PP,

Caiguda lliure
Eva Vàzquez

El debat de la política
catalana és més ric i també
més complicat que no pas el
de la política espanyola
PSOE, Ciutadans i Podem) només hi
planen dues preguntes: qui governarà i
qui tindrà l’hegemonia dins de l’esquerra. En els debats catalans de set
candidats (Ciutadans, JxCat, ERC, PSC
Units per Avançar, En Comú Podem,
CUP i PP) sovint pot semblar una olla
de grills amb moltes preguntes permanents damunt de la taula: té l’independentisme suport social?, qui hi ha dins
de l’unionisme?, qui hi ha dins de les
esquerres catalanes?, qui hi ha dins de
les dretes catalanes?, el món dels comuns seguirà viu?, el món independentista continuarà per la via de la República?... Són moltes les preguntes
alhora i per això hi plana una certa disbauxa. Més quan el resultat de la passada legislatura va ser de persones
empresonades i a l’exili i amb un futur
judicial que no és gens clar.
Gràcies a tot això el debat català és
més ric que no pas l’espanyol, que ha
trobat a Catalunya una fórmula d’unitat entre els partits. El català és un debat més d’aliances i confrontacions de
tothom amb tothom. Confrontacions
que ara mateix són difícils d’entendre i
que fan més mal que bé...

La cinta de córrer

L’

altre dia, un que surt a córrer
una mitjana de vint quilòmetres dos cops per setmana
se’m queixava que havia quedat clavat
de l’esquena. “No ho entenc”, murmurava palpant-se la ronyonada. La veritat és que jo tampoc: com es poden
córrer vint quilòmetres d’una tirada,
només perquè sí, sense tenir pressa ni
necessitat d’arribar a cap lloc? Per la
salut, pel paisatge, per “la pau interior”, diuen els que hi entenen. Per regalar-te una hora de soledat, hi afegeixen uns altres en to conspiratiu, encara que siguin incapaços de posar-se en
marxa si no és amb l’Ipod engegat. Excepte pels auriculars, que em fan
nosa, jo havia estat una mica com
aquesta gent. Dic “una mica” perquè
tendeixo a la moderació i la por, i mai
no vaig passar, calculo ara, d’uns deu
quilòmetres per carrera. Parlo de fa
anys, és clar, d’uns quants anys enrere. Encara m’hi veia perfectament, tenia les cervicals alineades i, sobretot,
no fumava. Sempre feia el mateix recorregut: sortia de casa, agafava un
caminet que serpentejava enmig de les
hortes, enfilava el pont que travessava

“
M’esvaloto com
un hàmster a la seva
roda, vermella de
galtes, la boca seca

l’autopista i seguia per una carretereta
a penes transitada fins a una ermita
petita, on feia mitja volta i tornava. A
còpia d’entrenar-me en el mateix trajecte, cada vegada tardava menys a
acabar-lo, i alguna vegada vaig pensar
que potser em convindria anar una
mica més lluny. No ho vaig fer mai. Suposo que per por de perdre’m, o de no
saber mesurar les forces que em caldrien per tornar. Obscurament, també
perquè, si començava, no podria parar, i cada repte n’exigiria un altre, i ja
no pensaria a córrer, sinó a sobreviure
a la mortificació de cada prova. Amb
aquell caminet familiar ja en tenia

prou. De fet, més endavant, quan van
convertir-lo en una via de doble carril,
em vaig acostumar a córrer per una
devesa seguint una espècie de circuit
tancat (hortes, safareig, arbres, riu,
esplanada, hortes) que em permetia
afegir o treure voltes a l’exercici segons em convingués. Em perseguia en
cercles, com un gos boig. M’imagino
que per això no he sentit com una renúncia traumàtica haver de córrer en
una cinta de gimnàs. Els fisioterapeutes que intenten redreçar-me arrufen
el nas quan els ho comento, i els altres
corredors em compadeixen, ells que
eixamplen els pulmons mentre veuen
món. Jo no en sento pas la pèrdua, sincerament. M’esvaloto com un hàmster
a la seva roda, vermella de galtes, la
boca seca, esbufegant i suant encara
que no em mogui de lloc. Quan baixo
de la màquina, no tinc cap sensació de
conquesta, sinó d’humilitat: segueixes
estant sol, al final, amb el cos derrotat
d’haver fet ves a saber quina gran cosa
sense motiu, i el cap buit, absent, lluny. És una altra manera d’adonar-te
com la vida s’arriba a assemblar, amb
els anys, a la cursa gallinàcia que fas.
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Els ‘delictes’ de Llarena

E

“
No sabrem si ha
prevaricat fins que
el jutgin fora, però
sabem que s’ha
valgut de mentires

delictes. Escric delictes en cursiva perquè no estan pas tipificats al Codi Penal, però sí que demostren l’ètica dels
personatges que estan jutjant el procés català. Entre aquests delictes hi ha
que el jutge faci de polític o que menteixi. En el primer cas, Llarena, des de
la seva primera interlocutòria, ha fet
política. Llarena ha de fer de jutge i no
pas de polític, ja que ningú l’ha triat, el
Suprem no és lloc per fer-ne, etcètera.

De reüll

El jutge assegura que Junts per Catalunya té altres candidats. I qui és ell
per proposar-los? El jutge va assegurar que retirava l’euroordre contra
Carles Puigdemont –recordem-ho, va
retirar una ordre de detenció contra el
fugitiu més perillós de l’Estat espanyol... perquè ho deu ser si li poden demanar més de 40 anys de presó– “per
no afavorir les seves possibilitats en
les eleccions” del 21-D.
I menteix. Per voluntat o per desconeixement. Llarena segueix fil per
randa les argumentacions dels atestats de la Guàrdia Civil. Falses, com
comença a veure’s en les declaracions
dels mateixos agents als jutjats. Potser per això en la interlocutòria sobre
Sànchez no s’atreveix ni a citar els delictes de rebel·lió i sedició... Serà perquè sap perfectament que qui ho llegeixi i sàpiga que per cometre’ls cal
violència pensarà, per exemple, que
ha prevaricat? Potser...

Les cares de la notícia

Anna Puig

VICEPRESIDENT DE L’ANC

Una prova
de força

Agustí Alcoberro

La força del carrer

A

vui no és 8 de març. Però podem parlar de dones,
oi? Perquè la lliçó que ens va quedar clar a tots i
totes és que la reivindicació de la igualtat entre sexes no
s’ha de quedar només en un dia. No va ser només una
lliçó teòrica, no? Doncs parlem de dones. La
discriminació està detectada i quantificada. Sabem què
passa, on passa i quan passa. La radiografia està feta des
de fa molt de temps. I l’evolució és lenta, lentíssima. Es
fan passes endavant, però el trajecte s’albira encara
molt llarg. Però la jornada del passat 8 de març va
significar un abans i un després. Per
S’ha
primera vegada, i de manera
demostrat el massiva, les dones es van aturar. La
mobilització va ser un èxit rotund.
poder de
Dones de tots els àmbits van donar
mobilització suport explícit a la mobilització. I,
que tenen les per primera vegada, el sector
femení va prendre el carrer. De què
dones
va servir?, es preguntaran. De molt.
A curt termini no detectaran un gir copernicà, ni de bon
tros. La societat –la que dirigeixen els homes– necessita
els seus tempos –que, sí, hi estem d’acord, són
excessivament lents–. Però la vaga general feminista de
dijous passat ha estat un crit d’atenció i una prova de
força. S’ha demostrat el poder de mobilització que tenen
les dones. I és molt potent. Només cal veure les imatges
multitudinàries d’arreu del país. El moviment feminista,
sovint estigmatitzat, s’ha revalorat. Aquest ha estat
només un capítol. En vindran més. Com a mínim, dijous
es detectava que n’hi havia ganes.

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

EDITORIAL

A la tres
l Parlament no viurà avui cap
sessió d’investidura perquè el
magistrat del Tribunal Suprem
Pablo Llarena ha decidit denegar al
candidat amb més suports, Jordi Sànchez, l’excarceració o el dret a assistirhi. Alguns dels principals juristes, no
pas catalans sinó de l’Estat, han vist
en la seva argumentació un cas flagrant de prevaricació, això és que la
resolució estaria dictada tot i saber
que és contrària a la llei. No sé pas si
Llarena prevarica i, en tot cas, haurem d’esperar que ho determini un tribunal internacional i, per tant, imparcial. I dic imparcial perquè el discurs
de Carlos Lesmes, president del Consell General del Poder Judicial, en què
afirmava que l’estat de dret es basava
en la unitat d’Espanya deixa molt clar
que, a l’Estat espanyol i sobre el tema
que ens ocupa, això és impossible.
Deixant de banda, doncs, la prevaricació, Llarena sí que ha comès altres

Accedeix als
continguts del web

-+=

L’ANC va tornar a demostrar ahir la seva força al
carrer amb la concentració que va omplir el passeig de Colom de Barcelona per exigir la formació
d’un govern republicà que avanci cap a la independència. “Ja no som ni ens sentim ciutadans
del regne d’Espanya”, va dir Agustí Alcoberro.
ESCRIPTOR

Màrius Serra

Un Sant Jordi novel·lat

-+=

La diada de Sant Jordi ja té novel·la pròpia. Per si
algú ho dubta, el títol és ben explícit: La novel·la de
Sant Jordi. En aquesta obra publicada per Amsterdam, Màrius Serra fa moure els autors i llibreters per una crònica de la diada on es donen la mà
el gènere negre, l’humor i els jocs d’atzar.
PRESIDENT DE LA XINA

Xi Jinping

Poders vitalicis

-+=

El Parlament xinès ha aprovat la reforma de la
Constitució que suprimeix el límit de dos mandats consecutius per al president. El canvi, aprovat per aclaparadora majoria i fet a mida de Xi Jinping, atorga poders vitalicis al president i aboca el
gegant asiàtic cap a l’autocràcia.

El desglaç a
la península
de Corea
L’anunci d’una pròxima trobada entre els líders dels Estats Units i Corea del Nord, Donald
Trump i Kim Jong-un, el mes de
maig per negociar el programa nuclear del país asiàtic confirma els
símptomes de distensió que s’han
produït les últimes setmanes entre
les dues Corees i sembla obrir una
porta a la desnuclearització de la
península coreana o, si més no, a la
pacificació real de la zona. L’oferta
de diàleg ha estat rebuda amb la lògica cautela però amb un punt de
complaença poc dissimulada per
part dels EUA, tenint en compte
que arriba en un context d’un enduriment de les sancions a Pyongyang i d’un canvi de posició en
aquest sentit de la Xina, que ja ha
començat a aplicar-les.
Cal remarcar l’esforç d’aproximació i diàleg de les autoritats de
Corea del Sud, força intens els últims mesos, que s’ha traduït en un
intercanvi de visites oficials amb els
veïns del nord, la recent participació de l’equip de Corea del Nord als
Jocs Olímpics d’Hivern de Pyeongchang (Corea del Sud) o l’anunci
d’una cimera històrica el mes que
ve entre els dos caps d’estat, Kim
Jong-un i Moon Jae-in, en territori
sud-coreà. La trobada Kim-Trump
és fruit de la mediació sud-coreana.
Més enllà de la necessària prudència respecte als resultats
d’aquesta trobada, és evident que
venint d’una situació de conflicte
permanent amb proves de míssils,
intercanvi d’insults i l’amenaça nuclear latent, l’escenari actual de
desglaç és un avenç important, que
caldrà confirmar en els pròxims
mesos, i la perspectiva de reprendre les converses per a la desnuclearització de la península coreana, encallades des de fa una dècada, deixa de ser una quimera per esdevenir una possibilitat real.
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Tal dia
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Reforma del TC
El Consell d’Europa, crític amb
la reforma que atorga al
Tribunal Constitucional la
potestat de suspendre càrrecs
públics.

Full de ruta

10
anys

Carod planta cara
S’enfronta a Puigcercós
proposant un canvi de model
del partit. S’oposa als “tics
antisistema” de l’entorn del
secretari general.

20
anys

Privilegis bascos
El president del PNB, Xabier
Arzalluz, admet que Pujol
“potser té raó” vinculant els
avantatges polítics d’Euskadi a
l’existència del terrorisme.

Tribuna

Jaume Vidal

Xavier Garcia. Periodista

Els reptes del
mecenatge

Q

uan al convulsiu
curs 1976-77 vaig
entrar a la Facultat de
Ciències de la Informació, la carrera estava dividida en periodisme i publicitat. Al meu curs només
hi havia un alumne que volia fer publicitat. Els prejudicis de l’època i de
l’edat em feien veure aquell xicot com
un venut al capital. Voler promoure el
consumisme i manipular la gent. La
resta d’alumnes consideràvem que estudiar periodisme era lluitar per la veritat i la llibertat, i fer publicitat, vendre’s
al sistema. Aquests prejudicis els portava dins del sarró quan vaig poder entrar a la redacció d’un diari. El meu treball era la informació artística i m’agafava coïssor a tot el cos si em recordaven que determinada exposició tenia
un patrocinador. Em semblava anacrònica la foto del mecenes, amb camisa
amb botons de puny, al costat de l’artista amb sandàlies i arracada.
El temps em va fer adonar que el
mecenatge sempre ha estat un motor
de la cultura i allò que em semblava

S’ha de posar fi a vells
prejudicis i inventar noves
formes de col·laboració entre
la cultura, l’empresa i les
institucions culturals. El futur
social així ho demana
una heretgia ara més que mai és una
necessitat. La setmana passada hi va
haver una trobada de gent de l’empresa, dels mitjans de comunicació i de
les institucions culturals promoguda
per la Fundació Catalunya Cultura per
parlar de la recerca de noves fórmules
de mecenatge. És clar que la cultura
s’està ofegant per la manca de recursos que, com s’ha vist, ja no poden ser
només provinents de la subvenció de
l’Estat o de posar el logo d’una empresa. Les transformacions socials, en les
quals s’inscriuen els canvis culturals i
empresarials, demanen estructurar
noves relacions. L’empresa necessita
la cultura, i no només com una operació d’imatge, sinó també com a part
del seu procés productiu. Hem de posar fi a la tenebrosa realitat que només
la investigació militar aporta innovacions en el món civil. Ara, l’exploració
creativa també pot ajudar la indústria
a explorar nous camins. La cultura,
sense perdre essències, ha de crear
vincles amb el món empresarial. Cal
imaginació i superar prejudicis.

Recuperar Medi Ambient

M

és de 40 entitats de la Federació
Ecologistes de Catalunya han
tramès als grups parlamentaris
un manifest reclamant al govern de la Generalitat que s’està perfilant que es recuperi el Departament de Medi Ambient, les
competències del qual, darrerament,
s’han repartit entre el departament de
Territori i Sostenibilitat i el d’Agricultura,
circumstància que els signants (entre els
quals entitats rellevants del territori, com
Ipcena-Lleida; Gepec, Camp de Tarragona; Iaeden, Empordà; Cepa i Estratègia
Catalana Residu Zero, Baix Llobregat, i la
Plataforma en Defensa de l’Ebre) consideren que és inapropiada en “subordinar la
protecció ambiental a Obres Públiques i
Infraestructures”.

AQUESTA ÉS UNA REIVINDICACIÓ històrica

del moviment ambientalista i ecologista,
cada cop més mancomunats a l’hora de
fer front als reptes de la crisi ecològica
que vivim (canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat, residus, contaminacions diverses, problemàtiques nuclear i de les
energies renovables, conseqüències de
l’agricultura industrialitzada, etc.) i, per

tant, és lògic i urgent que aquesta reivindicació –i més en un moment polític com
el que estem passant– torni a aflorar per
part d’aquells moviments populars més
compromesos, que no saben ni poden
deslligar l’ambició de constituir una Catalunya republicana amb la necessitat ineludible de crear, també, les condicions
per a una economia ecològica que faci real, democràtica i equilibrada aquesta República somiada.
“CAL TENIR UN SOL DEPARTAMENT amb les

competències ambientals plenes”, diuen
aquestes entitats i, tan important com
això, remarquen el necessari “desplegament d’una orientació transversal de
sostenibilitat que amari tota l’acció de govern de la Generalitat”. Aquí creiem que
està el nucli de l’afer, ja que els partits
majoritaris que han governat fins ara
han quedat seduïts per l’economia de
creixement expansiva, concentrada, especulativa i ara financiaritzada, atenta
només a satisfer els grans conglomerats
industrials, bancaris i energètics, causants de la corrupció imperant, en comptes de permetre un reequilibri territorial

basant-se en l’economia ecològica, aquella que permet l’ús dels recursos locals
sense malmetre’ls, que en distribueix les
rendes que generen per tot el territori,
que pacifica les economies de cada sector
i que no obliga, el sector agrícola, pesquer
o forestal, a sobreexplotar la naturalesa,
verge o conreada, i a produir per damunt
del que és raonablement admissible. Si la
pagesia i els altres sectors primaris es veuen obligats a incrementar les seves produccions (i a hipotecar-se per fer-hi
front) és perquè els preus de base que reben per un mercat controlat per forts
monopolis és de misèria.
EL SINDICALISME AGRARI és ben conscient

d’aquesta situació i tracta de fer aliances
amb els consumidors urbans per instaurar l’agricultura ecològica, respectuosa
amb els sòls, alliberant-los de l’excés de
fertilitzants químics. D’igual manera, el
nou govern, per fi, hauria de poder atendre les peticions dels sectors socials i productius més conscients, convençuts que
una gestió ambiental responsable facilita, molt més que l’actual, una economia
sanejada.

El lector escriu
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

Quatre
alcaldesses
b Les ciutats de Barcelona i
l’Hospitalet de Llobregat tenen el seu ajuntament presidit
per una alcaldessa: Ada Colau
i Núria Marín. Dues alcaldesses amb objectius clarament
diferenciats. Mentre que Marín lluita per soterrar el ferrocarril, Colau malda per implantar-lo en forma de ferrocarril urbà, una línia fèrria que
destruirà la Diagonal i serà
una perillosa frontera dins de
la ciutat. Marín afavoreix l’establiment d’hotels de luxe
que creen riquesa, prestigi i
llocs de treball. Colau, tot al
contrari, des del principi del
seu mandat va barrar el pas a
les dues companyies hoteleres més importants del món,
Four Seasons i Haytt, que volien instal·lar-se als edificis
del Deutsche Bank i a la Torre
Agbar. Llàstima, en els hotels
hi ha vida, moviment, llum i vigilància a totes hores. Al con-

trari dels edificis d’oficines,
que tanquen el divendres i el
cap de setmana només hi
ha soledat i foscor. Això és
el que hi haurà a la Torre Agbar.
També a Madrid tenen alcaldessa, Manuela Carmena,
que, aprofitant el rebuig de
Colau, ha tingut l’habilitat d’afavorir l’establiment
dels dos hotels esmentats a la
capital de l’Estat. Bravo. Ens
consta que l’alcaldessa de
Madrid no farà instal·lar tramvies al Paseo de la Castellana,
com tampoc ho farà l’alcaldessa Hidalgo a l’avinguda
dels Camps Elisis de París.
JOAN VERDURA PI
Barcelona

Invidents
b Com a veí de la recentment
i malauradament remodelada
avinguda de Vallcarca, cosa
que ha comportat una reducció de places d’aparcament i
l’allunyament de la parada de

taxis, entre d’altres, vull denunciar que com a guinda,
s’ha allunyat la parada d’autobús de davant l’entrada de la
Clínica Delfos sense modificar
les preceptives marques per a
invidents al paviment, de manera que a l’antiga ubicació
n’hi ha, i a la nova no. Quina
poca sensibilitat!
JOAN SELLÉS I MESTRES
Barcelona

Actituds
polisèmiques
b La RAE defineix com a polisèmica la paraula que té diversos significats. És la paraula que millor qualifica el
somriure de la nostra classe
política, ja que els seus comunicats van sempre, o
pràcticament sempre, acompanyats de somriures. Fins i
tot si es tracta d’una notícia
que els pot perjudicar, la seva
cara (somriure i mirada), comunica que la seva astúcia
estratègica ja hi comptava,

que era un error de l’adversari i que se’ls giraria en contra
d’un moment a l’altre. Entenc
que els psicòlegs consellers
dels equips polítics els recomanin fugir de tota mostra
de fracàs o derrota, usar al
contrari altres signes polisèmics, altres frases o paraules
aplicables a situacions inverses per simular èxits.
Resultat: el catalanet de
carrer ha d’observar i analitzar a fons somriures, i mirades, per trobar el realisme en
l’exposició del polític, una
manera de no confondre significats i posterior valoracions. Personalitats italianes
–tampoc ells estan ara en el
seu millor moment– fa anys
definien la nostra política
com a “manca de finezza” o
de “parole, parole, parole”.
Personalment crec que podríem afegir-hi excés de paraules i somriures polisèmics.
JAUME VALLÈS
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
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“No és coherent proclamar la independència i en menys
de 48 hores acceptar la jurisdicció de l’Audiencia Nacional”

La frase del dia

Clara Ponsatí, EXCONSELLERA D’ENSENYAMENT EXILIADA A ESCÒCIA

Tribuna

De set en set

Canvis de fons

Era i serà

Anna Carreras

Carles Castellanos i Llorenç Professor de la UAB i membre de l’Associació Manuel Gonzàlez i Alba

H

em repetit tantes vegades
aquell clam que ens diu que “el
món canviarà de base …”, mentre la realitat apareixia immutable,
que sembla que la nostra societat
s’hagi tornat incapaç de veure els moviments reals de canvi que tenim ben
a prop. Vull remarcar particularment
la força de dos moviments populars
que avancen davant dels nostres ulls:
el moviment popular català per la independència i el moviment de les dones pel seu alliberament. Tots dos
són esclats de llibertat, moviments
amarats d’una nova manera de fer
que crec que cal atribuir, en tots dos
casos, a la força creixent de la presència femenina. L’alliberament de les
dones serà també l’alliberament de la
societat catalana. És un veritable
axioma que cada dia que passa es fa
més evident.

vell món, la vella societat, es resisteix
a abandonar els privilegis en què se
sosté el poder d’unes minories. Es
tracta d’una mena de “signes del
temps”, uns signes que anuncien (de
manera ben paradoxal) l’adveniment
de canvis de fons en la nostra societat:
són els “monstres del clarobscur” de
què ja parlava Gramsci quan descrivia
els fenòmens complexos que acompanyen els grans esdeveniments socials.
TOT PLEGAT,

si ho mirem bé, no és cap

altra cosa que el terrabastall d’una república que vol néixer. En moments
com aquests, envoltats de tempestes i
monstres indesitjats, no és el moment
de deixar-se portar per la confusió; cal
insistir en els objectius de llibertat
que col·lectivament ens hem marcat,
que és la República Catalana independent que serà, com hem dit, la república de les dones, el règim polític que
permetrà, entre altres conquestes, el
desenvolupament de la meitat de la
població avui oprimida. El fenomen de
fons més important del moment present que cal remarcar i que dona més
força a l’esperança és, doncs, el creixement de la consciència popular contra
un poder cada vegada més identificat
com una màfia patriarcal corrupta,
congriada al voltant del règim monàrquic espanyol.
AQUEST 8 DE MARÇ

MALGRAT TOT,

des de la proximitat,
se’ns fan difícil de copsar les grans
possibilitats socials i polítiques que
aquestes formes del moviment popular porten al seu si perquè tot moviment de canvi és acompanyat, com la
terregada que arrossega el torrent, de
fenòmens contradictoris i contraris,
de manera que ara pot semblar que és
justament el moment pitjor perquè
creix més i més el nombre d’assassinats de dones (feminicidis) i diferents
expressions de la violència de gènere; i
també observem que és justament ara
que diverses formes de franquisme i
de falangisme contra l’independentisme ressusciten com a veritables
morts vivents.
PERÒ AQUESTES GREUS

contradiccions
no són excepcions, per molt que ho puguin semblar. La història dels fenòmens socials ens explica que, quan els
moviments de canvi arriben, no ho fan
mai tots sols: sempre apareixen envoltats de fenòmens abstrusos perquè el

Sísif
Jordi
Soler

“
En moments
com aquests,

envoltats de
tempestes i
monstres indesitjats,
cal insistir en els
objectius de llibertat
que col·lectivament
ens hem marcat

el moviment feminista, especialment al nostre país, ha
fet passos importants cap a la conquesta de la llibertat i la igualtat. El
moviment popular per la República
Catalana independent s’esforça, al
seu torn, per reprendre el camí d’una
estratègia republicana superant l’estrangulament d’una repressió permanent de caràcter franquista i la confusió que acompanya l’ofec. Arreu dels
Països Catalans la defensa de la llengua, de l’escola, dels drets socials en
general i del dret polític a decidir
avança amb determinació.

AQUEST DIUMENGE,

dia 11 de març, ens
haurem pogut mobilitzar per mostrar
la nostra voluntat de no aturar-nos en
la reivindicació dels nostres objectius
polítics. Ens trobem davant canvis de
fons que han de venir i que vindran, si
hi sabem posar tota la nostra força i la
nostra saviesa col·lectives. És el moment de mantenir, en moments convulsos, el rumb dreturer amb el braç
més ferm.

T

ots espeteguem,
tard o d’hora, en
la nostra crucifixió espiritual. Passa als 33
anys, tenyint-te la
llengua amb xiclet de
maduixa àcida en un poemari per mi
definitiu. És el cas del prodigiós Jaume
C. Pons Alorda, l’amic que publica Era
a LaBreu Edicions, amb pròleg
d’Eduard Sanahuja i epíleg, de genolls,
de la colossal Lucia Pietrelli: un llibre
que suma fragments d’un discurs sobre les religions del nostre temps. O bé
passa als 50 (d’acord, encara 49) del
fotògraf del delit i la perplexitat, el meu
estimat Quim Fernández Callís. Dos
seductors en peu de guerra, dos indisciplinats capaços de traduir les Fulles
d’herba de Walt Whitman al català i de
captar l’ànima del backstage i la vida
viscuda als rodatges d’Albert Serra,
respectivament. Dos terroristes de
somriure criminal amb l’adrenalina tan
indisciplinada com la de la parella del
tema Allí donde solíamos gritar de Love
of Lesbian. La vida esquitxa amb cops
de màgia. Conèixer aquests dos meteorits, quina bella casualitat. En Quim
és tan net que si neva torna a casa allegant que no ha portat cap muda. Ho
diu mentre bada amb el bec cònic dels
gafarrons grocs. En Jaume és el visionari de la floridura del temps dedicat a
acaronar els forats de les coses, les seves mancances, en llibres que es dessagnen i ens enlluernen. Tots dos gentlemans del present provoquen i ironitzen, vitalistes i generosos. Capturen la
brutalitat de l’esforç per sobreviure en
un univers de hienes. Era és el relat
d’un subjecte que vol sadollar-se de tu,
d’agraïment a la matriu, a la Serp alletadora, i habitar el gerundi i llurs mudances. En Quim i en Jaume pugen
el nivell, bagolen l’apocalipsi, fan miques els contraris i m’ensenyen a caminar.
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La defensa de
Sànchez opta
per apel·lar
al Suprem

Els advocats no
demanaran, de
moment, mesures
cautelars al Tribunal
d’Estrasburg

Ponsatí crítica
que s’acatés
l’Audiencia
Nacional

L’exconsellera creu
que s’haurà de
disputar amb
l’Estat “una carrera
de resistència”

“Que els polítics se

CLAM Milers de persones provinents
d’arreu del país es concentren al pla de
Palau, a Barcelona, per exigir la
independència PRESSIÓ Els líders de
l’ANC demanen “unitat” als grups del
Parlament per desplegar la República
Mayte Piulachs
BARCELONA

“Jo me la vaig jugar, i vull
que els meus representants se la juguin.” És el reclam que van exigir i repetir nou ciutadans anònims
en la concentració d’ahir
al passeig de Colom de
Barcelona, organitzada
per l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC) per instar
els grups parlamentaris
independentistes a formar govern i desplegar la
República Catalana, tal
com es va acordar el 27
d’octubre passat.
Unes 100.000 persones
(la Guàrdia Urbana ho va
rebaixar a 45.000) vingudes d’arreu de Catalunya
van participar en aquesta
nova demostració ciutadana al carrer, amb columnes de participants
que venien de Drassanes,
Via Laietana i la Ciutadella
per confluir al pla de Palau, on hi havia l’escenari.
La capçalera de la mobilització, amb el lema “República ara!”, era farcida
de diputats i representants del PDeCAT i ben
pocs d’ERC. L’expresidenta del Parlament Carme
Forcadell era al centre, al
costat del vicepresident de
l’ANC, Agustí Alcoberro.
La mobilització obre les
portes a una altra setmana vital en què la defensa
de Jordi Sànchez (JxCat),
ahir a la tarda, va anunciar
que encara no presentarà
la seva petició de llibertat
al Tribunal d’Estrasburg
per poder fer realitat la seva candidatura a president de la Generalitat, sinó que ho farà a la sala del

Dues perspectives de la
manifestació d’ahir al passeig
de Colom ■ PAU BARRENA / AFP

Tribunal Suprem, pas que
faltava. La defensa va afegir que avui anunciaran
més mesures.
Herois anònims
Clara Ballart va ser la primera d’aquests “herois
anònims”, que van declarar: “Vaig posar el meu cos
per poder votar a l’Escola
Oficial d’Idiomes l’1-O. Jo
me la vaig jugar, i vull que
els meus representants se
la juguin”, i va deixar a l’escenari la R de República, i
la resta de participants
van anar portant les altres
lletres. La va seguir el mecànic de Reus Jordi Perelló, denunciat per un delicte d’odi per no haver volgut arreglar el cotxe d’una
agent de la policia espanyola després de les càrregues als votants.
Teresa Riera, funcionària que cada divendres es
manifesta “contra la intervenció del 155 de M.Rajoy”. La jove Irene Niebla,
que va votar a Sants tot i
les “set furgonetes de la
policia”. Teresa Costa va
revelar que va ser voluntària en la gran protesta del
20-S i va fer el cordó de seguretat per a Sànchez i
Cuixart, sense que passés
cap incident greu, malgrat
el que diguin els atestats
de la Guàrdia Civil. Finalment, el regidor d’ERC
Jordi Pesarrodona va dir:
“A Via Laietana vaig fer això”, i es va posar el nas de
pallasso, i després va recordar quan va anar al poble a votar “i ens van pegar”.
Els concentrats cridaven: “No esteu sols!”, “Presos polítics, llibertat” i

Les xifres

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

45.000 9
persones segons la Guàrdia
Urbana van ser a la manifestació. Altres fonts van elevar
la xifra fins a unes 100.000.

persones anònimes van explicar a l’acte de l’ANC què van
fer per defensar Catalunya
dels atacs espanyols.

també “Puigdemont és el
nostre president”. El grup
Lexu’s va fer cantar i moure braços als participants.
El secretari nacional de
l’ANC, Jordi Pairó, va pujar el to reivindicatiu i va
escalfar l’ambient de la
concentració. “Tenim illusió, dignitat i valentia.

No ens les prendran, tot i
que l’Estat espanyol que
ens ocupa ens va trencar
la cara”, va manifestar. El
líder de l’entitat va recriminar als grups polítics a
favor de la independència
de Catalunya la manca de
determinació, passats dos
mesos i escaig de les elec-

5

mesos a la presó compliran
Jordi Sànchez Jordi Cuixart el
proper 16 de març, va recordar el vicepresident de l’ANC.

cions “il·legítimes” del 21D. “Sempre estem al peu
del canó, al carrer... Però
no veiem la mateixa determinació al Parlament.
Que volem un govern autonòmic?”, preguntava
Pairó, que va rebre un sonor “Noooooo” dels ciutadans concentrats. “Tenim

fam d’un Parlament fort.
Res calmarà la set de República”, insistia el secretari de l’Assemblea. El vicepresident de l’ANC va
recordar: “Som la gent de
l’1-O. Som –va afegir– els
dos milions de persones
que vam votar a favor de la
República Catalana, que ja
hem fet el tomb, que ja no
som ciutadans del regne
d’Espanya.”
Agustí Alcoberro també
va fer una crida “a la unitat, amb Òmnium, els
CRC i les escoles”, que es
mobilitzen el proper dissabte 17 de març. L’acte,
cívic com sempre, es va
cloure amb el cant d’Els segadors. ■
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L’APUNT

Dones en lluita?
Mireia Rourera

Ahir circulava pel Twitter la darrera portada d’una revista del cor que titula: “Dones en lluita per aconseguir la igualtat” amb les fotos de la reina Letícia i de
les periodistes addictes al règim Susanna Griso i Ana
Rosa Quintana. Els grups de WhatsApp de ‘dones que
s’havien organitzat per anar juntes a la manifestació
del dia 8’ treia fum. “Ens suïcidem?”, deia una. No és

e la juguin”

per suïcidar-se però sí per sentir vergonya i per veure
la realitat: que el poder se’n fot. Que el mateix dia 8
unes senyores i uns senyors i uns partits que s’havien
mostrat clarament en contra de sortir al carrer per reivindicar els drets de les dones –del PP i Cs– es pengessin el llaç lila fa basarda. Ara: a veure “quantes” a
l’hora de la veritat hi aniran i els votaran.

Les frases

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

“Com a ciutadans de
la República exigim la
seva implantació i el
seu desenvolupament
com una nació més”
Agustí Alcoberro

VICEPRESIDENT DE L’ANC

“Sempre hem estat al
peu del canó i a punt
per ser cridats per
defensar la República
Catalana”
Jordi Pairó

SECRETARIAT DE L’ANC

“Jo me la vaig jugar:
vull que els meus
representants també
se la juguin”
Jordi Perelló

MECÀNIC DE REUS, ACUSAT D’UN
DELICTE D’ODI

“A Via Laietana vaig
fer això [es posa el nas
de pallasso]. I al poble
ens van pegar per
anar a votar”
Jordi Pesarrodona

REGIDOR D’ERC I IMPUTAT PER UN
DELICTE D’ODI

“Cada divendres
sortim per denunciar
la intervenció dels
homes de negre de
M.Rajoy”

“Vaig posar el meu
cos per poder votar a
l’escola d’idiomes de
la Vall d’Hebron. Vull
que ells se la juguin”

Teresa Riera

Clara Ballart

FUNCIONÀRIA

VOTANT L’1-O

178389-1181952L
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——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

LA CRÒNICA

Marga Moreno

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

Contra el foc amic
H

176007-1183946L

i tornaven a ser tots, els que es
lleven ben d’hora ben d’hora,
prenen l’estelada, el pin a favor
dels presos polítics i la bufanda groga
i se’n van cap a les convocatòries, en
metro o en autocar des dels indrets
més remots de fora de la capital. Les
banderes, però, ahir no onejaven com
en altres manifestacions més festives,
i aquesta vegada duien més decepció
que joia, més neguit que esperança.
La gernació que ahir omplia tot l’ample de les vies que van de Colom a la
Ciutadella –alguns fins i tot s’hi jugaven la pell enfilats en una cúpula dalt
dels Porxos d’en Xifré, al pla de Palau– no tan sols protestava contra les
atzagaiades del govern espanyol, ni
només contra les kafkianes decisions
judicials, ni únicament contra la separació de poders. Aquest cop també hi
havia un clam, encarnat en crits reiterats com els d’“Unitat” o “Som i serem, Catalunya independent”, que picava el crostó als polítics, i més concretament als parlamentaris catalans,
perquè tirin endavant la República
que ha estat votada per majoria en
totes les versions possibles de consulta popular.
L’acte va ser curt, concís i contundent. Hi va haver paraules per als presos, uns Jordis que d’aquí a quatre
dies ja farà cinc mesos que són en
presó preventiva, gairebé el mateix
temps que el vicepresident Junqueras
i el conseller Forn, i a favor dels que
encara són a l’exili: “És Puigdemont el
nostre president” i “No hi som tots, hi
falten els presos.”
No hi va haver intervencions llargues, ni èpiques arengues de polítics
amb dolces promeses de futur. De
caire, diguem-ne, oficial, només es
van produir les intervencions dels representants de l’Assemblea Nacional
Catalana, la del secretari general, Jor-

És

La reivindicació
d’ahir dels
manifestants
s’adreçava
sobretot als
responsables
polítics catalans
■ PAU BARRENA
(APF) / ORIOL DURAN

di Peiró, i la del vicepresident, Agustí
Alcoberro, com a portaveus de l’entitat convocant.
Cert que hi havia polítics en les primeres línies de la concentració, però
ahir el protagonisme era per als ciutadans de nom desconegut que “se la
van jugar” en diferents moments de la
història recent del país. Aclamats
amb devoció pels assistents, hi van
desfilar, col·locant a l’empostissat que
feia d’escenari, una a una, grans lletres blanques per formar la paraula
“república”. Eren majoritàriament
anònims. Des de defensors de col·legis electorals el dia del referèndum i
joves que es van llançar al carrer el 20
de setembre per protestar contra la
presència policial al Departament de
Vicepresidència i Economia, fins a
Jordi Perelló, el propietari del taller de
Reus que es va negar a reparar un
cotxe de la policia espanyola i que va
ser rebut amb un eloqüent “Dos collons!” repetit amb entusiasme i admiració pels que escoltaven el seu
testimoni. També va cridar a la unitat i
al compromís una representant dels
bombers, aclamada amb “Els bombers seran sempre nostres”, pel públic
agraït pel paper jugat per aquest cos
en tot el procés, i un dels “fixos” a les

manifestacions, Josep Morante. “Hi
vaig a totes –va exclamar, emocionat– pels meus néts.” Finalment, Jordi Pesarrodona, ara perseguit legalment per haver-se situat al costat
d’un guàrdia civil amb un nas de pallasso, va tancar amb un ferm “Ni un
pas enrere” intensament aplaudit.
I entre els manifestants, dubtes i
neguit. L’Alexandre té uns cinquanta
anys, va abillat amb tots els símbols
de rigor i posa la seva veu de tenor i
—————————————————————————————————————————————

“Moltes accions que es fan
des de l’independentisme
es llegeixen més en clau de
partit que de futur de país”
—————————————————————————————————————————————

una gran energia als lemes de la marxa. Va estar a punt de no assistir-hi,
diu, “perquè si del que es tractava era
de donar suport als partits no hauria
vingut”. A ell, com a molts altres, el
molesta que “les accions que es duen
a terme en els diversos estaments de
l’independentisme es llegeixin més en
clau de partit que no pas en clau de
futur de país”. La tesi de l’Alexandre és
que al darrere de les desavinences
entre els dos principals partits sobira-

nistes hi ha el fet que “ERC es va
creure les enquestes i estava convençuda que JxCat no obtindria tants escons”. Aquest “atac de banyes”, en definició d’aquest manifestant, és el que
ens ha dut al ball de conceptes com
“figures efectives”, “governs possibles”, o “eixamplament de la base”.
Per l’Alexandre, “el que hem de fer és
desobeir, crear el govern de la República, si no pot ser aquí, a l’exili, i tirar
endavant”. Al seu costat, la Maria. Ella
no té pressa i vol que les coses “es facin bé”. No sap si calen o no alguns
passos enrere, però està “escandalitzada” per les propostes de pactes
d’uns i altres, i el que vol és, indica,
neguitosa, “més informació”. “Potser
tenen grans idees i no les poden explicar, però almenys que ens diguin que
hi ha alguna cosa en marxa. Ho necessitem per estar tranquils”, conclou.
I, amb la gent de retirada, com
sempre cívica i molts després de fer
nous amics, al pla de Palau només
quedava un estel, el que subjecta l’estàtua del jove que corona la font dedicada al “geni català”. Si era una premonició, el temps ho dirà. Ahir hi eren
els de sempre, els que ho volen tot,
els que ho volen ara. Els que ja no tenen por. ■
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La defensa de Sànchez s’hi
repensa i apel·la al Suprem

aEls advocats no demanaran, per ara, mesures cautelars al Tribunal d’Estrasburg aOpten abans

per esgotar les altres vies i presenten un recurs que es podria resoldre aquesta mateixa setmana
Emma Ansola
BARCELONA

176007-1183947L

La cambra catalana torna
a estar pendent, aquesta
setmana, de decisions judicials. Els advocats del
candidat a la presidència
de la Generalitat, Jordi
Sànchez, han variat l’estratègia de defensa i finalment no registraran avui,
en contra del que havien
anunciat, la petició de mesures cautelars al Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg en resposta a la negativa del magistrat Pablo Llarena a
permetre al diputat sortir
de la presó per a la investidura en un ple que havia
estat convocat per a
aquest matí.
De res van servir les peticions dels advocats ni la
carta que el president Roger Torrent va adreçar dijous passat al magistrat
del Suprem instant a l’excarceració. Ahir a última
hora la defensa va emetre
un comunicat en què decideix ajornar la via d’Estrasburg i opta per esgotar el
recorregut de la justícia
espanyola, l’última estació
seria el TC, abans de dirigir-se a la justícia europea.
Tot i que no han explicitat els motius del canvi,
des que es va comunicar la
decisió de trucar a les portes del TEDH van sorgir
veus que alertaven de la di-

gui una investidura efectiva per poder formar govern. El diputat Jordi Turull podria protagonitzar
el pla C, però la seva elecció dependrà també del
que decideixi el pròxim 17
de març la CUP en el consell polític per deliberar el
nou document programàtic que els ha fet arribar
JxCat i ERC. El diputat cupaire Carles Riera ja ha
anunciat que tot i els recents avenços, el projecte
continua la línia autonomista i, per tant, mantindrien la seva abstenció.
Aquest escull es podria solucionar si els diputats
Puigdemont i Comín decideixen deixar l’escó, la
qual cosa faria efectiu el
vot dels 66 diputats que
sumen amb ERC enfront
dels 65 de l’oposició.

Les frases

—————————————————————————————————

“No renunciem a cap
mesura, també les
querelles, per
defensar Sànchez”
Josep Costa

VICEPRESIDENT DE LA CAMBRA
—————————————————————————————————

“Volem trobar més
complicitats i més
suports sense
renunciar a res”
Jordi Solé

EURODIPUTAT D’ERC
—————————————————————————————————

L’advocat de Sànchez, Jordi Pina, en una imatge d’arxiu, durant una visita al Suprem per demanar-ne la llibertat ■ EFE

ficultat que aquesta via
prosperés, ja que fins ara
totes les mesures cautelars dictades pels magistrats europeus s’han pres
en casos relacionats amb
extradicions o expulsions
que podien posar en perill
la vida del denunciat.
També s’apuntava a la ne-

Serà

cessitat d’esgotar totes les
vies. La defensa de Sànchez presentarà recurs
d’apel·lació a la sala 2 del
Suprem i ho farà, a més,
amb caràcter d’urgència.
Escenaris immediats
El president del Parlament i el grup parlamentari de Junts per Catalunya,
el president del qual és
Sànchez, hauran d’esperar ara la resposta del Suprem, que podria arribar
aquesta setmana.
Si el tribunal denega la
petició, el grup de Junts
per Catalunya podria retirar la candidatura de Sànchez i proposar un altre
membre de la llista
d’acord amb el pacte que
els uneix amb ERC segons
el qual la presidència de la
Generalitat correspon als
de Puigdemont. En aquest
cas, Torrent hauria de tornar a convocar una tercera ronda de contactes amb
els set grups parlamentaris abans de tornar a convocar un ple d’investidura.

Tanmateix, el que acabi
passant aquesta setmana
també dependrà del que
acabi fent la defensa de
Sànchez, que després del
Suprem podria dirigir-se
al TC i al TEDH. Si Torrent
opta per esperar una nova
decisió d’aquests òrgans,
l’activitat parlamentària
tornarà a quedar aturada i
aquesta vegada el parèntesi d’inactivitat seria prou
llarg per girar el focus cap
al president del govern espanyol, Mariano Rajoy,
que podria decidir convocar el Senat per allargar el
155 o bé fins i tot, segons
apuntava dissabte el PP,
convocar de nou eleccions. De fet, aquest desenllaç també podria arribar a través del TC. Avui el
PSC torna a reclamar als
jutges que decretin l’inici
del compte enrere de dos
mesos cap a unes eleccions automàtiques després de dues investidures
fallides. Tot això, sempre
que Torrent no decideixi
ell mateix activar el rellot-

ge, com van suggerir els
lletrats de la cambra.
El pla C, nou candidat
El president del Parlament es refermava dissabte que no poden ser els jutges els que decideixin qui
ha de ser investit president. Torrent prioritza la
sobirania del Parlament,
per tant, el més probable
és que esperi que sigui
JxCat qui presenti un nou
candidat, tot i que el portaveu d’aquesta formació,
Josep Costa, ahir s’aferrava a fer valer la candidatura de Sànchez apuntant,
fins i tot, a la presentació
d’una querella, ja anunciada pel grup, contra Llarena per prevaricació. Però
si s’opta per un nou candidat, s’obrirà un nou escenari d’actuació que tornaria a posar la lupa informativa en les negociacions
entre els tres partits.
ERC, atès el pacte previ, hauria d’acceptar el
candidat de JxCat. Els republicans reclamen que si-

“Cal espolsar el
derrotisme que s’està
instaurant entre el
moviment republicà”
Natàlia Sànchez
DIPUTADA DE LA CUP

Per ara, però, les posicions dels tres partits continuen enrocades. Mostra
d’això van ser les intervencions en la manifestació
de l’ANC celebrada ahir en
què l’entitat reclama que
es posi rumb de forma immediata cap a la República. Un objectiu que no
comparteixen del tot els
republicans, més partidaris d’eixamplar la base de
l’independentisme i recuperar les institucions esborrant tota petja del 155.
JxCat aposta per l’embat
amb l’Estat i posar el focus
en les actituds repressives
dels aparells de l’Estat que
no permeten que el Parlament triï el president, i la
diputada de la CUP, Natàlia Sànchez, refermava
l’interès pel què i no tant
pel qui ha de governar
aquesta legislatura. ■
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Governs aturats

ATZUCAC · Catalunya ja acumula 136 dies sense govern des que Rajoy el va fulminar amb l’article 155 OFEC · Tot i que La
Moncloa insisteix que ha pacificat la situació, les institucions catalanes estan bloquejades HISTÒRIA · Bèlgica és el país que
va estar més temps sense executiu: 541 dies PRECEDENT · Espanya també va estar 341 dies sense poder formar govern
plina de vot del seu partit.
Van ser unes negociacions duríssimes que van acabar trinxant el
PSOE. Pedro Sánchez es va negar
a abstenir-se per facilitar la investidura de Rajoy i, després de moltes
pressions, va acabar dimitint com a
secretari general del PSOE, fet que
va aplanar l’abstenció. Això sí, Sánchez va recuperar el poder de l’organització en unes eleccions primàries l’any 2017.

Marc Bataller
BARCELONA

J

a fa 136 dies que Mariano
Rajoy, amb el suport del
PSOE i Ciutadans, va engegar la maquinària de l’article
155 i va deixar Catalunya sense govern. La Moncloa va agafar les regnes de totes les conselleries, però
és evident que Catalunya no té executiu i que les institucions estan
paralitzades, encara que des de Madrid intenten vendre el relat que
han aconseguit estabilitzar el país
i que han endegat moltes iniciatives. Només cal fer un repàs de tots
els greuges que recull l’entitat ServidorsCAT per adonar-se que l’argument de l’executiu espanyol no
s’aguanta per enlloc.
També és cert, però, que les negociacions entre JxCat, ERC i la
CUP semblen encallades i tampoc
troben el desllorigador. Si aquesta
situació s’allargués i es convoquéssin eleccions –alguns analistes les
situen pels volts del mes de juliol–,
Catalunya podria entrar en el rànquing dels països que més temps
han estat sense govern. Això sí,
amb una diferència abismal, ja que
aquests països tenien un executiu
provisional i anaven fent algunes
polítiques, circumstància que aquí
no es dona.
El cas més paradigmàtic és el
de Bèlgica, que té el rècord mundial de dies sense govern: 541. Tot
es remunta a l’any 2010, amb les
eleccions legislatives del dia 13 de
juny, en què va guanyar la formació
Nova Aliança Flamenca, que aposta per la independència de Flandes.
La situació, però, es va bloquejar,
perquè no es va aconseguir teixir
cap aliança i es va entrar en la crisi
política més llarga de la història del
país –el 1988 ja havien trigat 150
dies a formar una coalició–. Finalment, després de gairebé 18 mesos
de negociacions, el líder socialista
francòfon, Elio Di Rupo, va presidir el nou executiu belga, constituït per una coalició amb els sis partits socialistes, liberals i democratacristians.
Amb aquests 541 dies de provisionalitat, Bèlgica va passar al davant d’altres estats que també havien viscut una situació molt llarga
d’interinatge com, per exemple,
Moldàvia, amb 528 dies, l’any 2009;
Cambodja, amb 353 dies (20032004) i l’Iraq (2010). El 1977, Holanda va estar un total de 208 dies
sense primer ministre.

El cas més recent d’Alemanya
Aquests últims dies, Europa també
ha estat mirant cap a Alemanya per
la seva inestabilitat governamental
i la falta d’entesa per traçar un govern amb garanties. Al final, han calgut més de quatre mesos per poder
bastir ponts entre la unió conservadora de la cancellera Angela Merkel
(CDU-CSU) i els socialdemòcrates
de Martin Schulz (SPD) en una nova revalidació de la gran coalició, la
tercera en 12 anys. Els serrells es
van acabar tancant després d’una
reunió de 24 hores i es va posar fi al
—————————————————————————————————————————————

A Itàlia, acostumats a les
crisis polítiques, molts
ciutadans diuen que “sense
govern funcionen millor”
—————————————————————————————————————————————

El primer ministre de Bèlgica, Di Rupo (a l’esquerra), és felicitat pel rei Albert per haver format govern
després de gairebé 18 mesos de negociacions, l’any 2011 ■ REUTERS

2

eleccions es van
celebrar a l’Estat espanyol entre el 2015
i el 2016 perquè no
hi va haver acord per
configurar govern.

Entre el 2015 i el 2016, l’Estat
espanyol va passar a formar part
d’aquesta llista, quan va trigar 341
dies a bastir un executiu. Tot va
començar amb les eleccions del
20 de desembre del 2015, en què
va guanyar el PP, amb 130 diputats, seguit del PSOE (90 escons),
Podem (69) i Ciutadans (40). Un
puzle molt complicat d’encaixar
que va portar Pedro Sánchez a provar una investidura, que va acabar
fallida –el PSOE i Cs havien arribat
a un acord, però els seus vots no
eren suficients–. Les negociacions
van continuar, i fins i tot es va proposar una gran coalició entre el PP

i el PSOE per evitar anar a les urnes, però no va fructificar.
Finalment, es van haver de convocar unes segones eleccions, el 26
de juny de l’any 2016. Era la primera vegada en la història recent espanyola que s’havien de fer unes segones eleccions per la incapacitat de
configurar un nou executiu. Aquest
cop, el PP va tornar a guanyar, amb
137 escons, i Rajoy va aconseguir
ser president a l’octubre amb els
vots a favor del PP, Ciutadans i Coalició Canària; l’abstenció de 68 diputats del PSOE, i el no de la resta
de la cambra (111), inclosos quinze
socialistes que van trencar la disci-

període més llarg sense govern que
hi ha hagut a Alemanya.
Itàlia també es podria veure abocada a un panorama incert després
de les eleccions de diumenge passat, dia 4. Una de les opcions que
s’albiren és un acord entre el Moviment 5 Estrelles, la força més votada, i el Partit Demòcrata de Renzi,
que està immers en una profunda
crisi. A Itàlia, però, estan molt acostumats a aquest teatre de la política
i hi ha una dita que diu “Senza governo, funzionamo meglio” (‘sense
govern, funcionem millor’), per referir-se a la inestabilitat que han
viscut en les últimes dècades, amb
més de 60 executius en 70 anys.
Durant l’època en què l’Estat espanyol va estar sense govern, també van sorgir algunes veus que plantejaven si un país podia viure millor
sense un executiu, i posaven com a
exemple Bèlgica, que, durant el període d’interinatge, va comprovar
com l’economia va créixer més que
la mitjana europea i l’atur va baixar.
A Catalunya, però, aquesta teoria
és impensable, perquè només cal
veure com el 155 està perjudicant
la Generalitat. ■
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Ponsatí critica que
s’acatés l’Audiencia
i no la República
a L’exconsellera critica que després del referèndum

encara s’estava amb la “mentalitat de les samarretes”
BARCELONA

L’exconsellera d’Ensenyament Clara Ponsatí, que fa
una setmana que s’ha
traslladat a Escòcia a treballar a la Universitat de
St. Andrews, segons es va
saber dissabte, és molt crítica amb la manera com es
va actuar a Catalunya després de la “proclamació de
la República” a l’octubre.
En declaracions a VilaWeb, Ponsatí diu: “No em
sembla coherent formar
part d’un Parlament que
proclama la independència i en menys de 48 hores

La frase

—————————————————————————————————

“Va ser dur veure
que no s’intentava,
i després que potser
no es feia perquè no
teníem les eines”
Clara Ponsatí

EXCONSELLERA D’ENSENYAMENT

accepta la jurisdicció de
l’Audiencia Nacional. I
amb acusacions que no
eren fonamentades.” Ponsatí lamenta que no hi hagués les estructures d’estat que s’havia donat a entendre que hi havia per

desplegar la República, així com la falta d’informació: “Teníem sobredosi de
samarretes de colors. Que
van anar molt bé, per arrencar-ho, però va haverhi un moment en què les
samarretes
s’havien
d’acabar. I encara érem
amb la mentalitat de les
samarretes. Cada país té
la història de la independència que té, i la nostra
encara s’ha d’escriure. Segurament aquesta és una
fase que havíem de passar.” Assegura: “Va haverhi uns dies, el vespre de
l’1-O, en què pensava que
teníem una oportunitat.”

Ponsatí va reaparèixer ahir a Londres en un acte en favor dels presos polítics. ■ TV3

Però lamenta que molts
no van estar “prou informats”. Per ella va ser “dur”
veure que “no s’intentava,
i després veure que potser
no es feia perquè no teníem les eines”. Sobre el
futur, Ponsatí diu que Catalunya i l’Estat s’enfronten a “una carrera de fons i

de resistència”. “L’Estat
espanyol no pot anihilar
Catalunya. I la seva agenda és aquesta”, diu l’exconsellera, que assegura
que si l’únic que planteja
l’Estat “és que s’ha de ser
espanyol perquè t’ho mano… no se’n sortirà”.
Entre les reaccions a

l’anada de Ponsatí a Escòcia cal destacar la del PSC.
Ahir, el seu secretari general d’organització, Salvador Illa, en unes declaracions molt dures contra
els independentistes i el
procés va dir taxativament que “Catalunya no la
trobarà a faltar”. ■

POLÍTICA

El cas de l’Uni
Girona anirà al
jutjat de la Bisbal

ANUNCI

POLÍTICA

Agredeixen una
parella de nois
per dur el llaç groc
Dos joves han presentat una
denúncia als Mossos per haver estat víctimes d’una
agressió per part d’un grup de
joves la nit de dissabte al barri
del Fort Pienc de Barcelona
perquè anaven agafats de la
mà i portaven, tots dos, un
llaç groc. Els agents i membres del servei d’emergències
van atendre els dos afectats,
un dels quals presentava una
dent trencada i dolor al braç, i
els van acompanyar a urgències. ■ REDACCIÓ

Ajuntament de
Carme

EDICTE

140609-1183958L

La Guàrdia Civil no detindrà el
director esportiu de l’Uni Girona, que no va anar a declarar,
malgrat que se l’havia citat
per un suposat delicte d’odi.
Els agents van fixar per a
aquest divendres la declaració, però Pere Puig ja va advertir que no aniria a la comandància del cos a l’Estartit
a donar la seva versió dels
fets. Ara la Guàrdia Civil enviarà el cas al jutjat de la Bisbal
d’Empordà, que serà l’encarregat de resoldre. ■ REDACCIÓ

De l’Ajuntament de Carme sobre modificació d’una ordenança
Procediment: Ordenances i Reglaments
Modificació de l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Carme.
Tràmit: Aprovació inicial i informació pública
El Ple de l’Ajuntament de Carme, en la sessió de data 5 d’abril de 2017, va adoptar, entre altres
acords, aprovar inicialment la MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE CARME i sotmetre-la a informació pública per un període de
trenta dies.
En compliment del tràmit d’informació pública, els acord esmentats i el text de l’Ordenança es
poden consultar a les oficines municipals dilluns, dimecres i divendres entre les 12.00 i les
14.00 h, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present anunci al Butlletí
Oficial de la Província. Aquest mateix anunci es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini
d’informació pública per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, la modificació de l’ordenança de referència esdevindrà aprovada definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com
disposen l’article 178.1.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 70.2 de la Llei 7/1985, reguladora
de les bases de règim local.
Recursos procedents contra l’acte:
L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no és susceptible d’impugnació separada.
Tanmateix, es podrà interposar qualsevol recurs que es consideri ajustat a dret.
Carme, 5 de març de 2018
L’alcaldessa, Ildefonsa Tarrida Sardà

119001-1183953L

Redacció

d’informació pública del Projecte constructiu dels sistemes de cloració “online” a la xarxa de distribució d’ATLL (Vilassar de Mar,
Hostalric i Olèrdola), als termes municipals de Cabrils, Hostalric i Olèrdola (Maresme, Selva i Alt Penedès), i de la llista dels
béns i els drets afectats per les obres.
L’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant la Resolució d’11 de desembre de 2017 i en compliment de les disposicions vigents,
ha acordat l’obertura d’un període d’exposició pública als efectes d’examen, rectificació i presentació de reclamacions del Projecte constructiu dels sistemes de cloració “online” a la xarxa de distribució d’ATLL (Vilassar de Mar, Hostalric i Olèrdola), als termes municipals de Cabrils, Hostalric i Olèrdola (Maresme, Selva i Alt Penedès), el qual resta a disposició del públic durant el termini d’un mes, comptat des del dia de la publicació d’aquest Anunci en el DOGC, a la web de l’Agència Catalana de l’Aigua
http://aca-web.gencat.cat/aca/projectesobresip i, en hores d’oficina, a les dependències següents:
Agència Catalana de l’Aigua, carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona.
Ajuntament d’Hostalric, carrer Raval, 39-45, 17450 Hostalric.
Ajuntament de Cabrils, carrer Domènec Carles, 1, 08348 Cabrils.
Dins d’aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per l’execució de les obres projectades poden presentar a les dependències indicades els escrits d’al·legacions que considerin pertinents en relació amb el traçat, les característiques i l’objecte del projecte, i en qualsevol de les formes que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Atès que el projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i individualitzada dels béns i els drets que són
considerats d’expropiació necessària, i d’acord amb el que estableix el paràgraf segon de l’article 17 de la Llei d’expropiació
forçosa de 16 de desembre de 1954 i altres articles concordants del seu Reglament de 26 d’abril de 1957, qualsevol persona interessada o titular de drets reals i interessos econòmics sobre els béns afectats també pot, dins el termini establert en aquesta
informació pública, formular al·legacions per escrit per tal de corregir els possibles errors que s’hagin produït en la confecció de
la llista dels béns i els drets afectats, que es publica annexa, o oposar-se motivadament a la necessitat d’ocupació, d’acord amb
el que estableix la legislació vigent.
Aquesta actuació dona compliment a les finalitats previstes que s’inclouen en el Capítol 29 “Sistemes de cloració «online» de la
xarxa de distribució”, recollit en el Pla d’Inversions de les obres incloses dins de l’objecte del contracte de “Gestió de serveis públics, modalitat concessió, per a la construcció, la millora i l’explotació de les instal·lacions que constitueixen la xarxa de proveïment Ter-Llobregat, que comprenen el tractament, l’emmagatzematge i el transport de l’aigua”.
El present projecte s’emmarca dins del que preveu l’article 11 de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, on es fa referència que l’aprovació de projectes corresponents a obres hidràuliques d’interès
prioritari de la Generalitat de Catalunya comporta la declaració d’urgent ocupació dels béns i drets afectats.
Barcelona, 15 de febrer de 2018
Isabel Gandullo i Sarró
Cap del Departament de Regulació de Serveis d’Abastament
Annex
Terme municipal d’Hostalric
Finca de projecte núm.: 1.
Parcel·la: ---.
Polígon: ---.
Titular: Ajuntament d’Hostalric.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 36.
Superfície de servitud de pas, en m2: 14,26.
Superfície d’expropiació, en m2: 54.
Naturalesa: Urbana.
Finca de projecte núm.: 2.
Parcel·la: ---.

Polígon: ---.
Titular: Ajuntament d’Hostalric.
Superfície de servitud de pas, en m2: 15,64.
Superfície d’expropiació, en m2: 27,38.
Naturalesa: Camí.

Terme municipal de Cabrils
Finca de projecte núm.: 1.
Parcel·la: ---.
Polígon: ---.
Titular: Ajuntament d’Hostalric.
Superfície de servitud de pas, en m2: 84,38.
Superfície d’expropiació, en m2: 24,50.
Naturalesa: Camí.

