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36,4% 91,5%

milions
dels joves
de la població
de persones de Catalunya
dels Països
Catalans
parlen
són
entén
el català catalanoparlants
el
català
als Països
Catalans

El català es
rejoveneix
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El nombre de joves que el parlen puja
des del 2013, tot i que la llengua perd
parlants en general en aquest període
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Primer contacte
DESGLAÇ · Pedro Sánchez truca
al president Torra i mantenen
la primera conversa per celebrar
una reunió de forma immediata

CARA I CREU · El president
inicia les trobades polítiques amb
el líder del PSC, Miquel Iceta,
després de la plantada d’Arrimadas

L’aixecament del
control financer,
un gest inexistent

CULTURA-ESPECTACLES

P26,27

Nacional

P10

El jove fugitiu del CDR
d’Esplugues s’exilia
Envia una carta al seu grup de suport i fa
una crida a participar en la manifestació
Europa-Món

P21

La Unió Europea rebutja
readmetre Rússia al G-7

180420-1184317T

La cimera del Quebec reflecteix també
la forta fractura entre Europa i els EUA

‘La colla’, d’Olga Sacharoff, que el MNAC ha cedit per a aquesta mostra a Sant Feliu ■ ACN

Cap al Museu Thyssen
Nova exposició a Sant Feliu de Guíxols amb l’equipament a la vista
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La punxa d’en Jap

Salvador Cot

Joan Antoni Poch

El lífting del
monstre

D

els disset ministres que ha nomenat Pedro Sánchez, només quatre
són homes heterosexuals. Aquesta majoria aclaparadora de dones soi-disant
feministes i de gais militants han aplicat una mà de pintura rosa/violeta sobre la façana de l’Estat, que s’havia enfosquit de forma tan evident que es feia visible, més enllà de Catalunya, des
de totes les cancelleries i tribunals
d’Europa. Ara seran aquests personatges els que gaudiran del suport fervorós dels matinals de les televisions
madrilenyes i –vejats miracle!– dels
columnistes d’El País, que han retornat, endreçadament, a aquella simbiosi amb el PSOE que tant ens recorda
els anys vuitanta. L’Ibex ha tocat el xiulet i Albert Rivera s’ha quedat sol.
Analitzats un per un, els ministres
del nou liberalisme espanyol fan angúnia. L’agressivitat espanyolista de Borrell, la defensa monàrquica de les clavegueres de Grande-Marlaska, el
bancsantanderisme de Nadia Calviño,

Vuits i nous

El govern de Pedro Sánchez
només dissimularà una mica
el monstre nacionalista
espanyol de tota la vida

Les nits blanques

la frivolitat insultant de Màxim Huerta... Tot això ha quedat sota l’estora,
amb una aparença de modernitat que
tindrà com a objectius prioritaris la residualització de l’esquerra podemita i,
sobretot, la rendició incondicional de
l’independentisme català a canvi de
ser readmès, poc a poc, dins del vell
autonomisme. Ahir mateix la portaveu
Celáa va confirmar que consideren un
“gest” l’aixecament del control previ
dels comptes bancaris de la Generalitat. Això sí, vigilant especialment les
partides destinades al que va definir,
enigmàticament, com a “qüestions catalanes”.
Com ha passat després de cada període d’intensitat repressiva, Madrid ha
decidit posar una pantalla decorativa
que dissimuli una mica la porra i les celles del nacionalisme espanyol. Això
mentre, a dins, els òrgans polítics, econòmics i institucionals del monstre continuen essent els de tota la vida, amb els
budells tan negres com sempre. Això sí,
amb un lífting estètic que ajudi a afluixar
la pressió, interna i exterior, que podia
fer esclatar la totalitat del sistema. Salvats, almenys per una temporada.

Manuel Cuyàs

A

l segle XVIII Pere el Gran va desplaçar la capital de Rússia de
Moscou a Sant Petersburg, al
Bàltic. Volia observar Europa, volia
modernitzar el país. Si hagués sabut
que amb els anys l’obsessió observadora de Rússia es projectaria sobre els
Estats Units, potser hauria establert la
capital a l’extrem contrari, a l’estret de
Bering, davant d’Alaska. Sovint ignorem que Rússia té frontera amb els Estats Units i que Putin és veí de Trump
com Bréjnev ho va ser de Kennedy en
plena guerra freda. No els separa un
oceà sinó un estret, però segueixen
l’orientació marcada per Pere el Gran.
A Sant Petersburg s’aixeca una construcció alta, grisa i sinistra: “És l’antiga seu del KGB.” La central es troba o
es trobava a Moscou, prop del teatre
Bolxoi, l’altre centre d’espionatge. És
un edifici molt més baix i afable. “En
l’època soviètica dèiem, però, que era
el més alt de Rússia perquè s’hi veia
fins a Sibèria.” I Europa i Amèrica.
Pere el Gran anava tard. Quan construïa Sant Petersburg les monarquies
europees que volia emular ja estaven
molt assentades en capitals acabades,

“
A Rússia tot
sembla desplaçat,
en l’espai
i el temps

si no iniciaven la decadència. El Palau
d’Hivern, la seva residència, és una caricatura rococó de París. Els jardins de
Peterhof, a uns quilòmetres i vora el
mar, volen ser Versalles però tenen un
altre to. Visitem els jardins. Una banda
ens rep a l’entrada amb l’himne d’Espanya. La guia fa un gest als músics.
Sense solució de continuïtat, arrenquen Els segadors. La internacionalització del “procés” és un fet. Diuen que
Putin hi mostra interès, des de Moscou. Des de Moscou, l’antic agent del
KGB ho veu i controla tot. La capital
que Pere el Gran va abandonar es reforça mentre la que va fundar es fa se-

cundària. Deliciosament secundària,
això sí. El Palau d’Hivern acull ara el
Museu de l’Ermitage, amb les obres
que Pere el Gran i els seus successors i
sobretot successores van acumular. Es
nota que altres monarquies europees
els van passar al davant, a l’hora de fer
adquisicions. Diguin el que diguin, l’Ermitage no és el Prado, ni el British ni
el Louvre. Els tsars encara copiaven de
París quan a París van tallar el cap al
rei. No va ser fins dos-cents anys més
tard que Lenin va desallotjar-los del
Palau d’Hivern. A Rússia tot està desplaçat, en el temps i l’espai. La Revolució va tornar la capital a Moscou. Putin, nascut a Sant Petersburg quan es
deia Leningrad, ocupa el despatx de
Lenin, al Kremlin. Els mandataris soviètics no havien gosat.
Si és final de maig, és, a Sant Petersburg, l’inici de les nits blanques,
que duraran fins al juliol, amb el punt
àlgid per Sant Joan. Passeig nocturn
amb barca pel Neva i els seus canals.
No s’acabarà de fer fosc en tota la nit.
A Moscou, més al sud, no hi ha nits
blanques però Putin treballa per a un
imperi on no es pongui mai el sol.
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Qui és Pedro Sánchez?

A

“
A mi, totes les
anàlisis que es fan

sobre el nou
executiu socialista,
per ara
m’interessen
relativament poc
panya? Quin és el seu model d’estat?
Quina proposta ha pensat per a Catalunya? S’imposarà la tesi borrellista
en el seu govern? O s’imposarà ell per
sobre de les tesis borrellistes? Serà,
Sánchez, un president que ens demostrarà que sí, que per sobre de tots ell
és el líder capaç de superar les discussions legalistes (i judicials, és clar) i
que el que vol és resoldre el problema?

De reüll
Maria Palau

Ha posat segons qui al seu executiu
per calmar la dreta més dreta espanyola i per poder treballar amb calma? O ja ho hem d’entendre com un
primer gest? Sánchez coneix de primera mà la situació a Catalunya, perquè n’ha parlat amb els seus i perquè
en més d’una ocasió, i no fa pas tants
mesos, en públic i en privat, en va parlar amb Puigdemont. Coneixent la situació, treballarà per resoldre-la? Qui
és Sánchez? Un líder que defensa un
federalisme inexistent que ens ha dut
on som? Un líder que per sobre dels
seus (perquè probablement això només es pot fer així) vol de veritat desencallar la situació i desescalar en el
conflicte? De moment, deia, totes les
càbales que es fan sobre el seu executiu m’interessen relativament poc. El
que m’interessa, insisteixo, és saber
qui és Pedro Sánchez, què vol i què
pensa fer. I d’això, de moment, no en
tenim ni idea.

Les cares de la notícia
PRESIDENT DE LA PLATAFORMA PER LA LLENGUA

Òscar Escuder i de la Torre

Dallas no és
Catalunya

Molta feina a fer

P

er necessitat o per avarícia, les monges de Sixena
van començar a vendre’s les obres del monestir
molt abans que cap institució catalana hi interferís per
frenar aquella sagnia patrimonial. Una de les peces,
majúscula, que van desmembrar per obtenir el màxim
benefici va ser el retaule major, del Mestre de Sixena,
integrat per 34 taules que a partir de llavors van tenir
vides separades. D’un d’aquests compartiments feia un
segle que se n’havia perdut la pista fins que va sortir en
una subhasta a Berna, el juny de l’any passat. Mentre el
govern aragonès havia embogit del
Aragó només tot amb els béns del cenobi
té fixació per conservats a Catalunya, el Museu
Lleida va engegar una silenciosa
les obres de de
operació per poder reunir els diners
Sixena en
que valia la valuosa taula de Suïssa.
poder català Els tècnics d’aquest centre van ser
els únics que van identificar la peça,
que estava mal atribuïda com a pintura italiana. A Aragó,
obstinats només en els objectes preservats en terreny
català, ho ignoraven del tot. Al final, els 120.000 euros
que estaven disposats a aportar la Generalitat i la
Diputació van ser insuficients i l’obra va ser adquirida
per una galeria de Madrid per uns 130.000 euros
(comissions a part). Llàstima. Al novembre, la taula va
reaparèixer en una fira de Nova York i se la va quedar el
museu Meadows de Dallas per més de 400.000 euros.
Missatge per als polítics i experts de pa sucat amb oli de
la comunitat veïna: us hi heu d’esforçar una mica perquè
no se us vagi tant el llautó. Ànims!

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

EDITORIAL

A la tres
mi ja m’està bé tanta anàlisi i
tant de detall sobre el nou executiu de Pedro Sánchez. Com
que el relleu ens va agafar a tots una
mica per sorpresa, i com que crèiem
que Sánchez nomenaria un govern de
transició i ara resulta que no, tots els
periodistes, experts, analistes i tertulians (que ja saben vostès que jo sempre dic que sovint són coses contradictòries) s’han posat a mirar amb lupa
els noms i les biografies de tots i cadascun dels ministres i de les ministres socialistes. Que si Sánchez ha
complert amb escreix amb la paritat i
això ho ha fet molt bé; que si ha fet un
executiu amb tanta territorialitat que
resulta que només n’hi ha tres de Madrid, que si això i que si allò. A mi, però, que aquesta anàlisi m’apassiona relativament poc perquè soc dels que se
senten mentalment desconnectats,
només m’interessa una cosa, i és: qui
és Pedro Sánchez? Quina idea té d’Es-

Accedeix als
continguts del web

-+=

L’informe anual de la Plataforma per la Llengua és
una eina molt útil per radiografiar les constants vitals del català i enfocar la feina a fer, que és molta.
Dues dades: el català ha perdut 300.000 parlants
en 15 anys; i el 70% dels catalanoparlants canvien
de llengua davant un parlant d’una altra llengua.
DIPUTADA DE CIUDADANOS AL PARLAMENT

Inés Arrimadas

Demagògia inútil

-+=

La líder de Ciudadanos continua practicant la demagògia amb el llaç groc, aquest cop negant-se a
reunir-se amb el president Torra perquè a la façana de Palau hi ha un llaç. Una rebequeria per ferse veure, que deixa els seus votants sense interlocutor capaç de dialogar amb el govern català.
CANDIDAT A DIRIGIR LA INSTITUCIÓ DE LES LLETRES C.

Joan Elies Adell

El relleu de Borràs

-+=

És llicenciat en filologia hispànica, en comunicació
audiovisual i doctor en filologia catalana, poeta, docent, coneix la literatura catalana i té competència
digital. Laura Borràs, expresidenta de la Institució
de les Lletres Catalanes i ara consellera de Cultura,
l’ha proposat com a candidat idoni per al relleu.

El diàleg
que ve
Els governs de Quim Torra i
Pedro Sánchez, constituïts
aquesta setmana, han iniciat el seu
camí per restablir un diàleg bilateral capaç de recompondre les relacions entre els executius català i espanyol i, eventualment, avançar en
la resolució dels múltiples conflictes que els enfronten. Que els projectes que defensen Quim Torra per
a Catalunya i Pedro Sánchez per a
Espanya són incompatibles no se li
escapa a ningú, però qualsevol
avenç implicarà el diàleg. Un diàleg
reiteradament ofert i demanat des
de Catalunya. Si una cosa ha canviat a millor amb l’arribada de Pedro Sánchez a La Moncloa és que el
govern espanyol, ara sí, té aquest
diàleg a la seva agenda com ho demostra la trucada d’ahir, encara
que tingui la malaltissa necessitat
de camuflar-lo en una tanda de trobades amb tots els presidents autonòmics de l’Estat. A partir d’aquí
s’haurà de jutjar sobre la base dels
fets.
Mentre no es posa data a la reunió Torra-Sánchez, que es presumeix imminent, l’executiu català s’ha
posat en marxa prioritzant recuperar tot el terreny perdut com a conseqüència del 155. És especialment
rellevant la creació de la figura del
comissionat per al Desplegament de
l’Autogovern, que, més enllà de les
urgències que cada conselleria ja està atenent, s’encarregarà d’avaluar
els danys del 155 i elaborar el pla de
xoc -anunciat per Torra- per revertirlos. Un pla que, entre altres coses,
suposarà restituir càrrecs destituïts,
desbloquejar partides pressupostàries congelades i polítiques frenades,
recuperar el contingut de totes les
lleis, la majoria de caràcter social,
que estan suspeses o anul·lades pel
Constitucional, defensar la posició
catalana en els conflictes competencials que són al TC..., en definitiva defensar els interessos dels catalans,
que és el que no ha fet el govern espanyol del 155.
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Tal dia
com
avui fa...
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1
any

El referèndum
Puigdemont té previst anunciar
la data i la pregunta, i s’obre
una etapa centrada en
l’organització de la consulta i la
llei de transitorietat.

Full de ruta

10
anys

Nou president
Puigcercós festeja els crítics i
calma Montilla. El nou president
d’ERC contacta amb Carretero i
els altres sectors per pactar
l’executiva.

20
anys

Els GAL i el PSOE
Barrionuevo diu que mai no va
ordenar, autoritzar ni consentir
cap actuació il·legal i que no va
causar cap dany a Marey, “ni
per acció ni per omissió”.

Tribuna

Toni Brosa

Antoni Soy. Professor Universitat Barcelona

Morbo,
mentides i
molts clics

P

er si la setmana
no venia prou
carregada amb la mudança a la Moncloa, el
govern de Quim Torra,
la mort del 155, la retirada de Rajoy o les ministres de Pedro
Sánchez, dijous vam esgotar la quota
setmanal d’impactes mediàtics amb
les imatges furtives de la presó d’Estremera, preses en mode càmera oculta per un pinxo –diuen que intern– a
major glòria de la seva butxaca d’emprenedor. El tema del curtmetratge
era, aparentment, la reclusió d’Oriol
Junqueras, Raül Romeva i Joaquim
Forn, tres membres del govern de Carles Puigdemont i alhora peces de caça
major de l’Estat espanyol entre reixes
arran del referèndum de l’1 d’octubre.
Però no. En realitat, el tema era la violació dels seus drets, una més, impune
com les altres, inassequible a la seva
voluntat, aliena al dolor que causa als
seus familiars, còmplice de la venjança
cruel, indecent i injusta que la justícia

Emprenedoria o explotació

F

a temps que l’economia dominant i la majoria de mitjans de comunicació insisteixen en el fet
que el temps del treball estable, amb
contracte (més o menys) indefinit s’ha
acabat (com si alguna vegada hagués
existit de manera general i continuada). S’ha entrat, ens diuen, en una nova època de treballs no fixos, temporals, a temps parcial, amb contractes a
mida. En definitiva, una era de treball
flexible i precari que, de fet, ha estat la
que s’ha donat la major part del temps
des que existeix l’economia capitalista
(i fins i tot abans), ja que una de les condicions essencials del desenvolupament del treball assalariat és la precarietat.
a aquesta situació, ens insisteixen, és l’emprenedoria,
la conversió dels treballadors autònoms i/o independents (freelancers)
en petits empresaris que si triomfen es
podran convertir fàcilment en milionaris, com demostren els casos d’algunes
empreses tecnològiques de Silicon Valley i altres llocs, o bé més recentment

UNA BONA ALTERNATIVA

Exhibir les imatges dels presos
sense el seu consentiment, és
jugar el joc de Llarena

El lector escriu

espanyola està perpetrant amb uns
polítics honestos perquè van gosar posar urnes i preguntar als ciutadans.
Qualsevol periodista que hagués
tingut aquestes imatges hauria tingut
la necessitat professional de publicarles. És crua, però és la realitat; doncs
que la gent ho vegi! Vell debat el de
l’autocensura! Periodísticament, immaculat. Editorialment, segons els casos. Però socialment, humanament i
fins i tot políticament, aquests mitjans
van acceptar el joc pervers del jutge
Llarena –la vexació de l’empresonament– i el bussines del pinxo anònim.
Van decidir embrutar-se les mans exhibint, sense l’autorització dels interessats o de les seves famílies, unes imatges robades, obtingudes il·legalment,
sabent que amb la seva difusió estaven contribuint a violar el dret a la seva
intimitat i a la seva imatge, sabent que
això causaria un dany moral a sumar al
que ja porten acumulat les dones i els
fills dels presos. Tan se val, ja no els
deu venir d’aquí, oi? I tot plegat pel
morbo de veure pel forat del pany gent
rellevant tancada a la presó i, per descomptat, per un munt de clics. Quin
botí tan pírric,

Voluntaris Jocs
Mediterranis 2018

el d’empreses, amb no tant “glamur”,
com ara Uber, Deliveroo, etc.
PERÒ, EN REALITAT, i al contrari dels que els

qualifiquen com una nova classe empresarial, la immensa majoria dels emprenedors (gairebé tots) han de continuar venent la seva força de treball als capitalistes, que per a ells s’han convertit en
“clients”. Als capitalistes, aquesta nova
situació els permet reduir costos, ja que
fan estalvis en salaris, cotitzacions socials, altres beneficis socials. Als freelancers (emprenedors), en canvi, els suposa
vendre la seva força de treball segons les

“
La majoria dels
emprenedors han

de continuar venent
la seva força de
treball al capitalista

peces/serveis que produeixen i a uns preus cada cop més i més ajustats i fent uns
horaris molt més llargs que no són pagats.
És a dir, en molts casos els porta a una sobreexplotació i a una autoexplotació.
COM QUE UNA PART IMPORTANT d’aquests

freelancers treballen en sectors lligats a la
cultura, l’art, la publicitat, els mitjans de
comunicació, internet, etc., s’ha parlat
d’ells com la “classe creativa” (tot i que
també en forma part gent que treballa en
altres tipus d’activitat). No cal negar que
aquests tipus de treball poden emplenar
més personalment, i tenen l’avantatge, es
diu, de poder treballar des de casa, sense el
control estricte de l’empresari, etc., però
això no evita que hi pugui haver igualment
explotació. Encara que puguin gaudir de
més llibertat individual i independència
que els que treballen en una empresa, com
que el treballador no és un assalariat en
sentit estricte, tot el que importa és que el
treball estigui fet i s’han de moure en un
context en què la seva força de treball pateix una competència ferotge i una gran
pressió a la baixa sobre el que els pagaran
(equivalent als salaris) per la seva feina.

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

b Els Jocs Mediterranis de Tarragona 2018 se celebraran del
22 de juny a l’1 de juliol. Tots els
tarragonins hem pogut veure
com dia a dia aquest gran projecte ha anat agafant forma. En
pocs dies 3.000 voluntaris començaran les seves tasques,
totes elles molt diverses, totes
elles importants. Bona part de
l’èxit dels Jocs vindrà donada
per totes aquestes persones
anònimes que s’implicaran
amb il·lusió per dur a terme
aquest gran repte. L’olimpisme
pretén aconseguir valors tan
importants com l’esforç, constància, responsabilitat social,
respecte, solidaritat, tolerància,
globalitat... Valors que es faran
extensius a tots els participants
d’aquest esdeveniment esportiu. D’altra banda els voluntaris i
participants dels Jocs Mediterranis impulsaran el turisme
d’aquesta fantàstica ciutat declarada Patrimoni Mundial per

la Unesco, i també es dinamitzarà el teixit comercial. Gaudiu
de l’experiència i feu que Tarragona quedi en la memòria dels
participants, dels visitants i,
com no pot ser d’una altra manera, en la memòria de tots.

no puguin trobar acceptació
per part espanyola, com ara un
referèndum d’independència
imminent. Tinguem en compte
que el desallotjament del senyor Sánchez podria significar
l’arribada del senyor Rivera.

BEGOÑA ELVIRA
Tarragona

LUIGI RIBOLDI
Sant Cugat del Vallès

Una mica de
pragmatisme

A poc de l’oblit

b Entenc perfectament que
els ànims de tots estiguin molt
tocats i sensibles pel que havia
passat. Després del canvi en
l’executiu de l’Estat espanyol,
crec que pot ser interessant
seure al voltant d’una taula i
buscar solucions concretes, tot
i conscients de les diferències
entre les parts. Possiblement
parlar d’un model federal com
a Alemanya podria ser un punt
de partida interessant. Així mateix és fonamental no torpedinar l’executiu del senyor Sánchez i dialogar a ultrança, sense enrocar-se en posicions que

b ¿Es pot saber per què se’n
parla tan poc de les dones que
estan empresonades o exiliades? La Rovira, la Gabriel, la
Forcadell, la Ponsatí, la Bassa,
la Serret, no estan en el focus
mediàtic. Altruistes, totes estan
donant el millor de les seves vides per nosaltres. I impertèrrits, en parlem molt poc, d’elles.
Ni els mitjans, ni els ciutadans,
clamem com correspondria
per la seva sortida de la presó o
el retorn al seu país. Dones
com són, les seves parelles i els
seus fills les necessiten. També
els seus amics i coneguts, els
catalans, en definitiva. Dies que

passen, sembla com si estiguessin caient en l’oblit. I no
pot ser. No han fet res i les volem a casa amb els seus; a Catalunya amb nosaltres. Aviat.
MIQUEL PUCURULL FONTOVA
Barcelona

Precarietat
b A les palpentes, i a la vista de
la tan complicada naixença
dels dos governs, el de Madrid i
el de Barcelona, la seva precarietat i el seu caràcter més
aviat de caire provisional podria
ser una bona notícia. S’han
acabat les majories absolutes i
hauran de deixar la picabaralla
caïnita i fer política. A les palpentes hauran de treure noses
que entorpeixen la normalitat:
buidar presons polítiques, encetar un diàleg breu i clar i, lliures de problemes i picabaralles
estèrils, transformar la precarietat en contracte definitiu…
anar per feina
JOAN MARTORELL I BARBERÀ
Matadepera (Vallès Occidental)
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La frase del dia

“No he volgut veure el vídeo [dels presos catalans]. No vull
contribuir a la denigració que pretén”
Carles Puigdemont, EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

Tribuna

De set en set

L’aparença i la realitat

Actors gens
secundaris

Lluís Muntada

Hèctor López Bofill. Professor de dret UPF

F

ins al 27 d’octubre del 2017 l’aparença en l’actuació del govern i de
la majoria independentista present a les institucions catalanes consistia a construir unes “estructures d’estat” que a partir d’aquell mateix dia es
van revelar en realitat febles o inexistents. El Senat va aprovar les mesures
a l’empara de l’article 155 de la Constitució i el govern espanyol va aconseguir
aplicar-les amb èxit de manera immediata i sense oposició. En el cicle que
obre la constitució del nou govern de la
Generalitat i la retirada de l’article 155
CE, al qual s’afegeix el canvi de govern
a Espanya amb l’assumpció del socialista Pedro Sánchez a la seva presidència, la dinàmica ha de ser la contrària:
aparentar en l’àmbit discursiu un projecte de reforma de l’actual marc constitucional mentre a la realitat es consoliden els factors de poder per fer efectiva la República.

conduir en diversos sentits favorables.
D’una banda, la ferotge oposició a Sánchez per part de la dreta espanyola que
ja s’està manifestant es podria traduir
(i l’independentisme hauria de treballar per acomboiar-ho) en un afebliment de l’aparell de l’Estat espanyol. Si
la lluita política que es pot desfermar
entre les diverses faccions penetrés en
les estructures administratives, judicials i de seguretat espanyoles la finestra d’oportunitat de l’independentisme s’obriria considerablement perquè
la resposta a un gest unilateral no seria
monolítica com a partir del 27 d’octubre.

LA SEGONA DE LES CIRCUMSTÀNCIES relleD’UNA ALTRA BANDA, SABEM que el govern

Rajoy estava disposat a recórrer a la
violència més extrema per impedir
l’efectivitat de la República. Ho està
també Sánchez? Comptaria Sánchez

EN AQUEST SENTIT, LA PRIMERA LLIÇÓ que

cal apuntar de l’experiència viscuda és
que el gros d’aquests factors de poder
no es podrà desenvolupar pel govern
Torra sense ser perseguit per l’aparell
de l’Estat. Per això són bàsics instruments com ara el Consell de la República o d’altres nuclis d’actuació exteriors
que, tot cabdellant una feina perfectament legal en el marc d’un ordenament
jurídic estranger o del dret internacional tant públic com privat, embastin
les estructures necessàries per assolir
el control del territori i de la població
del Principat, així com el reconeixement d’altres estats, en un nou moment decisiu susceptible de concretarse en un futur pròxim.
haurà de
complementar-se tenint present dues
circumstàncies rellevants que marcaran el debat polític dels pròxims mesos.
La primera és la feblesa del govern Sánchez, que l’independentisme pot re-

AL MEU PARER AQUESTA ACCIÓ

Sísif
Jordi
Soler

amb els mateixos suports dels ressorts
profunds de l’Estat, allò que ara es coneix pel deep state, per fer front a una
situació excepcional o més aviat es girarien contra ell si expressa una actitud més deferent cap a l’independentisme? Totes aquestes són dades que
cal començar a projectar fins i tot en un
escenari d’aparent normalització com
el que es podria obrir en les pròximes
setmanes. (Una normalització, tanmateix, que no serà completa fins que no
es resolgui el principal llegat de l’anterior violència exercida per l’Estat: els
presos i els exiliats.)

“
Les eleccions
europees i

municipals del 2019
poden impulsar
el gran salt que ja
no deixi dubtes
sobre el caràcter
clarament minoritari
de l’unionisme

vants que poden condicionar favorablement la culminació del procés és la
consolidació definitiva social i institucional de l’independentisme. En
aquest sentit, les eleccions europees i
municipals del 2019 poden impulsar el
gran salt que ja no deixi dubtes sobre el
caràcter clarament minoritari de l’unionisme. Però per completar aquest
quadre de la millor manera per als interessos de l’independentisme cal posar
ara mateix els màxims esforços en una
tasca que en aquests moments es presenta molt àrdua: assolir candidatures
unitàries de l’independentisme allí on
l’unionisme és més fort, és a dir, a Barcelona, la seva àrea metropolitana, la
ciutat de Tarragona i la línia de la costa
i la ciutat de Lleida. Com ho insinuen
totes les anàlisis electorals en aquestes
àrees, l’entesa entre les forces independentistes al marge dels seus programes
socioeconòmics és essencial per alçarse amb la victòria. Cal tenir ben present que la responsabilitat dels diversos dirigents en l’àmbit local és màxima perquè ens juguem, ni més ni
menys, que el projecte fins ara viscut
en l’elucubració davant la intransigència opressiva de l’Estat esdevingui, finalment, una realitat democràtica incontestable.

A

da Colau ha aprofitat la investidura
de Pedro Sánchez per
demanar “un gest humanitari: l’acostament
dels presos”. La postdemocràcia també és això: abaratir
drets humans tot pidolant “gestos humanitaris” que ja en la superfície de la
superfície eludeixen un sentit ple de la
justícia. És lògic que familiars i advocats
dels presos reclamin el trasllat dels presos a presons catalanes en compliment
d’una mesura tipificada. Però que un polític de primera fila com Ada Colau implori “l’acostament dels presos” quan estem parlant d’una presó preventiva alegal i d’unes instruccions judicials més
que sospitoses d’irregularitat –no ho dic
jo, ho diuen experts en dret penal–, és
com ruixar un gremlin amb una mànega
d’aigua: es multiplicaran, es multiplicarà
el mal, per molt que el mal intenti ser tunejat com a “gest humanitari”, perquè la
justícia serà bescanviada per una clemència ignominiosa. En aquest sentit les
dimissions democràtiques de l’esquerra
espanyola fortifiquen la degradació autoritària en què ens trobem. Aquí està l’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega (PSC),
disposat a lubrificar els pitjors tics en
contra de la llibertat d’expressió: comminant els ciutadans “a expressar-se en
l’àmbit privat”. Aquí està l’alcalde de Mataró, David Bote (PSC), ordenant que la
Policia Municipal, sense l’empara de cap
llei, revisi maleters dels cotxes i, en nom
de “la seguretat”, requisi arsenal independentista: llaços grocs i creus grogues. O aquí tenim el bucle tautològic de
Pablo Iglesias: “És evident que els consellers fugats o a la presó no poden exercir
com a polítics perquè físicament no estan allà [a Catalunya].” El present no podria estar més atapeït d’actors secundaris imprescindibles perquè l’aparat repressiu funcioni com funciona: a ple rendiment.
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El malentès
del gest
d’Hisenda cap
a Catalunya

La ministra
portaveu debuta
anunciant una
mesura que ja va
aplicar Rajoy

El català
recula als
Països
Catalans

El joves el parlen
més però la llengua
perd pistonada
entre les persones
més grans

Torra i Sánchez acorden
reunir-se en els pròxims dies
LA MONCLOA El president espanyol truca al president de la Generalitat i els seus gabinets fixaran la data RENÚNCIES El
govern insisteix a establir un diàleg “sense condicionants i sense límits” CONTACTES Torra i Iceta s’acosten amb les lleis socials
Odei A.-Etxearte
BARCELONA

Després de la primera reunió del nou Consell de Ministres, Pedro Sánchez va
acompanyar l’escenificació de l’intent de diàleg
amb Catalunya trucant a
Quim Torra. Els dos presidents van acordar reunirse en els pròxims dies, després que el mateix govern
espanyol fixés la data de la
trobada per abans de l’estiu. Els governs coincideixen en la urgència de fer el
primer pas, i ara els seus
gabinets fixaran la data
perquè el president de la
Generalitat viatgi fins a La
Moncloa. La voluntat per
parlar portarà els dos presidents a fer-se una fotografia que serà històrica
després de l’1-O, el 27-O i la
suspensió de l’autonomia,
però el punt de partida
amb què s’insten a trencar
el gel els allunya. Mentre
que des de La Moncloa insisteixen que el límit per al
diàleg és la Constitució espanyola, i consideren que
el dret a l’autodeterminació mai estarà sobre la
taula, des del Palau de la
Generalitat insisteixen
que volen “un diàleg sense
condicionants i sense límits”.
La conversa telefònica
arribava després dels contactes mantinguts per
missatge pels dos presidents i els seus gabinets.
La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, refermava ahir la voluntat de
Quim Torra d’obrir una
nova etapa de relacions
amb Pedro Sánchez que
no parteixi de cap renúncia. Una premissa que des
del Palau de la Generalitat
extrapolen també a una
buscada nova fase de con-

Miquel Iceta i Quim Torra, ahir, al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat ■ ANDREU PUIG

sensos que permeti obrir
joc en l’arc parlamentari
català en un moment
d’allunyament de la CUP,
que veu en el de Torra un
govern autonomista i s’ha
situat a l’oposició.
El president de la Generalitat va encetar ahir l’esperada tanda de contactes
amb els líders dels grups
amb una reunió amb el primer secretari del PSC, Miquel Iceta. Cs va impedir
que hi hagués una tanda
de reunions ortodoxa. Inés Arrimadas havia rebutjat desplaçar-se al Palau de
la Generalitat perquè a la
façana principal hi ha la
pancarta amb un llaç groc

per reclamar el retorn dels
presos polítics i els exiliats, i el govern es va negar a retirar-la. Torra va
contestar la carta d’Arrimadas de la vigília amb
una altra lletra. Li remarcava que no li demana que
renunciï a l’ideari del partit per “establir un diàleg
pausat i respectuós” i li reclamava, també, “una actitud menys crispada al
Parlament i en l’actuació
política”. El govern manté
que el llaç groc no és un
símbol ideològic ni partidista, sinó “a favor de la democràcia, la llibertat i els
drets de la ciutadania”.
Per Cs, només representa

“una part dels catalans”.
“Si el senyor Torra volgués
dialogar, estem segurs que
rectificaria i faria un gest,
però només busca confrontació”, li va respondre
Arrimadas. El PSC, que
també reclama “neutralitat” a l’espai públic, va criticar la posició d’Arrimadas davant de la necessitat
de treballar per una negociació. “No serà una pancarta el que impedirà el
diàleg”, va sentenciar Iceta.
Els socialistes catalans
no pretenen fer de mitjancers entre els governs català i espanyol. Tot i que
estan disposats a “facili-

Puigdemont: massa expectatives
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El 130è president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va
valorar positivament que els
presidents català i espanyol
es reuneixin els propers dies.
Seria una “molt bona notícia”,
va declarar a RAC1. Puigdemont, però, considera que el
govern del PSOE “ha generat
expectatives per damunt de
les seves possibilitats”. A
més, des de Berlín, el president destituït pel 155 va qualificar d’“irresponsable” la decisió d’Inés Arrimadas de no
reunir-se amb Torra per la
pancarta en defensa dels pre-

sos polítics i els exiliats que hi
ha a la façana de Palau.
Després que s’hagi fet pública la gravació d’Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Raül
Romeva, Puigdemont també
va revelar que existeix una
gravació d’ell a la presó alemanya de Neumünster que
s’ha intentat vendre a diversos mitjans. Ell, però, no les
ha vistes. Per Puigdemont,
les imatges dels seus companys al govern “denigren” les
figures dels presos i “normalitzen” una situació que considera “injusta”.
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L’APUNT

El nomenament de ministres era més una crida a la
calma del PP i de Cs que no una mà oberta. Les primeres intervencions de la portaveu del govern de l’Estat i
de la vicepresidenta Calvo, també. Ciutadans no deixa
de carregar contra Sánchez per haver-se doblegat davant els nacionalistes, malgrat que, més enllà d’acceptar els seus vots, no hi ha hagut cap gest, perquè el

Sánchez ja
‘zapateja’
Carles Sabaté

d’ahir sobre els comptes d’Hisenda no era res que no
preveiés el 155 i Rajoy ja ho va aplicar fa dies. Sánchez
comença fent de Zapatero, embolicant la troca, potser
perquè la ministra portaveu basca està acostumada al
seu sistema econòmic, ben diferent. Per això va haver
de trucar a Torra a la tarda per aclarir-li-ho. Benvingut
el diàleg, encara que sigui per desfer malentesos.

Les frases

—————————————————————————————————

“La democràcia [...] és
sobretot que les lleis
siguin respectuoses
amb la voluntat de la
ciutadania”
Quim Torra
PRESIDENT DE LA GENERALITAT
—————————————————————————————————

“El govern de Pedro
Sánchez ha generat
expectatives per sobre
de les seves
possibilitats”
Carles Puigdemont
130È PRESIDENT DE LA GENERALITAT
—————————————————————————————————

“Creiem en la relació
directa entre els dos
governs. El PSC està
disposat a facilitar el
que sigui”
Miquel Iceta
PRIMER SECRETARI DEL PSC
—————————————————————————————————

“Volem un diàleg
sense condicionants
i sense límits i això és
el que farem”
Elsa Artadi
CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA
—————————————————————————————————

“Si el senyor Torra
volgués dialogar,
estem segurs que
rectificaria i faria un
gest”
Inés Arrimadas
LÍDER DE CS
—————————————————————————————————

“Quan les persones
es transformen es
transformen les
actituds i els acords”
Isabel Celaá
PORTAVEU DEL GOVERN ESPANYOL

tar” els contactes, en cap
cas volen substituir una de
les parts. La trobada entre
Torra i Iceta va ser “cordial”, segons van admetre
el mateix primer secretari
del PSC i Artadi. Albiren
una primera possibilitat
d’acord en l’intent de recuperar algunes de les lleis
de contingut social suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional. Iceta
té clares les tres fases del
que hauria de ser un acostament definitiu: diàleg,
negociació i pacte. Torra i
Sánchez tot just estan disposats a explorar el primer. ■

La ministra d’Educació i portaveu de l’executiu espanyol, Isabel Celaá, ahir, a La Moncloa ■ EFE

Sánchez rebrà Torra amb
la “Constitució en una mà i
amb el diàleg a l’altra”
aCelaá subratlla que la situació dels presos a hores d’ara depèn del jutge
Llarena aAfirma que Borrell és un “bon far” per orientar la política catalana
Montse Oliva
MADRID

El president espanyol, Pedro Sánchez, va voler rebaixar les expectatives
que havia generat la primera reunió del Consell de
Ministres i la possibilitat
que es prenguessin acords
per impulsar una agenda
amb Catalunya. A banda
de l’embolic de la qüestió
financera, la portaveu Isabel Celaá va deixar clar
que en el restabliment de
les relacions entre els dos
governs, que implicarà
una trobada amb el president Quim Torra, es fixaran un límits molt definits; el rebrà amb “la Constitució en una mà i el diàleg a l’altra amb la voluntat
d’avançar”. I d’aquest escenari en queda exclòs el
dret a decidir.

Sánchez havia assegurat, tant el 2016 quan va
intentar ser investit president com en el recent debat de la moció de censura, que un dels fulls de ruta
que podrien marcar les futures negociacions amb la
Generalitat serien el plec
de peticions que tant Artur Mas com Carles Puigdemont havien presentat
a Mariano Rajoy. L’expresident popular s’havia
mostrat obert a parlar-ne
–sense cap avenç– amb
l’excepció del darrer punt,
la celebració d’un referèndum. La nova portaveu del
Consell de Ministres va
sentenciar que el límit establert pels seus antecessors es manté intacte i el
dret a l’autodeterminació
“quedarà absolutament
fora de discussió”.
En dies previs a la pri-

Les frases de Celaá

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

“Sabem que encara
hi ha ires arraconades
en algunes de les
parts, però volem
establir una nova
pantalla, el diàleg”

“El principal
problema en aquest
moment és la
integritat territorial. El
gran objectiu és
normalitzar”

mera reunió del nou gabinet, Sánchez i part del seu
equip s’havien fixat el restabliment de la “normalitat” institucional amb Catalunya com una de les
prioritats i, de fet, algunes
fonts asseguraven que la
primera trobada del nou
president espanyol podria
ser amb el català i fins i tot
no descartaven que se celebrés en els propers quinze dies. Ahir, Celaá, després de subratllar que el

principal problema que té
ara l’Estat és el de la “integritat territorial”, encabia
la reunió en una tanda que
Sánchez mantindrà amb
els governs de tots els territoris, amb els líders de
tots els partits i amb els
agents socials, alhora que
restava importància a l’ordre amb el qual es pogués
produir la trobada, sense
garantir, doncs, que pogués ser dels primers a
passar pel seu despatx de

La Moncloa. “Dependrà de
l’agenda del president
Sánchez”, apuntava.
La primera roda de
premsa de la portaveu del
Consell de Ministres va estar capitalitzada per la
qüestió catalana, si bé és
cert que Celaá va deixar
entreveure que en la reunió d’estrena del gabinet
no es va anar més enllà de
línies generals i simples
declaracions d’intencions.
I, de fet, defugia les preguntes més concretes,
com ara si està prevista
una distensió de les posicions del govern espanyol
envers les setze lleis catalanes –de caràcter social–
que són al TC, més enllà de
garantir que se seguirà
l’ordenament jurídic.
En aquesta sentit, la
també ministra d’Educació va avançar que en els
propers dies la ministra de
Política Territorial, Meritxell Batet, farà una compareixença pública per
anunciar un plec de mesures al voltant de l’agenda
catalana, si bé no va especificar en quin format ni
amb quines prioritats. La
portaveu, si més no, va insistir que l’estratègia per
definir les relacions amb la
Generalitat serà liderada
per Sánchez i serà compartida de forma “transversal” pel govern.
“Un bon far”
Així, davant les crítiques
dels grups independentistes per la virulència mostrada en diferents compareixences pel veterà socialista Josep Borrell, Celaá
també va voler subratllar
el paper cabdal que el nou
govern atorga al ministre
d’Afers Exteriors, del qual
va dir que “és un bon far
per continuar orientant la
política catalana”.
Tampoc hi va haver cap
avenç pel que fa a la situació dels presos polítics que
es troben als centres penitenciaris madrilenys i la
reivindicació perquè siguin traslladats a Catalunya, prop de les seves famílies. En aquest punt,
Celaá va puntualitzar que
es tracta de presos preventius i que, per tant, la seva
situació depèn del jutge
Pablo Llarena. “Hem de
respectar els temps.” ■
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portaveu del govern de Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo,
ja havia dit l’11 de maig
que passaria el que ara
passa. “Ja vam dir que
Sánchez va negociar als
despatxos el que no va obtenir a les urnes. Avui comencem a veure el preu de
la negociació. És urgent
que el president vingui al
Congrés a explicar les concessions a independentistes i proetarres”, va avisar
el portaveu del PP al Congrés, José Antonio Bermúdez de Castro, obviant que
Méndez de Vigo li treia la
raó ara fa un mes.
A Ciutadans, l’altre firmant que va votar que això fos així, Inés Arrimadas
no hi reconeixia el que el
seu grup va pactar amb el
PP i el PSOE al Senat i, en
canvi, hi veia una revelació. “Hem trigat molt poc
temps a descobrir a canvi
de què els independentistes van donar suport
La portaveu Isabel Celaá suggeria un aixecament del control a la Generalitat rectificat més tard per Hisenda ■ BALLESTEROS / EFE

‘Gest’ inexistent
de Pedro Sánchez
aPresenta com a gràcia la fi del control setmanal que ja va pactar amb el PP i
Cs que acabés en expirar el 155 aLes finances tornen al FLA ‘ad hoc’ del 2015
a Hisenda corregeix la portaveu a Aragonès: “Ja paguem sense permís”
David Portabella
MADRID

La portaveu del govern de
Pedro Sánchez, Isabel Celaá, va debutar ahir amb
un anunci presentat com
a gest amb Catalunya.
“Hem donat instruccions
als bancs perquè el govern
de Catalunya pugui abordar els pagaments que corresponen a un govern autonòmic sense necessitat
de passar per la supervisió
de la Hisenda d’Espanya”,
va dir Celaá al primer Consell de Ministres. Tot i que
suggeria un aixecament
total del control, Hisenda
va corregir-la hores després aclarint que el gest és
la fi del control setmanal
de factures que havia d’expirar amb la fi del 155 perquè així ho van voler el
PSOE, el PP i Ciutadans al
Senat. La gràcia de Sánchez, doncs, és l’acte degut que ja garantia l’expresident Mariano Rajoy i
que, tal com estava pre-
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“Donem la instrucció
als bancs perquè el
govern abordi els
pagaments sense
necessitat de la
supervisió d’Hisenda”

“La Generalitat
continua subjecta als
mecanismes de
control de despesa a
què estan sotmeses
comunitats del FLA”

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“El gest no significa
que l’Estat no estarà
informat d’eventuals
partides [destinades a
la independència]”

“S’elimina el vistiplau
previ a formalitzar el
pagament que feia
Hisenda amb el 155”

Isabel Celaá

Comunicat del Ministeri
d’Hisenda

PORTAVEU DEL GOVERN ESPANYOL

vist, suposa el retorn de les
finances catalanes a la situació del 2015 amb el
Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA).
La desaparició del 155,
com ja va informar aquest
diari, retorna la Generalitat al novembre del 2015,
en què un govern de Rajoy
en funcions va obviar els límits que dicta la Constitu-

ció en períodes en funcions –article 101– i va
crear un finançament ad
hoc per a Catalunya amb
una “condicionalitat reforçada” i més estricta que
la del primer FLA del juny
del 2012. Però Celaá, que
és basca i va ser consellera
d’Educació del 2009 al
2012 en un territori on hi
ha el concert econòmic, no

va saber explicar
ahir quin control
desapareixia en el
cas de la Catalunya que es finança pel règim comú, i fins i tot va
mostrar
sorpresa
quan se li enumeraven les
successives intervencions
des del FLA creat el 2012
per Cristóbal Montoro fins
al seu enduriment del
2015 i la tutela total del
155 de l’any 2017.
En un comunicat vespertí, Hisenda corregia la
portaveu Celaá per haver
suggerit l’aixecament de
tots els controls. “La Generalitat continua subjecta
als mecanismes de control
de la despesa a què estan
sotmeses les comunitats
adherides al FLA”, rebatia
el ministeri de l’andalusa
María Jesús Montero.
“S’elimina el vistiplau previ a la formalització del pagament que estava realitzant el Ministeri d’Hisenda des de l’aplicació de l’ar-

ticle 155”, afegia Hisenda.
El vicepresident econòmic català, Pere Aragonès, va aclarir que l’anunci
de la portaveu de Sánchez
no era cap novetat, sinó
“un
fet
automàtic”.
“Aquesta setmana ja hem
fet pagaments sense demanar permís a ningú”, va
confessar Aragonès.
El preu, segons el PP i Cs
Des del PP i Cs, els partits
que al Senat van votar
amb el PSOE el retorn al
FLA del 2015 tan aviat
com expirés el 155 perquè
el control setmanal del setembre del 2017 hi quedava subsumit, van posar el
crit al cel. I ho van fer ignorant que fins i tot el ja ex-

a Sánchez en
la moció de censura: a canvi que els deixessin via lliure per fer el que vulguin
amb els diners de tots els
catalans i de seguir amb el
seu pla il·legal amb els diners de tots nosaltres”, va
interpretar Arrimadas.
Tot i que la fi del control
previ i setmanal era el previst i que Celaá es vanta
que l’Estat estarà “informat d’eventuals partides”
destinades a la independència, el PP i Cs fan pinya
per forçar la compareixença de Sánchez al Congrés
perquè expliqui el que, en
definitiva, va acordar amb
ells al Senat i que ara els ha
sobtat i alarmat. ■
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El jove del CDR d’Esplugues,
nou exiliat per la repressió
a Fa arribar una carta al seu grup de suport i demana l’assistència a la manifestació convocada per demà
davant de l’ajuntament d’Esplugues a Onze investigats pels talls de l’AP-7 i l’N-II del mes de març
E.G.P.
BARCELONA

L’Adrià, el jove d’Esplugues de Llobregat membre
del CDR local acusat de sedició, rebel·lió i pertinença
a grup terrorista, i en crida
i cerca, va anunciar ahir
que ha marxat a l’estranger i que, “tot i la por que
sent”, està bé. Gairebé dos
mesos després de fugir de
casa seva i de no tenir cap
notícia d’ell, els membres
del seu grup de suport
(AdriEtVolemACasa) van
fer pública ahir una carta
de l’Adrià on denuncia la
repressió a què és sotmès i
on assegura que la por que
ha sentit des que, el 10
d’abril passat, la policia es
va presentar a casa seva,
s’ha transformat “en por a
la indiferència”.
A la carta, el jove, de 25
anys, també fa una crida
a participar en la manifestació convocada demà,
diumenge, a les cinc de la
tarda, a la plaça de l’Ajuntament d’Esplugues per
denunciar la seva situació

Membres dels CDR concentrats al març a l’ AP-7 i l’N-II als Hostalets de Llers ■ MANEL LLADÓ

La data

—————————————————————————————————

10.6.18
Hi ha convocada una manifestació a les cinc de la tarda
davant de l’ajuntament d’Esplugues contra la repressió.

i la persecució de què són
víctima ell, la Tamara Carrasco i els membres dels
CDR “per protestar pacíficament”. “Us animo a sortir aquest diumenge a les
cinc de la tarda fins a
l’ajuntament d’Esplugues
per denunciar l’arbitrarietat i la desproporcionalitat
dels fets que se m’imputen

i per deixar ben clar que la
seva repressió no ens farà
callar”, diu en l’escrit.
Al cartell de la manifestació de demà, s’hi pot llegir que “des de la matinada
del 10 d’abril un veí d’Esplugues, perseguit pel règim del terror, s’ha vist
obligat a desaparèixer,
deixant enrere família,

amics i totes les entitats i
col·lectius en què participava”.
El grup de suport de
l’Adrià ha demanat adhesions a través de Twitter
amb el lema “Adri, et volem a casa” i ha fet una
penjada massiva de cartells per difondre la convocatòria de la manifestació. Entitats de Cerdanyola, Santa Perpètua de Mogoda, Cornellà de Llobregat, Molins de Rei, Sant
Joan Despí o Martorell, i
músics, cantants i particulars s’han afegit a la proposta i han enviat fotografies i vídeos de suport al jove exiliat.
D’altra banda, onze persones seran investigades
pels talls de l’autopista
AP-7 i la carretera N-II del
27 de març a l’Alt Empordà, segons va informar
ahir el CDR, que ha convocat una concentració dilluns a les vuit del vespre a
la plaça de Vi de Girona
per presentar una campanya de solidaritat amb els
investigats. ■

L’ACM vol que s’eliminin
els límits a la despesa
a Saldoni demana a

Sánchez que derogui
la llei que regula els
comptes municipals

Redacció
BARCELONA

El president de l’Associació Catalana de Municipis
(ACM), David Saldoni, va
reclamar ahir al nou govern espanyol que demostri que “té confiança” en el
món local i derogui la llei
de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) i modifiqui també la llei de sostenibilitat financera.
Aquestes dues normes,
va denunciar Saldoni, “li-

miten les competències
dels municipis i coarten la
seva autonomia”. Així ho
va anunciar el president
de l’entitat, un cop va finalitzar ahir la reunió del comitè executiu de l’ACM celebrada a Sant Climent de
Llobregat. Saldoni considera que “no és normal”
que el govern espanyol no
confiï en la institució més
propera als ciutadans, “la
que està al peu del canó”,
dient als consistoris “com
han de gastar els seus recursos”. “No pot ser que el
govern espanyol ens digui
en què podem aplicar el
nostre superàvit o si podem fer o no una inversió
que creiem important per
als veïns”, va afegir. Quant

a la derogació, Saldoni
creu que no hi hauria d’haver obstacles ja que tots els
grups parlamentaris, excepte el PP i Ciutadans, es
van comprometre el 2015
a derogar la llei si arribaven al govern. “Ara és el
moment de fer efectiu
aquest compromís perquè
els ajuntaments volem tenir plena capacitat de les
nostres competències.”
Saldoni va apuntar que el
2014 més de 2.300 ajuntaments de tot l’Estat (850
de catalans) van presentar un recurs al Constitucional per demanar la nullitat de la LRSAL.
D’altra banda, i pel que
fa als primers passos del
nou govern català, Saldoni

Puigcorbé deixa
de ser regidor
a Barcelona
L’actor Juanjo Puigcorbé va
presentar ahir la dimissió com
a regidor de l’Ajuntament de
Barcelona i com a diputat delegat de Cultura de la Diputació. Puigcorbé va enviar una
carta al grup municipal d’ERC
en què agraeix el suport i la
col·laboració de totes les persones amb què ha treballat
durant els darrers tres anys.
L’actor afirma que plega “per
motius personals” i hi afegeix
que ha estat “una satisfacció i
un honor” servir la ciutat i el
país “treballant intensament
per la cultura”. El ja exregidor
confia que la feina feta haurà
contribuït “ni que sigui modestament” a millorar i dinamitzar el món de la cultura.
■ REDACCIÓ

Fortuny, nova
alcaldessa
de Sant Cugat
Sant Cugat del Vallès té des
de dijous nova alcaldessa,
Carmela Fortuny, que fins ara
havia estat tinenta d’alcaldia
de Presidència, Cultura i Promoció de la Ciutat. La renúncia de Conesa es va fer efectiva en el mateix ple. La nova
alcaldessa va assolir la majoria del ple amb 11 regidors,
seguits de la CUP, Cs i ERC,
amb tres cadascun. ICV-EUiA
en té dos i el PSC i el PP, un
cadascun. Fortuny ja ha avançat que continuarà amb el pla
de treball endegat per Conesa
i que té com a actuacions
el nou teatre de la Unió, l’institut Leonardo de Vinci, l’escola
La Miranda i noves promocions d’habitatge.
■ REDACCIÓ

Desbordem, nous
adversaris de
Colau i Domènech

El president de l’ACM, David Saldoni, al centre de la taula,
durant la comissió executiva de l’associació ■

els va qualificar “d’esperançadors”, perquè la secretaria del món local queda en “un lloc preeminent”
en passar a dependre de

Presidència. A més a més,
troba molt positiu que ja
s’estigui treballant per revertir els efectes de les mesures de l’article 155. ■

Els impulsors del manifest
Desbordem, corrent intern
dins els comuns, es presenten
amb llista pròpia a les eleccions a la direcció de CatComú, que s’han de celebrar entre el 29 de juny i el 2 de juliol.
L’objectiu es posar sobre la
taula “una iniciativa inconformista per mobilitzar les veus
desobedients i rupturistes
existents dins l’organització”.
En una nota de premsa, el
moviment que lideren la diputada al Congrés Sònia Farré i
l’activista Sandra Ezquerra es
fa seus els documents fundacionals de Catalunya en Comú però en destaca l’obertura
d’un procés constituent, mesures per al repartiment del
treball i la lluita contra l’especulació financera com una auditoria del deute. ■ REDACCIÓ

