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(plantilles, mitges...)

M.P. Roca i Albero
ORTOPÈDIA - HOMEOPATIA - DIETÈTICA - DERMOFARMÀCIA

FÓRMULES MAGISTRALS - ANÀLISIS DE SANG

C/ Nou, 1 / La Riera, 78 - 08301 MATARÓ - Tel. 93 790 19 57

CONFLICTES · L’aturada dels
treballadors de Ryanair i dels
taxistes fa albirar jornades
complicades a la capital catalana

Turisme a l’alça
tot i les vagues
INCREMENT · Les agències
venen un 10% més de viatges
que l’any passat i es preveu que
els viatgers gastin un 5% més

NACIONAL P6,7

Un veí capcot davant les grans destrosses provocades pel foc a la localitat grega de Mati ■ EFE

EUROPA-MÓN P18,19

Almenys 74 morts en els grans incendis que assetgen Atenes

El foc devasta Grècia

La mesa del Parlament ho
atribueix a una decisió dels
serveis de la cambra

Retiren el sou
als diputats
suspesos

El TSJC prohibeix
l’estelada als
llocs públics
Sentencia que qualsevol
símbol polític situat a 
l’espai públic és “il·legal”

P15,8

Aposta d’estabilitat per
al govern de Sánchez

Nacional P10

Artadi, però, la supedita al fet que hi
hagi un avenç en el diàleg amb el PSOE

Nacional P16

Gavín, Sanz i Saura, ahir en la roda de premsa ■ ACN

La Sagrera no estarà
enllestida el 2020

El procés no és  
cap amenaça per 
a la convivència
Ho revela una enquesta que situa en el
70% els catalans que la consideren bona

Nacional P13
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incident que es
va produir fa

pocs dies a la plaça
Major de Vic, amb un
conductor fora de si
disposat a envestir

creus grogues i tot allò que se li fiqués
al davant, ha tornat a situar al damunt
de la taula l’existència de grups i per-
sones que fa temps que actuen de ma-
nera descontrolada, en alguns casos
agredint directament les persones. Les
actuacions sempre surten del mateix
costat. Fa pocs mesos, el fotoperiodis-
ta Jordi Borràs, que s’ha acabat con-
vertint en una víctima d’aquestes ac-
tuacions ultres, va presentar un infor-
me en què s’alertava sobre l’augment
de la violència en les manifestacions
convocades pels nacionalistes espa-
nyols a Catalunya en contra de la inde-
pendència. Entre el 8 de setembre i l’11
de desembre del 2017 va comptabilit-
zar 139 actes, 86 dels quals amb un
component d’agressió física. La major
part d’aquestes agressions han estat
silenciades per la premsa espanyola i
no han estat denunciades de manera

rotunda per l’unionisme democràtic,
que, contràriament, viu obsedit a ali-
mentar la imatge d’un país fracturat i
d’una pressió asfixiant a tot aquell que
no es mostra favorable a la indepen-
dència.

En tot cas, val la pena realçar la re-
acció dels sobiranistes i la capacitat de
la immensa majoria de la gent per
mantenir la serenitat, per no caure en
les provocacions, que es produeixen al
carrer però també al saló de plens del
Parlament. I que, òbviament, cerquen
alimentar la imatge d’un país fracturat,
al límit de la confrontació civil. Des del
primer moment, un dels elements de-
finitoris del procés sobiranista ha estat
la capacitat per mobilitzar-se de ma-
nera cívica. Any rere any, hem sortit
milions de persones al carrer i no s’ha
produït ni el més mínim incident. Ha
estat, a més a més, una actitud que ha
meravellat el món sencer i que, de ben
segur, ens ha fet guanyar un munt de
complicitats i de comprensió entre
aquells que ens miraven amb reticèn-
cia. No ens encomanem de la follia ni
la violència dels altres.

L’

Keep calm
Pere Bosch Cuenca

No caure
en el parany

Hi ha qui cerca,
deliberadament, alimentar i
traslladar la imatge d’un país
fracturat al límit de
la confrontació civil

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.Punt de Vista
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Fer

scric aquesta ombra després
d’assistir a l’enterrament de
Quim Garriga, catedràtic emèrit

d’història de l’art modern de la Univer-
sitat de Girona. Un home savi i afable
que sempre va mantenir un entusias-
me vivíssim, reflectit generosament
en les seves classes i els seus textos,
per les obres del Renaixement, sobre-
tot, i del Barroc. Les coneixia com si
fossin de casa seva. Amb una actitud
profundament democràtica en el trac-
te amb els altres i en la transmissió
dels coneixements a tothom qui els
volgués rebre, ens regalava la seva sa-
viesa sense vantar-se’n. Recordo que,
mentre redactava la meva tesi docto-
ral sobre Agnès Varda, va ajudar-me
identificant, amb l’únic referent d’una
imatge borrosa capturada d’una còpia
en DVD de Les glaneurs et la glaneu-
se, un autoretrat poc conegut de Rem-
brandt que la cineasta mostra en el
film a través d’una postal: Autoretrat
amb gorra i cadena d’or. A més, hi va
afegir un altre regal en el seu correu:
“Trobo una notícia sobre que la pintu-
ra en qüestió se superposa a un retrat
femení pintat uns quinze anys abans.

E

Per tant es tractaria d’una tela reapro-
fitada, un detallet que possiblement li
agradaria a la Varda, no? Espero que
la informació et sigui útil. Buon lavo-
ro.” Descansi en pau.

La mort de Quim Garriga, que en-
fosqueix la lluminositat de l’estiu,
m’ha fet pensar en un llibre de Fran-
cesc Parcerisas que, commovent-me,
he llegit recentment: Un estiu, una
elaboració del dietari que el poeta va

escriure a l’estiu del 2014 en què van
morir dos amics seus (l’editor Jaume
Vallcorba i el novel·lista, assagista i
traductor Manuel Serrat Crespo) i dos
més (el filòleg Josep Miquel Sobrer i el
poeta i hel·lenista Carles Miralles) pa-
tien una malaltia que va causar la seva
mort mesos després. Quatre homes de
lletres.

Parcerisas sent tristesa per la ma-
laltia i la pèrdua dels amics mentre
disfruta dels plaers de l’estiu, banyant-
se al mar i plantant la seva cadireta a
la platja, i del temps per llegir i relle-
gir. Comenta les seves lectures amb
esperit lliure sentint-se membre d’una
espècie en extinció per a la qual la lite-
ratura és fonamental. Però no en fa
una exhibició vanitosa i tampoc fa
aquella mena de discursos sobre la
mort de la Cultura pronunciats des de
l’arrogància intel·lectual i fins la supe-
rioritat moral. Com en Quim Garriga
en relació amb l’art, per Parcerisas la
literatura es barreja amb la vida i l’en-
riqueix, de manera que origina un de-
sig de transmissió d’un llegat que pot-
ser algú recull. Amb aquest esperit
aniré pujant als Cims borrascosos.

“Parcerisas sent
tristesa per la
malaltia i la pèrdua
dels amics mentre
disfruta dels plaers
de l’estiu, del temps
per llegir i rellegir

Imma Merino

La mort en la plenitud de l’estiu

Ombres d’Estiu
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s veu que aquesta setmana pro-
met. Que, com que els treballa-
dors de Ryanair fan uns dies de

vaga i després venen els d’Iberia al
darrere, aquests pròxims dies poden
ser un caos al Prat. Com l’any passat,
vaja. I com fa dos anys. I probable-
ment com en fa tres. Un any els con-
troladors, després els pilots, el perso-
nal de terra, el de neteja i així anar
fent. I no pateixin, que, si no és això,
després hi ha allò de la vaga dels con-
troladors de Marsella o les inclemèn-
cies meteorològiques. I tu palplantat,
allà fent cua, amb els bitllets a la mà, o
al mòbil, i esperant que et toqui la lote-
ria que el teu vol surti a l’hora. No co-
nec pràcticament ningú que els dar-
rers mesos o anys no hagi tingut un in-
cident aeri. I saben què és el més trist?
Que ens hi hem acostumat. Ets allà es-
perant, a punt d’embarcar, i t’anun-
cien que el teu vol s’ha endarrerit, o
que s’ha anul·lat, i no hi pots fer res.

E “Siguin positius:
pensin que aquests
dies Ryanair, Iberia,
Vueling i Aena els
serviran anècdotes
que podran explicar
durant molts anys

Et sents impotent, indefens, indignat,
inútil, i no sé quants adjectius més
que comencen per i, i no hi pots fer
res. Planifiques el viatge amb temps,
pagues religiosament, i després et que-
des allà, palplantat, a la terminal, mi-
rant-te els del costat i esperant aque-
lles explicacions que no arriben mai.
No els vull pas atabalar, jo, perquè ca-

dascú se sap els seus, però els darrers
mesos m’han anul·lat algun vol quan
estava a punt d’embarcar (i sense do-
nar-me cap alternativa clara) i he so-
fert endarreriments inexplicables (ells
en diuen “per problemes d’operativi-
tat”, que és no dir-te res) que m’han fet
passar deu, dotze i catorze hores fent
cafès i més cafès a l’aeroport de torn.
Abans, havent dinat, quan algú expli-
cava alguna anècdota sobre la mili, tot-
hom s’hi afegia. Ara el caos aeropor-
tuari, els vols cancel·lats i endarrerits
ho han substituït. Tothom explica la
seva anècdota, i les sobretaules amb
anècdotes de la mili ara són sobre els
vols. Provin-ho. Expliquin un cas i veu-
ran com tothom en té més. És l’únic
positiu d’aquests dies: Ryanair, Iberia
o Vueling els serviran anècdotes per
als pròxims anys. Trist consol. Nosal-
tres, impotents i indefensos, i l’admi-
nistració gesticulant però mirant-s’ho.
I l’any vinent parlarem del mateix.

Impotents i indefensos
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Les cares de la notícia

El programa de la patronal vallesana que té per
objectiu facilitar la gestió dels tràmits per traspas-
sar i recol·locar negocis i empreses és molt inte-
ressant de cara a la supervivència del teixit indus-
trial i empresarial i lògicament és positiu que l’es-
tengui a tot el país.

DIRECTOR DE L’ICIP

El teixit empresarial

La gran majoria dels catalans considera que la
convivència i la seguretat a Catalunya són bones i
no percep problemes ni amenaces greus. Aquesta
és la principal conclusió de l’enquesta sobre segu-
retat realitzada per l’Institut Català Internacional
per la Pau (ICIP).

-+=

-+=

Tragèdia a Grècia
Alexis Tsipras

La seguretat, a enquesta
Xavier Masllorens

-+=

Antoni Abad

El primer ministre grec va tornar urgentment a
Grècia des de Bòsnia per gestionar l’onada d’in-
cendis al seu país, tres dels quals al voltant d’Ate-
nes, que en poques hores han provocat una cin-
quantena de morts i més d’un centenar de ferits,
a banda dels danys materials.

PRIMER MINISTRE DE GRÈCIA

PRESIDENT DE LA CECOT

Tot indica que aquest estiu,
un altre cop, hi tornarà a ha-

ver problemes importants a l’aero-
port del Prat, com a conseqüència
de conflictes laborals. En aquesta
ocasió se sumen les vagues convo-
cades per als pròxims dies pel per-
sonal de terra d’Iberia i els tripu-
lants de cabina de Ryanair, amb una
successió no explicada de retards i
cancel·lacions en els vols de Vue-
ling. Plou sobre mullat. L’estiu pas-
sat va ser la vaga del personal de
seguretat d’Eulen i la falta de poli-
cia en els controls; l’anterior, el caos
provocat per la saturació de Vue-
ling, i abans, l’ocupació de pistes del
personal de terra o la vaga de con-
troladors. Els actors canvien però la
representació és la mateixa.

La legitimitat de les reivindica-
cions laborals dels treballadors i de
la defensa dels interessos de les
empreses no està en dubte, però
tampoc hauria d’estar renyida siste-
màticament amb el dret de desenes
de milers de ciutadans que en
aquestes dates necessiten fer ús de
l’aeroport per iniciar unes vacances,
ni tampoc hauria d’impactar negati-
vament com una gota xinesa sobre
la imatge de Barcelona com a desti-
nació turística, amb tot el que com-
porta. Empreses i treballadors hau-
rien de ser més sensibles a aquesta
realitat i ser capaços d’assolir
acords abans de produir el perjudici.

La responsabilitat última, però,
és del govern espanyol, que no fa
gran cosa per evitar aquest caos re-
current i s’obstina a gestionar l’aero-
port de Barcelona com una instal·la-
ció secundària, a pesar que el seu
creixement anual i el volum de pas-
satgers l’han convertit de fet en un
aeroport internacional de primer ni-
vell, amb unes necessitats objecti-
ves d’inversió, personal i serveis. És,
doncs, una política erràtica i insoste-
nible i cal exigir al Ministeri de Fo-
ment que la canviï o que traspassi a
la Generalitat la gestió de l’aeroport.

El caos de
cada estiu

EDITORIAL

http://epa.cat/c/onehm3
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De reüll
Carme Vinyoles

Ronaldo i el
sòl enganxós

mb una senzilla regla de tres ens en podem fer una
idea: L’esplèndida propina de 20.000 euros deixada

en un resort de luxe per Cristiano Ronaldo, que s’endurà
30 milions per temporada a la Juve, és com si qualsevol
de nosaltres que arribéssim a un sou de 30.000 euros,
en lliuréssim 20 després de gaudir d’unes gratificants
vacances. Semblances a part, 20.000 euros donen per a
molt. Per exemple, allunyarien el fantasma de la pobresa
a una família de dos adults i dos fills –el risc de caure-hi
se situa al voltant dels 17.000 euros anuals–. I la pobresa

al nostre país persevera i castiga la
infància, les dones, el treball precari
i les llars monoparentals, segons el
darrer informe de les entitats
catalanes d’acció social (ECAS) que
relaciona els efectes emocionals i
sobre la salut que comporten les
privacions materials de llarga
durada. El peix que es mossega la

cua, un bucle d’impotència, baixa autoestima i malaltia
relatat pels diferents testimonis, mentre Teresa Crespo,
vocal d’ECAS, denuncia l’actual sistema de protecció de
“pal·liatiu, poc preventiu i insuficient”. Per una banda,
Ronaldo, estrella feliç a qui cap paparazzi va violar el
paradisíac descans tot i que a posteriori el seu generós
agraïment faria la volta al món. Per l’altra, el desesper
mut dels qui resten atrapats en el sòl enganxós de la
desigualtat on es passa fred, gana, vergonya i soledat... i
ECAS esforçant-se per donar-los veu, rostre i dignitat.
Una monumental fractura que no solda cap propina.

A

La propina de
20.000 euros
allunyaria de
la pobresa
una família
amb dos fills
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Joan Josep Nuet, secretari
tercer del Parlament, afirma en
una entrevista a El Punt Avui:
“No soc independentista ni
me’n faré. No estic per caure”

10
anys

20
anys

El candidat demòcrata
nord-americà, Barack Obama,
fa història a Berlín, acollit per
un extraordinari entusiasme
popular.

El Suprem adverteix que encara
no ha fixat la sentència del cas
Marey. El PSOE vincula la
filtració a les interferències del
PP en el procés.

Entrevista a Nuet Discurs d’Obama Cas MareyTal dia
com
avui fa...

es dels savis
grecs sabem que

vivim en dualitat. Som
cos, i som ànima. Pla-
tó concebia el cos
com una presó de

l’ànima: l’ésser humà té cos, però és,
en essència, una ànima, que pot tras-
passar el límits del cos i ser preexistent
a ell. O posterior. Confondre cos i àni-
ma com una mateixa cosa és limitar la
naturalesa humana i no entendre’n la
seva dimensió essencial. La missió de
la filosofia, segons Plató, era alliberar
l’ànima mitjançant el coneixement.

La missió que s’ha autoimposat ara
el govern espanyol de Pedro Sánchez
és treure el cos de Franco del Valle de
los Caídos. Una polèmica orgànica i
corpòria perquè les restes en descom-
posició d’un individu que va fer assas-
sinar i engarjolar milers de persones i
va dirigir durant 40 anys l’Estat espa-
nyol de manera autoritària donin un
color progressista al nou govern socia-
lista per un costat, mentre per l’altre
no mogui un dit per aturar els atacs de
naturalesa feixista contra les creus
grogues ni per aturar el setge de fis-
cals i jutges contra polítics indepen-
dentistes, càrrecs i dirigents d’associa-
cions que no van cometre violència.
És molt lloable netejar l’anomalia
que significa un cos putrefacte en un
espai convertit en l’únic mausoleu de
glorificació feixista que es manté en
l’Europa democràtica del segle XXI.
Deu fer de molt mal explicar a l’exte-
rior, on, des de les porres de l’1 d’octu-
bre i en general la manera d’abordar
l’assumpte català, alguns s’han co-
mençat a preguntar què caram ha
passat a Espanya des de la mort del
dictador fins ara, i si el franquisme està
realment enterrat o encara hi perdura
la seva ànima.

Però una cosa és el cos de Franco i
una altra l’ànima del franquisme, que
no va ser objecte de cap desinfecció
(paraula de moda entre alguns minis-
tres) en el moment de fundar el règim
del 78. Una ànima autoritària, de cort,
fidelitats i jerarquia, i que posa la nació
espanyola, els seus mites i la seva uni-
tat davant dels drets civils més ele-
mentals. L’ànima és preexistent al cos,
com ho és el nacionalisme espanyol
d’on va sorgir Franco, i el sobreviu, im-
pregnant d’autoritarisme els principals
aparells de l’Estat quan es tracta de
defensar la seva indivisible nació, des
de la casa reial fins al jutge Llarena,
passant pel paio que creua a tota velo-
citat una plaça de Vic. Si volen desin-
fectar el franquisme, tenen feina.

D

Full de ruta
David Marín

Desinfectar
el franquisme

“La laïcitat
manté l’Estat al
marge de la religió;
el laïcisme l’hi posa
en contra

a primera condició per opinar o
prendre partit sobre un tema és po-
sar-nos d’acord sobre el contingut

de les paraules. Només així sabrem sobre
què parlem. Entre nosaltres hi ha molta
confusió sobre tres maneres de concebre
les relacions entre les religions i l’Estat.
La laïcitat és una solució original francesa
a les grans tensions existents quan es va
trencar el monopoli catòlic i va néixer el
pluralisme religiós. Tot el segle XIX fran-
cès està ple de conflictes religiosos fins
que una llei de 1905 va establir la comple-
ta separació entre les religions i l’Estat. Hi
ha llibertat de culte, però no es reconeix
cap funció social a les religions. Són quel-
com privat dels creients, perquè l’espai
públic i reconegut és tot allò, i només allò,
que és comú a tots. L’Estat és absoluta-
ment neutre en matèria religiosa; no li
concerneix. No hi pot haver, per tant, cap
cooperació o conveni amb les religions.
Simplement es toleren. L’escola pública
és el “santuari de la laïcitat” i ha de ser
neutra i ensenyar el que és científica-
ment provat, i prou.

EL LAÏCISME, en canvi, pren clarament par-

L tit contra tot el que és religiós. Hi ha dos ti-
pus de crítiques. Uns creuen que la religió,
per la seva pròpia essència, és irracional,
obscurantista i l’origen de tots els fanatis-
mes. Seria un subproducte que s’hauria
d’ajudar que desaparegués i, com a mínim,
que fos molt controlat. Uns altres afirmen
que tota religió impedeix la llibertat real, és
un obstacle al progrés, al pluralisme i la de-
mocràcia; no pot conviure amb la moder-
nitat. Tendeix, per tant, a restringir el dret
a l’expressió religiosa i es decanta vers una
subtil, o no, intolerància religiosa.

L’ACONFESSIONALITAT accepta la separa-
ció entre Estat i religions i la llibertat reli-
giosa i de consciència, com en la laïcitat;
però sí que reconeix el fet religiós i les reli-
gions com un fet social que s’ha de tenir
molt en compte. La ciutadania no seria un
fet igual per a tothom, sinó que és comple-
xa perquè té en compte les diferència de
religió, llengua, cultura, raça, sexe, etc. No
es tracta, per tant, d’esborrar de manera
simplista les diferències en la vida pública,
sinó d’acceptar la complexitat i de gestio-
nar i articular la diversitat de manera equi-
tativa, segons les necessitats de cadascú.
Hi haurà, per tant, la necessitat de coope-
ració o convenis amb les religions.

L’ACONFESSIONALITAT està establerta en la
majoria dels països de la Unió Europea.
Amb matisos la trobem a Bèlgica, Àustria,
Alemanya, Itàlia, Portugal, Suècia i la ma-
joria dels països que provenen d’un règim
comunista, que era clarament laïcista. La
mateixa França en els darrers decennis va
evolucionant cap a l’aconfessionalitat i
molts especialistes (com ara Émile Poulat i
Jean Baubérot) parlen de “laïcitat oberta”,
de “nova laïcitat” o de “laïcitat plural”.

Antoni Matabosch. Grup Sant Jordi

Laïcitat? Laïcisme?
Tribuna

Pablo Casado

b Pablo Casado continuarà la
guerra espanyola contra Ca-
talunya, en tots els vessants
socials. Mai hi ha hagut una
guerra catalana contra Espa-
nya. Pablo Casado, catapultat
al capdavant del PP pels ul-
tres, per homes com José Ma-
ría Aznar, i també tota l’es-
tructura retrògrada, sistema
jeràrquic, feudalisme estruc-
tural, els jornalers andalusos
de súbdits. Pablo Casado és
catalanòfob, del pervers ima-
ginari espanyol. La RAE té la
paraula catalanofòbia curosa-
ment amagada.

En la presa de possessió del
càrrec al PP, va esmentar que
el president Puigdemont po-
dia acabar com el president
Companys. Ho havia dit al
“Congreso”, fet gravíssim, fe-
faent que el fet de fa 80 anys
el complau. Companys fou as-
sassinat. El seu advocat, Ra-
mon de Colubí, capità colpista
de l’“Alzamiento” –veient les

acusacions del fiscal i la pallis-
sa al carrer Tallers, rebuda de
la Falange, perquè fos fidel a
les consignes–, el darrer que
va exposar en el judici fou que
ell mateix, la seva família i 400
militars més eren vius gràcies
al fet que el president Lluís
Companys, sabent que la FAI
volia executar-los, va salvar-
los a tots. Carme, l’esposa de
Companys, lluitava amb la re-
sistència francesa.

En democràcia, Pablo Ca-
sado injuriant els presidents
Companys i Puigdemont seria
encausat; doncs ni amones-
tar-lo.
ALEXANDRE PINEDA FORTUNY
Barcelona

La gent gran i la
tecnologia
b La gent gran, davant el can-
vi tecnològic, creiem que les
màquines no són com les per-
sones ja que aquestes tenen
consciència i les màquines
només funcionen. És clar que

el potencial de la tecnologia
ha tingut un evident impacte.
Però cal entendre que a la
gent gran ens costa acceptar
aquests canvis. Valorem
l’aportació de la tecnologia en
molts aspectes ja que no po-
dem negar el seu potencial.

L’important és la interacció
entre les persones i les màqui-
nes. De totes maneres el canvi
l’han de fer les persones; és a
dir, és personal.
ANNA MARIA MUNTADA BATLLE
Granollers (Vallès Occidental)

Moltes felicitats,
Robert Martínez
Montoliu!
b Robert, et felicito pel teu èx-
it a Rússia. El podi belga el vas
començar a conquerir durant
els anys previs, aconseguint la
classificació (i, per reblar el
clau, sense perdre cap partit!).
Un joc admirable, elogiat pels
millors experts esportius d’ar-
reu del món, et va dur la pluja
de lloances pel teu treball a la

banqueta. I un prestigi que els
seleccionadors refermeu amb
els resultats.

Compartim orígens (Bala-
guer, tu i Juneda, jo). La teva
alabada feina ha donat una ex-
cel·lent publicitat a les nostres
comarques. I ha tingut aquell
gran ressò que dona el futbol
per allí on… “passa”! Als que
ens estimem el nostre bressol
ens agraden les notícies que el
destaquen. Ja tens un lloc al
podi de lleidatans amb bri-
llants mèrits esportius: M.
Màrquez, S. Craviotto, o A. Se-
garra en són altres que han
aconseguit fites esportives
mundials. Com a mestre d’an-
glès, t’agraeixo les lliçons
d’anglès que has donat als es-
colars catalans per les rodes
de premsa. El millor, Robert,
encara t’ha d’arribar! Segur! I
els teus seguidors ho celebra-
rem! Moltes felicitats i moltes
gràcies, Robert Martínez Mon-
toliu!
JAUME PORTA
Amposta (Montsià)

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

El lector escriu
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Elsa Artadi, CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA I PORTAVEU DEL GOVERN

“El govern continua apostant per l’estabilitat del govern de
Sánchez”

La frase del dia

“Sabent que
ser Cavadas és
tan complicat,
s’ha d’entendre
que molts joves
pensin que és millor
inversió intentar
ser Dulceida

o fa gaire el telenotícies es feia
ressò de la munió de seguidors
d’una influencer catalana, el

nom de la qual no recordo. No és ni El
Rubius, ni Dulceida, ni una Kardas-
hian, els únics protagonistes d’aquest
gènere que, por raons que no venen al
cas, em venen a la memòria. Sí que sé,
però, que es diu influencer a la gent que
segueix molta altra gent, no tant per
ser artista, intel·lectual o empresària,
com per les coses que diu o fa en les xar-
xes socials, les seves preferències i gus-
tos (la majoria pagats, el que vol dir que
han d’anar en compte perquè està pro-
hibida la publicitat encoberta, segons
ens diuen). Solen tenir tanta o més fa-
ma, és a dir, influència, de manera in-
versament proporcional a la transcen-
dència de les seves aportacions. La ma-
jor part, sense estudis de cap mena,
amb un llenguatge provocador, provo-
catiu o capaç de provocar la indignació
o el vòmit, acompanyen l’adolescència i
la condueixen al malbaratament de la
seva empremta digital (irreversible, es
digui el que es digui sobre el dret a
l’oblit), o el que és el mateix, a tenir
com a alternativa laboral quelcom sem-
blant a la d’aquelles persones que se-
gueixen.

TOT I QUE SOLS ARRIBA a l’èxit un percen-
tatge molt petit dels que ho intenten, la
quantitat de diners que els triomfadors
aconsegueixen amb els “m’agrada”
dels seus seguidors fa difícil convèncer
aquests que facin l’esforç d’acabar uns
estudis que els conduiran a contractes
precaris, després de períodes de pràcti-
ques que sovint no són tals. Com dis-
suadir-los d’optar per la que sembla la
manera més fàcil i divertida d’enriquir-
se? Ni tan sols recordant que també
una veritable carrera en aquest àmbit
requereix coneixements diversos, més
racionalitat que passió i més hores de
feina de les que es veuen a través de la
disfressa de la trivialitat i l’atzar.

N AFORTUNADAMENT COMENCEN a aparèi-
xer altres influencers com a conclusió
d’èxit d’una vida d’esforç, els que es de-
ien “líders” abans que la paraula lide-
ratge quedés desprestigiada fins al
punt que ni afegint-hi adjectius es pot
dissimular. Potser Teresa de Calcuta
ho va ser per a una generació de voca-
cions altruistes en això d’ajudar els
més pobres entre els pobres, però avui
he volgut fixar-me en el cirurgià dels
impossibles, el doctor Cavadas, de nou
notícia pel seu èxit amb un jove, pros-
trat des de petit en el llit del dolor, esde-
vingut feliç pel fet de poder seure sense
patir en una cadira de rodes i haver po-
gut banyar-se al mar.

NO ÉS EL PRIMER COP que Pedro Cavadas
fa un miracle i sense arribar a tenir els
milions de seguidors que té Dulceida,
cada cop és més la gent que sap que pot
aconseguir transformacions que recu-
peren bellesa, mobilitat i alegria a les
persones tractades. Comença a ser co-
negut, però mai ho serà tant com els
que cusen un relat amb ximpleries,
fan proesa del fet d’enganyar la gent
pel carrer i riure-se’n, ideen proves ar-
riscades a la pell dels altres o en la prò-

pia (com ara menjar-se una mosca i do-
nar a tastar un detergent amagat en
una galeta).

UNA COMPETICIÓ contra Dulceida, la té
perduda el doctor, i ell ho sap. Per co-
mençar és ben difícil ser doctor, perquè
és difícil ser metge: a la necessitat de
tenir una molt alta qualificació de bat-
xillerat i selectivitat, s’hi afegeix que és
difícil trobar-se entre els elegits per ac-
cedir a una de les poques places que
s’ofereixen a les universitats públiques
i privades espanyoles. Ridícul el nom-
bre, perquè després no parem de veure
com ens atenen als hospitals persones
vingudes d’altres països amb la legíti-
ma voluntat de cobrir les places que es
necessiten. Difícil treure una bona qua-
lificació, difícil tenir una plaça, difícil
treure’s el MIR, difícil aconseguir una
especialitat i finalment difícil ser al lloc
idoni per poder fer el miracle que sorti-
rà després en els mitjans de comunica-
ció, i que potser aconsegueixi que un al-
tre, tan idealista com ell, vulgui fer el
mateix costós camí per després, potser
també, influir sobre altra gent.

MENTRESTANT DULCEIDA s’ha tornat a
posar unes sabates que alguna voldrà
comprar; ha sortit en un anunci en què
es venen coses que sens dubte es ven-
dran i fa fins i tot rodes de premsa ex-
plicant la seva emoció pel fet d’haver-se
casat. Tenint en compte que aconse-
guir ser Cavadas és tan complicat, s’ha
d’entendre que la major part de la gent
que encara ha de llaurar el futur pensi
que és millor inversió intentar ser Dul-
ceida. I hi ha d’haver de tot, però men-
tre els influencers dels hereus de la ter-
ra siguin els que són, mentre aquests
no s’emmirallin en un altre tipus de vi-
des per cercar la glòria, serà molt com-
plicat creure en l’Arcàdia feliç que des
de fa ja massa temps una part dels nos-
tres polítics ens vol vendre i l’altra, tant
cofoia com aquella, creu que ja tenim.

Montserrat Nebrera. Professora de dret constitucional (UIC)

Entre Cavadas i Dulceida
Tribuna

Sísif
Jordi
Soler

s torna a parlar
massa de la

Guerra. Els anys de
la transició van ser-
vir perquè s’impo-
sés la necessitat de

ser raonables, de no repetir mai
més els errors que van portar a la
matança, d’evitar les apostes a tot
o res i la dialèctica de les represà-
lies. Quan un conflicte acaba, sem-
pre queden un munt de morts per
venjar; però llavors la immensa ma-
joria de la gent ja sabia que la vida
és millor si els conflictes no es re-
solen a la manera dels anys 30. La
pau abans que tota altra cosa,
aquest va ser el lema implícit d’això
que ara, despectivament, se’n diu el
règim del 1978. Però al cap del
temps, quan ja hauria d’estar en
mans només d’historiadors, i quan
ja havíem deixat que els morts en-
terressin els seus morts, es torna a
parlar, massa, de la Guerra. I no és
solament perquè el passat no aca-
ba mai de passar, sinó perquè han
anat tornant els polítics que no
conceben el futur si no és en ter-
mes de confrontació. Quan un polí-
tic grapeja la història, és per reduir-
la a un conte de bons i dolents, per
ressuscitar passions d’altre temps
que serveixin per tapar les incom-
petències i les limitacions de la po-
lítica del temps actual. Val la pena
recordar-los que, en democràcia,
els elegim perquè portin els comp-
tes, mantinguin l’ordre i recullin les
escombraries, no per cap de les ele-
vades quimeres per què la gent es
matava llavors. La Guerra va ser
també un assaig de la guerra euro-
pea imminent, però les ganes de
matar-se no eren noves ni importa-
des. Els guerracivilistes d’avui cre-
uen que revivir-les és la millor ma-
nera de conjurar-les; doncs no.

E

De set en set
Manuel Castaño

La Guerra,
encara
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La resolució del jutge Pa-
blo Llarena que ordena la
suspensió de funcions dels
cinc diputats electes a la
presó i de l’expresident
Carles Puigdemont a l’exi-
li ja s’ha començat a apli-
car a la cambra catalana.

La consellera de la Pre-
sidència, Elsa Artadi, va
confirmar ahir que l’Oïdo-
ria de Comptes del Parla-
ment els ha “tallat” el sou
des del dia que el secretari
general de la cambra va re-
bre la interlocutòria del
jutge, el 13 de juliol passat.
Artadi, però, qualificava la
situació “d’anòmala, per-
què una cosa és el sou i l’al-
tra si poden votar o no”.
“Estem en els llimbs”, ad-
metia, mentre assegurava
que han d’estudiar bé què
passa amb la condició de
diputat.

La decisió va irrompre
ahir a la cambra quan en-
cara no hi ha un acord en-
tre JxCat i ERC de com

aplicar la decisió de Llare-
na i encara més quan
aquest deixa en mans de la
mesa del Parlament la de-
signació temporal de dipu-
tats substituts dels electes
suspesos perquè puguin
exercir el vot i no malme-
tre la majoria democràti-
ca.

Tanmateix, JxCat de-
fensa que la mesura no
s’apliqui a Puigdemont ar-
ran de la decisió de la justí-
cia alemanya de no extra-
dir-lo per rebel·lió, una op-
ció que desagrada profun-
dament els republicans,
que consideren que això
suposaria un greuge per
als diputats que estan en
presó preventiva i marca-
ria una diferenciació en el
tracte. Per aquest motiu,
JxCat i ERC no arriben a
un acord i ahir van decidir
guanyar temps i traslladar
a principis d’octubre l’acti-
vitat plenària del Parla-
ment. El president, Roger
Torrent, s’ha mostrat par-
tidari de buscar les fórmu-
les necessàries que preser-

vin els drets dels diputats,
sempre d’acord amb la vo-
luntat dels presos polítics i
exiliats per no perjudicar-
los i no posar en risc cap
treballador de la cambra.

Pendents de l’1-O
El desacord entre els dos
grups no és, però, l’únic
motiu de l’endarreriment
de l’activitat; el calendari
també mana i la data de
l’1-O és prou significativa
per al govern català, que
ahir demanava a la mesa
del Parlament que el debat
de política general amb
què se sol obrir el període
de sessions a la cambra du-
rant el setembre es fixi
després d’aquesta data. I
mentre es decidia com
acatar l’ordre de Llarena,
sobretot pel que fa als
drets de representació po-
lítica dels diputats presos,
des del govern s’informa-
va de la supressió de sou, la
qual cosa sacsejava les for-
ces independentistes.

Els primers a criticar la
decisió van ser els diputats

de la CUP. “El Parlament
no pot estar sotmès als
dictàmens de l’Estat, com
més dubtem i vacil·lem
més sobirania anirem per-
dent”, lamentava la dipu-
tada Maria Sirvent. Els an-
tisistema havien presen-
tat minuts abans una peti-
ció perquè es reunís la co-
missió de l’Estatut dels Di-
putats per tractar la sus-
pensió dels parlamentaris
presos, però la proposta
no va obtenir prou suports

per tirar endavant. Els cu-
paires no són partidaris de
suspendre’ls i reclamen
que es convoqui l’activitat
parlamentària perquè es
faci evident la intrusió del
poder judicial en el legisla-
tiu. “Llarena s’inventa la
figura del diputat substi-
tut perquè li resolguem
nosaltres el problema per-
què en el fons està alterant
la majoria parlamentària
d’aquesta cambra”, adver-
tia Sirvent.

JxCat també es va afa-
nyar a desmarcar-se de la
decisió que havien pres els
serveis tècnics de la cam-
bra. “No té l’aval polític de
JxCat”, insistia la diputa-
da Gemma Geis. Paral·le-
lament, l’oposició acusava
JxCat i ERC de no deixar
treballar ajornant l’activi-
tat i impedint les sessions
de control al govern. Això
és “un cúmul de despropò-
sits”, criticava la socialista
Eva Granados. ■

a La mesa del Parlament se’n desmarca i ho atribueix a
una decisió tècnica dels serveis de la cambra a JxCat i ERC
acorden reprendre l’activitat a l’octubre per cercar l’acord

Emma Ansola
BARCELONA

Tallen el sou als
sis diputats
suspesos pel
jutge Llarena

El president Torrent i els membres de la mesa Campdepadrós i Costa, de JxCat ■ EFE



La consellera de la Presi-
dència, Elsa Artadi, va acla-
rir ahir que el govern té la
voluntat de continuar la via
del diàleg tot just iniciada
amb Pedro Sánchez, però
també va recordar que el
“rol” al Congrés d’ERC i el
PDeCAT és “diferent” que
amb Rajoy, quan no eren
necessaris per formar ma-
jories. “Apostem per l’esta-
bilitat del govern espanyol
sempre que es continuï ca-
minant per la via del diàleg i
la negociació política”, con-
dicionava, després que
s’hagin encès les alarmes a
Madrid en haver assumit el
president Puigdemont més
poder al PDeCAT arran de
la seva assemblea. Artadi
aclaria en tot cas que ja s’es-
taven fent reunions, i que
es continuaran fent, amb el
grup al Congrés per coordi-
nar-se en qüestions que
afecten el govern. Per ex-
emple, la negociació del
sostre de despesa, que s’ha
de votar divendres i que
condiciona el disseny del
pressupost del 2019.

Preguntada per això, la
portaveu espanyola, Isabel
Celaá, va dir que “seria ab-
surd” pensar en un avança-
ment electoral per l’enduri-
ment del suport del PDe-
CAT, però tampoc hi va
tancar del tot la porta.
“Ningú està pensant a
avançar eleccions, si bé
ningú resistirà més enllà
d’allò raonable”, avisava.
Unes paraules que fins i tot
van obligar fonts de La
Moncloa a puntualitzar

que Sánchez manté el
rumb i que té la intenció
d’esgotar la legislatura, així
que apel·la a deixar obert el
diàleg amb els partits. “El
govern és conscient dels
canvis dels últims dies en
l’escenari polític, però això
no varia el seu compromís”,
deien.

De moment, la setmana
que ve es tornarà a reunir
la comissió bilateral, set
anys després, de la qual
penjaran tres comissions
específiques sobre compe-
tències, infraestructures i
finançament, per a les
quals encara no hi ha data.
Ahir a la tarda, el govern va
acabar de definir les qües-
tions que vol abordar en ca-
dascuna, que, segons Arta-
di, sortiran sobretot dels
45 punts que Puigdemont
ja havia posat sobre la taula
de Rajoy, i als quals no ha-
via obtingut resposta. En-
tre aquests, molts incom-
pliments en l’àmbit econò-
mic, com ara el finança-
ment dels Mossos, si bé
també es vol plantejar la si-
tuació dels presos polítics
–i, en especial, les acusa-
cions de la fiscalia de l’Es-
tat– i l’exercici de l’autode-
terminació. “No ens hem
trobat un vet sobre què es
pot tractar i què no”, asse-
nyalava. El ministre d’Ex-
teriors, Josep Borrell, la
desmentia poc després, ja
que descartava parlar de
cap referèndum d’autode-
terminació. “No hi ha cap
raó per fer-ho, no està reco-
negut en la Constitució ni
en el dret internacional, a
veure si Torra se n’assa-
benta”, cloïa. ■

Artadi supedita el
suport a Sánchez a
mantenir el diàleg

Òscar Palau
BARCELONA

a Recorda que el “rol” d’ERC i el PDeCAT ha canviat a Celaá
obre la porta a eleccions anticipades i La Moncloa ho matisa

Borrell també va amenaçar de
tornar a presentar recurs con-
tenciós administratiu per im-
pedir la reobertura de les dele-
gacions catalanes a l’exterior
tancades amb el 155. Segons
ell, el govern “no ha respectat”
els procediments que la llei fi-
xa per “establir-les o restablir-

La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ahir després del Consell Executiu ■ ACN

les”, com ara la presentació
dels informes preceptius. Bor-
rell donarà “un marge per veu-
re si existeix una millor volun-
tat” que la que li va expressar
Maragall el dia abans. “D’altra
manera, no ens quedarà cap
més remei que aplicar la legis-
lació vigent”, avisava.

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

Amenaça sobre les delegacions
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Ajuntament de
Cubelles

EDICTE
ORDENANCES FISCALS

En compliment del que disposa l’article 17 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que l’Ajuntament, en sessió
plenària de data 10 de juliol de 2018, ha aprovat per la majoria que requereix la Llei els acords
següents:
“PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de l’any 2018 i següents la modificació de les
Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció admi-
nistrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.
Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb tau-
les i cadires amb finalitat lucrativa.
SEGON.- Exposar al públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i en un dels diaris de major difusió de la província aquest acord provisional durant
el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’ex-
posició en el BOP.”
De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases del Règim Local; 17.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, i 178.1.b) del Decret Legisla-
tiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a
la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l’endemà de la publicació d’a-
quest anunci al Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguin examinar l’expedient
i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.
En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.

Cubelles, 20 de juliol de 2018
L’Alcaldessa Presidenta, Rosa M. Fonoll i Ventura
En dono fe, La secretària general, Carme López-Feliu i Font

MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA SA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley
de Sociedades de Capital, se comunica que la Junta Gene-
ral de Accionistas de MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TE-
RRASSA SA, en reunión del día 27 de junio de 2018, acor-
dó amortizar 7.500 acciones propias con reducción del capi-
tal social por importe de 60.000 euros. Se constituye una re-
serva indisponible por importe del nominal que se manten-
drá cinco años desde la publicación de la reducción en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil, salvo que antes del
vencimiento de dicho plazo hubieran sido satisfechas todas
las deudas sociales contraídas con anterioridad a la fecha
en que la reducción fuera oponible a terceros. Tras dicha re-
ducción el capital social queda fijado en 5.305.176 euros.
Terrassa, 20 de julio de 2018. El Secretario del Consejo de
Administración, Avel·lí Martorell Estrenjer.
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Ajuntament del
Masnou

EDICTE
Aprovació inicial de la modificació de l’apartat 29.5 de les Bases 

d’Execució del pressupost de subvencions nominatives a atorgar 
pel procediment de concessió directa, exercici 2018.

Aprovat inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament del Masnou, en sessió celebrada el 17 de maig
de 2018, i la seva rectificació d’errors materials en data 21 de juny de 2018, l’expedient d’aprova-
ció inicial de modificació de l’apartat 29.5 de les Bases d’Execució del pressupost de subven-
cions nominatives a atorgar pel procediment de concessió directa per a l’exercici 2018, se sotmet
a informació pública pel termini de 15 dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i re-
clamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació es-
crita diària, a la publicació “El Masnou Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, de con-
formitat amb el que determina l’art. 178.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per tal que totes les per-
sones que es considerin interessades per l’aprovació de l’esmentat expedient puguin formular,
per escrit, les al·legacions o observacions que estimin oportunes, acompanyades dels documents
que les justifiquin.
El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació
de l’anunci al BOPB.
En el supòsit que no es produeixin reclamacions de cap mena, la modificació de les esmentades
bases es considerarà aprovada definitivament a tots els efectes sense necessitat de cap tràmit ul-
terior.
L’expedient es podrà consultar al departament d’Acció Social de l’Ajuntament del Masnou, situat
al carrer Roger de Flor, 23, 08320 el Masnou (Barcelona), de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00
hores i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.
El Masnou, 9 de juliol de 2018
Jaume Oliveras Maristany
Alcalde

ANUNCI inicial de modificació de
l’Ordenança reguladora del preu
públic per a la prestació del ser-
vei de transport escolar.

La Comissió de Govern del Consell Co-
marcal del Vallès Oriental, en sessió or-
dinària del 18 de juliol de 2018, ha apro-
vat inicialment la modificació de l’Orde-
nança reguladora del preu públic per a la
prestació del servei de transport escolar
no obligatori.
Aquests acords es sotmeten a informació
pública per un termini de trenta dies, a
comptar des de la darrera publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelo-
na, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i en un dels mitjans de comu-
nicació escrita diària i disposar l’exposi-
ció al tauler d’anuncis, a efectes de pre-
sentació d’al·legacions i suggeriments.
Un cop transcorregut el termini d’infor-
mació pública sense la presentació de
cap al·legació s’elevarà l’acord a definitiu
i es publicarà al BOPB amb la correspo-
nent ressenya al DOGC.
El president
David Ricart i Miró
Granollers, 20 de juliol de 2018
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Ajuntament 
d’Aitona 

EDICTE
Sobre l’aprovació de diverses disposicions
generals
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària
de 19 de juliol de 2018, ha aprovat inicial-
ment la modificació de les següents disposi-
cions generals:

Plec general per l’alienació de béns patrimo-
nials de l’Ajuntament d’Aitona

Plec de condicions econòmiques i adminis-
tratives que han de regir l’adjudicació dels
contractes d’arrendament de finques rústi-
ques municipals d’Aitona, per destinar-les al
conreu

Reglament regulador del servei de piscines
municipals 

Reglament de camins.

Reglament sobre l’emplaçament i les mesu-
res correctores de les activitats ramaderes

Els acords inicials se sotmeten a informació
pública per un termini de 30 dies hàbils, a
comptar de l’endemà de la darrera publica-
ció dels edictes corresponents (que podran
ser conjunts amb altres tràmits o separats)
al BOP, DOGC i diari El Punt Avui, per tal
que s’hi puguin formular al·legacions i recla-
macions.

L’expedient es pot consultar a la Secretaria
de l’Ajuntament, al carrer Major, 6, de dilluns
a divendres de les 8 a les 15 hores i al tauler
d’anuncis de la seu electrònica (https://tau-
ler.seu.cat/inici.do?idens=2503870005).
Els acords d’aprovació inicial esdevindran
definitius si dins del termini assenyalat no
s’hi formulen reclamacions ni al·legacions.

Aitona, 19 de juliol de 2018

L’alcaldessa, Rosa Pujol Esteve
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El Tribunal Constitucional
entrarà a analitzar si el jut-
ge del Tribunal Suprem
Pablo Llarena ha vulnerat
els drets de Carles Puigde-
mont, Jordi Turull, Josep
Rull i una trentena de di-
putats durant la fase del
processament i davant els
supòsits inèdits, per un
instructor, d’utilitzar la
presó preventiva per vetar
aspirants a la investidura,
com va fer amb Jordi Sàn-

chez. El que el TC ha fet és
admetre a tràmit la bate-
ria dels recursos d’empa-
ra, però no resoldrà sobre
el fons de la conducta de
Llarena fins a més enda-
vant –pot trigar anys– per-
què addueix que no té ju-
risprudència sobre casos
sense precedents.

Les defenses de Puigde-
mont i la resta sempre han
sostingut que l’únic motiu
de l’acusació de rebel·lió
–que exigeix un alçament
públic violent– era que,
combinada amb la presó

preventiva, obria la porta a
inhabilitar els acusats sen-
se judici per la via de l’arti-
cle 384 de la Lecrim, ideat
per a terroristes. En provi-
dències dictades per una-
nimitat, el ple del TC ad-
met que els recursos de
Puigdemont i la resta con-
tra el processament per re-
bel·lió del 23 de març per
haver vulnerat els seus
drets polítics són un afer
“sobre el qual no hi ha doc-
trina” al TC. Ras i curt: cap
jutge abans de Llarena ha-
via gosat vetar candidats a

la Generalitat, empreso-
nar un aspirant entre el
primer ple i el segon –Jor-
di Turull– o dir al Parla-
ment que suspengui dipu-
tats sense aclarir com.

Entre els recursos ad-
mesos hi ha també el
d’empara de Carme For-
cadell, Dolors Bassa i Raül
Romeva contra la interlo-
cutòria de presó preventi-
va i el de Jordi Sànchez
contra la sanció disciplinà-
ria de Soto del Real i contra
la interlocutòria en què
Llarena li prohibia sortir
de la presó per anar al de-
bat d’investidura al Parla-
ment. El lot de recursos
admesos a l’engròs pel TC
en vigílies del seu retir esti-
val inclou el de Ciutadans
en contra dels acords del
ple de la mesa del Parla-
ment del 7 i el 8 de setem-
bre del 2017 que van tra-
mitar la proposició de llei
de transitorietat jurídica.
Tant pel que fa als de JxCat
i ERC com al de Cs, el TC
no té límit per resoldre el
fons dels afers i acostuma
a trigar quatre anys, així
que pot dictaminar quan
hagi acabat la legislatura.

Recurs de Rajoy a retirar
El govern de Pedro Sán-
chez, per la seva banda, es-
tudia quins dels 23 recur-
sos que l’Estat manté vius
al TC –de l’etapa de Maria-
no Rajoy– en contra de lleis
catalanes es poden retirar i
un dels primers podria ser
el de la llei de comerç. Se-
gons va anunciar ahir la
consellera d’Empresa, Àn-
gels Chacón, després de re-
unir-se a Barcelona amb la
ministra d’Indústria, Re-
yes Maroto, La Moncloa
sospesa la retirada del re-
curs d’inconstitucionalitat
contra la llei de comerç o bé
aixecar la suspensió d’al-
guns dels punts impugnats
davant el TC. ■

David Portabella
MADRID

a El Constitucional avisa que no té jurisprudència per analitzar què fa el jutge del Suprem prohibint
el dret de votar o el de Sànchez a ser investit a L’Estat estudia retirar el recurs a la llei de comerç

El TC estudia si Llarena treu
drets a Puigdemont i la resta

El ple del Tribunal Constitucional va admetre ahir a tràmit els recursos d’empara de Puigdemont i una trentena de diputats contra Llarena ■ ACN

La jutgessa Carmen Lamela,
que a l’Audiencia Nacional ha
instruït la causa contra el
procés que ha encausat el
major dels Mossos Josep
Lluís Trapero, farà el salt al
Tribunal Suprem. L’ascens de
Lamela –premiada amb la
creu de plata al mèrit de la
Guàrdia Civil per haver acu-
sat els joves d’Altsasu de ter-
rorisme per una baralla de
bar– sorprèn perquè aterrarà

a la sala penal que jutjarà la
resta dels líders independen-
tistes acusats de rebel·lió.

Lamela ocuparà la plaça
vacant de l’exfiscal general de
l’Estat José Manuel Maza,
que va morir al novembre poc
després de firmar la querella
per rebel·lió i sedició. Lamela
ha obtingut 13 dels 21 vots
del ple del Consell General
del Poder Judicial gràcies a la
majoria conservadora.

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

Lamela salta al Tribunal Suprem
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POLÍTICA

Torra denuncia
Bono per injúries
i delicte d’odi

Una vintena d’entitats perio-
dístiques, socials i cíviques
encapçalades pel Grup de Pe-
riodistes Ramon Barnils van
presentar ahir una campanya
de suport al fotoperiodista
Jordi Borràs, agredit el 16 de
juliol per un agent de la Policía
Nacional. La iniciativa aglutina
les veus d’entitats com ara
FundiPau, el Col·legi de Perio-
distes de Catalunya, el centre
Irídia, Òmnium Cultural i SOS
Racisme, amb l’objectiu de
contribuir a finançar les des-
peses de la defensa de Borràs
en el procés judicial contra el
seu agressor, i “fer front comú
per exigir la fi de les agres-
sions contra els professionals
de la informació”. L’objectiu
econòmic són 12.000 euros,
que es recaptaran a través de
la plataforma de finançament

La Guàrdia Civil va aturar ahir
en un control de seguretat a
la frontera amb França al coll
d’Ares diversos dels alcaldes
de l’AMI que assistien a una
reunió amb alcaldes de la Ca-
talunya del Nord. El president
de l’entitat, Josep Maria Cer-
vera, va assegurar que, mal-

El president de la Generalitat,
Quim Torra, s’ha querellat
contra l’exministre socialista
de Defensa José Bono per un
delicte d’injúries i un altre
d’incitació a l’odi perquè, en
una entrevista a principi de
juliol, el va acusar de nazi:
“Torra està més a prop de
plantejaments nazis que de
plantejaments democràtics”,
va dir. Els serveis jurídics del
govern indiquen que les des-
qualificacions de l’exministre
espanyol són “gratuïtes” i
“greument ofensives”.
■ REDACCIÓ

POLÍTICA

Campanya de suport
a Jordi Borràs

POLÍTICA

La Guàrdia Civil atura alcaldes de l’AMI
a la frontera francesa i els identifica

grat que es tractava d’una
trobada informal, els agents
“s’han encarregat de donar-li
un caràcter oficial”. Un dels al-
caldes aturats va ser el de la
Fuliola, Eduard Piera, qui va
explicar que els agents els van
fer identificar i van demanar a
la centraleta que no tingues-

col·lectiu TotSuma.
Jordi Borràs va ser agredit

la setmana passada per un
agent de la policia espanyola,
que el va colpejar al crit de
“Viva España, viva Franco”. As-
sumptes interns del cos poli-
cial va obrir un procediment
d’informació reservada a
l’agent, que per ara continua
en actiu. De moment, Borràs
haurà de fer front a un procés
judicial derivat de la seva de-
núncia contra l’agent. Però el
mateix agent també l’ha de-
nunciat a ell per un possible
delicte d’atemptat a l’autori-
tat. ”Volem mostrar el nostre
rebuig a aquestes actituds
violentes i volem fer-ho su-
mant el màxim de complici-
tats possibles”, va explicar el
president del grup, Ferran Ca-
sas. ■ REDACCIÓ

sin delictes pendents, inclosa
la seva situació fiscal. En la
reunió, fins a un centenar d’al-
caldes de la Catalunya del
Nord van signar un manifest
en què es reivindica el respec-
te a les llibertats i als drets fo-
namentals del poble català.
■ REDACCIÓ

Alguns dels participants en la trobada d’ahir que es va fer a la Catalunya del Nord ■ ACN

La gran majoria dels cata-
lans consideren que la
convivència i la seguretat
a Catalunya són bones i no
perceben problemes ni
amenaces greus. Així es
desprèn d’una enquesta
realitzada per l’Institut
Català Internacional per
la Pau (ICIP), per a la qual
s’han entrevistat per telè-
fon un miler de persones
entre l’abril i el maig. En
concret, un 70% valoren la
convivència a Catalunya
com a bona o molt bona,
un percentatge que se si-
tua en el 61,6% pel que fa a
la valoració de la segure-
tat.

Un 55% de la població
no veu el procés sobiranis-
ta com una amenaça per a
la seguretat, segons el son-
deig. En canvi, sí que ho
són, per a la majoria, la de-
linqüència i el narcotràfic,
el terrorisme i la inestabi-
litat política internacio-
nal.

L’estudi destaca també

l’elevat grau d’activisme
social i polític de la socie-
tat. I és que més de la mei-
tat dels catalans, un
56,5%, han participat en
els últims sis mesos en
més d’una activitat com
ara un voluntariat, una
manifestació o una casse-
rolada. Respecte a l’acti-
tud dels catalans envers la
convivència, existeix un
gran consens en conside-

rar que és millor resoldre
els conflictes mitjançant
la mediació i no amb l’ús de
la força. Hi ha, però, una
afirmació que genera dis-
crepàncies entre els en-
questats segons el seu sen-
timent de pertinença al
territori. Segons un 48,3%
dels que se senten espa-
nyols, la presència de sím-
bols al carrer, com ara les
banderes, empitjora la

convivència. També hi es-
tan d’acord la meitat dels
que se senten tant cata-
lans com espanyols, un
49,2%, mentre que només
un 14,3% dels que se sen-
ten catalans compartei-
xen aquesta opinió.

L’ICIP ha plantejat
també la importància de
l’exèrcit a l’hora de garan-
tir la seguretat. Més de la
meitat, un 51%, creuen

que les forces militars no
són imprescindibles, i un
24,5% estan parcialment
d’acord amb aquesta afir-
mació. Destaca, però, que
aquesta posició preval en-
tre les persones amb un
sentiment de pertinença
català: un 68,2% respecte
a un 27,6% dels que se sen-
ten espanyols. De fet, a la
pregunta de com Catalu-
nya podria col·laborar en
la pau mundial en l’hipotè-
tic cas que esdevingués un
estat independent, el ma-
jor gruix de respostes s’in-
clina per fer polítiques de
prevenció de conflictes i
mediació internacional en
lloc de tenir un exèrcit
propi. ■

Judit Larios
BARCELONA

Els catalans no detecten
problemes de convivència
a La majoria de persones no consideren una amenaça el procés independentista, segons una
enquesta a Els unionistes pensen que els símbols al carrer, com ara les banderes, són una provocació

La comissaria dels Mossos d’Esquadra de Vic, en una imatge d’arxiu ■ ACN

Ahir a la nit, un grup de feixis-
tes va tornar a intentar assal-
tar el casal popular Tres Vol-
tes Rebel de Nou Barris, a
Barcelona. Segons Vilaweb,
ho va impedir la presència
d’agents de la Guàrdia Urba-
na i dels Mossos d’Esquadra,
que van detenir a cinc dels

assaltants. També va ser ar-
restat un manifestant inde-
pendentista.

Els fets es van produir
desprès que finalitzés una
manifestació antifeixista que
havia sortit del casal. Els inci-
dents els van protagonitzar
una quinzena d’ultres.

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

Incident feixista a Nou Barris

55
per cent dels enquestats
creuen que el procés català
suposa gens o poc una ame-
naça per a la seguretat.

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

Les xifres



| Nacional | 15EL PUNT AVUI
DIMECRES, 25 DE JULIOL DEL 2018

14
33

29
-1

19
22

89
Q

El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC) va notificar ahir
una sentència que prohi-
beix la col·locació d’una
bandera estelada a la plaça
Lluís Miret de Sant Cugat
del Vallès, l’any 2014. El
tribunal sosté que aquesta
bandera “constitueix un
símbol de la reivindicació
independentista d’una
part dels ciutadans cata-
lans representats per una
part dels partits polítics” i
no té reconeixement legal
vàlid com a “símbol oficial
de cap administració ter-

ritorial”, de manera que
resulta “obvi” que el seu ús
“només pot ser qualificat
de partidista”.

D’aquesta manera, l’alt
tribunal desestima un re-
curs de l’Ajuntament de
Sant Cugat a una primera
sentència, del jutjat con-
tenciós administratiu nú-
mero 2 de Barcelona de
l’any 2016, que obligava el
consistori a retirar la ban-
dera arran d’una denúncia
de Societat Civil Catalana
(SCC).

Així mateix, la sentèn-
cia assegura que l’exhibi-
ció “a l’espai públic” de
qualsevol “element” que
“representa una opció po-

lítica” és il·legal, perquè
vulnera el principi d’“ob-
jectivitat” i de “neutralitat
institucional”. És a dir,
que el TSJC, que per pri-
mera vegada es pronuncia
sobre aquesta qüestió, no
només fa referència a la
presència de la bandera in-
dependentista, sinó a tots
aquells símbols amb els
quals únicament se sent
representada una part de

la població i que, al parer
dels denunciants, “gene-
ren fractura i divisió en la
societat catalana”. A més,
el TSJC condemna el con-
sistori a pagar les costes
judicials fins a un màxim
de 2.000 euros en una sen-
tència que encara es pot
recórrer al Tribunal Su-
prem. L’alt tribunal cata-
là, a més, també afirma en
la sentència que les admi-

nistracions no tenen lli-
bertat d’expressió i que els
alcaldes no es poden veure
obligats a incomplir la llei
per un “mandat popular”
d’un ple municipal, per ex-
emple. A més, assegura
que els símbols oficials sí
que s’han d’exhibir obliga-
tòriament, encara que els
partits governants no s’hi
sentin identificats.

L’Ajuntament de Sant
Cugat va canviar la bande-
ra de la plaça Lluís Miret a
la plaça Octavià i, poste-
riorment, el juliol de l’any
passat, la va retirar “per
imperatiu legal” en un ac-
te públic amb la presència
de centenars de persones.
La bandera independen-
tista es va lliurar a ANC i
Òmnium i es va substituir
per una senyera.

El president de SCC, Jo-
sé Rosiñol, va afirmar ahir
que “respecta aquesta de-
cisió, com totes la que
prengui la justícia”. Rosi-
ñol, ha recordat que en el
moment en què un deter-
minat col·lectiu o un ciuta-
dà decideix actuar al mar-
ge de la llei, està “atemp-
tant contra l’estat de
dret”. ■

a En una sentència contra l’Ajuntament de Sant Cugat les
qualifica de “símbol de reivindicació de part de la societat”

Redacció
SANT CUGAT DEL VALLÈS

El TSJC prohibeix que
es pengin estelades
als espais públics

L’Audiència de Barcelona ha
condemnat dos dels nou acu-
sats pel conegut com a cas
Montoro amb penes de presó
d’un any i de sis mesos, res-
pectivament, i ha absolt la
resta de joves investigats pels
incidents ocorreguts després
de celebrar-se un míting del
PP a Vilanova i la Geltrú el
maig del 2014 amb la presèn-
cia, entre d’altres, del llavors
ministre d’Hisenda, Cristóbal
Montoro.

La bandera estelada abans de ser retirada de la plaça
Octavià de Sant Cugat ■ J.A.

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

Condemnats
dos joves pel
cas Montoro
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