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Cultura popular, teatre, circ 
i música de tots els estils
protagonitzen la diada festiva

Un dels ceptrots del correfoc de la Mercè
d’ahir a la nit ■ JOSEP LOSADA

La Mercè
torna a omplir
els carrers
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ENTREVISTA Jordi Puigneró Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

FET · “Espanya està més a prop
de les pràctiques de Turquia que
de les de l’Europa del segle XXI”

“Europa li ha vist el
llautó a Espanya”

CIBERATACS · “Durant tot
l’any 2017 la Generalitat en va
rebre uns dos-cents milions”

P6-10

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, va intervenir en el consell nacional d’ahir ■ EFE

Intervé en un consell nacional on ERC insisteix en el referèndum pactat

Rovira reapareix

Entrevista al músic 
Joan Miquel Oliver

Cultura P33

Nacional P16

Temor al Pallars per
un projecte miner
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a classe política
espanyola està

patint una crisi acadè-
mica. Surten com bo-
lets titulacions univer-
sitàries sospitoses. Hi

ha ministres que han hagut de dimitir,
líders imputats per no poder explicar
d’una manera raonable d’on i com han
tret els seus títols, polítics que certifi-
quen que tenen estudis que ni tan sols
s’ofereixen. La situació no pot ser més
trista, ni lamentable, ni més allunyada
del rigor... acadèmic. Com diu el meu
amic: “Per què m’ho feu això?” I té raó,
perquè tot plegat afecta la moral de la
ciutadania, o per dir-ho d’una altra ma-
nera: desmoralitza el sentiment demo-
cràtic. El sistema democràtic pot elegir
líders tan improbables com Donald
Trump, però no pot aguantar indefini-
dament, aquí i allà, el desprestigi dels
seus màxims representants. L’actitud
de qui ostenta la representació institu-
cional té un impacte directe sobre el
respecte col·lectiu que genera la insti-
tució. Jo m’he passat la vida desitjant
sentir respecte pels polítics a qui no he

votat, desitjant sentir-me orgullós de
l’alcalde, del cap de govern o del presi-
dent del parlament que m’han tocat. Si
coincideix que són els que he votat
me’n sento cofoi, i si no és el cas em
reconforta que siguin gent respectable
els qui em representen sense el meu
vot. Soc partidari d’una cosa que ja
sembla anacrònica: el sentiment insti-
tucional. S’hi ha referit en una entrevis-
ta recent el pensador i exconseller de
la Generalitat Joan Manuel del Pozo. Hi
esmenta un llibre de Hugh Heclo amb
títol significatiu: Pensar institucional-
ment, i Del Pozo recorda que la demo-
cràcia “necessita alimentar el sentit de
les institucions com a dipòsit de valor
general, universal, estimades i respec-
tades per tots”. Vist des del moment
polític actual aquesta afirmació sona a
un lament, a una causa perduda. Ens
hem acostumat perillosament a ac-
ceptar líders que “partiditzen la insti-
tució”. Als meus representants els con-
valido, ara mateix, bones dosis de sen-
timent institucional per qualsevol màs-
ter que vulguin cursar... o que es vul-
guin inventar.

L

Keep calm
Miquel Berga

Titulacions

Jo m’he passat la vida
desitjant sentir respecte pels
polítics a qui no he votat,
desitjant sentir-me’n orgullós

hesterton es preguntava per
quin motiu la gent del camp o de
la mar canta mentre treballa i en

canvi no ho fan els de ciutat dedicats a
feines industrials o administratives.
Chesterton! Amb quins autors més an-
tics i presumiblement caducats de sor-
tir! Si ni el corrector automàtic no el
reconeix i m’indica error... Al final em
faran fora. Quants lectors no s’han fet
enrere al llegir la paraula inicial
d’aquest article? L’escriptor acabava
de veure un retaule medieval flamenc.
S’hi representaven pescadors, page-
sos, llenyataires i boters en plena fei-
na. Tots tenien la boca oberta. Va de-
duir que cantaven. Després es va des-
plaçar al camp anglès, que era el seu, i
va observar que el costum es mante-
nia. Hi sentia cançons de sega, de ba-
tre, de ferrar... Per què no cantaven
els banquers, els taxistes, els dentis-
tes, els muntadors de cotxes en cade-
na o els botiguers? En l’article on es fa
aquestes preguntes, Chesterton inclou
unes cançons de producció pròpia
pensades per als empleats de banca i
de correus. Afirma haver-les enviades
a uns coneguts que exerceixen aques-

C

tes professions. Les hi rebutgen, el
prenen per ximple. Ja era l’efecte bus-
cat. Chesterton fa molta comèdia.

Se segueix cantant, al camp o a la
mar? Com que no freqüento gaire
aquests paisatges, no sabria què dir.
Al creuer que vaig fer aquesta prima-
vera pel Volga no vaig sentir ningú de
la tripulació cantar, i això que el Volga
convida a fer-ho. Sempre que vaig al
camp em trobo gent que hi celebra el
silenci. Deu ser que no hi canta ningú.

Chesterton no acaba de dir si li
agradaria que els banquers cantessin.
Només constata. Jo vaig més enllà: si
el director de la meva sucursal de La

Caixa o un dels empleats em rebés
cantant, em sembla que no ens enten-
dríem. Si el carnisser, no hi tornaria.
Ara: ¿no canta la gent a ciutat? Als
concerts de grups musicals, segur.
Quan era petit, les operàries de la fà-
brica tèxtil visible pel pati interior de
casa cantaven tot el dia i tota la nit,
estentòriament, peces de Joselito o
Antonio Molina. La fàbrica va tancar
abans de la crisi. Durant la crisi va
semblar que encara estigués més tan-
cada i emmudida. Va tornar a obrir fa
poc. S’hi treballa les vint-i-quatre ho-
res amb tots els llums encesos. Con-
feccionen mitjons i eslips de bona qua-
litat. No canta ningú, no se sent res.
No estan contents els treballadors
d’haver obtingut feina? No canten pe-
rò cadascun sent cantar. Me’ls imagi-
no amb els auriculars a l’orella, reco-
llits en la seva pròpia música. Com els
empleats de la Seat, suposo. Com el
venedor d’electrodomèstics que se’ls
treu quan entra un client. Com els pa-
gesos dintre el tractor amb aire condi-
cionat. Com els escafandristes. Els re-
taules de la nostra època hauran d’in-
cloure aquesta imatge.

“Tampoc no es
canta al camp o a
mar però se sent
cantar més que mai

Vuits i nous

Cantar a ciutat
Manuel Cuyàs
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firmats exposen les
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is mesos. Cent vuitanta-cinc
dies. Quatre mil quatre-centes
hores. O 266.400 minuts, perquè

a la presó en algun moment, n’estic
convençut, el temps es deu comptar
per minuts. Això és el que fa que sou a
la presó. Jordi (Turull), Carme (Forca-
dell), Raül (Romeva), Josep (Rull) i
Dolors (Bassa), avui fa sis mesos que
sou a la presó. I no hi ha dia que no
pensem en vosaltres. No em puc treu-
re del cap, Jordi, la teva enteresa, la
teva integritat, quan el dia abans
d’anar a declarar al Suprem vas fer el
teu discurs d’investidura al Parlament
sabent com sabies el que passaria l’en-
demà. Ni em puc treure del cap, Car-
me, Raül, Josep i Dolors, la dignitat
amb què us vam veure entrar al Su-
prem a declarar, sabent també com
sabíeu el que passaria. No em vull ni
imaginar el que us passava pel cap
aquell dia. Ni l’endemà. Ni l’altre. I
probablement abans-d’ahir. I ahir. I

S “Sapigueu, Jordi,
Carme, Raül, Josep,
Dolors, que hi som.
Que la vostra
situació ens recorda
cada dia on som

avui. Quin acarnissament, i quina ab-
surditat i quina insensatesa, aquesta
presó preventiva. La vostra, que avui
fa sis mesos, i la de la resta dels vos-
tres companys. I, no cal ni que en par-
lem, la dels Jordis, que bat tots els rè-
cords, si és que en això hi pot haver rè-
cords, de desraó. Quin desconsol i qui-
na tristesa, aquests sis mesos sense
vosaltres; i, en canvi, quina valentia i

quina fortalesa que ens transmeteu.
No sou només un exemple de coherèn-
cia, sinó que, suposo que ja ho sabeu,
sou un estímul per a tots plegats. Per-
què la vostra situació, i la de tots els
presos i exiliats, és la que ens recorda
cada dia on som. La vostra situació,
sapigueu-ho, ens preocupa, i preocupa
molts dels nostres lectors, que dia rere
dia ens ho fan arribar. Però també em
sembla que parlo en nom seu si us
trasllado el respecte i l’admiració pel
que vau fer aquell dia, per la vostra co-
herència i valentia. Perquè és molt fà-
cil defensar segons què quan tens tot
un estat al darrere. No costa gaire ser
valent. Però, a nosaltres, qui ens de-
fensa? Doncs vosaltres. Des d’on sou,
encara que algun dia potser no us ho
sembli, ens defenseu. La vostra és una
lliçó inacabable. No us n’oblideu.
Aquells dies llargs, tristos, no us obli-
deu que hi som; que, encara que no us
puguem veure ni tocar, hi som.

Sis mesos
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

El cop de porta dels Vint-i-set
a la proposta de la primera

ministra de la Gran Bretanya per
materialitzar la sortida del seu país
de la Unió Europea acorrala There-
sa May entre la necessitat de refor-
mular la proposta de ‘Brexit’ i les
dures crítiques dels seus adversaris
polítics, que consideren un fracàs i
una humiliació el rebuig en la cime-
ra de Salzburg a l’anomenada pro-
posta de Chequers. Un full de ruta
ara mateix inviable perquè l’estatus
de relació econòmica que pretén
May per al seu país obligaria a can-
viar el funcionament de la UE i qui
ha pres la decisió de marxar és la
Gran Bretanya. No resulta gaire lò-
gic que qui marxa d’un club vulgui
obligar a canviar-ne les normes.

La permanència en una àrea
de lliure comerç amb la UE, però
amb condicions diferents per als
serveis, i un sistema de “facilitació
duanera” per garantir un comerç
“sense friccions” per a la majoria de
productes és voler disposar dels
beneficis econòmics de la lliure cir-
culació de productes sense partici-
par del cost i desavantatges de per-
tànyer a la UE. L’argument que això
permetria mantenir una frontera
tova a Irlanda ratlla el xantatge. La
línia fronterera entre el sud i el nord
d’Irlanda no és una moneda de can-
vi amb la UE, sinó un problema bri-
tànic. La frontera tova forma part
dels acords de pau de Divendres
Sant i retirar-la és incomplir un pac-
te històric que ha permès extirpar
la violència en el conflicte irlandès.
Un risc irresponsable. El temps per
a l’acord s’acaba però cal buscar-lo
fins a l’últim minut. Mantenir una
relació fructífera entre la Gran Bre-
tanya i la UE ha d’interessar totes
les parts perquè una sortida no ne-
gociada perjudicarà tothom. Això
sí, partint de la base que qui ha
d’assumir la responsabilitat de la
sortida és la Gran Bretanya.

El temps de
May s’esgota
per al ‘Brexit’

EDITORIAL

Les cares de la notícia

Si et demanen per un futurible, i més sobre un fu-
turible com és el procés judicial contra el sobira-
nisme català, digues que de futuribles no en par-
les. I no passa res. Cunillera, certament amb més
matisos que el famós tall de veu que va córrer, va
fer ahir un Iceta i després, com ell, se’n va desdir.

COMPOSITOR I CANTANT

L’abecé de la política

El mallorquí Joan Miquel Oliver, exguitarrista i
compositor del grup Antònia Font, tanca l’aventu-
ra que l’any 2015 va emprendre amb Pegasus i,
dos anys més tard, va continuar amb Atlantis amb
un disc obertament antimasclista: Elektra. Una
tercera entrega reeixida.

-+=

-+=

Una feina necessària
Carme Freixa

Tercera entrega reeixida
Joan Miquel Oliver

-+=

Teresa Cunillera

Més de 300 pobles catalans tenen menys de 500
habitants i l’Associació de Micropobles de Catalu-
nya treballa per representar els seus interessos
davant de les administracions, uns interessos, òb-
viament, molt diferents dels de les grans i mitja-
nes poblacions.

PRESIDENTA DE L’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES

DELEGADA DEL GOVERN ESPANYOL A CATALUNYA

De reüll
Montse Oliva Vilà

Hipocresia
compartida

eixant de banda tesis doctorals, llibres a quatre
mans, màsters i currículums sobredimensionats

–per dir-ho d’una manera suau–, un fenomen que ha
constatat que les trampes i els enginys a l’hora de
completar els expedients acadèmics no distingeixen els
colors polítics, aquesta setmana s’ha destapat amb tota
la seva cruesa una altra pràctica –la de la hipocresia–
que també acostuma a ser força transversal. De
l’evidència que el que es defensa a l’oposició deixa de ser
un dogma de fe quan s’arriba al govern, Pedro Sánchez

ja n’ha donat unes quantes mostres.
El darrer exemple ha estat el de
l’esmena per desbrossar el camí i
intentar accelerar els pressupostos
estatals per l’any vinent. El PSOE
l’ha colat en una llei relacionada
amb la violència de gènere que,
evidentment, no té res a veure amb
el vet del PP al sostre de despesa

que es vol aixecar. I ho ha fet un partit que va arribar a
portar l’executiu d’Aznar al TC per haver fet la mateixa
argúcia per frenar el pla Ibarretxe, col·locant una esmena
per penalitzar la convocatòria il·legal de referèndums.
Però la cridòria organitzada pels populars
–acompanyats per Cs– davant la maniobra socialista no
pot resultar més falsa. Sembla que els hagin robat la
cartera quan l’únic que ha passat és que el PSOE ha
rescatat del calaix una vella mala praxi que s’havia
s’havia usat fins a catorze vegades. Això sí, per part de
governs amb majoria absoluta. És l’única diferència.

D

Populars i
socialistes
s’entretenen
amb baralles
tan estèrils
com falses

http://epa.cat/c/4afcqd
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Els detinguts es neguen a
declarar i el jutge en decreta la
llibertat provisional amb els
càrrecs de desobediència,
malversació i prevaricació.

10
anys

20
anys

El conseller d’Economia, Antoni
Castells, sosté que els
ultimàtums arruïnen l’entesa
catalana per al nou model de
finançament.

El Congrés rebutja per un sol
vot l’ampliació de l’avortament.
El PSOE no tornarà a fer cap
proposta fins que guanyi les
eleccions.

Al carrer Culpa CiU L’avortamentTal dia
com
avui fa...

em entrat de ple
al primer aniver-

sari de quasi tot. De
les detencions del
20-S, primera mostra
pública que l’Estat no

pensava quedar-se quiet. I dic pública
perquè queda clar, amb mentides ins-
titucionals incloses, que feia ja mesos
que s’estava treballant en una causa
general contra l’independentisme amb
investigacions com a mínim alegals.
Després va venir l’1 d’octubre i el 3,
amb l’aturada de país, i després tot va
anar molt ràpid, encara que alguns
creuen que es va anar massa a poc a
poc. Detencions, els primers empreso-
naments, les declaracions al Parla-
ment, l’exili del president i mig govern i
l’engarjolament de l’altra meitat, el 155,
les eleccions... De tot això fa un any,
mentre que els Jordis fa més d’onze
mesos que estan en presó preventiva.
Que ningú m’interpreti malament, per-
què crec que cap dels líders indepen-
dentistes hauria d’estar a la presó ni
encausat per fer que la gent votés, que
quedi clar, però la presó preventiva

dels Jordis pel paper pacifista i nego-
ciador que van fer davant del departa-
ment d’Economia és un dels escàndols
més grans després de la mort del dic-
tador i la caiguda, almenys sobre el pa-
per, del seu règim. No hi ha cap dia que
no recordi un moment o altre els pre-
sos i exiliats, tots. I, em sap greu dir-ho,
estic d’acord amb els que pensen que
seran condemnats a molts anys. Ells
mateixos ho diuen mitjançant la gent a
qui han fet confiança per mantenir el
contacte amb el poble, amb la gent
d’Òmnium i de l’ANC. Algú, l’advocat
de Clara Ponsatí, va dir que l’Estat ha
preparat una trampa a l’independen-
tisme català. Hi estic d’acord, perquè
per a molta gent que es mobilitza,
molts cada dia, la prioritat és trobar la
manera d’alliberar els presos. I això
potser distreu de l’objectiu que tenen
d’assolir un estat. És cert, però és el
que hi ha, i després de l’efervescència
dels aniversaris i les commemora-
cions, arribarà el judici i unes peticions
monstruoses de condemna i, llavors sí,
estarem en el moment clau del procés.

H

Full de ruta
Jordi Grau

L’aniversari
de gairebé tot

Després de l’efervescència
dels aniversaris i de les
commemoracions, arribarà
el judici als presos i les
condemnes i, llavors sí, serà
el moment clau del procés

“ L’espanyolisme
castellà ostenta el
poder amb
conviccions
imperialistes

a identitat catalana i el dret a la
lliure determinació del poble ca-
talà estan amenaçats. Per aques-

ta raó el poder de la identitat sociocul-
tural catalana reacciona manifestant
la seva fermesa. I qui amenaça els cata-
lans? És l’espanyolisme castellà que os-
tenta el poder amb conviccions impe-
rialistes, que sobreviu amb la conscièn-
cia malaltissa d’un patriotisme ex-
cloent, ufà i superb, que no tolera ni sap
digerir l’expressió de la voluntat catala-
na a les urnes fent ús i abús de la força
que ostenta i (si cal) tergiversant la
realitat per legitimar els seus actes als
ulls de la ignorància generalitzada.

EL RESPECTE AL PRINCIPI DE LA IGUALTAT

de drets i al de la lliure determinació
dels pobles està proclamat pel dret in-
ternacional contemporani a través de
la Carta de les Nacions Unides (1945) i
la Declaració del Dret al Desenvolupa-
ment (1986), que tots els estats del
món han acceptat. Tanmateix, Espa-
nya nega aquest dret i es refugia en un
ordre internacional que, malaurada-
ment, no té prou autoritat per garantir

L allò que promulga, en què els estats po-
den apel·lar al dret a la no-ingerència i
fer valer les relacions de poder. Però ai-
xò també ho nega, i al seu torn procla-
ma la llei de l’amenaça com l’única real.
Portes endins i portes enfora crea notí-
cies falses mentre imposa el silenci i la
por als catalans. És a dir, de la mateixa
manera que ho fa l’ordre tecnocràtic
des d’altres esferes del poder, l’ordre
espanyol castellà conté la resistència a
les injustícies que fomenta mitjançant
l’exercici de la repressió i (si cal) la vio-
lència. Ara bé, els catalans són un poble
unit i una de les nacions més genuïnes
del món (ho diu la història dels pobles

d’Europa) i Espanya no, pel fet de ser
una aliança traïda per la castellanitat,
des dels fets del 1714. Des d’aleshores
l’ordre espanyol està basat en la traïció
als drets històrics catalans i a la veritat
històrica, que ha manipulat. Aquesta
és la veritable fortalesa de la causa ca-
talana, i la debilitat de l’espanyola, tot i
l’engany històric que incomoda l’espa-
nyolisme i Europa mira de reüll.

PERÒ RESTITUIR EL DRET  a la pròpia his-
tòria no és suficient, també és necessa-
ri fer-ne un judici per materialitzar-lo.
Pel simple fet d’haver exercit la violèn-
cia judicial i policial amb l’objectiu de
negar i impedir el dret a defensar i
exercir la lliure determinació del poble
català (proclamada amb mitjans pa-
cífics i com a expressió de la voluntat
col·lectiva), l’ordre espanyol castellà
es mereix el menyspreu i la vergonya,
el rebuig i la condemna pacífica, i en
darrera instància, el seu judici. Es
mereix el judici de la dignitat dels
pobles pacífics davant d’Espanya, d’Eu-
ropa i del món, pel bé del futur de la
humanitat.

Andreu Marfull

Judici pacífic
Tribuna

Barcelona,
irrecognoscible
b Barcelona cada vegada es-
tà més irrecognoscible. Real-
ment podem parlar d’una ciu-
tat cosmopolita on es van ce-
lebrar uns Jocs Olímpics i re-
ferent d’altres ciutats euro-
pees? Entre les converses que
tenim amb amics, parlem de
la decadència que està tenint
Barcelona. D’una banda, la in-
seguretat: cada vegada sents
més “m’han robat” –al bus, al
carrer, al meu portal, etcètera.
D’una altra banda, i no és no-
més als barris més costaners,
la brutícia. Paviments espat-
llats, terres bruts, i el que hi
vulguin afegir, estan generant
una impotència a tots els ciu-
tadans. Espero que l’Ajunta-
ment posi mesures urgents i
ens torni la nostra llar: Barce-
lona, en aquest cas la de part
de la meva família.
CRISTINA CASALS MASSÓ
Esplugues de Llobregat (Baix
Llobregat)

Oposicions a
professors de
secundària
b Un cop passades les oposi-
cions per a professors del curs
passat, molts docents discre-
pen dels criteris d’avaluació de
les mateixes. Un fet cabdal ha
estat l’anomenat supòsit pràc-
tic que havia d’avaluar què sa-
bien els opositors de la seva
especialitat. Paradoxalment
aquesta prova exigia no què si-
nó com ensenyar a l’aula. Com
ensenyar pertocava a un se-
gon exercici específic que
l’opositor havia de superar
posteriorment. És a dir, s’ha
avaluat l’opositor de tècniques
pedagògiques on no tocava.
Aquest fet, que contravé la llei
estatal per al cos de funciona-
ris, ja va ser comunicat amb
molta antelació a un màxim
responsable del Departament,
el senyor Garcia Plata. Com
veiem això no s’ha resolt amb
lògica, sobretot si tenim en

compte el supòsit pràctic en
especialitats com ara biologia i
geologia. Aquí es feia identifi-
car organismes, roques i mine-
rals a través de fotografies on
no es podia assolir prou detall.
És a dir, s’exigia pura memorit-
zació de noms en llatí als opo-
sitors, mentre que el Departa-
ment defensa l’educació per
competències on no cal que
els alumnes memoritzin. Pre-
guem que Ensenyament, i si
vol continuar convocant oposi-
cions justes, tingui en bona
consideració aquests argu-
ments didàctics, lògics i legals.
D’educar, eduquem tots; d’en-
senyar, sols uns pocs.
DAVID RABADÀ I VIVES 
Barcelona

Disbarats
urbanístics
b Dissabte, esmorzant i tot
llegint El Punt Avui, el cafè
amb llet se’m va posar molt
malament. El senyor Agustí
Serra, secretari d’Hàbitat Urbà

i Territori de la Generalitat, de-
ia, amb cara d’ofès, que pel
que fa als plans urbanístics
devastadors de la Costa Bra-
va, ells, pobrets, prou que fan i
poc més poden fer enfront de
legislacions urbanístiques que
es van aprovar als anys sei-
xanta i setanta. Ens vol dir que
gairebé passats 50 anys no
s’hi ha pogut fer res? Doncs a
mi em sembla que si entre
tots paguem un conseller, un
secretari i tutti quanti és justa-
ment perquè hi facin alguna
cosa, perquè defensin el terri-
tori de valent i es posin a tre-
ballar, sí, a treballar, amb totes
les eines que tenen, que les te-
nen. I si no que ho deixin estar
i es dediquin a una altra cosa. I
que no plorin. No la conec de
res, però vull donar les gràcies
a Marta Ball-llosera per ser al
capdavant de SOS Costa Bra-
va i rebatre, com ho va fer en
aquest diari, les tristes decla-
racions del trist secretari.
ENRIC CUSÍ BOLDÚ
Barcelona

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

El lector escriu
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Sísif
Jordi
Soler

Marta Rovira, SECRETÀRIA GENERAL D’ERC

“L’1 d’octubre és un punt sense retorn, també perquè el
govern espanyol va decidir utilitzar la violència”

La frase del dia

“Ara cal actuar
a partir del
coneixement, de la
universitat de cada
país o ciutat on hi
hagi catalans
exercint, estudiant

atalunya lluita per la seva lliber-
tat, per decidir el seu futur. Li cal,
però, més presència internacio-

nal. Arreu del món, fent feina de formi-
gueta o de tità, on es pugui i on no tam-
bé amb imaginació. Una via excel·lent
de penetració a tots els països del món
tot evitant l’esquema d’arcaica visió re-
pressora del nacionalisme espanyol ex-
cloent és el món del saber. Són ferms
els fonaments de tot l’aconseguit des
del govern de la Generalitat des dels
anys vuitanta del segle passat. Saltant
per damunt de dubtes, travetes espa-
nyoles –també algunes des del propi
país–, optant per creure que d’un cap a
l’altre del món s’hi ha de ser, sigui en el
comerç, l’economia, la política, els in-
tercanvis, la cultura, etc. També per re-
vitalitzar les comunitats de catalans
d’arreu del món.

ENMIG DE L’OFENSIVA AGRESSIVA del Mi-
nisteri d’Exteriors, on el ministre de
torn insulta ciutadans del mateix Estat
de la manera més grollera, s’ha de tre-
ballar amb fermesa. El Diplocat i els
ens que anteriorment han existit van
fer una tasca més que correcta, d’aquí
l’odi i el ressentiment de la dimitida So-
raya Sáenz de Santamaría. S’ha fet bé
la projecció de l’economia, el mateix es
pot dir en comerç exterior. Part de l’in-
crement constant de l’exportació cata-
lana al món n’és deutora. El que cal és
estimular més el camí que impulsa el
conseller Ernest Maragall malgrat les
amenaces, la que era, és i serà presèn-
cia parapolicial de funcionaris espa-
nyols de consolats o ambaixades, que
intentaran frenar –sigui amb menti-
des, abocant hostilitat o animadver-
sió– les actuacions catalanes. Siguin
comercials o polítiques, econòmiques o
culturals.

LA GRAN MAJORIA dels centres catalans
d’Amèrica i Europa van ser fars de la
catalanitat en els moments més difícils

C dels segles XIX i XX. Amb Antoni Segu-
ra vaig dirigir la recerca Catalunya al
món. La presència catalana al món:
segles XIX i XX ( 2008), efectuada per
Silvina Jensen, Oriol Dueñas i Pablo
Duarte. On es demostra que van ser al-
ternativa de supervivència, de cultura,
de vegades d’ajut econòmic, social, cul-
tural o fins i tot refugi de la catalanitat.
Cal refer i enfortir el que en el seu
temps va fer Albert Manent amb els ca-
sals catalans i centres d’aquest caire,
molt més diversos i prolixes del que
aquest nom sembla indicar. Avui és ab-
solutament diferent.

ELS CATALANS ESTESOS ARREU del plane-
ta no són majoritàriament emigrants

que van a cercar fortuna, a fer les Amè-
riques, sinó que són el més clar exem-
ple d’un ventall complet de la complexi-
tat de la societat catalana. Els uneix la
identitat, la cultura i pàtria comuna. El
desig de veure com el seu país és com
qualsevol altre Estat del món. En
aquest camp cal actuar des del saber i
la intel·ligència. On la joventut és força
notòria, en primera, segona o tercera
generació. Hi predomina el saber,
molts amb estudis especialitzats o uni-
versitaris que els han obert la porta per
poder ser arreu de tots els països. Prò-
piament d’un món globalitzat. S’ha de
fer continuïtat pensada i raonada vers
la gent que ha mantingut la catalanitat
per dècades, dels seus avis o pares en-
çà. Són gent catalana com nosaltres o
mantenen molts dels somnis que la ma-
jor part dels catalans tenim. Un país
lliure. He viscut moments d’una inten-
sitat emotiva de catalanitat arreu dels
punts cardinals que farien envermellir
molts oblidadissos del molt que els de-
vem. Del molt que han fet per mantenir
la flama de Catalunya al món.

ARA CAL ACTUAR a partir del coneixe-
ment, de la universitat de cada país o
ciutat on hi hagi catalans exercint, es-
tudiant o relacionats en aquest espai
tan lliure com és la universitat. Hi ha
nacions no reconegudes pels seus es-
tats que han creat càtedres amb el nom
respectiu i usen, actuen i potencien la
seva llengua i cultura. Una càtedra Ca-
talunya es basaria en un acord ben fàcil
d’obtenir entre la universitat d’on sigui
o vulgui, de l’Argentina a Austràlia,
dels EUA, Rússia o Alemanya, a la Xi-
na, etc., la nostra cultura. Res esta-
blert, ja hi ha institucions que ho fan:
és crear un organisme que parteix de la
realitat del gros d’universitaris de cada
lloc, de l’emigració de cada lloc per res-
pondre des d’allà per explicar el país i
que mai no tindrà els obstacles polítics
que en altres àmbits es trobarien.

J.M. Solé i Sabaté.  Catedràtic d’història contemporània (UAB)

Catalunya internacional
Tribuna

estes de la Mercè;
Barcelona es

mou. I treuen el cap
les eleccions munici-
pals, a vuit mesos de
la consulta. El cap i
casal com a prova del

nou del que pot passar al país, en unes
eleccions que serviran molt més que
per a la tria d’alcaldes i alcaldesses.

L’alcaldia de Barcelona és una joia
molt preuada, amb gran autoritat so-
bre la geografia catalana. No n’hem de
fer escarafalls, quan la plaça Sant Jau-
me és el punt d’encontre del poder i
contrapoder del país. Governar la ciu-
tat dona prestigi suficient per incidir
en el dia a dia de molts municipis i, a la
vegada, atrau la mirada d’un món que
contempla els moviments del país.

No és gens estrany que Ada Colau
proclami la irrenunciable candidatura,
malgrat no estar en el millor moment,
molt influenciat per la incapacitat de
definició del projecte dels comuns. Tot
i això, el col·lectiu segueix enfortint la
marca local, no obstant la poca solide-
sa de la proposta nacional. Els comuns
Barcelona poden resistir al cúmul d’er-
rors dels comuns-Podem Catalunya?

I s’albira la gran batalla. Manuel
Valls segueix desfullant la margarida,
amb uns Ciutadans que no tenen prou
clar si donar-li confiança. És un bon
candidat? Temo que qui el voldria com
a contrincant és la mateixa Ada Colau.
Esquerra ha mogut peça amb encert i
proposa Ernest Maragall com a cap de
llista, una manera de treure Bosch i a la
vegada presentar un nom de prestigi.
Els socialistes dubten de Collboni i els
hereus de Convergència no saben gai-
re amb quin nom es presentaran i si ho
faran amb Neus Munté o Ferran Mas-
carell.

Encara, Jordi Graupera remena les
cireres i tothom parla d’unitat en unes
eleccions on s’explicitarà la desunió.
Festes de la Mercè: a la recerca del mi-
llor alcaldable.

F

De set en set
Jaume Oliveras

Alcaldables



Alfred Bosch és
ovacionat i Marta
Rovira reapareix
en públic sis
mesos després

Entrevista a Carme
Freixa, presidenta
de l’Associació de
Micropobles de
Catalunya

ERC posa la
banya en un
referèndum
avalat pel món

“Els
micropobles ja
hem assumit
la República”Nacional
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 les portes del primer aniversari
del referèndum de l’1-O, el con-
seller de Polítiques Digitals i Ad-
ministració Pública de la Gene-

ralitat, que aleshores era el secretari de
Telecomunicacions, Ciberseguretat i So-
cietat Digital del govern de Catalunya,
repassa en aquest resum de l’entrevista
que avui emet El Punt Avui Televisió els
incidents de seguretat que es van regis-
trar aquells dies. El conseller dona pistes
igualment dels projectes que en el ter-
reny digital pretén impulsar el seu de-
partament, entre els quals hi ha la crea-
ció d’una identitat digital que ha de ser la
base de la república també digital en què
s’ha de convertir Catalunya.

Per què un departament de Polítiques
Digitals?
Cal explicar-ho? Crec que tots som cons-
cients del moment que vivim, en què
l’àmbit digital ho impregna tot. Vivim
una autèntica revolució digital, compa-
rable al que va significar la revolució in-
dustrial. Per tant, és fonamental que un
govern disposi d’un departament que
tracti del repte de la digitalització.

Posi’m un exemple concret del que vol
fer.
N’hi podria posar molts. Però un de clar

A
Xevi Xirgo
BARCELONA

és que, si Catalunya aspira a ser una re-
pública, també ha d’aspirar a ser una re-
pública digital. La importància que va te-
nir en el seu moment el .cat, que ens va
permetre navegar per internet amb
perspectiva nacional quan en canvi físi-
cament encara hem de dur la E d’Espa-
nya a les matrícules dels cotxes, és un
bon exemple.

L’anomenada escletxa digital, però, ja no
existeix?
Hem tingut dues escletxes, en el passat:
la social en relació amb l’ús de la xarxa i
la territorial pel que fa a l’accessibilitat.
L’escletxa social els darrers anys s’ha
anat corregint, i la territorial l’estem
abordant. En els propers tres o quatre
anys hem de completar el mapa d’exten-
sió de fibra òptica a tot el país.

El mòbil a les escoles és un problema? El
prohibiria?
L’ús de la tecnologia no pot ser mai un
problema. El problema és que no edu-
quem en l’ús de la tecnologia. És molt
més efectiu educar que prohibir; prohi-
bir la tecnologia és anar en contra dels
temps del segle XXI. De la mateixa ma-
nera que hem d’educar en els hàbits salu-
dables en el menjar, també hem d’educar
en els hàbits saludables de la tecnologia.

Catalunya és un país productor de tec-
nologia?
Absolutament. I les xifres ho demostren.

No hem de ser només usuaris, també
hem de ser productors de tecnologia. En
els darrers anys de crisi, el sector tecno-
lògic a Catalunya ha crescut en ocupació.
Mentre en altres es perdia ocupació, en
aquest no hem parat de créixer. És un
sector que pràcticament no té atur i està
ple d’oportunitats laborals. No només no
hi ha fugues d’empreses, sinó que moltes
multinacionals i molts emprenedors han
decidit situar la seva seu digital a Catalu-
nya.

Però en relació amb altres sectors...
Aquest gener, per exemple, aquest sec-
tor ja ha superat el de l’automòbil, que
havia estat un referent en el nostre país,
que ocupava molta gent i que disposava
d’ajudes públiques. Aquest és un indica-
dor clar de la importància que té.

Som a prop de poder votar electrònica-
ment?
No és un problema tecnològic. El proble-
ma que no s’implanti amb més força el
vot electrònic en els processos electorals
és un problema cultural i polític. La tec-
nologia està preparada i madura per fer-
ho. És un tema cultural perquè, a banda
de saber que no hi ha frau i que és més
segur, necessitem creure’ns-ho.

Una qüestió més cultural?
Absolutament. Quan funcionàvem no-
més amb diner físic i van aparèixer les
targetes de crèdit, hi havia gent que deia:

“Jo només pagaré en metàl·lic.” Avui en
dia pràcticament totes les transaccions
són amb targeta de crèdit. Quan va apa-
rèixer el pagament per internet, deien:
“Jo no compraré mai per internet”, i el
comerç electrònic no para de créixer al
nostre país. La tecnologia no és el proble-
ma, ho són els hàbits.

Em pregunto què hauria fet la policia si
l’1-O de fa un any haguéssim votat elec-
trònicament.
No ho sabem, què hauria fet. El que sa-
bem és el que van fer per intentar impe-
dir el referèndum.

Hi va haver una repressió digital?
S’ha parlat molt de la repressió policial
de l’1-O i de la judicial, però s’ha parlat
poc de la repressió digital que van fer les
setmanes anteriors i posteriors al dia de
la votació. L’Estat va utilitzar tots els
seus ressorts per reprimir digitalment el
poble de Catalunya. I en tenim molts
exemples, alguns d’ells molt documen-
tats. Es van fer tancar webs, es va inter-
venir la Fundació .Cat i l’empresa que
gestionava molts dominis de les webs. Hi
va haver una actuació directa en què, se-
gons el meu punt de vista, es van saltar
tots els protocols establerts i diferents
directives europees pel que fa als proce-
diments de com tancar webs i filtrar el
tràfic d’internet en un país de la Unió
Europea. Es va aplicar una rapidesa que
no s’aplica ni tan sols quan es tanquen
webs gihadistes o de pornografia infan-
til.

Es devia fer amb la complicitat de les
operadores...
No m’atreveixo a dir si va ser amb la
complicitat de les operadores o amb
amenaces i resolucions judicials. Les
obligacions judicials van existir, les co-
neixem i sabem que hi va haver alguna
cosa més que algun dia potser les opera-
dores revelaran. El que sabem és que hi
va haver ciberatacs i talls d’internet es-
pecífics, per exemple a tots els col·legis
electorals, amb una ordre judicial ex-
prés. Es va produir per ordre judicial un
tall d’internet en unes dependències de
la Generalitat, en unes IP concretes, i es
van detenir informàtics simplement per
haver replicat webs. Vaja, el repertori és
molt ampli...

El joc del gat i la rata tancant i obrint pà-
gines alternatives va ser públic i notori.
És que internet és com l’aigua, que inten-
tes agafar-la amb les mans i se t’escapa.
Espanya va voler actuar en el món digital
com actua en el món físic, d’una manera
molt matussera...

En aquell moment en què es van tancar
planes web saltant-se protocols i es van
fer talls d’internet, vostè va escriure una
carta de protesta al comissari europeu
de Política Digital, Andrus Ansip. Ha re-
but resposta?
Jo vaig voler dir-li a Ansip que, al nostre

Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Jordi Puigneró
“Hem d’aprofitar
que a internet no
depenem de l’Estat”
IDENTITAT DIGITAL “Impulsarem una identitat digital a Catalunya, com un instrument
per a la ciutadania per accedir a una cartera de serveis” CIBERATACS “El 2017 en vam rebre
uns dos-cents milions” INTERNET “És com l’aigua, si la vols agafar amb les mans se t’escapa”



Cunillera fa un Iceta
L’APUNT el perdó per uns delictes inventats que, per tant,

mai no van cometre, jutjats per un poder judicial
que, quan debat entre si, es dedica a qualificar-los
de colpistes i violents, els compara amb el nazisme
i els insulta. Tot molt independent. El pitjor és que
Cunillera ha fet un Iceta: s’ha vist obligada a fer
marxa enrere per la reacció del PSOE. Un clàssic.Emili Bella

Sorprèn que encara existeixi un delegat del govern es-
panyol a Catalunya. El cas és que Teresa Cunillera va
assegurar ahir a Catalunya Ràdio que és partidària
d’indultar els presos independentistes, si eren con-
demnats –qui ho dubta?– “i ho demanaven”. Abans i
tot que comenci el judici farsa, els socialistes ja estan
reclamant als presos polítics que s’humiliïn i supliquin
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entendre, i en el de moltes organitza-
cions internacionals que també ho van
expressar en aquell moment, l’Estat es-
panyol estava vulnerant diferents nor-
matives europees pel que fa a l’accés a in-
ternet. Ansip es va comprometre davant
dels mitjans de comunicació a respon-
dre’ns, però no ho ha fet. Per això, com
que ens sentim indefensos, a partir

d’aquest octubre, que ja haurà passat un
any, emprendrem noves mesures perquè
aquests fets no es tornin a repetir.
Aquests fets en el si de la Unió Europea
en el segle XXI són inadmissibles.

Noves mesures?
Iniciarem accions parlamentàries al Par-
lament Europeu i accions amb el síndic

de greuges europeu perquè la carta que
vàrem enviar tingui resposta i assenti ju-
risprudència. També preparem un acte a
Brussel·les sobre els drets digitals a Eu-
ropa, amb la participació d’experts mun-
dials. Desplegarem diferents iniciatives
perquè els drets dels ciutadans europeus
en el camp digital siguin respectats, per-
què Espanya no ho està fent.

Dels atacs informàtics que es van rebre
se’n sap l’origen?
És evident que si analitzem qui podia te-
nir interès que aquell referèndum fracas-
sés, no cal donar gaires voltes més sobre
l’origen d’on podien provenir els atacs.

Es va arribar a posar en perill el sistema
informàtic de la Generalitat?
Els atacs no van ser als sistemes d’infor-
mació de la Generalitat; no els calia, per-
què el centre informàtic de la Generali-
tat, el CTTI (Centre de Telecomunica-
cions i Tecnologies de la Informació), va
ser ocupat físicament per la Guàrdia Ci-
vil tres dies abans del referèndum. Fins i
tot van fer una roda de premsa dient allò
que “Hemos desarticulado el chiringuito
informático del referéndum”. El CTTI
estava ocupat pel CNI i la Guàrdia Civil. I,
tot i això, el referèndum es va fer.

Molts catalans van conèixer l’existència
del CTTI gràcies a aquestes actuacions.
Vostè, que aleshores era el secretari de
Telecomunicacions del govern, per
aquests fets va haver d’anar al jutjat nú-
mero 13. En quina situació judicial es
troba?
Investigat per tres delictes: per desobe-
diència, per malversació de fons públics i
per revelació de secrets. Però jo tinc la
consciència molt tranquil·la, perquè
aquest judici serà un “judici farsa” en el
qual se’ns acusa de determinades qües-
tions sense proves. S’acabarà demos-
trant que totes les acusacions que pesen
sobre els consellers i altres líders polítics
o de la societat civil són del tot són infun-
dades.

A hores d’ara, però, són centenars, mi-
lers, els investigats...
És el moment que ens ha tocat viure. I
ningú va dir que això de la independèn-
cia seria un camí de roses. Els que ens
posem a primera línia hem d’estar dispo-
sats a patir els embats de l’Estat. I ho
fem amb la consciència molt tranquil·la
que estem al costat correcte de la histò-
ria.

Com a responsable d’Administració Lo-
cal, el preocupa que aquestes investiga-
cions afectin també alcaldes? Ho dic
perquè estem a les portes d’unes elec-
cions municipals.
Espero que l’Estat no s’atreveixi a per-
torbar o a influir en unes eleccions muni-
cipals inhabilitant alcaldes de determi-
nats partits. Això seria un frau electoral.

L’1-O es va celebrar i es va proclamar la
República, però és evident que no es va
fer efectiva. És per això que es parla
d’una República digital, reconeixent
d’alguna manera que la real no es va po-
der fer efectiva?
No. Hi va haver una declaració política el
dia 27 com a conseqüència del referèn-
dum. I és evident que no es va fer efecti-
va. Però per això ara estem en la fase de
desplegar la República. I una de les for-

❝Espanya està més a prop
d’algunes de les pràctiques
que es fan a Turquia que no
pas de les pròpies de
l’Europa del segle XXI

❝És el que ens ha tocat viure.
Ningú va dir que seria fàcil.
Els qui som a primera línia
hem d’estar disposats a
resistir els embats de l’Estat

El conseller Jordi Puigneró, durant l’entrevista, enregistrada a mitjans d’aquesta setmana al seu despatx ■ ORIOL DURAN

Podeu veure l’entrevista
avui a El Punt Avui TV, a

les 10 h i a les 21.30 h
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mes és fer-ho també en l’àmbit digital. De
la mateixa manera que un dia es va po-
sar en marxa el .cat, hem de continuar
desplegant altres estructures a la xarxa.
De la mateixa manera que a finals del se-
gle XIX i principi del XX la societat civil
va desplegar infraestructures de país,
com podien ser els ateneus, un sistema
de mútues, un sistema de caixes..., ara
toca fer altres coses.

Vostè parla d’una revolució no digital si-
nó també social.
Hem de crear les estructures en l’àmbit
digital que ens permetin continuar sent
una nació. Hem de fer com Estònia, que
està construint un estat al núvol.

Expliqui-m’ho.
Conec bastant bé el cas d’Estònia. Quan
els pregunto per què estan construint un
estat al núvol si ja són un estat, la respos-
ta del primer secretari d’Estònia és molt
contundent. Em va dir: “Mira, nosaltres
que som un país de 1,5 milions d’habi-
tants que hem patit al llarg de la nostra
història cinc invasions russes, que n’hi
hagi una sisena és qüestió de temps, i
ens estem preparant perquè si mai el ter-
ritori d’Estònia torna a ser ocupat física-
ment per un exèrcit nosaltres puguem
continuar tenint un control i una relació
digital amb la nació estoniana, que el go-
vern i el Parlament puguin continuar
prenent decisions digitalment...” El con-
cepte digital està molt difós entre la po-
blació: estan impulsant una moneda di-
gital, el 50 per cent de la població ja exer-
ceix el vot electrònic... No els cal la pre-
sència física perquè el Parlament pugui
continuar prenent decisions i convocar
eleccions. Hem de tenir en compte tam-
bé que hi ha nacions que no han tingut
un territori, com és el cas de la diàspora
jueva. I fins que no el van tenir van ser
també una nació... Una aposta molt forta
per la nació o república digital ens ajuda-
rà a continuar preservant aquesta nació
que hem mantingut durant tants anys,
en espera que algun dia puguem tenir
també aquest control sobre el territori fí-
sic.

Tem una invasió?
No és que estiguem envaïts, és que tenim
un estat que controla el nostre territori. I
hi ha un camp verge on tenim moltes
possibilitats de poder construir repúbli-
ca.

Però posi’m exemples concrets de què
pensen fer per arribar-hi.
Això ho revelarem aviat, amb el pla de
govern. Hi haurà qüestions que les po-
drem desenvolupar des del govern per-
què són no només constitucionals sinó a
més a més fomentades per la UE, com
ara l’impuls d’una identitat digital a Ca-
talunya.

Parla d’un document d’identitat digital?
Parlo d’una identitat digital que ens per-
meti ser autèntics consumidors digitals,
per identificar-se a la xarxa. No ho plan-
tegem des de la perspectiva d’un DNI,
que és un element de control. Planteja-
rem la identitat digital com un instru-
ment de servei a la ciutadania que per-
meti a través d’aquesta identitat accedir
a una cartera de serveis. La impulsarà el
Departament de Polítiques Digitals i ser-
virà per crear un registre que permeti
entre persones o entre persones i empre-
ses confiar i accedir a serveis. Pot servir
per a un voluntariat digital o per a moltes
altres coses. Com a Estònia, la base de la
república digital serà disposar d’una
identitat digital forta.

Caldrà molta complicitat de la ciutada-
nia...
Caldrà una ciutadania apoderada digital-
ment, formada i capacitada digitalment.
I protegida. Que no passi el que va passar
setmanes abans i després de l’1-O, quan
els drets digitals dels catalans van ser
trepitjats. La ciberseguretat ha de ser un
element fonamental. El govern ho impul-
sarà i caldrà la complicitat de la societat
civil, sí. I allò que el govern no pugui fer
directament ho farà el Consell de la Re-
pública...

Però la legislació...
Tot ha canviat. Li poso un exemple: la
forma com hem consumit fins ara con-
tinguts audiovisuals. Les ones de televi-
sió, de ràdio, per on circula la informa-
ció, fins ara depenien molt de si l’Estat
autoritzava o no unes llicències. Al món
d’internet no tenim aquesta dependèn-
cia de l’Estat. Podem produir continguts
i arribar arreu, a tot el món, amb contin-
guts i plataformes pròpies. Hi ha grans
oportunitats per reivindicar-nos com a
nació.

El govern català va aprovar la creació de
l’Agència de la Ciberseguretat però el

govern espanyol hi va recórrer i el Tribu-
nal Constitucional la va suspendre...
Confia que Pedro Sánchez retirarà el re-
curs?
No és que hi confiï, retirar el recurs hau-
ria de ser una obligació per al nou govern
de Pedro Sánchez. La llei de cibersegure-
tat de Catalunya va ser aprovada amb
molt consens a Catalunya: el PSC va vo-
tar-hi a favor, el comuns també, i evi-
dentment el PDeCAT i ERC també. He
demanat als socialistes que aquesta llei
no romangui ni un minut més suspesa
pel Tribunal Constitucional. El govern de
Sánchez diu que retirarà els recursos a
les lleis socials; doncs aquesta també ho
és. Perquè és una llei que permet defen-
sar infraestructures bàsiques, com és el
servei de Salut, per posar-li un exemple.
No aixecant la suspensió, el govern de
Sánchez està fent que els serveis bàsics
del nostre país siguin més vulnerables
als ciberatacs.

Quants se’n reben, de ciberatacs?
Se’n reben cada dia. El 2017 vam rebre
al voltant de dos-cents milions de cibera-
tacs. D’aquests, només un deu per cent
són d’alta complexitat. I d’aquests, no-
més uns 12.000 acaben creant un inci-
dent de ciberseguretat. Les defenses au-
tomàtiques n’aturen molts, però hi ha
uns mil atacs al mes que han de tenir un
tractament d’anàlisi d’intel·ligència i una
acció humana al darrere per reparar i
crear contramesures.

Confia de veritat que el govern del PSOE
permetrà fer un referèndum?
El referèndum caurà pel seu propi pes en
algun moment. És insostenible per part
de l’Estat una situació en què el poble de
Catalunya no pugui decidir lliurement el
seu futur.

Caurà pel seu propi pes, però quan?
No ens hem volgut posar calendaris.
Quan t’asseus a negociar, i de moment
hem aconseguit que el senyor Pedro Sán-
chez s’assegui en una taula i reconegui
ser interlocutor, cosa que amb el govern
del PP havia estat impossible, no podem
posar terminis.

Res de vies unilaterals, doncs?
En el moment en què t’asseus en una
taula, el que vols és un acord bilateral.
Parlar en aquests moments d’acords uni-
laterals crec que no ajuda a facilitar un

ORIOL DURAN

Iniciarem accions amb el
síndic de greuges europeu
i al Parlament Europeu
perquè es pronunciïn
sobre el que va passar l’1-O

❝

❝No retirant el recurs a la llei
de ciberseguretat, Pedro
Sánchez fa que els serveis
bàsics del nostre país
siguin més vulnerables

❝Estic investigat pel jutjat
número 13 per tres
delictes, però tinc la
consciència tranquil·la [...].
El judici serà una farsa

El referèndum caurà pel
seu propi pes, però és
evident que nosaltres no
descartem la via unilateral.
Només faltaria!

❝
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acord bilateral. Però és evident que nos-
altres no descartem la via unilateral. No-
més faltaria. De fet això és el que ens va
permetre fer el referèndum de l’1-O. Qui
va ser unilateral va ser l’Estat, que no es
va voler ni asseure a la taula a parlar.
Gràcies al fet d’haver aplicat la unilatera-
litat, avui som en una taula i hi ha un in-
terlocutor per negociar la sortida política
que hem de donar al conflicte entre Ca-
talunya i Espanya.

Si les converses van, però, al ritme que
van, una sentència condemnatòria del
judici de l’1-O ho pot dinamitar tot...
És evident que nosaltres no podem ac-
ceptar una sentència condemnatòria,
perquè creiem que aquest no és un judici
just, és una farsa de judici. Si no és abso-
lutòria, portarem la sentència d’aquest
judici fins a les més altes instàncies euro-
pees.

Tardarà molts anys, doncs, a saber-se’n
el final.
No ho sap. A vegades la justícia ens sor-
prèn també per la seva rapidesa. Però
ara no som en aquest escenari. Ara el
que cal és denunciar que aquest serà un
judici absolutament de revenja. No serà
un judici imparcial. I el que és clar és que
el que va ser un encert és que el presi-
dent Puigdemont optés per la via de l’exi-
li, perquè això ens està permetent evi-
denciar les diferències entre una justícia
espanyola absolutament polititzada i al
servei de la unitat d’Espanya versus una
justícia europea que està actuant d’una
manera absolutament imparcial.

Gràcies justament a la tecnologia, el
que passa a Catalunya és conegut a
l’instant arreu del món. Sembla, si fem
cas del que diuen molts mitjans de co-
municació, que això ha servit per esta-
blir complicitats entre la població euro-
pea. Però les institucions continuen en
silenci.
Cada cop menys. Crec que Europa li ha
vist el llautó a Espanya. S’està veient
amb les resolucions als diferents tribu-
nals europeus, i comença a haver-hi de-
claracions de determinats entorns polí-
tics europeus que cada cop més eviden-
cien que Espanya està en aquests mo-
ments més a prop d’algunes pràctiques
que es fan a Turquia que no pas de les
pràctiques que haurien de ser més prò-
pies d’un estat europeu del segle XXI.

EL DETALL.
Al despatx
de Jordi
Puigneró,
com es pot
comprovar al
fons de la
imatge de la
dreta, el
conseller hi
manté la
foto oficial
dels
presidents
Quim Torra i
Carles
Puigdemont.

ordi Puigneró (Sant Cugat, 1974) està
acostumat a pujar muntanyes. L’afició
li ve de petit (el seu pare el va fer soci

d’un club muntanyenc quan només tenia
un any) i, a banda de conservar-se en for-
ma, li serveix per treure’s les cabòries.
“Em distreu”, diu. El distreu i alguna cosa
més, perquè ara fa dos anys va culminar
una ruta coronant els deu cims de més
de 3.000 metres que tindria una Catalu-
nya independent. Una sola ruta i deu
pics, l’un rere l’altre. El més dur? “La Pica
d’Estats, però el de dificultat més tècni-
ca, el Besiberri Sud”, explica. “Fer munta-
nya és estimar la natura, però també
gestionar l’esforç i superar els imponde-
rables”, diu, i hi afegeix: “La muntanya és
allà, sempre, i el teu repte és arribar-hi,
com la independència.” I li parlo, és clar,
dels imponderables del procés. La res-
posta, en clau muntanyenca: “Si no pots
fer el cim avui, el faràs demà, perquè
sempre hi és.”

Esportista com és (fins fa quatre anys
jugava a futbol 7 i encara juga a tennis de
tant en tant), li pregunto si això li serveix
també per desfogar-se i no emprenyar-se
mai. “Em costa molt a mi, empipar-me.
Faig com una mena de fotosíntesi interna
primer...”, somriu. I em sorprèn, com a ex-
pert en polítiques digitals que és, que en
cap moment de la conversa agafi el mò-
bil, faci una piulada a Twitter o pengi una
foto a Instagram. “En el món de la tecno-
logia hi ha productors i consumidors; jo
estic en el camp dels productors. Quan
arribo a casa algun dia encara programo
[fa poc ha posat en marxa una aplicació
mòbil sobre muntanyisme]”, diu, i ho re-
sumeix: “M’agrada més programar que
fer un tuit.”

Té les idees clares i no té por. “Si algú
es pensava que seria senzill i que el que
estem fent no tindria conseqüències,
s’equivocava”, diu quan parlem d’exilis i
presons. I la família què hi diu? “La famí-
lia sap perfectament per què vaig entrar
en política [la culpable que fes el pas va
ser la també santcugatenca Marta Subi-
rà, actual secretària de Medi Ambient i
Sostenibilitat]; la família sap que vull que
aquest país un dia sigui independent, i
sap que això està per sobre de qualsevol
cosa que em pugui passar a títol perso-
nal”, sosté. Contundent.

Enginyer màster en sistemes d’infor-
mació per la Universitat de Surrey (An-
glaterra), va ser regidor de Sant Cugat
amb Lluís Recorder i Mercè Conesa com
a alcaldes i el 2013 va ser nomenat direc-
tor general de Telecomunicacions i So-
cietat de la Informació i posteriorment
secretari de Telecomunicacions, Ciberse-
guretat i Societat Digital. Coneixent-lo
ara a ell, i coneixent la importància que el
president Puigdemont dona a les noves
tecnologies, no em vull ni imaginar qui-
nes converses deuen haver tingut. “Mol-
tes, perquè ell també entén la importàn-

J

cia de les tecnologies en el que volem
fer.” I els governs, remarca, ho han de te-
nir clar. Ho exemplifica amb Obama:
“Quan Obama va arribar el govern, una
de les primeres coses que va fer va ser
anunciar que crearia el cinquè exèrcit, el
del ciberespai, perquè va entendre la im-
portància que té”, explica.

I que pugui ser un pèl quadriculat
–“Quadriculat? Potser sí. Soc enginyer, i
els enginyers tendim a tenir una ment es-

tructurada de forma més racional”– no
vol dir que no s’emocioni. Ho fa en parlar
de la seva família –és casat i té dos fills– i
sobretot en parlar del tercer fill que tenia i
que va morir quan tenia sis anys. Un càn-
cer demolidor. “Ens van dir que era incu-
rable.” Se li trenca el cor quan en parla.
“He après a valorar les coses importants i
a no preocupar-me per bajanades”, diu. I
conclou: “Crec que la meva quota de
mala sort l’he omplert de per vida.”

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

EN CLAU PERSONAL

El conseller dels 3.000
Xevi Xirgo
BARCELONA

A dalt, el conseller al costat dels presidents Torra i Puigdemont el dia que aquest darrer va
tornar a Waterloo provinent d’Alemanya. A sota, d’esquerra a dreta i de dalt abaix: Jordi
Puigneró amb el seu pare i la seva filla Laia a la Pica d’Estats; a la Universitat de Surrey
(Anglaterra) quan era estudiant; al costat del ‘pare’ d’internet, Vint Cerf, i fotografiat a Horta
de Sant Joan amb el fill que va morir el 2006, quan tenia sis anys, d’un càncer. A sota, el dia
que va prendre possessió com a regidor de Sant Cugat, quan Lluís Recoder era l’alcalde.
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Construir les condicions
perquè l’exercici del dret a
l’autodeterminació “sigui
avalat internacionalment i
tothom pugui anar a votar
lliurement i amb totes les
opcions sobre la taula”.
Aquest és l’objectiu princi-
pal sobre el qual pivotarà
l’estratègia que ERC plan-
tejarà en els propers mesos
i que recull l’esborrany de
la proposta que ahir es va
exposar en el consell nacio-
nal del partit, que també va
ratificar els canvis a l’exe-
cutiva que situen Marta Vi-
lalta i Marta Vilaret com a
noves vicesecretàries. Des-
prés d’aprovar l’1 de juliol
la ponència política, la in-
tenció és concretar-ne els
passos en aquest nou docu-
ment que treballaran les
territorials en les properes
setmanes –algunes con-
clusions ja es podrien sot-
metre a votació en el debat
de política general del Par-
lament d’aquí a deu dies–,
per tal que serveixi com a
punt de partida per reunir-
se amb altres forces políti-

ques i entitats sobiranistes
per bastir una veritable es-
tratègia comuna.

“El republicanisme no-
més ha avançat quan ha
estat capaç de teixir grans
consensos, i avui té aques-
ta assignatura pendent”,
recordava la secretària ge-
neral, Marta Rovira, rebu-
da amb una gran ovació
quan es va connectar en di-
recte des de Suïssa, per pri-
mer cop en un acte públic
des que, avui fa sis mesos,
va marxar a l’exili. Això sí,
Rovira recordava que
“consensuar no significa
uniformitzar” sinó arribar
a grans acords, que han de
partir de l’exemple i el
“punt de no-retorn” que va
ser l’1-O, amb l’horitzó
“clarament” situat en la
“transversalitat” del 3-O.

Va ser el vicepresident i
adjunt a la presidència
d’ERC, Pere Aragonès, qui
va detallar les línies bàsi-
ques de la proposta estra-
tègica, que pretenen crear
les “condicions objectives”
per obligar l’Estat a pactar
el referèndum. “No ho ac-
ceptarà de bona fe, per
conviccions ideològiques:

negociarà quan no tingui
cap més remei que fer-ho”,
constatava. I les condi-
cions, segons ell, són asso-
lir una majoria interna “in-
apel·lable”, molt més “for-
ta i transversal”, que faci
que el conjunt de la socie-
tat catalana “accepti el ve-
redicte de les urnes”. A
més, insta a treballar per
crear “contradiccions” en
l’opinió pública estatal i
mirar-hi de generar un cor-
rent més favorable a les as-
piracions catalanes, lliga-
des “a la causa dels drets i
les llibertats”. “La repres-
sió ha de fer reflexionar la
societat espanyola”, apun-
tava. La tercera pota és
“guanyar-se la simpatia in-
ternacional” amb vista a
un futur reconeixement,
quelcom en què creu que
l’1-O “es va avançar molt” i
en què la presó i l’exili dels
líders han permès incidir.
Tot plegat ERC ho lliga a la
defensa de la justícia per
als represaliats i la imple-
mentació de polítiques de
progrés, tant en el govern
com en el municipalisme.

Per créixer, el líder del
grup parlamentari, Sergi
Sabrià, apostava per cons-
truir una “xarxa de solida-
ritat i lluites comparti-
des”, com ara el feminis-
me, el pacifisme i l’antifei-
xisme, i apel·lava a les for-
ces i organitzacions que,
fins i tot més enllà del sobi-
ranisme, “no poden estar
passives davant la manca
de llibertats”. “Si es vol tro-
bar una sortida política cal
canviar cel·les per despat-
xos, barrots per faristols i
taules polítiques”, apunta-
va la portaveu, Marta Vilal-
ta, que exigia la retirada
dels càrrecs als encausats.

Maragall la vol digerir
A més de Rovira, les altres
ovacions del dia van ser
per al president del consell
nacional, Josep M. Jové, a
qui la fiscalia del TSJC vol
investigar per quatre de-
lictes, i per al cap de files a
Barcelona Alfred Bosch,
que la vigília va renunciar
a ser alcaldable en benefici
d’Ernest Maragall. “Hem
de créixer a tots els muni-
cipis i això vol dir generosi-
tat, no sacrificis. I ho es-
tem intentant també a
Barcelona”, sostenia. “És
una oferta que no es pot re-
butjar”, indicava al vespre
l’encara conseller d’Acció
Exterior. Si bé deia que no
ha pres una decisió defini-
tiva i s’ha pres uns dies per
“digerir-la”, Maragall ja va
avançar que apostaria per
una llista amb “àmplia par-
ticipació ciutadana”. ■

Òscar Palau
BARCELONA

ERC posarà la banya en un
referèndum avalat pel món
aCentra el detall de la proposta estratègica, que després vol posar en comú amb partits i entitats, a
crear les condicions que forcin l’Estat a pactar-lo a Rovira reapareix en públic i Bosch és ovacionat

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

Les frases

“Per créixer i ser més
forts ara cal ser més
generosos, això ens
portarà a la
grandesa”
Alfred Bosch
CAP GRUP D’ERC A BARCELONA

“Catalunya avui
forma part de l’Estat
sense estar avalat
democràticament per
la seva ciutadania”
Pere Aragonès
ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA D’ERC

Tal com li va passar abans del
21-D al líder del PSC Miquel
Iceta, la delegada estatal a
Catalunya, Teresa Cunillera,
va obrir una polèmica ahir al
matí al front unionista en de-
clarar-se partidària a Catalu-
nya Ràdio d’un indult si els lí-
ders del procés són condem-
nats. “Per concedir un indult
hi ha d’haver una sentència
ferma i hi ha d’haver una peti-
ció igual de ferma de qui ac-
cepta la sentència. Si es de-
mana, jo en soc partidària, és
clar”, reflexionava. La delega-
da, que va descartar un nou
155 “si no es trenca la llei”,
també va titllar de “desafor-
tunats” els insults a l’inde-

“El republicanisme té
aquesta assignatura
pendent: cal que segui
a parlar per trobar la
via per avançar”
Marta Rovira
SECRETÀRIA GENERAL D’ERC

Els participants en el consell nacional d’ERC, que aquest cop es va fer a l’auditori Axa de Barcelona, van ovacionar Marta Rovira i Alfred Bosch ■ E.F. / EFE

pendentisme al xat de jutges
del CGPJ, si bé els cenyia a
l’àmbit privat: “No posen en
qüestió la tasca judicial.”

Cs i el PP la van atacar
amb duresa. A Palma, on pre-
sentava la campanya perquè
no s’exigeixi el català –ni cap
de les llengües cooficials– als
funcionaris que treballen en
territoris on es parla, la cap
de l’oposició, Inés Arrimadas,
denunciava: “Des de Cs ho
diem alt i clar: ni aforaments
ni indults a polítics que han
donat un cop d’estat, ni pac-
tes amb nacionalistes.”  Tam-
bé el líder del PP Pablo Casa-
do trobava “molt greu” l’opi-
nió de Cunillera i denunciava

el “xantatge” independentis-
ta. Si mana el PP, va dir, “no hi
haurà indults ni sedició a Ca-
talunya, ni alliberament dels
presos que han intentat fer
un cop d’estat, ni de bon tros
aquesta humiliació del país”.

Davant la “descontextua-
lització” de les seves declara-
cions, Cunillera va voler refer-
mar en un comunicat a la tar-
da el seu “respecte a la sepa-
ració de poders” i va admetre
que “qualsevol especulació
sobre el que hagi de passar
després de la sentència és
prematura”. Per això va pro-
posar “no parlar de futuri-
bles” ni d’hipòtesis relaciona-
des amb processos judicials.

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

Cunillera diu que està per l’indult i després ho matisa
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Catalunya en Comú va re-
unir ahir el seu consell na-
cional per ratificar la nova
direcció de la formació,
que reforça el lideratge
d’Ada Colau després de la
sortida de Xavier Domè-
nech. El procés ha culmi-
nat amb una derrota evi-
dent dins els comuns dels
sectors que pretenien fer
un gest cap als postulats
sobiranistes i, a la vegada,
una picada d’ullet al món
que representa ICV.

La nova direcció la inte-
graran tres coordinadors

generals, amb Ada Colau,
l’historiador Ramon Arna-
bat i l’alcaldessa de Castell-
defels i militant de la for-
mació ecosocialista, Can-
dela López. La designació
del diputat al Congrés
Joan Mena com a portaveu

de la formació camina en
la mateixa línia estratègi-
ca.

Entre els sectors que
dins els comuns es troben
a prop de postulats sobira-
nistes hi ha la portaveu al
Parlament, Elisenda Ala-
many, que manté el seu
càrrec. Precisament, una
piulada recent d’Alamany
recordant la mobilització
del 20 de setembre de l’any
passat i en suport dels pre-
sos polítics va rebre una
crítica severa de Marc Ber-
tomeu, una de les veus des-
tacades dins el moviment,
que s’ha distingit per la se-
va posició crítica amb l’in-

dependentisme.
En la nova etapa dels co-

muns no hi ha cap dubte
que la prioritat política se-
rà la campanya electoral
de les pròximes eleccions
municipals amb l’objectiu
principal de salvar el gran
actiu de l’alcaldia de Barce-
lona. En la seva primera in-

tervenció com a portaveu,
Mena ja va entrar a fons en
l’atac contra qui es preveu
que pot acabar convertint-
se en el gran opositor a Co-
lau en les pròximes elec-
cions, Manuel Valls. El por-
taveu dels comuns va ad-
vertir que la capital de Ca-
talunya no pot ser refugi

“de polítics fracassats”, en
clara al·lusió a la pèrdua de
prestigi que l’exprimer mi-
nistre francès ha patit els
darrers anys al seu país
d’adopció. “Les eleccions
han d’anar sobre Barcelo-
na i allò que interessa els
seus ciutadans”, va adver-
tir Mena. ■

a El consell nacional aprova la direcció tricèfala amb una
picada d’ullet a ICV a El diputat Joan Mena, el nou portaveu

Redacció
BARCELONA

La nova etapa dels
comuns es distancia
del sobiranisme

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

La frase

“Les eleccions
han d’anar sobre
Barcelona i allò
que interessa
els ciutadans”
Joan Mena
PORTAVEU DE CATALUNYA EN COMÚ

Jèssica Albiach, Lucía Martín i Ada Colau, en el consell nacional d’ahir dels comuns ■ EFE
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TV3

   06.00   Notícies 3/24.  
  10.30   Signes dels temps.     
  11.00   Notícies 3/24.  
  13.10   Polònia. 
   14.00   APM? Extra. 
 El programa no volia ser menys i també 

presenta un telèfon nou. A més, s’emet 
un episodi de la nova temporada de 
Black Mirror. Sembla que aquest any 
la sèrie és més terrorífi ca que mai. 
I en el Defensor de l’espectador es 
descobreix el paral·lelisme estrany que 
fan a Antena 3 amb els llaços daurats 
en suport als nens malalts de càncer .

  14.30   Telenotícies migdia. 
   15.40   Tarda de cine. Perquè ho dic 

jo . L’amor de Daphne Wilder no té ni 
límits ni fronteres. Ha criat com a mare 
soltera tres noies perquè esdevinguin 
la classe de dones que qualsevol mare 
voldria tenir.  

  17.25   Tarda de cine. Lilly Schonauer: 
amor a segona vista . La Sophie 
fa poc que s’ha fet càrrec de la granja 
del seu pare, que s’ha jubilat, i la vol 
convertir en una granja ecològica.  

  19.00   Tarda de cine. Arthur, el solter 
d’or . L’Arthur és un jove massa 
superfi cial. No obstant això, ha de 
canviar si vol rebre una herència 
impressionant. L’únic requisit per no 
perdre-la és casar-se.  

  21.00   Telenotícies vespre. 
   21.55   30 minuts.  Or verd: Reportatge que 

mostra la cara oculta de la producció 
de la fruita de moda, l’alvocat. L’alvocat 
és una fruita que té una gran quantitat 
de vitamines i minerals, és ric en àcids 
grassos insaturats, en potassi i està 
ple d’antioxidants. En els últims anys 
s’ha convertit en un producte líder de la 
cuina contemporània i que es pot trobar 
tot l’any. Però, per fer-ne possible el 
consum massiu tot l’any, ha calgut 
un augment de la producció, que ha 
comportat la desforestació de zones de 
conreu i una sobreexplotació de l’aigua. 

  22.40   Aire lliure  .  Inclou Terra de volcans, 
amb Carme Ruscalleda i Pedraforca, 
amb Joel Joan i Kilian Jornet. 

  00.20   Gol a gol.  
   01.55   L’ofi ci de viure.   

SUPER 3 / 33
 
  09.05   Cine.   Astèrix. La residència dels 

déus.  
  10.28   Rat Rank.  
  10.52   Kody Kapow  .   
  11.34   Súper 4  .   
  12.12   Doraemon.  
  13.20   Dora, l’exploradora  .   
  14.10   El xai Shaun  .   
  14.45   El meu cavaller i jo  .   
  15.20   Cine.   Els fi lls de la pluja  .  Els 

Pyross adoraven el sol i l’aigua era 
sinònim de mort. L’estació plujosa 
també suposava l’agitació dels dracs, 
que s’acostaven furtivament a les seves 
coves a Orfalaise. Cada dia esperaven 
els signes de l’estació seca.  

  16.41   Pat, el gos.  
  16.48   Geronimo Stilton  .   
  17.35   L’equip Spike  .   
  18.28   Set nans i jo  .   
  19.15   Prodigiosa: Les aventures de 

Ladybug i Gat Noir  .   
  19.58   Cine.   El detectiu Conan. La 

catorzena víctima  .  Fa deu anys, 
Kogoro Mouri va ferir la seva dona 
intentant reduir un criminal perillós. 
Ara la Ran té malsons terribles, ja que 
aquest criminal ha quedat en llibertat. 

  21.35   Curt Circuit 33.  
  22.15   Majoria absoluta  .  Renúncies: El 

Felip rep una herència. Per convertir-
se en milionari ha de complir una 
condició: viure en un poble fronterer 
amb l’Aragó.

   23.40   Sputnik, òrbita 90.
    00.05   Arròs covat  :  Arròs de sushi.
   00.35   Curt Circuit 33.   www.elpuntavui.tv

La nostra graella

09.30 Notícies locals.  
10.00 L’entrevista. Xevi Xirgo conversa amb

Jordi Puigneró. 
11.00 Missa de Montserrat.  
12.30 De ‘tee’ a ‘green’. Avui us oferirem el

reportatge del torneig Vincle Cerdanya des del
camp de Fontanals Golf a Puigcerdà, i el
torneig benèfic contra el càncer des de
Torremirona, a l’Alt Empordà, entre altres.
Reemissió. 

16.30 Caminant per Catalunya. Reemissió. 
17.00 Notícies locals.
18.00 Handbol en joc. Partit OAR Gràcia

Sabadell - Handbol Sant Cugat, de 1a estatal.  
20.00 En joc. Programa esportiu presentat per

Òscar Herreros.  
21.30 L’entrevista. Xevi Xirgo conversa amb

Jordi Puigneró. Reemissió. 
22.30 Bojos de castells. Espai dedicat al món

casteller presentat per Iu Forn i Maria
Garcia. Aquesta setmana el programa farà un
especial amb motiu de la festa major de la
Mercè de Barcelona i inclourà la participació
de les colles castelleres de la Ciutat Comtal
des de l’Espai Endesa de la capital catalana.
A més, com de costum, es farà un repàs de
les diades castelleres més importants de la
setmana.

23.30 Notícies locals.  

El Punt Avui Televisió emet l’entrevista del director
d’El Punt Avui, Xevi Xirgo, amb Jordi Puigneró, con-
seller de Polítiques Digitals i Administració Pública
del govern de la Generalitat.

Conversa amb Jordi Puigneró

10.00 / 21.30 L’ENTREVISTA

La televisió

Santa Tecla a Tarragona

13.00 DIADA CASTELLERA

Des de la plaça de la Font de Tarragona, transmissió
de la diada castellera de Santa Tecla, amb els Caste-
llers de Sant Pere i Sant Pau, la Colla Jove Xiquets de
Tarragona, els Xiquets de Tarragona i els Xiquets del
Serrallo.

www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45

Atenció al client972 18 64 80 i també aatencioclient@elpuntavui.cat
801175-1190895L

El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

JO MAI MAI
Al Fons a la Dreta

Campanya Teatre Amateur 

La Cate - Sala del 
Teatre de Figueres, 

diumenge 14 d’octubre, 
a les 6 de la tarda 

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 10 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda, 
i divendres 
de 8 del matí a 2 de la tarda

2x1 LIMITADA

Cal presentar 
la targeta directament 

a les taquilles

CASTELL 
TEMPLER 

DE GARDENY
Turó de Gardeny, s/n de

Lleida

Tots els caps 
de setmana i festius,  

de 10 a 2/4 de 2 
del migdia 

Preu de l’entrada: 2,60 euros

2x1 LIMITADA

Cal presentar 
la targeta directament 

a les taquilles

2x1 LIMITADA

Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo

juntament amb la 
targeta de subscriptor

EPICENTRE
Centre de Visitants del

Pallars Jussà

Passeig del Vall, 13
de Tremp

Preu de l’entrada: 3 euros

CENTRE DE
VISITANTS DE

L’ESTANY

Plaça del Monestir, 4 de
l’Estany (Moianès) 
Més informació: 

www.viulestany.cat

Preu de l’entrada: 2 euros

GOLDI LLIURE
(Autoretrat d’un insubmís)

De César Goldia / Cia.
Chévere

Sala La Planeta de Girona,
dissabte 29 de setembre, 
a 2/4 de 9 del vespre, i

diumenge 30 de setembre, 
a les 6 de la tarda

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 12 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

FORT FESTIVAL
DE TOSSA 
DE MAR

Jeff Mills, Maceo Plex, 
Mano Le Tough i Rodhad 

Tossa de Mar, 
divendres 5 d’octubre, 

a partir de les 6 de la tarda

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 25 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

SORTEIG 
ACONSEGUEIX 2

ENTRADES GRATUÏTES
PER AL PARTIT DE

FUTBOL

GIRONA FC –
REAL BETIS

Estadi de Montilivi de
Girona, 

dijous 27 de setembre, 
a les 10 del vespre

Inscriu-t’hi a www.clubdelsubscriptor.cat o al 972 18 64 45

Tens temps fins al dia 25 de setembre. Molta sort!
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