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Va ser, amb 22 anys, el
president que va estar
més temps en el càrrec

Camions del tot aturats ahir al matí a pocs quilòmetres de la frontera ■ EFE

Col·lapse a la Jonquera
Les protestes a França deixen atrapats uns 4.000 camions a Catalunya
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Fer

Vox

S

i Vox ha obtingut
12 diputats a Andalusia és perquè el
rei Felip VI va avalar l’a
por ellos policial, judicial, polític i social. Si
la ultradreta ha entrat al Parlament andalús és perquè Mariano Rajoy va treure el precinte del 155 i Ciutadans i el PP
han amenaçat frívolament amb una
suspensió encara més radical de l’autonomia. Si els feixistes seuran a l’antic Hospital de las Cinco Llagas és perquè els dirigents del PP i de Ciutadans
els han blanquejat manifestant-s’hi de
bracet. Si els de Santiago Abascal acaben arribant al Palacio de San Telmo
és perquè el PSOE ha comprat el marc
mental de la dreta més rància. Si els
ultres ja tenen representació és perquè
ningú abans ha aturat la seva violència
als carrers. Si Vox espanta és perquè
Espanya és incapaç de respondre democràticament a un repte democràtic
i s’han tapat el nas per fer veure que
són més. Si ha guanyat l’a por ellos és
perquè hi ha qui es pensa que la repressió va començar amb Dani Mateo.

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Vox triomfa perquè el rei i el
tripartit del 155 van avalar l’‘a
por ellos’ policial, judicial,
polític i social
Si hem tornat 40 anys enrere és perquè el PSC i el PSOE no s’han atrevit ni
a denunciar que la presó preventiva
per a mig govern és una vergonya, ni a
dir que l’exili de mig govern és inadmissible quan la justícia europea nega
l’extradició per rebel·lió. És perquè han
callat vergonyosament quan s’ha acusat l’Adrià i la Tamara de terroristes. Si
el fantasma que recorre Europa ha entrat a Espanya és perquè els músics no
han defensat la llibertat d’expressió
dels rapers. Si Vox triomfa és perquè el
periodisme d’Estat ha criminalitzat
idees. Si Le Pen felicita Abascal és perquè l’Europa dels buròcrates ni és capaç de guanyar-se els cors i les ments
dels qui els han de protegir ni de pactar una resposta al repte de la immigració. Vox irromp per tot això i no perquè l’independentisme s’hagi posat
minifaldilla o perquè un programa de
televisió parli amb la bèstia que el sistema permet que sigui acusació popular al Suprem. Vox irromp pels equidistants, que ara tenen uns feixistes amb
escó i uns demòcrates a la presó fent
vaga de fam.

El violinista al carrer

D

es de la teulada –visc en un segon i últim pis– sento un violinista al carrer. Seu al graó de
l’aparador d’un banc i fa molts dies
que va arribar. Té uns horaris: abans
de les deu no s’hi posa, fa una pausa a
l’hora de dinar i hi torna cap a les cinc.
A les vuit del vespre, plega. Quina música interpreta? No ho sabria pas dir,
però és sempre la mateixa: una barreja de Bella ciao i l’havanera de Carmen? Com que no té cap altra peça al
repertori i aquesta dura un minut o
poc més, al cap del dia la deu tocar
centenars i potser milers de vegades.
La insistència podria exasperar-me però ha acabat per fer-me companyia. La
mateixa insistència fa que hi hagi moments que no el senti. Ara són dos
quarts d’onze del matí. Fa mitja hora
que ha arrencat. És Bella ciao o no?
Quan surto de casa, li passo pel davant. És un home petit. El violí és de
color vermell brillant, com de xarol.
Un amplificador reduït impulsa el so.
L’estoig obert de l’instrument accepta
monedes. Hi ha un cartell de cartó que
diu: “Tengo tres hijos. Mi mujer murió
de cáncer.” A casa tinc un original del

“
Fa dies que hi
és, interpretant
sempre la mateixa
melodia

dibuixant Cesc que em va tocar en una
rifa i que és molt propi de Cesc: un violinista elegant que acaba de sortir
d’una sala de concerts tira unes monedes al barret d’un violinista de carrer.
Quan en tiro a l’estoig del “meu” violinista em sento com l’instrumentista
filharmònic.
Ahir al vespre li vaig preguntar d’on
venia. M’ho va fer repetir. “De la Romania.” Li vaig preguntar com es deia.
Aquest cop no el vaig entendre jo. En
un castellà molt dificultós em va explicar que s’havia comprat amb vint euros una tenda de campanya per viure a
la platja però que un vespre es va tro-

bar que el tractor que remou i neteja
la sorra li havia passat pel damunt,
amb la seva roba a dins. I ara on
dorm? Amb el dit assenyala cap enrere: al vestíbul del banc, entre caixers
automàtics. Li pregunto on són els fills
i amb el dit assenyala endavant: “A la
Romania.” Em diu que la música que
toca és pròpia del seu país. Com que la
gent que passa i li tira monedes no
s’atura ni un segon a escoltar-lo, només ell i jo sabem que no sap cap altra
melodia ni sap tocar el violí. Potser
perquè li he ofert la possibilitat de comunicar-se per uns altres mitjans,
amb la mà al pit em desitja el “Feliz
Navidad, señor” més sentit i emocionant d’aquests dies. Quan torno a passar dorm al vestíbul del banc, enrotllat
en una flassada de color blau.
Més amunt el carrer és més animat,
hi circula més gent, la recaptació podria ser més suculenta. En aquests
moments hi ha instal·lada la fira de
pessebres. Durant trenta dies uns altaveus l’amenitzaran amb cançons de
Nadal, sempre les mateixes. No vol
barrejar melodies, no se’l sentiria, potser el farien fora per intrús.
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A la tres

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

Ai Susana, ai Pedro!

E

s veu que ahir el PSOE va obrir
la porta a una possible dimissió
de Susana Díaz si aquesta és la
condició per garantir que els socialistes andalusos continuïn remenant les
cireres (i alguna altra cosa) a Andalusia, on hi governen des de fa només (fixin-se que he posat el només en cursiva) trenta-sis anys. Ja ho sé, que la de
Díaz va ser diumenge la llista més votada a Andalusia, però això no és sinònim de res. I si no, que li ho preguntin
a Arrimadas, que a Catalunya també
ho va ser. Els explico tot això perquè a
mi em sembla que no es tracta de si el
PSOE obre o no la porta a la dimissió
de Díaz: a mi em sembla que havia
d’haver plegat la mateixa nit electoral.
La lectura és inequívoca, a Andalusia,
i que ara ella s’agafi a això del cordó
sanitari per impedir que Vox creixi o
governi (quan el seu govern és qui ho
ha permès, fent segons quins discursos), ho trobo una ironia. Susana Díaz

“
No la senten, la
flaire d’eleccions
generals? Comprin
el bol de crispetes i
prenguin paciència
ho té magre, i em sembla que li té també Pedro Sánchez. No la senten, la flaire d’eleccions generals? Vistos els resultats, no em sembla que Sánchez
pugui resistir gaire més i, n’estic convençut, a hores d’ara ja li deu haver
passat pel cap quan les convoca. Quan
les convoca i, és clar, quan comença a
girar el discurs. Perquè, també n’estic
convençut, lluny de mantenir les formes, Sánchez i el PSOE interpretaran
ara que la millor forma de combatre

l’ascens de Vox serà fer com ells, i posar la unitat d’Espanya sobre la taula
(i quan diem la unitat d’Espanya ja saben vostès que vol dir matxacar els independentistes catalans). Vistos els
resultats, ja en parlarem, de si Sánchez acabarà traient les restes de
Franco del Valle de los Caídos. Comprin el bol de crispetes i prenguin paciència, que el panorama polític es revolucionarà en breu (si és que ja no ho
està). Curiosament, aquest Vox que
volen combatre, en comptes d’ignorarlo s’haurà convertit en la guspira de
tot plegat. I a Catalunya? Prenguin
també paciència. Vox diu que ve, que
aviat hi haurà diputats seus al Parlament. No és pas que ho desitgi, perquè
són el que són. Però preparin-se per a
un increment de l’independentisme.
El PP i el PSOE no han parat de fer-lo
créixer. Ara ve Vox. La garantia que,
ara sí, aviat serem més del cinquanta
per cent.

De reüll

Les cares de la notícia

Repartint
culpes

Susana Díaz

Marga Moreno

PRESIDENTA D’ANDALUSIA

Clatellada històrica

E

scrivia fa unes hores el director d’un diari digital, en
principi progressista i seriós, que l’extrema dreta que
abans-d’ahir va emergir a Andalusia ha crescut
“engreixada” per l’independentisme. Alhora, en molts
fòrums, hi havia qui culpava d’aquest trist debut l’eclosió
del feminisme desacomplexat i combatiu, que segons
ells, ha generat una reacció “lògica” [sic] entre part del
col·lectiu masculí, que ara se sent amenaçat (poseu aquí
rialles enllaunades, perquè n’hi ha per llogar-hi cadires).
També sembla que de la majoria de Vox (una sigla que
molts sorneguers ja associen a
El feixisme
Violència, Odi i Xenofòbia) a El Ejido
en són responsables els temporers
rampant
que hi treballen, perquè es veu que
esdevé un
han vingut de fora per robar feines
gran detector en condicions deplorables i amb
de les fòbies sous de misèria. Com els que
malden per surar prou temps al
de cadascú
Mediterrani per arribar a un port que
els aixoplugui de la fam i la guerra. Ah, i es veu que voler
desenterrar gent, siguin represaliats de les cunetes o el
dictador del seu mausoleu, també ha estat un gran error,
que ha despertat la bèstia arraulida en l’hipotàlem d’una
part dels votants. Suposo que si donem prou temps
també hauran d’assumir els seus pecats els ecologistes,
les mares solteres, els estibadors, els minadors de
bitcoins i els fans de Rosalía. El feixisme rampant ha estat
un gran detector de les fòbies de cadascú. I en algun cas,
potser és indici de fins a quin punt alguns hi estan
d’acord. Una mica, només, eh...

-+=

En la llista de derrotats de les eleccions andaluses
la primera és la presidenta perquè el seu govern i
la seva campanya han donat lloc als pitjors resultats de la història del PSOE a Andalusia que posa
fi a quasi quatre dècades de govern autonòmic
socialista. L’absència d’autocrítica és lamentable.
PRESIDENT DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Juan José González Rivas

Un tribunal sense crèdit

-+=

Congelar recursos d’empara dels presos polítics
catalans fins a un any per bloquejar la via internacional, mentre en resol d’altres en quatre dies (feixistes de Blanquerna) retrata un cop més un Tribunal Constitucional que no actua de forma imparcial ni justa i que ha perdut tota credibilitat.
PRESIDENT DE LA REPÚBLICA FRANCESA

Emmanuel Macron

Paràlisi francesa

-+=

La protesta dels armilles grogues contra la pujada
del cost de la vida ha provocat una crisi estatal a
França, però no se n’albira cap solució. La mobilització continua dues setmanes després sense que
el govern francès faci res més que actualitzar el
balanç de detinguts, que ja és de 378.

L’extrema
dreta torna
La irrupció contundent del
partit d’ultradreta Vox al Parlament andalús amb 12 diputats i la
palanca per posar fi a 36 anys de
governs d’esquerres en aquella comunitat sorprèn tant per la magnitud de l’escalada com per la naturalitat amb què el Partit Popular i Ciutadans assumeixen i donen per feta
l’aliança amb un partit d’extrema
dreta, antisistema en termes democràtics, xenòfob, masclista i homòfob, a banda d’anticatalà. El
franquisme havia sobreviscut dins
les institucions de l’Estat i els poders fàctics, però la Transició l’havia desplaçat a l’extrema dreta i fora de parlaments i governs o, com a
molt, camuflat sota el paraigua del
PP, UPyD o Cs. Ara reapareix amb
força, amb capacitat d’influir i participar en el govern autònom andalús, a través d’un discurs nítidament catalanòfob i amb expectatives d’estendre la taca d’oli en el cicle electoral que seguirà amb les
municipals, europees i generals.
El fenomen és comparable al que
ja han viscut altres països d’Europa,
amb formacions d’ultradreta, xenòfobes i euròfobes, però difícilment
s’ha arribat a pactes de govern, ans
al contrari, s’ha explicitat la voluntat de no fer-los. Llegir el programa
ultraconservador i sentir els discursos maximalistes de Vox hauria de
ser suficient perquè els partits democràtics descartessin una relació
política normal amb aquesta formació i ja no diguem una transacció
programàtica o un pacte de govern.
Però tant el PP com Ciutadans
semblen acceptar de bon grat
aquesta possibilitat, en part perquè
comparteixen amb Vox la defensa
de la línia més dura contra l’independentisme català, i en part perquè semblen bastant més motivats
per apartar el PSOE i ocupar ells el
poder, ara a Andalusia i després a
Espanya, que per apartar l’extrema
dreta i preservar els valors de la democràcia i el progrés social.
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Tal dia
com
avui fa...
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any

El TS decideix
El jutge Pablo Llarena comunica
avui si allibera els vuit
consellers, Jordi Sànchez i Jordi
Cuixart, tots en presó
provisional.

10
anys

ETA i el TGV
Els terroristes assassinen a
Azpeitia un constructor de la
línia del TGV basc. Vol aturar les
obres tot i l’escassa resposta de
les seves bases.

20
anys

Caos per la pluja
Una pluja intensa peró no
excepcional posa contra les
cordes tota la xarxa de
comunicacions de Barcelona i
la franja costanera central.

Tribuna

Full de ruta
Emili Bella

David Bueno i Torrens. Professor i investigador de genètica i divulgador de la ciència

Les ultradretes
sumen

L

a ultradreta a les
institucions ja hi
era. Primer, dins del
PP. Després, de Ciutadans. I ara, en forma
de Vox. La novetat a
Andalusia és que les
ultradretes sumin després de quaranta anys de govern monocolor. És veritat que ara hi ha ultradretes més desacomplexades, ultradretes radicals (!),
en sintonia amb les d’Europa: Alba
Daurada a Grècia, Jobbik a Hongria, el
PiS a Polònia, AfD a Alemanya, Marine
Le Pen a l’Estat francès... El feixisme es
treu la màscara, i el Parlament Europeu en rebrà les conseqüències com
mai en les pròximes eleccions. L’eurofòbia es frega les mans davant del resultat andalús, un resultat que allunyarà l’avançament electoral espanyol,
desbaratarà el superdiumenge amb
què flirtejava Pedro Sánchez, si aquest
vol guanyar temps per intentar evitar
que les ultradretes sumin també al
Congrés. Al final Ciutadans ha ensenyat a pescar els andalusos en la ultradreta.

Andalusia allunya l’avançament
electoral espanyol, desbarata el
superdiumenge si Sánchez vol
guanyar temps per intentar
evitar que les ultradretes sumin
també al Congrés
A Andalusia diumenge va guanyar
Steve Bannon, l’excap de campanya i
exassessor del president dels Estats
Units Donald Trump, que ha mantingut
contacte amb la formació de Santiago
Abascal, un partit que pretén il·legalitzar les forces independentistes i aplicar un altre 155 contra Catalunya. PP,
PSOE, Cs i Vox, els partits del 155.
L’“adiós, Susanita, adiós”, masclista,
que cridaven a les seus taronja i de Vox
recorda aquell “Pujol, enano, habla castellano”, catalanòfob, de les celebracions electorals del PP. Aquella mateixa gent que cridava a por ellos contra
els catalans ara diu a por ella, a por la
presidenta andalusa, Susana Díaz, la
que volia governar l’Estat.
I així celebra Espanya els quaranta
anys de sacrosanta Constitució. Després del 2-D andalús, urgeix més, si això és possible, marxar d’Espanya. A
Sánchez l’hauria d’esperonar a abordar el debat territorial, però ara en serà
més reticent. Sempre hi ha una excusa
o altra. Doncs que se’n vagi a celebrar
el seu Consell de Ministres del dia 21 a
Sevilla. Aquí no cal que vinguin. Què
volen aquesta gent del 155?

Sinèrgies i agnotologia

L’

entorn natural, social, cultural i
tecnològic es troba en un procés
de canvi i transformació que requereix que fem front, individualment i
col·lectiva, a una sèrie de reptes, que
l’ONU ha recollit en els anomenats Objectius de Desenvolupament Sostenible. Sovint, però, el debat que ha de conduir a
l’apoderament social es troba contaminat per idees falses que s’escampen ràpidament entre la població. Molt abans que
es comencés a parlar de les fake news,
l’any 1995 Robert Proctor, de la Universitat de Stanford, va encunyar el terme
agnotologia (del grec agnosis, “desconeixement”) per anomenar la branca del coneixement que estudia la introducció cultural d’ignorància o de dubte, a través de
dades parcials, esbiaixades o tretes de
context, una tàctica que es fa servir sovint per manipular la població.

FA UN PARELL DE SETMANES es va celebrar

a Barcelona un congrés internacional molt
inspirador, que vaig tenir el plaer de coordinar junt amb la filòsofa Marina Garcés i
el catedràtic d’estadística Josep Casanovas, la International Conference on Hu-

manities and Higher Education: Generating Synergies between Science, Technology and Humanities. Promogut per la Global University Network for Innovation
(GUNi), l’objectiu era discutir, amb la vista
posada en els Objectius de Desenvolupament Sostenible i amb experts de tot el
món procedents de diferents àrees de coneixement i de cultures diverses, sobre el
paper transversal que han de tenir les humanitats en l’educació superior per a la
formació integral de les persones, i també
quina ha de ser la presència de la ciència i la
tecnologia i dels seus mètodes de treball en
els estudis humanístics. La GUNi és una

“
Si no treballem
junts els Objectius de
Desenvolupament
Sostenible seran
paper mullat

xarxa formada per més de 200 institucions d’educació superior de 78 països
d’arreu del món, la presidència de la qual
correspon a l’Associació Catalana d’Universitats Públiques. Un dels seus objectius
és reflexionar sobre el paper de l’educació
superior i animar les institucions implicades a redefinir el seu rol, per afavorir la
transformació cap a una societat més crítica, justa i apoderada. És a dir, amb els mitjans i coneixements suficients per prendre
decisions raonades i no condicionades per
interessos particulars.
LA CONCLUSIÓ que vaig treure del congrés

va ser clara: si no treballem plegats, cadascú des del seu camp d’expertesa i des del
seu substrat cultural, però de manera sinèrgica amb els altres, els Objectius de
Desenvolupament Sostenible seran paper
mullat, en bona part perquè, amb visions
excessivament parcials i fragmentades, la
introducció d’ignorància o de dubte és
molt més efectiva. A més, és en els territoris fronteres entre disciplines i entre cultures on sorgeixen les idees més innovadores, possiblement les úniques capaces de
transformar el món en positiu.

El lector escriu
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Vaga de fam
b Volia signar la meva solidaritat amb els presos polítics
que fan vaga de fam i no he
pogut. Com puc solidaritzarme amb els que no mengen
amb un plat d’escudella a taula? Cal fer alguna cosa més,
no de solidaritat amb els presos, imprescindible, però també una denúncia contundent
davant el Tribunal Constitucional. És fàcil dir-ho, però no
sé com posar-m’hi. Algú té alguna idea?
PILAR PORCEL I OMAR
Sabadell (Vallès Occidental)

Canvi històric a
Andalusia
b Amb l’extrema dreta amenaçant fins i tot de formar govern, només un 58,65% dels
andalusos han anat a votar. El
resultat? Les dretes 59 i les
esquerres 50. Les dretes guanyen a Andalusia. Les dretes
guanyen a Andalusia per pri-

mera vegada en la història.
Les dretes guanyen a Andalusia per primera vegada en la
història gràcies a la irrupció
de Vox. El panorama polític és
esfereïdor. Cal preguntar-se
per què tantes persones se
senten identificades amb les
idees de la ultradreta. Cal preguntar-se per què tantes persones van preferir abstenir-se.
Cal preguntar-se què significa
aquesta victòria per a l’Estat
espanyol. Serà aquest el preludi del mapa polític que es
configurarà a tot l’Estat?
BERTA MARTÍNEZ FONT
Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)

Sanitat de
quantitat o de
qualitat
b Acabem de veure una vaga
de metges en què han demanat poder disposar de més
temps per visitar els seus pacients. Sembla que han aconseguit un mínim de 12 minuts

per cada visita. Tanmateix, la
sobrecàrrega del sistema impedeix als metges poder realitzar la seva feina com necessiten, no lligats al temps sinó
al servei. Crec que el temps
(quantitat) és incompatible
amb la qualitat i, per tant, cal
decidir. Però, què volem els
ciutadans, qualitat o quantitat? Estem disposats a perdre
cada vegada més la qualitat
dels serveis sanitaris?
IRENE SALA MOYÁ
Barcelona

Podem culpar els
mitjans de la
nostra ignorància?
b Avui dia podem afirmar
que el que no està informat és
perquè no vol. Si bé és cert
que els mitjans de comunicació solen seguir una línia editorial marcada per la seva
ideologia política, qualsevol
ciutadà disposa de tot el que
necessita per contrastar la informació que rep. Tot i això,

ara que internet ens ha donat
el control de la informació que
rebem, en comptes de buscar
la seva optimització, hem optat per intentar abastar el major nombre de dades possible
ignorant la seva qualitat i acomodant-les als nostres ideals.
Això està provocant una fragmentació de la societat. Hem
deixat d’escoltar la diferència
d’opinions i ara ens dediquem
a autocomplaure’ns deixant
arribar només la informació
que s’ajusta a la nostra realitat, mentre menyspreem i
marginem qualsevol dada
que no estigui d’acord amb
els nostres pensaments. I
aquesta actitud ens converteix en ignorants, perquè ens
creiem senyors de la veritat
absoluta quan no som capaços de veure la realitat des de
diferents punts de vista, tenint al nostre abast totes les
eines necessàries per descobrir la veritat.
RICARD BADIELLA MALET
Tremp (Pallars Jussà)
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La frase del dia

“Anirem a tots els pobles i ciutats de Girona, Barcelona,
Lleida i Tarragona, i aviat tindrem diputats al Parlament”
Santiago Abascal, LÍDER DE VOX

Tribuna

De set en set

El procés i les esferes de poder

‘Llibràlegs’

Imma Merino

Xavier Ginesta. Periodista i professor de la Universitat de Vic

D

avant de les imminents cites
electorals l’independentisme
tornarà a debatre entre unitat
estratègica o uniformitat, entre llistes
conjuntes o escombrar per separat. El
dia de la marmota. El carrer que demana, sigui d’una manera o d’una altra,
que es facin passos cap a la independència i els partits que estan immersos, també ara, en una lluita acarnissada per poder mantenir les seves esferes
de poder. I, de moment, poble i polítics
continuen allunyats.
LA GRANDESA (i la misèria) del nostre sistema polític és que funciona configurantse a partir dos eixos bàsics: l’ideològic i el
nacional. Aquesta és una realitat que no
es pot perdre de vista i que explica bona
part dels inconvenients que les forces polítiques que han comandat el procés tenen per arribar a acords estratègics: els
programes i els espais electorals compten. Certament, l’origen de tot plegat parteix d’un mal d’entrada: si bé cal reconèixer al president Artur Mas que va saber
llegir el clam de llibertat de bona part de
la població, també és cert que va fer virar
la seva formació política cap a l’independentisme per un interès notori per conservar l’hegemonia. A partir de llavors, i
al timó de la nau, va haver de fer equilibris felins per poder acontentar a tothom: el carrer que demanava fermesa i
alguns dels seus barons que no volien
canviar els cotxes oficials pel fred hivern
de l’oposició. Mas volia tenir comportaments messiànics, però a la vegada els
upper Diagonal sabien que amb ell tenien
la catifa vermella posada per entrar a palau.

PER TANT, L’ANÀLISI del perquè hem arribat aquí porta a considerar no només el
doble cleavage que configura la societat
catalana, sinó també les relacions de poder entre els grups que històricament
han format part de la seva classe dirigent.
En aquest cas, la classe dirigent de l’auto-

Sísif
Jordi
Soler

anomenat procés: les relacions històricament receloses entre Esquerra i l’antiga
Convergència, a la vegada que les pròpies
dinàmiques internes a cadascun dels dos
espais. Més temperades les fractures a
dins de l’espai republicà (tenir el líder a la
presó ajuda a cohesionar el relat), totalment visibles les que avui sacsegen els
neoconvergents, amb l’aparell del PDeCAT que fa front a un doble repte: la mateixa pinça que va fer caure l’executiva de
Marta Pascal. Per una banda, el moviment de la Crida i el seu aparell mediàtic
que intenten fer recuperar a Puigdemont
el lideratge del relat independentista; per
altra banda, la recol·locació dins de les actuals estructures de poder de Catalunya
de les històriques famílies convergents,
algunes d’elles perdedores del congrés
fundacional però que han trobat en David Bonvehí una figura de consens mentre no s’albirin temps millors. I, mentrestant, el govern de coalició navega com pot
per acontentar uns i altres, més pendent
del teatre de la política que de l’art de governar. Rellegint Henry Kissinger hi tro-

“
El manteniment
de les esferes de
poder convergents i
l’ànsia d’hegemonia
dels republicans
dificulten la unitat
d’acció del procés i
li resten credibilitat

bo una magnífica definició: l’art de governar és l’equilibri entre el poder i la legitimitat.
FA UNS DIES, un antic conseller del govern

balear reflexionava en veu alta sobre el
futur de l’independentisme: la unitat és
important, també, per a la credibilitat del
moviment. Ben cert, per molt que alguns
justifiquen que amb tres escombres s’arriba millor als racons –com diuen bons
amics analistes–, la creació d’un relat
creïble a ulls dels públics externs (siguin
a Espanya o al món) també hauria de preocupar els aparelladors del procés, sobretot quan tothom ja ha assumit que l’antic
govern Puigdemont va jugar de catxa
amb l’esperança d’una mediació internacional que mai va arribar.
I AQUÍ ARRIBA la gran paradoxa. Si bé la
credibilitat del procés només la donaria
una actuació conjunta, sense fissures i
pactada amb generositat, la pròpia construcció de base pateix d’un pecat original
–mai reconegut pels nostres líders– que
continua marcant el nostre dia a dia: el
manteniment de les esferes de poder
convergents i l’ànsia d’hegemonia dels
republicans. Una paradoxa que, per tant,
el votant haurà de determinar en els propers mesos com afronta. O bé apel·lant a
la realpolitik, que ens faria ser còmplices
d’una estratègia pragmàtica a llarg termini que ens porti a buscar demòcrates
còmplices a Madrid per pactar un referèndum, mentre Catalunya es dedica a
gestionar la malmesa autonomia; o bé reivindicant nous lideratges que superin
les actuals esferes de poder, capaços de
vestir la política de valors tan nobles però
tan faltats com la generositat i l’empatia
que haurien de teixir l’estratègia unitària
que a tants agradaria. A la primera opció,
ens hauríem d’armar de paciència; a la
segona, d’esperit crític i esperança. Però,
temo que haurem de tornar a triar amb la
incertesa de si els que ens manen continuen jugant de catxa.

D

evia ser perquè FAQS va deixar pas
a la publicitat, però el cas és que,
canviant de cadena, vaig ensopegar al
Canal 33 amb l’emissió de Temporada
Alta, l’èxit de l’efímer, un documental de
Mercè Sibina i Samuel Colomer, i m’hi
vaig quedar enganxada. Entre les persones entrevistades, hi ha les actrius gironines Meritxell Yanes i Cristina Cervià, que
hi han participat amb una diversitat d’espectacles, entre els quals, Llibràlegs: una
proposta que, a partir d’una idea del dramaturg Jordi Prat, convida uns autors (o,
cada cop més, autores) a escriure un text
breu amb la condició que tingui com a
escenari una biblioteca sense intervenció
en l’espai i artifici.
En la seva aportació al documental,
fent-hi potser l’única crítica al festival en
afirmar que l’únic aspecte elitista és el
preu de les entrades, Cervià comenta
que els artífexs de Temporada Alta estimen allò que proposen i que, a més, són
sensibles a formes que fugen de les convencions teatrals. És així que han impulsat Llibràlegs, que ha arribat a la quarta
edició, construïda amb textos de Daniela
Freixas, Carla Torres, Marta Buchaca i
Claudia Cedó. Vaig assistir commoguda
a una de les seves representacions a la
biblioteca Ernest Lluch. No ho dic només
per la qualitat de les peces que, a través
del diàleg de dos personatges, aborden
el valor de la literatura, la creació com un
acte de vampirisme o, entre tantes altres
coses, aquell sentiment d’haver deixat
passar l’oportunitat de la felicitat. Amb la
direcció escènica de Leo Castro i la collaboració fonamental de Mercè Pons,
aquest espectacle íntim, d’una intensitat
difícil d’explicar, commou perquè existeix
pel desig de fer teatre com un arrelament a la vida i per unes complicitats
que fan present la bellesa de l’amistat.
Avui hi ha l’última funció dins de Temporada Alta a la biblioteca Just Manuel Casero. Les entrades, que, per cert, només
costen tres euros, estan exhaurides. Que
continuï fent-se: s’hauria de representar
cada dia en una biblioteca.
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Nacional

Quim Forn i
Josep Rull se
sumen a la
vaga de fam

Anuncien que
s’afegeixen a la
protesta de Turull i
Sànchez pel
bloqueig del TC

Sánchez diu
que Felip VI
vol deixar de
ser inviolable

Manté que
l’independentisme
“ataca el rei” però “li
és igual monarquia
o república”

David Bonvehí President del PDeCAT

“No he trobat
ningú al partit
que no vulgui la
independència”
OPINIÓ · “Els que diuen que per fer-la efectiva potser s’ha de canviar el
rumb no són uns traïdors” DIFERENT · “La Crida no ha de ser una còpia
del PDeCAT” COMPTES · “Soc optimista i penso que hi haurà pressupost”
Jordi Alemany
BARCELONA

V

a començar a CDC, va
ser alcalde de Fonollosa,
diputat de Junts pel Sí i,
des del juliol, presideix
el PDeCAT. Ara treballa en
l’“encaix” amb la Crida i ens fa
un repàs de l’actualitat al país.
S’ha començat a negociar amb
els comuns pel pressupost de
la Generalitat en plena mobilització del sector públic. Veu factible aprovar-lo?
Sí, soc optimista. El país necessita ser governat i el pressupost
n’és l’eina principal. Al PDeCAT
creiem que ha de preveure les
necessitats reals de la gent sense grans canvis en el model de
societat.
Va posar la línia vermella en no
augmentar la pressió fiscal, però no havia mirat la proposta
dels comuns. Ja ho ha fet?
Vaig reunir-me amb el president Torra i ens va dirque començava el primer contacte informal amb els comuns. Pendents de saber les propostes
concretes.
N’ha fet arribar alguna, vostè?
Vaig traslladar al president Tor-

❝

No s’entendria
que la gent del
PDeCAT digués a la
Crida com s’han
d’organitzar

ra que no volem més pressió fiscal a les classes mitjanes i hem
de garantir que consensos com
el de l’impost de successions o
les inversions territorials no es
canviïn. Hi ha d’haver una partida més elevada per a la fibra
òptica per a tots els municipis i
programes de reindustrialització per a empreses.
Veu eleccions, si no hi ha pressupost?
El país no necessita unes eleccions, necessita arribar fins a
les sentències de l’1-O amb un
govern fort i cohesionat. Crec
que hi ha grans consensos d’un
80% amb comuns i una part
dels socialistes que volen una
estabilitat, una defensa dels

drets socials i civils del país, i
crec que la legislatura durarà.
Sense pressupost és difícil que
hi hagi un govern fort.
Sí, però ja he dit que soc optimista i que hi haurà pressupost.
Culpava de les mobilitzacions
l’Estat per l’infrafinançament.
El govern no en té cap culpa?
Hi ha un dèficit fiscal que afecta
en tot, també els serveis públics. Dit això, tenim el repte de
fer una administració més eficient i eficaç i hem de canviar
coses de fons que durant aquest
any no hem estat capaços d’esprémer fins a les últimes conseqüències. La gent no vol excuses, som un partit de govern i
hem de trobar solucions. Quan
vam recuperar la Generalitat, el
2010, dèiem que volíem un pacte fiscal pel dèficit, modernitzar
l’administració –ho hem fet en
part– i no gastar-nos diners en
estructures sinó en persones
que presten serveis a d’altres.
Hi ha camp per recórrer.
Plantejava tres escenaris per a
les eleccions europees. Sembla
que dues s’han descartat.
Continuarem explorant les tres
vies. La independentista catalana no la deixem ni tampoc la

dels pobles i nacions sense estat, però sembla que hi ha altres
actors, sobretot ERC, que no hi
juguen. Per això hem intensificat aquesta setmana els contactes amb el PNB i els gallecs, per
veure si podem tornar a fer coalició. Ens hem citat al desembre
a Bilbao o aquí.
El candidat el decidiran en el
consell nacional?
El 15 de desembre establirem
les bases per presentar-se a les
primàries. M’agradaria que gent
independent també s’hi pogués
presentar.
Ja s’han significat candidats?
Sí, però per prudència no puc
dir-ho. Tinc la sorpresa bona de
gent que no ve pròpiament del
partit amb ganes de fer política.
En relació amb Europa, l’expulsió de l’Aliança dels Liberals
Demòcrates Europeus (ALDE),
vostès l’atribueixen a Cs, però
hi ha un informe intern que diu
que els havien demanat a vostè
i a Marta Pascal informació per
defensar-se i no havien respost.

No és cert. Hi ha un informe no
demanat ni subscrit per cap òrgan del partit que fa una sèrie
de valoracions. En el consell nacional donarem l’informe del
perquè se’ns va expulsar i detallarem totes les actuacions que
vam fer. La Marta Pascal fins al
desembre de l’any passat va ser
vicepresidenta d’ALDE i hi participava activament, però cada
cop era més irrespirable l’ambient. Al congrés del juliol ja
vam dir que entre la militància
repensaríem amb quin partit i
espai en ajuntarem a Europa
perquè teníem clar que amb Cs
era molt difícil conviure-hi.
Per què és tan difícil l’encaix
amb la Crida tenint en compte
que Puigdemont, sent del PDeCAT, n’és l’impulsor?
La Crida estava formulada com
un moviment al principi que
agrupava totes les sensibilitats
de l’independentisme i durant
el congrés vam tenir clar que
ens hi havíem de sumar. El PDeCAT és l’únic espai de gent que
s’hi ha sumat en massa. Què ha
passat des del juliol fins ara?
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Els errors de
l’esquerra
Anna Serrano

L’independentisme, responsable de tot o gairebé tot, és
també el culpable que Vox hagi irromput amb molta
més força de la prevista en el Parlament andalús. Amb
un programa anticatalà, recentralitzador, masclista i racista, els d’extrema dreta han aconseguit 12 diputats a
la cambra i sumen majoria amb el PP i Ciutadans. La
dreta, però, haurà d’anar de bracet de la ultradreta.

Mentrestant, l’esquerra, fora de combat, no se’n sap
avenir, de la monumental patacada. Es mira al mirall i
busca explicacions al seu fracàs. El més fàcil, trobar-les
fora, i apuntar amb el dit els independentistes. Però si
la dreta i la ultradreta guanyen terreny i no només a
l’Estat espanyol, a tot Europa, és bàsicament pels
seus errors. Deixadesa de funcions, en diuen.

❝

❝

tic i una manera de fer clara.

sa que el partit és el PDeCAT i la
Crida ha de tenir una altra formulació i s’ha de trobar un encaix basat en coses diferents; hi
ha un sector que hagués desitjat
que el PDeCAT tingués menys
pes polític i que la Crida exercís
més lideratge; i la gent que ho
vol a la inversa i que la Crida sigui un acompanyant. Intento
que hi hagi una opció que la majoria d’associats del PDeCAT la
comprin.

Em rebel·la que la
gent que repensa i
recalcula no sigui
considerada
independentista

David Bonvehí en una
sala de la seu del
PDeCAT, partit que
presideix des del congrés
del 22 de juliol
passat ■ JUANMA RAMOS

Que altres espais ideològics no
s’hi han sumat i la Crida ha anat
canviant la seva posició. Ha passat de ser un moviment a semblar que vulgui ser una organització política i un partit amb totes les conseqüències. És evident que el PDeCAT vol seguir
representant un espai ideològic

i, per tant, continuarem i no
ens dissoldrem en cap cas. I si
existeix un altre partit que es
diu la Crida s’ha de veure com
aquests dos actors polítics sumen. Aquí hi ha una altra dificultat, ja que segons les manifestacions que la Crida no volen
la suma d’aportacions de par-

tits, i això és un escull. Estem
intentant trobar la manera de
poder sumar els dos actors polítics tenint present que la Crida
no tinc clar que al final acabi acceptant aportacions de partits i
que nosaltres som un espai
ideològic molt implantat territorialment, amb un llegat polí-

A través dels adherits que hi ha
del PDeCAT a la Crida, també
poden fer les aportacions.
Sí, però vam tenir clar que la
gràcia era que la Crida no havia
de ser una còpia del PDeCAT.
No s’entendria que la gent del
PDeCAT els digués com s’han
d’organitzar. Entenc que si al final hi ha dues organitzacions
polítiques puguin confluir per
sumar. No tindria sentit que
uns intentessin condicionar els
altres.
Sigui partit o no, han dit que la
Crida té data de caducitat.
És evident que quan siguem un
estat independent la configuració de partits polítics també ha
de canviar a Catalunya... És un
element més. No és rellevant.
Hi ha opinions diverses a l’executiva de com ha de ser aquest
encaix. Quines són?
Gent que diu que és una suma
de partits; una altra que defen-

El país no necessita
unes eleccions,
necessita arribar a
les sentències amb
un govern fort

Vostè deu tenir una opinió...
La tinc, però com que soc el president no la diré, per respecte.
Tinc claríssim que són complementaris. Per sumar un projecte col·lectiu no sobra ningú i
s’ha de fer compatible el llegat
polític i ideològic del PDeCAT
amb un moviment o partit que
agrupa gent que segurament
mai vindria al nostre espai ideològic. I si en aquests propers
anys podem sumar per ser més
forts i intentar fer efectiva la rePassa a la pàgina següent
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David Bonvehí President del PDeCAT
Ve de la pàgina anterior

pública, ho hem de fer.
La decisió la prendran abans
del seu congrés constituent del
19 de gener?
N’estem parlant amb la comissió delegada i amb alguns impulsors de la Crida. Ho farem de
comú acord quan sigui el millor
moment. Però seria desitjable
no eternitzar-ho.

197290-1197808Q

Va demanar que les opinions es
transmetessin de portes endins. Costa controlar-ho?
Estem en un moment on se sobreposen molts debats. Sí que
puc dir que dins el PDeCAT no
he trobat ningú que no vulgui la
independència. I és evident que
hi ha diverses maneres d’arribar-hi, i aquest és un debat
obert. També si els partits entesos com fins ara són la millor eina per aconseguir la independència. Jo opino que sí, però hi
ha gent que ho qüestiona. Hi ha
el debat sobre si el PDeCAT ha
de reivindicar el llegat dels últims quaranta anys del catalanisme o no, i penso que sí. Hi ha

moltes sensibilitats que es toquen i molta gent que se sent interpel·lada i per això hi ha tant
debat intern i tanta tensió.
La via unilateral està esgotada?
Tots els que diuen que per fer
efectiva la independència potser s’ha de canviar el rumb, no
són uns traïdors. No sé quina és
la via que ens permetrà arribar
abans a la independència efectiva, però em rebel·lo contra la
gent que considera que no pot
haver-hi altres fórmules que les
seguides fins al 27 d’octubre. Jo
penso que fins a l’1 d’octubre els
passos seguits ens van fer sumar molt; que de l’1 al 27 d’octubre, també; però és veritat
que llavors vam quedar en una
situació que hem de repensar i
recalcular per veure com fer
efectiva la independència. I com
que jo ho faig, no soc ningú per
dir a altres que són menys independentistes si també estan recalculant i repensant. Si d’això
se’n diu estar fora de la via unilateral i la desobediència... No és
una terminologia de la qual sigui entusiasta. Em rebel·la que
a la gent que repensa i recalcula

❝

Hem intensificat
aquesta setmana els
contactes amb el
PNB i els gallecs per
a les europees

no se la consideri independentista.
S’utilitza amb molta lleugeresa
la paraula ‘traïdor’?
Sí, massa. I aquest país, per
aconseguir la independència,
no pot renunciar a cap via, ni
ara ni en el futur. Però és evident que només aprovant lleis
al Parlament com vam fer fins
al 27 d’octubre no n’hi ha prou
per fer efectiva la independència i hem de tenir en compte altres vies. Governar bé per solucionar els problemes de la gent i
convèncer els que no són de ma-

triu catalanista; fer fora actituds franquistes; no abandonar
el diàleg polític per intentar
acordar un referèndum amb
l’Estat; i la lluita a Europa, que
pot donar rèdit en uns anys. No
n’hi ha prou tirant pel dret.

Si hi ha un judici injust i són
condemnats, ells tenen l’última
paraula. A les llistes del 21 de
desembre ho van decidir ells.
Tenen un lideratge polític i moral gran i el PDeCAT ha de sumar amb ells.

Què pensa que s’hauria pogut
fer millor el darrer any?
Vam intentar fer la independència amb lleis democràtiques
al Parlament i vam crear unes
expectatives de fer-se efectiva
quan hauríem d’haver previst
que hi havia un Estat que et
deia que no la podries aplicar
tot i tenir majoria. L’autocrítica
és que la via era democràtica,
però no suficient per aconseguir la independència.

Com valora la vaga de fam iniciada per Sànchez i Turull?
Tenen tot el nostre suport. La
presó preventiva és totalment
injusta i els bloquegen per no
poder accedir a la justícia europea.

Els presos polítics han de tenir
un paper rellevant en les llistes
de les municipals i les europees?
Me’ls imagino a les properes
eleccions absolts de fets que no
han comès i, per tant, sumen
ara i podrien seguir sumant.
Però el judici i la sentència poden anar més tard.

Què espera del ple del 12 de desembre al Congrés per parlar
de Catalunya?
Es convertirà en un debat sobre
l’enaltiment del nacionalisme
espanyol barrejant el Brexit i Gibraltar. Nosaltres, oberts a dialogar, hi farem un discurs donant valor a tot el que Catalunya
ha fet i la seva potencialitat, fent
una reclamació legítima per
acordar un referèndum definitiu amb l’Estat. I denunciarem la
situació antidemocràtica que
s’està vivint. Soc més pessimista
que optimista amb la proposta
que pugui fer Pedro Sánchez. ■
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Els exconsellers Forn i Rull
se sumen a la vaga de fam

aPartits polítics i associacions inicien contactes per concretar més accions i acompanyar els
presos en la protestaaEl TC diu que el cas és “complex” però que actua amb el calendari previst
Emma Ansola
BARCELONA

Els exconsellers Joaquim
Forn i Josep Rull s’han afegit a la vaga de fam que
Jordi Sànchez i Jordi Turull, els dos excandidats a
presidir la Generalitat,
van iniciar el dia 1. Avui dimarts, Forn i Rull han deixat d’ingerir productes sòlids. L’objectiu de la protesta és el mateix que els
seus companys; denunciar “la injustícia” i el bloqueig del Tribunal Constitucional que, consideren,
endarrereix i deixa sense
resoldre la tramitació dels
recursos que presenten
els presos polítics evitant
així que la causa judicial
arribi a Europa.
Mitjançant una piulada
en els seus comptes a les
xarxes socials, els dos exconsellers del PDeCAT asseguren que “la injustícia
que patim, la lesió dels
nostres drets fonamentals
i l’arbitrarietat judicial
amb la qual som tractats
ens legitimen per prendre
aquesta decisió malgrat
ser sabedors de l’impacte
que pot tenir sobre els nostres organismes”.
De moment, els exconsellers que s’han afegit a la
vaga són tots de Junts per
Catalunya. La decisió de
sumar-se a la vaga de fam
és una qüestió del tot personal però per acompanyar els presos en aquesta
difícil situació ahir al vespre es van iniciar els primers contactes entre
Junts per Catalunya i ERC
i organitzacions civils per
concretar quines mesures
emprendre per fer costat
també a la denúncia. Sobra la taula hi ha la proposta que els diputats que ho
desitgin se sumin a una cadena de dejunis públics i
col·lectius -d’entre dos i
set dies de durada- com els
que es van fer a Cornellà
de Llobregat del 10 de novembre al 20 de desembre
del 2017, en solidaritat
amb els “presos polítics i
exiliats”. Aquesta iniciativa es reprèn ara sota el paraigües de la plataforma

El president Quim Torra, parlant ahir amb els mitjans de comunicació després de sortir de la presó de Lledoners ■ ACN

El TC diu ara que ja està estudiant els nous recursos
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

I enmig de la vaga de fam, ha
estat ara que el Tribunal
Constitucional (TC) a través
d’un comunicat assegura que
ja esta tramitant les noves
peticions dels exconsellers
Turull i Rull i del diputat Sànchez per revisar la situació de
presó preventiva i de suspensió com a parlamentaris en

estar processats. Ho va acordar el ple del TC per unanimitat en dues providències en
relació amb els escrits en què
els processats incorporen ara
una sentència del Tribunal
Europeu de Drets Humans
que resol el cas Demirtas
contra Turquia per l’empresonament d’un diputat kurd. El

TC explica que la complexitat
del procés obliga a desenvolupar una labor minuciosa
d’estudi per aconseguir en el
menor temps possible la més
gran protecció d’aquells. Fins
ara s’han presentat una 30
de recursos dels quals quatre
estan pendents d’admissió
per diferents circumstàncies.

Prou Ostatges, una iniciativa de l’ANC que també té
el suport d’Òmnium, Fam
de Llibertat i una quinzena d’entitats més. Aquesta tarda es tornaran a reunir mentre es continua
afegint gent a la denúncia
a través de la web vagadefam.cat que en tres dies ja
té 195.212 adhesions.
I mentre ahir s’afegien
Forn i Rull, Sànchez i Turull, també a través del
Twitter, afrontaven el seu
tercer dia de vaga contra el
bloqueig dels seus recur-

sos d’empara en el TC i escrivien: “Segons ens
diuen, els pitjors dies són
els dos primers. El cos encara es resisteix una mica... Per tant, endavant”,
assenyalaven tots dos.
Tant Sánchez com Turull
mentre duri la vaga de fam
i d’acor amb el protocol de
la presó han d’assistir al
menjador en companyia
del resta de presidiaris tal
com era l’habitual. Segons
explicava ahir el seu advocat defensor, Jordi Pina.
tots dos presos s’han posi-

cionat contraris que el
protocol es canviï ja que
quan van prendre la decisió ja sabien a què s’afrontaven.
Tant Sànchez com Turull no han volgut parlar
de terminis pel que fa ala
durada de la vaga però asseguren que es una decisió
treballada i seriosa. “No és
un acte d’irresponsabilitat, no ens hem tornat bojos, no ens anem a immolar; [...] seguiré aquest
protocol, per fer-la bé no
s’ha d’improvisar”, apun-

tava Sánchez en una entrevista Rac1.
Ahir els presos de Lledoners van rebre la visita
del president de la Generalitat, Quim Torra, que denunciava que el TC actua
de manera política i deixa
de banda la justícia. Torra
creu que el fet que, tan sols
dos dies després d’iniciar
la vaga de fam, el TC justifiqui el seu retard en la resolució dels recursos
d’empara presentats pels
polítics “rebla el clau” en la
injustícia. Segons el president, el TC deixa els líders
sobiranistes en una situació “de total desemparament” perquè no poden
acudir a la justícia europea, que és “l’únic lloc on
es pot trobar algun tipus
de resposta justa a les seves peticions”. Com a gest
simbòlic, Torra va explicar ahir que el govern deixa de servir àpats en actes
institucionals en solidaritat amb la vaga de fam que
porten a terme els quatre
presos polítics. ■

—————————————————————————————————

OPINIÓ
Lluís Falgàs
Periodista

—————————————————————————————————

Fre a les
generals

E

l PSOE evita fer costat
a Susanna Díaz després dels mals resultats que ha obtingut a Andalusia i li envia missatges
contundents: vigilarà des
de Madrid tots els possibles pactes i li recorda que
el seu paper està subordinat a l’èxit del seu projecte
polític. Es a dir, l’ actual
aparell del partit socialista
la vol fer fora de l’escena
espanyola com abans millor
i deixar Pedro Sánchez com
a cap visible i en solitari davant unes noves eleccions
generals. En els darrers
temps l’estratègia de Sánchez es basava a avançar
les generals al mes de febrer de l’any vinent, d’aquí a
dos mesos i escaig. Era la
sola data possible per no
fer-les coincidir amb les europees, les municipals i les
autonòmiques del darrer diumenge de maig. La intenció de convocar eleccions el
mes de febrer hauria estat
un fet si no hagués fracassat a les eleccions andaluses. Un fracàs socialista sa i
convenient després d’haver
governat gairebé quaranta
anys una comunitat que tenia com a pares del socialisme modern Felipe González,
Alfonso Guerra, Manuel
Chaves, Carmen Romero,
Luis Yañez i altres, que componien la dita “quinta de la
tortilla”. Un grup d’amics
dels anys setanta que conspiraven contra el franquisme a la riba del riu Guadalquivir.
Ara i després del 2-D, Pedro Sánchez no pot convocar eleccions generals pel
mes de febrer. Malgrat que
és al llindar que els ciutadans percebin que no serveix per governar o que creguin que els seus socis parlamentaris no li permeten
governar. Si fos així, els sociòlegs creuen que fóra el
moment de fer la convocatòria, donar la culpa a tots
els socis i presentar-se com
a únic salvador per frenar
els conservadors, els de
dreta i els d’extrema dreta.
Era el moment electoral. Però el fracàs andalús, extrapolable o no, li ha frenat les
ganes de convocar eleccions generals pel febrer.
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Puigdemont vincula el
discurs del rei a l’auge de Vox

va criticar que el procés
judicial està basat en un
“relat inventat” i que va
“avançant sense garanties necessàries d’un procés just”. Sobre aquesta
qüestió, Peumans va reiterar que no és “normal”
tenir persones que han
exercit el seu dret polític
tancades a la presó. “No
puc entendre-ho”, va afirmar.

Natàlia
Segura

Polèmica amb Borrell
La visita de Torrent va ser
un gest d’agraïment cap al
seu homòleg per denunciar la situació dels presos
polítics sense tòrcer el
braç davant les pressions
diplomàtiques espanyoles. La carta de suport de
Peumans a Carme Forcadell va ser el detonant de la
represàlia del ministre
d’Exteriors, Josep Borrell,
que va suspendre el delegat flamenc a Madrid.
El polític flamenc continua negant-se a canviar la
seva posició i reivindica el
seu dret a la lliure expressió. Per això, Torrent ahir
va agrair a Peumans la
“defensa de la dignitat”
que ha fet de Forcadell i la
resta de presos, malgrat
l’embat de Borrell. “Si no
tolera les crítiques, que es
pugui posar en qüestió
l’actitud del govern espanyol té una solució molt fàcil: posar fi a l’existència
d’exiliats i presos polítics”,
va recordar Torrent a Borrell.
A banda dels agraïments, també hi va haver
regals institucionals pel
mig. Peumans va rebre
una senyera i un disc amb
l’himne d’Els segadors,
mentre que Torrent es va
emportar a la maleta un
feixuc llibre d’història parlamentària flamenca i un
generós licor típic de Limburg. ■

aEl líder de JxCat qualifica de “vergonyós i escandalós” que s’acusi l’independentisme de l’ascens de la
ultradreta aTorrent agraeix al president del Parlament flamenc el seu suport als presos polítics

Brussel·les
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

L”A por ellos” monàrquic
com a instigador del ressorgiment de l’extrema
dreta espanyola. Aquesta
va ser la reflexió postelectoral sobre els comicis andalusos de l’expresident
Carles Puigdemont que
ahir apuntava directament al monarca espanyol
com a culpable d’aquesta
deriva ultradretana. El líder independentista a
l’exili va vincular ahir l’ascens de Vox amb el discurs
del rei Felip VI el 3 d’octubre i va reclamar una “reflexió” a la classe política
espanyola. “El rei ajuda o
perjudica? El discurs del
rei el 3-O afavoreix o no el
creixement de Vox? I si és
així, que nosaltres creiem
que sí, quines mesures
pensen prendre els responsables que això sigui
així?”, es va preguntar
Puigdemont en declaracions a la premsa des de la
Casa de la República a Waterloo, a Bèlgica.
A més de revertir el dit
acusador, el polític gironí
va qualificar de “vergonyós i escandalós” que
s’acusi l’independentisme
de l’ascens de Vox perquè
aquest moviment ha estat
“la primera línia de defensa contra el feixisme” i una

Roger Torrent i Carles Puigdemont, ahir reunits a les instal·lacions de la Casa de la República de Waterloo ■ ACN

de les seves “víctimes” en
l’àmbit judicial. “Ara en tenen les conseqüències, i
demanem que reflexionin”, va dir Puigdemont
recordant al PSC i el PP
amb qui compartien “pancarta” en manifestacions i
a qui obrien les portes de la
política. “Els que han homologat la ultradreta espanyola en el concert dels
partits votables han estat
justament els que li han
fet costat a la pancarta i en
l’estratègia judicial”, va dir
el líder de JxCat.
Tant Puigdemont com
el president del Parla-

Les frases

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

“El rei ajuda o
perjudica? El discurs
del rei el 3-O afavoreix
o no el creixement de
Vox?”

“Cal donar respostes
i marcar una
estratègia comuna
i una agenda política
conjunta”

Carles Puigdemont

Roger Torrent

ment, Roger Torrent, de
visita a Bèlgica dilluns i dimarts, van expressar “tot
el suport” als presos en vaga de fam després que a la
mesura iniciada per Jordi
Sànchez i Jordi Turull s’hi

afegissin ahir Joaquim
Forn i Josep Rull. “Enviarlos tot el nostre ànim, el
suport, la nostra solidaritat i afecte personals i
agrair-los el gest de coratge i de denúncia que estem

EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

PRESIDENT DEL PARLAMENT

també fent des d’aquí”, va
dir Puigdemont.
En un dia complet per a
Torrent, que es va reunir
al matí amb el president
del parlament flamenc,
Jan Peumans, i a la tarda
amb la delegada del govern a Brussel·les, Meritxell Serret, el president de
la cambra catalana va expressar la seva “solidaritat” amb els presos en vaga de fam i les seves famílies. Una forma de protesta que veu “greu i contundent”, com també “la manca de drets” que pateixen
els presos. El polític d’ERC

Aboquen escombraries i fems a
les portes de diferents jutjats
Redacció
BARCELONA

Els CDR van tornar a escampar escombraries i
fems a les portes dels jutjats de diferents municipis
catalans, com Girona,
Tarragona, Sabadell, Vic,
Manresa, Solsona i Vilanova i la Geltrú dilluns a la
matinada.

A Girona, van aparèixer
fems davant el Palau de
Justícia, amb cartells en
diferents idiomes en què
es denunciava la imparcialitat de la justícia espanyola amb un dibuix amb una
tifa. “Hem omplert de
merda les portes dels jutjats de Manresa i Solsona
per fer evident a tothom
que el poder judicial a l’Es-

tat espanyol és una merda”, van argumentar des
de Twitter. “Sents pudor?
És pudor de la merda de
justícia. Ja els surt per sota la porta”, van dir des de
Vic. “Tot fa pudor. Persones innocents preses, exiliades i represaliades”, van
afegir-hi, en piulades recollides per l’ACN.
Els CDR també van ac-

tuar a Rubí i a Cerdanyola.
En tots els casos van fer referència a l’aniversari de la
Constitució amb les etiquetes “40 anys de vergonya” i “40 anys d’injustícia
espanyola”.
A Tarragona van llençar una vintena de bosses
de fems i deixalles, amb
cartells on es podia llegir
“Merda de justícia”. ■

Fems i cartells van aparèixer ahir davant el Palau de Justícia
de Girona ■ EPA
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Sánchez sosté que Felip VI
vol deixar de ser inviolable

a El president espanyol manté que l’independentisme “ataca el rei”, però que “li és igual monarquia o
república” a Planteja tenir la comissió constitucional oberta a reformes en totes les legislatures
David Portabella
MADRID

L’article 56.3 de la Constitució enalteix Felip VI
–com abans Joan Carles I–
per sobre de l’ordenament
de la resta de ciutadans
afirmant que “la persona
del rei és inviolable i no està subjecta a responsabilitat”. Malgrat que el govern
espanyol ha menystingut
la veu del Consell d’Estat i
ha acabat portant davant
del Tribunal Constitucional la moció del Parlament
amb l’afany de protegir
el rei, el president Pedro
Sánchez està convençut
que Felip VI vol deixar de
ser inviolable. “Trauria la
inviolabilitat del rei de la
Constitució?”, li pregunten en una entrevista amb
motiu del 40è aniversari
de la Constitució realitzada per un pool de periodistes d’Efe, TVE, Telemadrid
i La Sexta, entre d’altres.
“Si és per mi... És que estic
convençut que fins i tot
el cap de l’Estat també ho
vol”, revela el president.

El reconeixement en
nom del monarca que “no
hi hauria cap problema”
a l’hora d’abolir l’article
56.3 de la carta magna és
un dels punts abordats per
Sánchez sobre l’eventual
reforma del text del 1978.
El que ara hi ha damunt la
taula és l’avantprojecte de
llei de Sánchez –pendent
d’un informe del Consell
General del Poder Judicial i
que en deixa el rei al marge– de reforma dels aforaments per als diputats, senadors i membres del govern perquè siguin jutjats
pel Tribunal Suprem i no
per un jutjat ordinari només si es tracta d’una investigació per delictes comesos en l’exercici del càrrec. La modificació de la
inviolabilitat reial exigiria
una reforma agreujada: és
a dir, el vot a favor de 210
dels 350 diputats (tres cinquenes parts del Congrés) i
el vot en un referèndum.
Regenerar Espanya
El president valora també
l’opció de derrotar l’inde-

autonòmic com ara el Senat, les conferències sectorials i un repartiment de
competències molt més
definit en els tres nivells
de l’administració”, Sánchez creu que la solució és
millorar l’edifici espanyol.
“El més important per resoldre la qüestió catalana i
guanyar la batalla política
a l’independentisme a Catalunya és plantejar un
projecte de regeneració

Les frases

—————————————————————————————————

“L’independentisme
que ara ataca el rei fa
el mateix que el que es
volia independitzar d’un
sistema republicà en la
Segona República”
—————————————————————————————————

“[Trauria al rei la
inviolabilitat?] Per mi...
Estic convençut que fins
i tot el mateix cap de
l’Estat també ho vol”
Pedro Sánchez

PRESIDENT ESPANYOL

Sánchez, arribant a la cimera del clima, ahir a Katowice (Polònia) ■ JAVIER LIZÓN / EFE

pendentisme si es reforma
la Constitució i fins i tot si
una república substitueix
l’actual monarquia. “L’independentisme a Catalunya que ara reclama la república i ataca la figura
del rei i la monarquia parlamentària fa el mateix que
l’independentisme que du-

rant la Segona República
deia que es volia independitzar del sistema republicà que hi havia aleshores
a Espanya”, addueix Sánchez. “És igual la forma de
l’Estat, monarquia o república, la qüestió és separar-se del que ells consideren que no és el seu país,

que és Espanya”, conclou
a l’hora de qüestionar el
republicanisme d’ERC i
el PDeCAT, tot mirant als
anys trenta del segle XX.
Més que una reforma de
la Constitució del 1978
–que dijous fa 40 anys–,
que resoldria “algunes deficiències que té el model

política, social i econòmica d’Espanya mirant cap a
Europa”, es recepta.
Pensant en el model
territorial, però també en
la igualtat de gènere, l’eutanàsia i els nous drets en
l’era digital, Sánchez planteja que la comissió constitucional del Congrés estigui oberta en totes les
legislatures per estudiar
possibles reformes. ■

Política
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dos senyors i una senyora (de 40)
HOMENATGE · González i Roca debaten els límits de la Constitució amb motiu del quarantè aniversari de l’aprovació de la
carta magna espanyola PERÍMETRE · L’expresident espanyol veu el mateix risc en l’independentisme i l’extrema dreta
Jordi Panyella
BARCELONA

C

om si de dos galans es
tractés, dos galans a qui
l’arròs ja se’ls comença a
passar, Felipe González i
Miquel Roca van sortir ahir a tirar floretes a la Constitució espanyola en un moment en què
la carta magna espanyola està
més qüestionada que mai, sobretot per la incapacitat de resoldre el conflicte territorial que
suposa la petició d’un referèndum d’autodeterminació feta
des de Catalunya. Tots dos polítics, veterans, gats vells, amb
molta complicitat l’un amb l’al-

tre, van ser els protagonistes de
l’acte de commemoració del
quaranta aniversari de la Constitució organitzat per la Delegació del govern espanyol a Catalunya i moderat per la periodista Mònica Terribas.
El cas català va ser el marc de
referència del debat, i González
va fer una crítica als que “volen
trencar el perímetre de la Constitució, per un costat, perquè això fa que prenguin força els que
la volen trencar per l’altre costat del perímetre”, posant al
mateix nivell independentistes i
partits d’ultradreta.
Miquel Roca es va mostrar
partidari de no reformar la

Miquel Roca, Felipe González i Mònica Terribas, moderadora de l’acte
d’homenatge a la Constitució espanyola ■ JOSEP LOSADA

Constitució, de treballar per la
via del diàleg i la “unitat dels catalans” i va assegurar que cap
dels problemes que avui hi ha
plantejats té el seu origen en la
Constitució. González hi va estar d’acord i va atribuir la situació de crisi actual a la mala praxi de la política
L’expresident és partidari de
reformar la Constitució, però
sense reconèixer el dret a l’autodeterminació, “germen de
l’autodestrucció”. González,
que ahir va riure molt, va assegurar que als anys 30 l’aprovació de les lleis de desconnexió
haurien desencadenat una gran
crisi i un miler de morts. ■
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OPINIÓ

Xavier Quinquillà

MALEÏDA HEMEROTECA AVUI FA UN ANY 4 de desembre del 2017

Diputat de JxCat i portaveu a la
comissió d’Ensenyament

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

EMILI GISPERT

El paper de les AMPA,
un valor a preservar

E

l sistema educatiu català preveu com una necessitat
la participació i cooperació entre els diferents agents
de la comunitat educativa, entre els quals es troben
les famílies. La idea de comunitat educativa no és una simple declaració d’intencions, sinó el pilar central d’un model
que assumeix la correlació entre la participació de les famílies i l’èxit educatiu.
Nombrosos estudis demostren que un major grau de
participació de les famílies amb l’entorn escolar incideix
positivament en el comportament dels infants i adolescents, generant actituds més favorables vers l’escola i les
tasques escolars, en la implicació de la pròpia família en
l’educació dels seus fills, i també en un major reconeixement a la tasca dels professors.
La implicació de les famílies és clau en la millora de
l’aprenentatge i la qualitat de l’educació. Ho és també
l’existència i la tasca de les AMPA, com un motor de participació que enforteix la necessària vinculació entre les famílies, el centre i el propi sistema. Les AMPA han assumit
serveis complementaris que han esdevingut essencials,
com la gestió del menjador i les activitats extraescolars,
juntament amb altres com l’acollida matinal, la formació
de pares i mares, l’organització d’activitats familiars, etc. I
que a més, esdevenen espais de participació ciutadana
que van més enllà dels centres educatius, exercint de dinamitzadors dins els seus entorns i contribuint a la cohesió
del territori.
El Departament d’Ensenyament està abordant la reforma del decret de menjadors, un marc normatiu que regula
un servei essencial que després de més de vint anys des
de la seva aprovació necessita una actualització. Una reforma que ha de recollir les noves realitats i necessitats, fixant
com a objectiu principal el reconeixement del servei de
menjador com un espai educatiu, és a dir, articulant de forma global tot el temps que els alumnes estan dins l’escola
des que entren fins que se’n van. Això implica, tal com
planteja l’esborrany del nou decret, la incorporació de l’espai de menjador dins el Projecte Educatiu de Centre per
desenvolupar totes les potencialitats d’un espai educatiu
no lectiu que pot representar fins a un 30% del temps que
passen els alumnes dins l’escola. És per això que cal vetllar
per la qualitat del servei, fixant ràtios que garanteixin una
bona atenció, determinant la qualificació dels professionals o garantint l’accessibilitat a tots els alumnes. Aquests
són alguns dels aspectes més significatius que haurà de
regular el futur nou decret, salvaguardant l’actual paper de
les AMPA en la gestió, seguiment i avaluació del servei, i reconeixent al mateix temps la important contribució de les
famílies en la millora del nostre model educatiu.

Edicte

El document s’exposa a informació pública durant un període de 30 dies comptats des de
la darrera publicació d’aquest edicte, que serà inserit al Butlletí Oficial de la Província, a la
premsa local, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (e-tauler). El document es pot consultar
en la pàgina web de la corporació, dins l’espai de la seu electrònica municipal:
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/projectes-d-obres, i a les dependències de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (c/ Pantà, 20, 2a planta), i es considerarà que si no es presenten al·legacions en el referit període esdevindrà aprovat definitivament.
Terrassa, 29 de novembre de 2018
Marc Armengol i Puig
Tinent d’alcalde
Àrea de Territori i Sostenibilitat
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El tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa ha dictat
la resolució núm. 9815 de data 28 de novembre de 2018, per la qual s’aprova inicialment
el “Projecte executiu del sistema de telegestió per a la integració dels edificis principals de
l’Ajuntament de Terrassa: Centres Cívics i Administratius. Telegestió instal·lacions crítiques.
Fase I”, redactat en data novembre de 2018 per Sipro Ingeniería, S.A., amb un pressupost
d’execució material de cinquanta-un mil dos-cents vint-i-set euros amb vint-i-dos cèntims
(51.227,22 €), un pressupost d’execució per contracte de seixanta-tres mil dos-cents seixanta-cinc euros amb seixanta-dos cèntims (63.265,62 €) (sense IVA) i de setanta-sis mil
cinc-cents cinquanta-un euros amb quaranta cèntims (76.551,40 €) (IVA inclòs). El termini
d’execució de les obres es preveu que sigui de cinc (5) mesos.

Clam als carrers i places de Catalunya per la llibertat
Desenes de milers de persones surten al carrer per reclamar la llibertat de tots els presos polítics, responent a la crida feta per l’ANC i Òmnium. A la imatge,
la concentració de la plaça de Sant Jaume, a Barcelo-

na, simultània a les manifestacions de davant dels
ajuntaments de multitud de ciutats de Catalunya. Els
convocants agraeixen la col·laboració de la ciutadania a la caixa de resistència.

Comença la campanya
amb candidats a la presó
El magistrat del Tribunal
Suprem Pablo Llarena certifica el que ja es temia: la
campanya electoral comença –i acabarà– amb
candidats empresonats. El
jutge manté en presó incondicional el candidat
d’ERC i vicepresident destituït pel 155, Oriol Junqueras, i els números dos i
set de la llista de JxCat, Jordi Sànchez i Joaquim Forn.
També manté a la presó el
president d’Òmnium, Jordi Cuixart, que no es presenta a les eleccions. D’altra banda, imposa una
fiança de 100.000 euros als
consellers Raül Romeva,
Carles Mundó, Josep Rull,
Jordi Turull, Dolors Bassa i
Meritxell Borràs, que poden sortir de les presons
d’Estremera i Alcalá Meco.
Tots es presenten a les
eleccions, llevat de Meritxell Borràs. Romeva, Mundó i Bassa van a les llistes
d’ERC i Rull i Turull, a les
de JxCat.

Carles Mundó,
en el míting
d’ERC a Vic
Carles Mundó participa
la mateixa nit en el míting d’inici de campanya
d’ERC a Vic. El número
5 de la llista dels republicans per Barcelona arriba just per tancar l’acte,
després de sortir de la
presó d’Estremera unes
hores abans.

“La fortalesa del
vostre esperit
democràtic és el
que els provoca
terror”

“Junqueras és a
la presó perquè li
tenen por; saben
que és el millor
candidat”

“Oriol Junqueras
no transmet
sinceritat. No es
penedeix del que
ha fet”
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