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Fer

Persones

L

a setmana passada vaig tenir
l’oportunitat de conèixer la Manuela, la Isabel i la Asunción. Tres
dones que han après
a llegir i a escriure. I ho han fet ara de
grans, perquè quan els tocava per
edat, quan eren nenes, les circumstàncies familiars però sobretot socials i
polítiques no els ho van permetre. Tres
dones, però, que un bon dia van decidir assistir a les classes d’alfabetització per a adults que ofereixen unes
quantes entitats de la seva ciutat. Organitzacions i associacions que divendres, en el marc del Dia de la Ciutat
Educadora, van rebre un reconeixement per la feina que fan a la ciutat de
Girona. Però, com aquestes, hi ha un
munt d’entitats que treballen arreu per
donar unes eines imprescindibles per
sentir-se lliures i –per fer servir la definició que va pronunciar la Manuela–
per sentir-se persones. Perquè l’educació, l’alfabetització és l’instrument que
permet que tothom se senti inclòs en
una societat. Aquesta feina que és la
de formar ciutadans compromesos,

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Hi ha un munt d’entitats que
treballen arreu per donar a
les persones les eines
imprescindibles per sentir-se
lliures
crítics, lliures i responsables és el mateix objectiu que persegueix el sistema
educatiu actual. L’escola, en majúscules, és aquell espai que comprèn l’educació dels 0 als 18 anys, i que, entre altres reptes, ha de potenciar les capacitats de les criatures i treballar per afavorir les competències de tots i cadascun dels que hi acudeixen, sense excepció ni exclusió. Ensenyar i ensenyar
bé. Que com deia Machado: “A poc a
poc i bona lletra, que fer les coses bé
és més important que fer-les.” Per això
és feina de tots els col·lectius implicats: els mestres, la família i l’administració han de vetllar perquè tots els
nens i nenes –siguin quins siguin el
seu perfil, la seva necessitat, la seva
caixa d’eines– es puguin sentir ben
acollits i ben tractats en aquesta comunitat. I tal com ens recordava Carme Ortoll, un referent per a la comunitat educativa: “Cal treballar per vèncer
les desigualtats, no les diversitats.” Només així, a través de l’educació i de donar-los les competències que les seves
respectives necessitats requereixen,
podrem aconseguir formar persones.

Pla de ciutat

E

m retreuen: “Sempre parles de
Mataró.” Sí, és clar: soc un cronista i és la realitat que tinc més
a mà, sobretot des que m’han jubilat i
el diari no em fa anar d’un cantó a l’altre. D’altres parlen sempre de Barcelona. No és per excusar-me, però quan
situo els articles a Mataró penso que
els d’Igualada, Manresa, Valls, Balaguer o Olot, els de les ciutats mitjanes
del país, s’hi poden sentir retratats.
Quan vaig publicar El net del pirata,
evocacions personals centrades a la
meva ciutat, lectors de punts diversos
del país em van dir que els havia fet
l’efecte que parlava de la seva vida i els
seus escenaris. Tots tenim o hem tingut els mateixos llocs de passeig, els
mateixos cines amb les mateixes pellícules, les mateixes biblioteques amb
els mateixos llibres i hem festejat amb
les mateixes noies –si som nois.
Dilluns vaig anar a l’Ajuntament de
Mataró. S’hi presentava el pla de revitalització urbanística i comercial del
centre urbà elaborat per un equip que
ha guanyat un concurs en què s’han
presentat més de vint aspirants. Com
que s’havia anunciat que el pla regirà

“
Granollers,
Igualada, Valls, Olot,
Mataró... som
subalterns

la ciutat durant els anys que queden
del segle XXI i bona part del XXII, m’hi
vaig fer present pensant trobar-me
amb el Canary Wharf de Londres o,
més modestament, el 22@ de Barcelona. Ja entenc que una presentació ha
de ser breu i que s’haurà de mirar el
pla amb calma, però en les presentacions sempre s’exposen les línies més
audaces del contingut i el que dilluns
vam veure és un Mataró del XXII més
o menys clavat a l’actual, evolució del
XVIII. Fer de vianants uns carrers,
“pacificar” –santa paraula– el trànsit
de la carretera, reservar espai a les bicicletes... Res que no puguin pensar i

fer els arquitectes i urbanistes de
l’Ajuntament o jo mateix. Com a plat
fort, el plat de sempre: el cobriment de
les vies del tren. Ignoren que aquesta
idea ha quedat antiga, que és pròpia
dels que no agafen mai un tren que al
seu pas per Mataró i el Maresme ofereix als usuaris que van i venen de la
feina el paisatge més espectacular i vivificant de Catalunya. Em pensava que
ens haurien ofert un tren bala.
I la revitalització del comerç? No
se’n va dir gaire res. Quan parlem de
“comerç” entenem botigues “de roba”.
Les marques que n’ofereixen es repleguen a les grans àrees comercials dels
extraradis per veure si amb l’acumulació de gent els productes tenen més
sortida que als centres urbans despoblats que abandonen. Hi tornaran? I:
al XXII aquestes àrees subsistiran?
Ara tot es compra per internet. No serà Amazon el segle que ve tan arcaic
com el correu de tsar? Encara hi haurà bicicletes, vehicle del XIX? Els autors del pla no s’haurien atrevit a presentar-ne un d’igual aplicat a Barcelona. Igualada, Reus, Granollers, Mataró... som ciutats subalternes.
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A la tres

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

Doncs no, era l’hivern

N

o sé si ho recorden, però temps
enrere ens vàrem passar mesos
i mesos dient que s’acostava
una tardor calenta. I, tot i que veient
la temperatura que fa aquests dies –i
la que s’anuncia per als vinents– podríem dir que la vàrem encertar, em
sembla que, si del que parlàvem en
realitat era de la situació política i no
del temps, el que serà calent serà l’hivern. Fixin-se si no quines casualitats,
que el famós Consell de Ministres a
Barcelona –el del “turisme ministerial”, que deia Elsa Artadi– se celebrarà el dia 21-D, que és el dia que oficialment comença l’hivern. Ja he vist diferents missatges a la xarxa convocant
manifestacions per a aquell dia, i alguns parlen d’una aturada de país. No
sé si n’hi ha per a tant, però és innegable que venir a fer un Consell de Ministres a Barcelona i no voler-se reunir
amb l’executiu català fa lleig. Molt
lleig. Perquè, què faran? Ens obsequia-

“
Vam presagiar
una tardor calenta

i em sembla que
serà l’hivern. I no
els parlo del temps
que fa aquests dies
ran amb una pluja de milions, com ho
feia el PP quan ens feia venir ministres
un dia sí i un dia també? El 21-D començarà l’hivern, farà un any de la victòria electoral del 21-D, no se n’oblidin,
Jordi Sànchez i Jordi Turull ja encadenaran 21 dies de vaga de fam. I Forn i
Rull –i ves a saber qui més– n’acumularan també uns quants, molts. Perquè
un sol dia de vaga de fam ja és d’una

De reüll
Anna Serrano

Les cares de la notícia
PRIMER MINISTRE DE FRANÇA

Édouard Philippe

Charlotte

Massa prepotència

D

avid Foenkinos va conèixer la història de Charlotte
Salomon i el va commocionar. L’autor francès
tardaria vuit anys a escriure Charlotte, el llibre biogràfic
que relata la vida de la pintora alemanya d’origen jueu
assassinada a Auschwitz el 1943. “Des que la vaig
descobrir no em va abandonar, era una passió
obsessiva. Volia que la gent la descobrís”, explicava en
conversa amb la periodista Anna Guitart, dijous al
monestir de Pedralbes, que exhibeix fins al 17 de febrer
l’exposició Vida? o Teatre? sobre l’artista. Nascuda a
Berlín el 1917 en una família
Molts hem
acomodada d’intel·lectuals, la seva
és una vida marcada per la mort, la
arribat a
de les dones de la família. La
Charlotte
besàvia, la tieta, la mare, l’àvia, totes
Salomon
es van suïcidar. I malgrat que l’avi
gràcies a
l’empenyia a fer el mateix, ella va
triar la vida. I amb la vida, l’art. A
Foenkinos
l’exili a Saint-Jean-Cap-Ferrat, on es
va instal·lar fugint del nazisme, Salomon trenca amb la
maledicció familiar gràcies a la creació. I no obstant
això, el 1943 és denunciada per un col·laborador
francès, deportada i assassinada a Auschwitz. Tenia 26
anys. “S’escapa de la tragèdia familiar i es veu atrapada
per la tragèdia del segle”, resumia Foenkinos, que la
descriu “com un ésser i una artista excepcional”. El seu
premiat llibre ho reflecteix. Dur i lluminós, molts hem
arribat a l’artista gràcies a l’escriptor parisenc. “Cada
persona que descobreix Charlotte Salomon és una
victòria”, reblava. Llibre i exposició, imprescindibles.

duresa extrema. Serà un hivern calent.
Perquè serà, a més a més, l’hivern en
què s’haurà de posar definitivament
una data al judici de l’1-O i, ho intueixo
veient el que està passant aquests dies,
un hivern en què les accions de protesta poden anar l’una rere l’altra. Serà
l’hivern en què Pedro Sánchez haurà
de decidir si definitivament intenta
salvar-se convocant eleccions, i serà
l’hivern en què Vox (riu-te’n de Cs), ara
envalentit, ens anirà obsequiant dia sí i
dia també amb missatges que ens trauran de polleguera. Soc incapaç de preveure el que pot passar, però em sembla que el que sí que tots som capaços
de preveure és que el diàleg entre el govern de Sánchez i el de Torra no és (ni
serà) diàleg. Probablement d’aquí a
pocs mesos les dues parts ho reconeixeran. I sé segur una altra cosa,
d’aquest hivern: no serà l’hivern de la
negociació de cap referèndum a Catalunya. Per això l’intueixo calent.

-+=

París ha fet un pas enrere i ha congelat la pujada
dels impostos dels carburants que n’encarien el
preu. Macron i el seu govern ha tingut més prepotència que capacitat de diàleg i la protesta dels armilles grogues, amb tots els seus danys col·laterals, els ha superat. La solució és lluny.
PRESIDENTA DE LA JUNTA D’ANDALUSIA

Susana Díaz

Els vots de Catalunya

-+=

La davallada del PSOE andalús no ha motivat cap
autocrítica de la seva líder i presidenta de la Junta fa
anys. L’únic error que ha reconegut en públic és no
haver posat el focus de la campanya electoral en Catalunya en comptes de fer-ho en Andalusia, com sí
que han fet Cs, el PP i Vox. Una visió gens edificant.
COMISSÀRIA DE L’ANY PEDROLO

Anna-Maria Villalonga

Un any per recordar

-+=

La consellera de Cultura va cloure ahir l’Any Manuel
de Pedrolo, en un acte al Teatre Nacional de Catalunya amb la filla de l’autor i presidenta de la Fundació
Pedrolo, Adelais de Pedrolo. Un any a propòsit del
centenari del naixement de l’autor, amb un gran
nombre d’activitats per recordar la seva figura i obra.

Un acte de
resistència
pacífica
La vaga de fam que fan a la
presó de Lledoners els diputats catalans Jordi Sànchez, Jordi
Turull, Josep Rull i l’exconseller Joaquim Forn és una conseqüència
més de la repressió judicial i política
que exerceix l’Estat espanyol contra el procés democràtic que va desembocar en el referèndum d’independència de l’1 d’octubre i, molt en
particular, contra els que van liderar
aquest procés des del govern català
o des de les principals entitats sobiranistes, l’ANC i Òmnium. És un acte de protesta i de resistència, un
cop més, pacífic i del tot legítim en
vista d’unes estructures judicials
que no defensen els drets dels ciutadans, sinó únicament l’Estat.
El Tribunal Constitucional és la
més alta instància del sistema judicial espanyol i és ridícul que justifiqui la seva demora de fins a un any
per resoldre recursos d’empara interposats pels presos polítics catalans amb l’excusa de la complexitat
del tema. Els magistrats no poden
donar-se pressa i resoldre en qüestió de dies quan volen ells o algú altre amb prou influència i fer exactament el contrari i trigar mesos quan
els interessi a ells o a l’Estat.
El procés està viciat d’inici i els
processats, els que han decidit fer
vaga de fam i els que han decidit no
fer-la, ja no esperen que cap decisió
judicial a Espanya els beneficiï, ni
tan sols que sigui justa. Per això han
de fer tot el recorregut abans d’arribar a la justícia europea, al Tribunal
Europeu de Drets Humans (TEDH),
amb seu a Estrasburg. El bloqueig
del TC no és innocent i pretén evitar
que el TEDH pugui posar en dubte o
en evidència la falta d’imparcialitat
dels tribunals espanyols quan el judici ni tan sols ha començat. I això
vulnera els drets de tots els presos
polítics, desvirtua l’estat de dret i és
necessari denunciar-ho.
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Continuen en presó
L’Estat manté Junqueras, Forn i
els Jordis en presó. El magistrat
justifica la decisió invocant una
possible “explosió violenta”.

Carina Filella

20
anys

“Èxit de tothom”
Amb motiu de la celebració del
vintè aniversari de la
Constitució, el govern espanyol
remarca que continuarà sent
“útil i eficaç al segle XXI”.

Jaume Rocabert i Cabruja

Unions que
ens fan forts

L

anys

El BCE rebaixa el preu del diner
de 0,75 punts i el deixa al 2,5%,
com fa dos anys. Les borses
acullen la mesura amb
caigudes lleus.

Tribuna

Full de ruta

es ciutats de Tarragona i Reus,
puntals d’un territori
de més de 500.000
habitants, que és la
segona àrea metropolitana de Catalunya i un dels seus pols
industrials i turístics, s’han mirat històricament de reüll. Malfiada l’una de l’altra, punyetera l’una amb l’altra. Potser
per aquesta desavinença, universitat,
hospitals, aeroport i estacions ferroviàries –llepolies per a totes dues– s’han
anat situant escampades, sense ordre
ni criteri objectiu. Ara, finalment, Reus i
Tarragona han vist que o lluitaven juntes, o el llop en forma de govern –l’espanyol però també el català– se les
menjaria vives. Feia molts anys que als
representants polítics municipals se’ls
demanava unitat d’acció, sobretot per
posar fi a un dèficit d’infraestructures
que també és històric i flagrant en
aquesta part del país. I sembla que ara
sí: els alcaldes de Tarragona i de Reus, i
també els de Vila-seca, Salou i Cambrils, ja van signar l’abril passat un
acord sense precedents amb la Gene-

10

Retallada històrica

43 anys de postfranquisme

A

la mort del dictador, el règim va
restaurar la monarquia per voluntat de Franco. Joan Carles I va ser el
nou rei i cap d’estat, el qual el juliol de 1976
va encarregar a Adolfo Suárez la formació
d’un nou govern, i al desembre es va aprovar la llei per a la reforma política que havia
de concloure amb l’aprovació de la Constitució del 6 de desembre de 1978 (anys desprès, Suárez va explicar que en aquella llei
no va incloure sotmetre a referèndum la
monarquia, car no hauria obtingut majoria). En les eleccions del juny de 1977, la
UCD de Suárez va guanyar. Aprovada la
Constitució, es va iniciar la Transició democràtica (avui encara no assolida). El
23-F de 1981, oficialment es va produir un
“intent fallit de cop d’estat militar”, fallit
perquè no es van aconseguir tots els objectius pretesos pel general Armada (assessor del rei), però va significar l’inici d’una
nova involució...

INVOLUCIÓ DEMOCRÀTICA I AUTONÒMICA,

que agafa la directa amb el primer govern
d’Aznar i amb el de Rajoy, s’eliminen drets
socials, s’apugen els impostos directes,
s’implanta la llei mordassa, s’incrementa

Feia molts anys que als
representants polítics
municipals se’ls demanava
unitat d’acció, sobretot per
posar fi a un dèficit
d’infraestructures històric

El lector escriu

ralitat per fer un front comú a l’Estat. I
aquests dies, alguns mesos després
que al govern espanyol hi hagi hagut
canvi de partit, es tornen a posar de
costat per reclamar conjuntament al
Ministeri de Foment que executi aquell
acord ferroviari que implica, sobretot,
la construcció d’una estació ferroviària
intermodal al costat de l’aeroport de
Reus (una infraestructura que ara per
ara no entra en els plans del govern espanyol), la construcció dels baixadors
ferroviaris de Bellisens, a Reus, i de
Llevant i Ponent a Tarragona, i la planificació d’una variant interior de mercaderies aprofitant trams de l’antiga línia
Reus-Roda. Els alcaldes confien a poder reunir-se amb el ministre a molt
estirar a principis d’any. “Tenim unitat,
projecte, lideratge i fermesa”, deia fa
només uns dies l’alcalde reusenc Carles Pellicer. I Josep Fèlix Ballesteros
afegia que el territori “està conjurat
per primera vegada en dècades”. Massa dècades. La unió esdevé sovint una
passa imprescindible per fer-nos més
forts. Aquí i arreu.

b Hi haurà gent que dirà que
són uns eixelebrats, que si ho
fan per xantatge o que si és
per cridar l’atenció. Però jo em
quedo amb l’acció, que ja són
quatre polítics catalans (empresonats abans d’un judici
que no arriba) que s’han declarat en vaga de fam. Sempre
he evitat definir-me ideològicament, però és que ja no parlem d’independència, ja no
parlem de política, parlem de
drets humans. I no hi ha res
menys humà i empàtic que no
parlar del que passa, perquè
no parlar-ne és invisibilitzarho. I tu, en parles?

la repressió i la corrupció es fa sistèmica en
tots els òrgans i estructures dels poders de
l’Estat: monarquia (amb negocis d’armes a
l’Aràbia Saudita), executiu, justícia, Banc
d’Espanya... i en els grans partits, especialment el PP i el PSOE. Un estat que impúdicament vulnera drets, empresona polítics
per posar urnes; absol banquers estafadors
i violadors amb l’argument de la “no suficient” resistència de les víctimes; es permeten desnonaments indiscriminats...
S’INTUÏA LA NO INDEPENDÈNCIA del poder

judicial i el tripijoc d’interessos entre ma-

“
Europa pot
admetre un estat

malgrat un historial
dictatorial i de
vulneració de drets si
té interès econòmic

gistrats i executiu, ara en tenim constància oficial, per la indiscreció d’un diputat
del PP, fet que expressa l’esperit venjatiu
de l’establishment, vers Catalunya pels fets
de l’1-O, descrits en la interlocutòria del jutge Llarena, que ni s’ajusten a dret ni a la
realitat vista arreu del món. En el Reino de
España segueix vigent políticament el
franquisme, malgrat els 43 anys de la mort
de Franco, raó per la qual els seus líders
(potser amb títols acadèmics, però sense
cultura humana ni democràtica) no dissimulen la satisfacció de tenir empresonats
preventivament els membres del govern
català i la presidenta del Parlament.
AMB AQUESTS PATÈTICS ANTECEDENTS,

com va ser possible que Espanya, cinc anys
després del 23-F, l’1 de gener de 1986, fos
admesa a la Comunitat Europea? Els actuals dirigents europeus presidits per
Jean-Claude Juncker ens ho han explicitat
a bastament: es pot admetre un estat, malgrat el seu historial dictatorial, de continuades vulneracions dels drets humans,
de corrupció i de praxi antidemocràtica, si,
potencialment, pot significar un important interès econòmic...

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

Vaga de fam, ja
en són quatre

ANNA ALBAREDA SENDRA
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)

Donant lliçons
b Llegir en un titular que Pedro Sánchez, president del govern, aconsella a la primera

ministra britànica, Theresa
May, que faci un segon referèndum sobre el Brexit, és
com a mínim indignant. En
quin moment aconselles, com
a president d’un país on s’ha
rebutjat dur a terme un referèndum, que un altre país ho
faci? Quin dret tenim de donar
lliçons a altres quan encara
els nostres propis problemes
no s’han resolt? És absolutament ridícul que ens posem a
fer política exterior sense resoldre la interior. Si us plau,
president, fem les coses bé i
deixem de dir als altres allò
que han de fer.
LORENA BARRERA LÓPEZ
Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)

Dotze escons per
a l’extrema dreta
b Les eleccions andaluses no
han deixat ningú indiferent. El
partit d’extrema dreta Vox ha
irromput al Parlament andalús amb dotze diputats. L’ex-

trema dreta és més forta que
mai. L’Andalusia socialista diu
arreveure a quatre dècades
de mandat. Els resultats em
deixen atònita, freda i reflexiva. Què està passant a Europa? No paren de créixer els
partits de la dreta més profunda. No puc arribar a entendre com un partit xenòfob, antifeminista, que fa apologia del
passat “gloriós” d’Espanya i
que vol eliminar la llei de la
memòria històrica sigui capaç
d’obtenir vots. Em preocupa,
no només per Andalusia, sinó
també per Catalunya, ja que el
primer punt de les 100 propostes del partit és la suspensió de l’autonomia de Catalunya. Estem fotuts.
CARLA RIPOLL VALERO
Barcelona

Catalunya
‘versus’ Gibraltar
b Es veu que en el Consell de
Ministres que es farà a Barcelona el proper 21 de desem-

bre, en què s’havia de parlar
només del tema català, ara
s’hi ha afegit el tema de Gibraltar. Em sembla una decisió molt encertada. Potser Pedro Sánchez s’ha decidit a llegir la història i ha descobert
que Gibraltar va ser el preu
que va pagar l’Espanya de Felip V (Felip IV per als catalans)
per comprar la traïció dels anglesos a Catalunya durant la
guerra de Successió.
Possiblement, ara que veuen que, facin el que facin i
s’hi posin com s’hi posin, cada cop tenim més a prop la
independència (tant de bo no
triguem gaire), deuen voler
recuperar el que els va costar
poder-nos sotmetre fa trescents anys. Tenen molt mala
peça al teler, però, perquè els
gibraltarenys, tot i el Brexit,
no volen pertànyer a aquesta
Espanya molt menys demòcrata i europea que Anglaterra.
GEMMA CEREZO PUMARIEGA
Barcelona
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La frase del dia

“La unitat de la nació no es pot posar en perill per cap nou
impost”
Édouard Philippe, PRIMER MINISTRE DE FRANÇA

Tribuna

De set en set

Savonarola

Hi ets,
Pasqual!

Ignasi Riera

Jordi Font. Llicenciat en geografia i història

E

stic llegint Massa foc, de Vicenç
Villatoro, acabat de sortir de la
impremta, encara amb olor de
tinta. Un excel·lent llibre sobre la Florència dels Mèdici, en particular sobre
el moment àlgid que va encarnar Lorenzo el Magnífic. A més d’una brillant
evocació de l’època i del lloc, el llibre
conté una colla de diàlegs espurnejants
entre Maquiavel i Savonarola (apòcrifs). Maquiavel, l’home modern, escèptic, crític amb la corrupció i admirador de les virtuts de l’antiga República
romana. I Savonarola, el frare irat, que
agita el poble en nom de Déu i vol fer
net encenent “la foguera de les vanitats”, al preu que sigui. “Jo vull la llibertat de Florència”, afirma. “Jo, a més, la
llibertat dels florentins”, replica Maquiavel. És el contrast sovint insalvable
entre l’abstracció ideològica i l’interès
de les persones concretes, aquesta divisòria que sovint es fa abisme on s’estimben tantes “pureses”, arrossegantho tot al seu darrere. Adverteix Maquiavel: “Es pot arribar a perdre la llibertat dels florentins en nom de la llibertat de Florència.” Mentre Savonarola proclama: “Prefereixo una Florència
pobra i feble, però virtuosa i neta.” S’hi
torna, Maquiavel: “Prefereixo no haver
de triar entre aquestes dues ciutats.”
Savonarola no transigeix: “Sempre
s’ha de triar.” Maquiavel tria “una Florència tan rica i tan neta com sigui possible”.

I ÉS QUE NO HI HA VIRTUTS absolutes, sinó

tendencials. És important saber que
els florentins no seran mai lliures, vull
dir que no ho seran mai del tot. No seran lliures de la natura, per més que la
dominin i la malmetin. No seran lliures
dels respectius ADN, per més que en el
futur els puguin modular. No seran lliures de néixer en un o altre estament social, amb totes les conseqüències que
se’n deriven... I és que la llibertat i la
justícia no es realitzen plenament en-

Sísif
Jordi
Soler

lloc que no sigui al cel, si n’hi ha. Els florentins podran tenir més llibertat i
més justícia. O menys. Però mai no tindran tota la llibertat i tota la justícia.
Les millors virtuts, quan es pretenen
absolutes, manejades pel Savonarola
corresponent, són el foc que crema els
heretges, l’anatema que estigmatitza
els diferents, la duana de l’autocràcia
il·luminada. Els Savonarola són impossibles d’evitar. Broten en totes les causes. S’hi fan, com els àcars al borrissol
de sota el llit. I, si se’ls dona prou joc,
s’ho emporten tot avall.
HAN APAREGUT en

tots els escenaris de
canvi, sempre que la voluntat creixent

“
Maria Aurèlia
Capmany, patriota

catalana de la
primera hora, fugia
dels Savonarola
com gata escaldada
o bé els plantava
cara, enfurismada,
fossin catalans,
espanyols o xinesos

de millora es debat entre la consciència
del límit i la febre d’absolut, entre la
progressió raonable i el trencament caïnita. Ha succeït amb la fe religiosa,
amb la revolució democràtica, amb la
revolució social, amb la formació de les
nacions, amb les emancipacions nacionals... Sempre, Savonarola ataca de
nou. I tracta de cavalcar sobre les frustracions i les esperances del moment.
Nota una frisança que li desperta la voracitat. Salta a la gropa de la noble cavalcadura. Li clava els esperons, s’hi
dreça imperatiu, fueteja a tort i a dret.
Llança proclames en nom del poble i de
la santedat. Atia la gent a encendre fogueres, reals o simbòliques. En nom de
Florència i contra bona part dels florentins, titllats de traïdors: aquells que
se li oposen o que, simplement, no combreguen amb ell, perquè són diferents o
perquè no concorden amb la veritat oficial. En nom d’aquesta, tot és legítim:
mentir, suplantar, apropiar-se del comú... anatematitzar o menystenir
tants florentins com calgui. Passa a
Florència, a l’Espanya uninacional i a la
Catalunya irredempta.
MARIA AURÈLIA CAPMANY, patriota cata-

lana de la primera hora, fugia dels Savonarola com gata escaldada o bé els plantava cara, enfurismada, fossin catalans, espanyols o xinesos. La seva concepció era tota una altra: “Conec, de la
meva ciutat, allò que m’és entenedor i
la sé prou gran, prou caòtica, per saber
que existeix als antípodes de la meva
experiència.” Sabia que els florentins
venien de camins molt diversos, amb vivències, idees i sentiments diferents. I
que tots mereixien igual respecte. No
tan sols: sabia que només un consens
bàsic entre la immensa majoria garantiria la vida en comú i, doncs, la continuïtat de Florència. Com m’agradaria
poder sentir avui la seva veu clara, quan
els Savonarola campen de nou al seu aire, a Florència, a Catalunya i a Espanya.

F

a una setmana, al
CaixaForum de
Madrid, l’editorial RBA
i la Fundació Pasqual
Maragall, amb Diana
Garrigosa i gent amiga, presentaven el llibre Recuerdos d’un
polític ben poc convencional, que va ser
alcalde (en temps d’olimpíada) de Barcelona i president de la Generalitat. Records d’algú que ara és víctima de l’Alzheimer, malaltia que afecta més de
vuit-centes mil persones al nostre entorn, i que s’ha convertit en la batalla
col·lectiva dels que érem, i som, amics
d’un Maragall hereu d’aquell Joan Maragall que es cartejava amb Miguel de
Unamuno (i així ho explicàvem a l’Ateneo de Madrid el 2011), d’un Jordi Maragall que va ser president d’un altre
Ateneu, el de Barcelona, i d’un Pasqual... que no sabem què recorda però
que sí que sabem que és recordat amb
una passió no gens postissa. Els parlaments de l’acte –Teresa Fernández de
la Vega, Mayor Zaragoza, Santi de Torres– van ser tan explícits com sincers,
sense ofendre, amb afalacs inútils, la figura d’algú que escoltava, que parlava
dels problemes a l’engròs i a la menuda, que va ser model de polític “municipalista”, coneixedor com era de la complexa maquinària municipal de la seva
ciutat, i que després, president, va tenir
el coratge de posar-se al davant de la
redacció d’un nou Estatut, trossejat
pels polítics i pels jutges que abans li feien la gara-gara.
Persones amigues, com ara l’exalcaldessa de Sant Boi i el sabadellenc del
Maresme Paco Rodon –el de la revista
més culta que ha tingut Catalunya: Zerovuittresquaranta–, em parlen sovint
del personatge. Els ho agraeixo de cor. I
em commou la generositat de la família
quan ha aconseguit que la figura de qui
ara recorda poc sigui l’estímul per lluitar contra l’Alzheimer.
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La Model
només
mantindrà
una galeria

L’Ajuntament i els
veïns pacten el futur
del solar on s’alça
l’antiga presó de
Barcelona

Arrenca la
comissió
parlamentària
del 155

El primer dia de
feina el marca el
paper obstructiu
del PSC i la fredor
de la CUP

Solidaritzats amb la v
INSTITUCIONAL El govern aprova una declaració de
suport a l’acció dels presos que denuncia el bloqueig del TC
RÀPID El síndic vol que els recursos es resolguin amb urgència
i actuarà per garantir els seus drets UE Un grup d’eurodiputats
diu que reaccionar a aquesta crida és una “qüestió moral”
Jordi Alemany
BARCELONA

El govern de la Generalitat
va decidir ahir aprovar
una declaració institucional per fer d’“altaveu” i solidaritzar-se amb les reivindicacions dels presos
polítics que van començar
una vaga de fam el dia 1,
en el cas de Jordi Sànchez
i Jordi Turull, seguida des
d’ahir per Josep Rull i Joaquim Forn. La va llegir
ahir la portaveu Elsa Artadi en l’inici de la compareixença per explicar els
acords de govern, i en el
text asseguren que no “demanen un tracte de favor,
sinó tot el contrari”: que
els tribunals de justícia de
l’Estat “compleixin amb
la seva obligació” d’acord
amb el Conveni Europeu
de Drets Humans i del
Pacte Internacional de
Drets Civils i Polítics. Per
l’executiu català, les vulneracions d’aquests drets
“han estat constants” des
que es va imposar la presó
provisional a Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, el 16
d’octubre del 2017, tant al
Tribunal Suprem com a
l’Audiencia Nacional.
Abans, Artadi va recordar que la vaga l’han començat per denunciar
una “estratègia de bloqueig” als recursos d’empara presentats contra la
presó provisional i va assenyalar que el Tribunal
Constitucional ha d’actuar com a garant i protector dels drets fonamentals, i això inclou el dret a
un “procés sense dilacions
indegudes”. Per això li va
reclamar un tracte just i
imparcial que “no impedeixi les garanties proces-

Les frases

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

“No demanen un
tracte de favor, sinó
tot el contrari: que els
tribunals compleixin
amb la seva obligació”

“Les dilacions
excessives en les
resolucions es podrien
considerar denegació
de justícia”

Elsa Artadi

Rafael Ribó

sals ni els seus drets en
una situació extrema com
és la privació de llibertat”.
És a dir, com va enumerar
Artadi, que no es vulneri el
dret a la llibertat, el dret a
la tutela judicial efectiva, el
dret a la presumpció d’innocència, el dret a la participació política ni el dret
a un jutge ordinari predeterminat per la llei. Pel govern, els quatre presos han
iniciat “una de les formes
de protesta més dures, dignes i coratjoses que ofereix
la no-violència”.
La declaració va servir
també per mostrar una
imatge d’unitat entre
JxCat i ERC davant les
veus que denuncien que
cap dels polítics republicans s’hagi sumat a la vaga. La portaveu d’ERC,
Marta Vilalta, va demanar
“respecte” després d’encapçalar una delegació
que va anar a veure tots els
presos a Lledoners, i va
recordar que es tracta
d’“una decisió totalment
personal”. “Sempre estarem donant suport a qualsevol de les accions que
serveixin per defensar la
nostra lluita, els drets i
la llibertat i per plantar cara a la repressió i a la injustícia espanyola”, hi va afegir la republicana.
Per la seva banda, el
portaveu adjunt de JxCat

Eduard Pujol posava èmfasi en el fet que “el retrat
de l’Espanya d’avui és una
caricatura, amb dotze diputats d’extrema dreta en
un Parlament, i a Catalunya amb presos polítics
denunciant la seva situació mitjançant una vaga
de fam”, i a la vegada demanava que el TC “no segueixi bloquejant recursos per endarrerir que
els tribunals europeus es
pronunciïn”.

PORTAVEU DEL GOVERN

Imatge del
govern de la
Generalitat,
amb el nou
conseller
d’Acció
Exterior,
Alfred
Bosch ■ MARC
BLEDA / ACN

SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

El síndic actuarà
Si bé el TC va assegurar
que estudiava els nous recursos presentats i atribuïa la lentitud a la complexitat del procés, el síndic de
greuges de Catalunya, Rafael Ribó, va demanar que
els admesos a tràmit es
resolguin d’acord amb el
procediment establert en
la llei orgànica del TC i
“sense dilacions indegudes”. Ribó va recordar que
l’article 507 de la llei d’enjudiciament criminal atorga als tribunals penals ordinaris un màxim de 30
dies per resoldre recursos
referents a decisions que
decretin o perllonguin la
presó provisional, i no
complir-ho es podria considerar una denegació de
justícia i podria obrir la
porta a un recurs “per violació del Conveni Europeu

de Drets Humans davant
del tribunal europeu”. El
síndic va anunciar la seva
actuació d’ofici per garantir el dret dels presos. Supervisarà l’aplicació del
protocol que segueix en
aquests casos la Direcció
General de Serveis Penitenciaris i la direcció de la
presó de Lledoners, i també es comunicarà amb la
comissió de seguiment de
la vaga de fam creada pel
Col·legi Oficial de Metges
de Barcelona.
Enganxada de Borrell
I mentre a Europa la plataforma Diàleg UE-Catalu-

nya assegurava que la vaga
de fam era una “qüestió
moral per a tota la Unió
Europea” i “un deure” reaccionar a aquest “gest de
desesperació”, en paraules d’Ivo Vajgl, portaveu
d’aquest grup d’eurodiputats i exministre d’Afers
Estrangers eslovè, el ministre d’Afers Estrangers
espanyol, Josep Borrell,
protagonitzava un nou
capítol d’enfrontaments,
aquest cop amb el ministre
de Defensa belga, Sander
Loones, per haver dit que
ningú “pot callar” davant
la vaga de fam dels presos.
Loones va fer aquest co-

mentari en una piulada a
Twitter dissabte. En arribar a la reunió de l’OTAN,
Borrell va afirmar que trobava “inacceptables” les
declaracions de Loones sobre la protesta dels independentistes i que el ministeri prendria mesures.
Segons informava l’ACN,
el president del Parlament
de Catalunya, Roger Torrent, que aquests dies està
mantenint trobades amb
representants del Parlament Europeu, va replicar
a Borrell que, si no li agraden les crítiques a la repressió del govern espanyol, “ho
té molt fàcil, que deixi de re-
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Vaga d’idees
Jordi Panyella

Hi ha una vaga de fam però també hi ha una vaga
d’idees. Els presos fan el que poden, i prou que fan en
la circumstància terrible de ser ostatges de guerra,
atípics ostatges capturats per l’enemic i custodiats a
casa, en presons amigues. La gent també fa el que pot,
i alguns encara una mica més i tot. Només cal veure la
constància i el compromís amb què cada divendres al

vespre, davant la presó del Puig de les Basses, es reclama la fi del cruel captiveri de Dolors Bassa. I la resta, dirigents polítics a qui ha tocat prendre el relleu en
aquesta lluita desigual i sense quarter, què fan? Hi ha
una idea clara de per on cal seguir? No deu ser que hi
ha vaga d’idees, o potser pitjor, que, més enllà de l’obligació de resistir, no n’hi ha cap més, d’idea?

vaga de fam
Monestir de Montserrat, on es farà el primer dejuni ■ ORIOL DURAN

El primer dejuni, de
diumenge al dia de
Nadal, a Montserrat
a Les persones que hi participin s’aniran rellevant i no

ingeriran res en un mínim de dos dies i un màxim de set
Redacció
BARCELONA

primir”. Torrent va demanar la dimissió del ministre
per haver “intentat amagar
les seves pràctiques amb
la banalització del genocidi
dels nadius americans” en
comptes de “censurar opinions polítiques democràtiques i legítimes”.
I, ja tornada d’Andalusia, la líder de l’oposició
al Parlament, Inés Arrimadas, preferia no valorar
la vaga perquè era una
“decisió molt personal”,
però va tenir temps de recordar que “s’equivocaven
els que pensaven que ser
polític volia dir tenir carnet d’impunitat”. ■

Protesta de 70 entitats al Suprem
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El dissabte 15 de desembre,
una setantena d’entitats socials i sindicals, i partits d’arreu de l’Estat, a més de catalans, es manifestaran a Madrid
davant del Tribunal Suprem
per protestar perquè “no hi ha
justícia”, frase que és alhora el
lema de la convocatòria, feta
per l’entitat Clam per la Llibertat. La manifestació denunciarà la politització de l’alta magistratura i la vulneració dels
drets humans, posant com a
exemple la investigació de desenes d’alcaldes, l’empreso-

nament preventiu dels líders
independentistes i les “ingerències greus” al Parlament.
Així mateix, rebutjarà casos
arreu de l’Estat, com el dels
nadons robats, el Prestige,
La Manada, el Castor, Nóos i
Altsasu, les condemnes dels
rapers Valtònyc i Pablo Hasél,
les crítiques a la llei mordassa
i a la de partits, les multes a
sindicalistes per fer haver
fet piquets, la no investigació
dels crims del franquisme i
les sentències del Tribunal
d’Estrasburg.

El grup de coordinació
d’actes de suport als presos en vaga de fam Prou
Ostatges, que es va presentar ahir, ja ha programat els primers dejunis.
El primer es farà aquest
diumenge al monestir de
Montserrat i té previst
allargar-se fins al dia de
Nadal. Familiars dels presos ja hi han confirmat
l’assistència. Les persones
que hi participin s’aniran
rellevant i no ingeriran res
en un mínim de dos dies i
un màxim de set. El divendres 14 de desembre se
n’ha organitzat un altre
a Cornellà de Llobregat i,
probablement, se’n farà
un altre el 7 de desembre a
Barcelona. La plataforma
Prou Ostatges –vinculada
a l’ANC– ha constituït la
comissió de coordinació
d’actes de suport als presos en vaga de fam, a la
qual s’han adherit diverses entitats, com l’ANC,

La data

—————————————————————————————————

09.12.18
Començarà el primer dejuni, que es preveu que s’allargui fins al 25 de desembre.

Òmnium, l’AMI i l’ACM,
i diversos partits, com
ERC, JxCat, el PDeCAT i
la CUP, així com diputats
dels comuns a títol individual, com Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet.
L’objectiu de la plataforma
és coordinar els diversos
actes que partits i entitats
proposin arreu del territori. L’espai que centralitzarà els dejunis és el Dipòsit
del Rei Martí (districte
barceloní de Sarrià-Sant
Gervasi). Una de les propostes que hi havia damunt la taula de la comissió de suport és que els diputats que ho vulguin facin un dejuni de 24 hores

el 6 de desembre, en protesta per la Constitució.
Un dels llocs proposats era
el Parlament, però finalment s’ha acordat que els
primers dejunis es facin al
monestir de Montserrat a
partir de diumenge.
La plataforma va ser
presentada ahir al Col·legi
de Periodistes per dos dels
membres que la integren,
Jordi Vilarasau i Vicenç
Relats, després que dilluns es donés a conèixer
que els exconsellers Josep
Rull i Joaquim Forn s’afegien a la vaga de fam que
dissabte havien iniciat els
seus companys Jordi Sànchez i Jordi Turull per protestar contra el bloqueig
del Tribunal Constitucional als seus recursos d’empara, la qual cosa els impedeix arribar fins als tribunals europeus, on tenen
dipositades les esperances
de justícia, segons ells mateixos han comunicat. El
TC ha respost que estudia
els informes i que va amb
el calendari previst. ■
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El TC no abordarà el recurs
dels presos fins passat festes

a Manté el ritme tot i la vaga de fam i no debatrà l’al·legació de Sànchez, Cuixart i Junqueras fins al
gener a Els poders de l’Estat fan costat a González Rivas a Seoane salta d’Adif a advocada penal
David Portabella
MADRID

121655-1166808w

El calendari del Tribunal
Constitucional es manté
immune a la vaga de fam
iniciada per Jordi Sànchez
i Jordi Turull, i continuada
per Joaquim Forn i Josep
Rull, i no preveu alterar un
ritme de reunions que és
habitualment cadenciós
durant tot l’any, però que
ho és més coincidint amb
l’aniversari constitucional
i les festes de Nadal. Tot i
l’intent dels vaguistes de
remoure les consciències
sobre la congelació dels
seus recursos, fonts del TC
confirmen que dimarts hi
haurà un primer ple per
abordar els recursos de
Mireia Boya, Anna Gabriel
i Carme Forcadell sobre la
competència del Tribunal
Suprem –a priori, els més
senzills de resoldre i en
què és molt improbable
que esmenin la plana a l’alt
tribunal– i no serà fins al
proper ple, a mitjan gener,
quan abordarà els recursos de Sànchez, Jordi Cuixart i Oriol Junqueras sobre la seva situació de presó provisional, més complexos de resoldre i que
mereixeran un debat prolongat de més plens.
El tribunal presidit per
Juan José González Rivas
va reaccionar dilluns a la
vaga de fam amb un escrit
insòlit en què exposa el

El president del TC, Juan José González Rivas, i la vicepresidenta Carmen Calvo , ahir, a la seu del tribunal ■ BALLESTEROS / EFE

per què del seu ritme pausat de procedir per intentar desmentir que el que
està fent amb l’encallament dels recursos és bloquejar el salt europeu de la
causa dels presos al Tribunal d’Estrasburg. “Admeten el cent per cent dels recursos i després no en resolen cap”, resumia l’advocat Jordi Pina.
Segons fonts del TC,
l’equip per resoldre afers
dels presos, coordinat pel
magistrat Cándido CondePumpido, ha optat per se-

parar els recursos per temes i entrar primer en “els
més fàcils” i, ja més tard,
afrontar els “difícils”. Cada
equip que analitza un afer
està format per sis lletrats,
i la idea és que cada ple vegi
“dos o tres recursos”. Del
2004 al 2011, abans del
salt al TC el 2017, CondePumpido va ser el fiscal
general de l’Estat de José
Luis Rodríguez Zapatero.
El calendari, airejat com
a inamovible pel mateix
TC, envia als presos l’avís
que una mesura extrema

com la vaga de fam no és
capaç d’alterar el seu dia a
dia. La renúncia a plantejar-se una reunió extraordinària contrasta amb el
passat immediat, en què el
TC havia arribat a fer plens
en dissabte quan l’objectiu
era vetar la investidura de
Carles Puigdemont i el recurs era de la vicepresidenta de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría.
Aperitiu i “vi espanyol”
En contrast amb la vaga
de fam i amb l’anunci de

la Generalitat de no servir
menjar en les recepcions
per solidaritat, el TC va
acollir ahir el seu gran acte
per celebrar el 40è aniversari de la Constitució amb
tots els poders de l’Estat i
els pares constitucionals
Miquel Roca i José Pedro
Pérez-Llorca, i el va cloure
amb un “vi espanyol” i un
còctel aperitiu. En el seu
discurs, el president del
TC, González Rivas, no es
va referir a la situació dels
presos i es va limitar a lloar
la Constitució del 1978

com un text “reformable
des del seu acatament i
amb lleialtat”. “Sempre
que consensuem què volem reformar”, hi afegia.
Roca, al seu torn, va
agrair la invitació cursada
pel TC sabent que ell ha
“discrepat” de sentències
com la de l’Estatut, i ho va
citar per subratllar que és
un exemple de la “independència” del màxim intèrpret de la carta magna
en el context actual. “La
pressió exercida sobre el
tribunal és evident”, va
afirmar Roca.
La fiscal, “preocupada”
L’acte va servir perquè els
poders de l’Estat, des de
la vicepresidenta Carmen
Calvo fins a la presidenta
del Congrés, Ana Pastor, i
el president del Senat, Pío
García-Escudero, passant
pel del Suprem, Carlos
Lesmes, fessin costat al
TC en la polèmica. “El TC
ha fet un comunicat en
què diu que els temps són
normals i em remeto al
que diu”, defensava la ministra de Justícia, Dolores
Delgado. Per la fiscal general, María José Segarra,
el TC “ha manifestat els
seus temps”. Segarra, això
sí, va admetre la seva “preocupació” pels presos en
vaga de fam.
El dia que Lesmes va
inaugurar la caducitat del
mandat com a president
del CGPJ i del Suprem, el
govern espanyol va anunciar el fitxatge de Rosa María Seoane com a advocada penal de l’Estat en substitució d’Edmundo Bal,
que creia en la rebel·lió
violenta i que va ser destituït el 21 de novembre per
l’advocada de l’Estat, Consuelo Castro. Seoane fa
aquest salt des d’Adif. Era
secretària general de l’ens
ferroviari. ■
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Arrenca la comissió
del 155 i el PSC i la
CUP l’arraconen
a JxCat, ERC i els comuns citaran el govern destituït a Cs i

el PP no hi van i el PSC i la CUP critiquen la falta d’anàlisi
Emma Ansola
BARCELONA

140020-1197605L

La comissió d’investigació
del 155 neix coixa després
que ahir la falta de consens entre alguns grups
per aprovar la llista de
compareixences provoqués la marxa del PSC i el
desinterès de la CUP. Les
dues formacions al·leguen
que JxCat i ERC no han
volgut entrar a fons en
l’anàlisi de les mesures i
els han “vetat” les propostes perquè hi compareguin alts càrrecs de la Generalitat per explicar també l’acatament del 155.

JxCat, ERC i els comuns
han optat, en canvi, per
centrar-ho en les víctimes
i els autors del 155. Així,
les compareixences aprovades inclouen membres
del govern anterior com
ara Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull, Rull,
Forn, Ponsatí i Bassas, entre d’altres. Tots ells, però,
són a la presó o a l’exili, per
la qual cosa la seva participació en aquest òrgan parlamentari es preveu complexa. Qui no ha obtingut
el consens entre JxCat i
ERC per ser citat a declarar és el lehendakari Iñigo
Urkullu, que, a proposta

dels comuns i amb l’abstenció d’ERC i el PSC, ha
estat vetat per JxCat.
Les citacions començaran al gener i, fins llavors,
la presidència de la mesa,
formada pel diputat de
JxCat Toni Morral i les diputades Gemma Espigares i Elisenda Alamany,
d’ERC i els comuns, respectivament, haurà de
decidir si se’ls requerirà
de manera presencial o bé
per videoconferència. Cal
recordar que la majoria
d’ells estaran pendents
que s’obri judici, la qual cosa complica encara més la
seva participació. En el cas

La mesa de la comissió d’investigació del 155, en la primera sessió, ahir, celebrada al
Parlament i que va aprovar les compareixences ■ ACN

dels exconsellers en presó
preventiva, haurà de ser
el Suprem el que els concedeixi el permís.
La comissió també va
aprovar citar membres
de l’executiu espanyol de
Mariano Rajoy com ara
la vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría,
Juan Ignacio Zoido, Enric
Millo, Jorge Moragas, María Dolores de Cospedal i
Rafael Catalá. Fins ara, la
majoria d’aquestes perso-

nes han rebutjat participar en altres comissions
argumentant que només
tenen obligació de fer-ho
davant del Congrés.
Altres compareixents
aprovats són l’actual president espanyol, Pedro Sánchez; el diputat d’EH Bildu
Jon Iñarritu; el president
del PP, Pablo Casado; el
primer secretari del PSC,
Miquel Iceta; el president
de Ciutadans, Albert Rivera; el diputat Xavier García

Albiol; Jaime Alfonsín, cap
de la Casa del Rei; Joan Josep Omella, arquebisbe de
Barcelona, i Isidre Fainé,
president de CaixaBank.
El que sí que ja han
acordat els membres de la
mesa és que les compareixences començaran amb
el torn dels experts, entre
els quals, l’expresident del
Tribunal Suprem Pascual
Sala i el catedràtic de dret
constitucional Xavier Arbós, entre d’altres. ■

|

12 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 5 DE DESEMBRE DEL 2018

El PSC es descarta de cap
negociació pel pressupost

a Renuncia a parlar-ne si els independentistes no aproven el de l’Estat i Sánchez anuncia que
portarà la proposta al Congrés al gener a El govern concentrarà esforços en els comuns a partir d’ara
Òscar Palau
BARCELONA

“Sense que s’aprovi el
pressupost de l’Estat no té
sentit entrar en cap negociació.” Així de rotunda va
ser la portaveu del PSC al
Parlament, Eva Granados, en anunciar la renúncia del grup a parlar dels
comptes de la Generalitat,
després d’una reunió a la
tarda a la seu d’Economia,
en presència també de la
diputada Alícia Romero,
amb el vicepresident, Pere
Aragonès, que va trobar
“decebedora”. Segons les
socialistes, en un marc
que admeten d’infrafinançament, els 2.200 milions
que aportaria un nou pressupost estatal són irrenunciables per proposar
uns comptes “socials” a
Catalunya, motiu pel qual
posen com a “condició necessària, tot i que no suficient”, que els diners arribin. Aragonès, en tot cas,
els va deixar clar que el resultat de les eleccions andaluses no ha variat el
plantejament dels grups
independentistes, com ja
havia explicitat abans la
portaveu Elsa Artadi després del consell executiu:
“O hi ha solució política i
via dialogada i negociada o
no entrarem a negociar.”
Tal com ja havien fet els
comuns després d’una primera reunió dijous amb el

Romero i Granados, ahir a la seu d’Economia després de
reunir-se amb Aragonès ■ ACN

Puigneró: “No ens deixen pagar”
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El conseller d’Administració
Pública, Jordi Puigneró, va demanar ahir “col·laboració” al
PSC i els comuns per aprovar
al Congrés canvis legals que
permetin tornar les pagues
extres dels funcionaris del
2013 i el 2014. En una compareixença al Parlament, així, va
afirmar que el govern podria
començar a tornar-les ara, però hauria de desobeir la disposició addicional 41 del pressupost estatal vigent, que ho
bloqueja. “Volem pagar però
no ens deixen”, va etzibar.

“Ens mereixem una mica de
crèdit, hem demostrat que tenim la capacitat d’arribar a
acords”, va demanar. L’última
oferta dilluns als sindicats va
ser tornar un 25% de l’extra
del 2013 el 2019, però la UGT i
CCOO mantenen la vaga convocada per al dia 12. A la tarda,
el PSC va recordar que el govern estatal ja pensa canviar
la regla de la despesa, i va
qualificar les raons de Puigneró “d’excusa de mal pagador”,
ja que la disposició 41 decauria amb uns nous comptes.

govern, les socialistes
també van lamentar que
ahir no se’ls presentés cap
detall dels números, més
enllà que la despesa global
creixeria un 7,1% respecte als del 2017, els últims
aprovats. “Estem davant
un govern totalment dividit que no té cap proposta
de despesa, ni tan sols en
pensa fer cap de reforma
fiscal, més enllà de retocs
tècnics”, van criticar les
diputades, que defensen
apujar l’IRPF a les rendes
més altes i eliminar algunes bonificacions de successions.
Artadi, de fet, ja havia
anunciat abans que les
“perspectives
d’acord”
amb el PSC no eren les mateixes que amb els comuns, el grup amb qui
concentrarà ara els esforços. Artadi va fixar així per
a la setmana vinent una
segona reunió amb ells i va
assegurar que els comptes
estan “més avançats” que
fa setmanes, tot i que Economia seguirà també els
pròxims dies la fase de
contactes per exposar els
aspectes generals del pressupost a tots els grups.
Els comuns, expectants
A la tarda, però, la portaveu adjunta del grup, Marta Ribas, va desmentir la
consellera. “Pregunti-li a
ella amb qui està avançant
la negociació i intercan-

viant documents, perquè
amb Catalunya en ComúPodem no és”, va afirmar.
Segons Ribas, no han rebut cap més comunicació
formal ni cap nova convocatòria de reunió. “Estarem a l’expectativa si és
per posar xifres sobre la
taula”, va indicar, abans
d’insistir també que “no
aprovar” els comptes estatals “és una manera d’anar
enrere”. “O es reflecteixen
les reivindicacions en un
pressupost que sigui bandera de justícia social o es
generarà frustració i la
mobilització social seguirà”, va avisar al govern.
Sánchez s’arrisca
Si al matí el PSC reblava la
pressió perquè els independentistes donin suport al pressupost de l’Estat, al vespre Pedro Sánchez anunciava en una entrevista a Tele5 que no
s’esperarà més amb relació als comptes. Encara
que no tingui els suports
necessaris, va avançar que
al gener el Consell de Ministres aprovarà el “projecte de llei del pressupost” i que també el presentarà al Congrés. Va reconèixer que per ara només compta amb el vot de
Podem i que espera també
el del PNB. Si no se’n surt,
va admetre, el seu govern
s’haurà de “replantejar
moltes coses”. ■

El govern
concedeix la
medalla d’or a
Forcadell
Redacció
BARCELONA

El govern català va acordar ahir concedir la medalla d’or de la Generalitat de
Catalunya a l’expresidenta Carme Forcadell i a l’exdirector de l’Institut d’Estudis Autonòmics, expresident del Consell Assessor per a la Transició Nacional i excomissionat de
la Transició Nacional, Carles Viver i Pi-Sunyer. L’executiu atorga la distinció a
Forcadell, a la presó del
Catllar, “per la seva destacada trajectòria en la defensa dels drets humans,
el parlamentarisme i les
llibertats fonamentals, així com el foment de la llengua i la igualtat efectiva de
gènere”. De la mateixa
manera, el govern també
vol “honorar un dels referents del dret i la magistratura del país i amb un clar
prestigi internacional”, i
per això premia Viver i PiSunyer.
Finalment, l’executiu
va acordar reconèixer l’estudi olotí RCR Arquitectes
com una empresa de referència de l’arquitectura
catalana “amb projecció
internacional i prestigi”.
“Amb l’impuls i el lideratge
de Rafael Aranda, Carme
Pigem i Ramon Vilalta,
aquest estudi ha estat distingit pels principals guardons i reconeixements arquitectònics
d’àmbit
mundial i és considerat un
dels agents pioners internacionalment”, assegurava ahir l’executiu català. ■

MALEÏDA HEMEROTECA AVUI FA UN ANY 5 de desembre del 2017
XEVI SALA

Dos expresos
entren en
campanya

Josep Rull i Jordi Turull
entren en campanya
per JxCAT després de
sortir de la presó previ
pagament d’una fiança
de cent mil euros. Prometen treballar per
aconseguir l’alliberament dels companys
encara tancats.

La fiscalia
belga aixeca
les mesures

Llarena s’empassa
l’euroordre
El tacticisme i la frustració obliguen el jutge Llarena a retirar l’euroordre de
detenció contra el president, Carles Pugidemont,
i els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell
Serret i Clara Ponsatí, preveient que la justícia belga

limitarà els possibles delictes pels quals podran
ser jutjats. Si només els
pot acusar de malversació,
Llarena es resigna a renunciar a l’extradició, això sí, sense descartar la
possibilitat de reactivar la
petició més endavant.

Rull i Turull escolten Puigdemont per videoconferència

Després de la reculada
de Llarena, la justícia
belga s’estalvia feina i ja
no necessita revisar els
centenars de folis presentats per la defensa
contra l’extradició. La
fiscalia belga anuncia
que aixeca les mesures
cautelars.
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Vols abolir la monarquia?

RESULTAT · Un referèndum simbòlic sobre la monarquia fet ahir a dues universitats amb 9.240 vots registra un 95,8% a
favor de l’abolició ORIGE N· La iniciativa va sorgir a l’Autònoma de Madrid i s’hi han adherit 33 universitats d’arreu de l’Estat
Rosa M. Bravo
BARCELONA

E

La papereta que permetia triar entre abolir o mantenir la monarquia, en una taula de votació ■ JUANMA RAMOS

professors i personal administratiu. I fins i tot, a persones alienes al
món universitari com l’Adrián, que
va anar a la Facultat de Filologia
atret per la publicació del referèndum a la premsa.
El recompte de les 9.240 paperetes va donar un sí aclaparador a
l’abolició de la monarquia: 8.860 hi
van votar a favor, un 95,8%. 8.696
persones van votar a favor d’obrir
processos constituents per decidir
quin tipus de república, un 97,2%
del total. Els organitzadors van destacar que en el cas de la UB va haver-hi més vots al referèndum que a
les eleccions a rector.
Un cop el resultat de la votació

s’ha fet públic, els organitzadors aspiren a “mobilitzar el carrer i estendre un moviment de base” que debati la monarquia com a forma
d’Estat. “Encara que no sigui vinculant, espero que almenys serveixi
perquè la gent es mobilitzi i prengui consciència. Som d’una generació que no ha pogut votar la Constitució”, reflexionava la Lou després
de votar.
Tant votants com voluntaris reflexionaven que “seria bonic que es
pogués votar de veritat” sobre la
conveniència de mantenir o no la
monarquia. Ahir es va votar a la UB
i a la UPF. Avui es farà a l’Escola
Superior d’Enginyeria Industrial,

Sense traves
ni cens
El referèndum simbòlic d’ahir no va
comptar amb cap tipus de cens. Només
es controlava que
ningú votés dues vegades marcant les
persones que votaven amb una creu
pintada al canell
amb retolador permanent. Tampoc va
haver-hi cap trava
perquè s’instal·lessin les urnes

Aeroespacial i Audiovisual de la
Universitat Politècnica de Catalunya. És una iniciativa que ha sorgit
dels estudiants, agrupats a la plataforma Fora el Borbó, que segueixen
el camí que va obrir el passat novembre la Universitat Autònoma
de Madrid, on el 80% dels 7.303
participants es van mostrar a favor
de l’abolició. Ahir es votava també a
la Carlos III de Madrid i a la Universitat de Vigo. 33 universitats estatals s’han adherit al referèndum.
La Sílvia, una de les voluntàries al
campus del Raval, explicava que la
Universitat Autònoma de Barcelona convocarà un referèndum cap al
gener o el febrer. ■

179502-1198707Q

l Joan, alumne de geografia
a la Universitat de Barcelona (UB), va votar la Constitució espanyola i ho va fer a
favor, esperançat en el moment de
canvi que es destapava després de
40 anys de dictadura. Ahir va tornar a votar, aquest cop de forma
simbòlica, en el referèndum sobre
la monarquia que es va convocar a
dues universitats. I va tornar a votar a favor. Els seus 68 anys li donen prou experiència vital per comparar el moment en què vivim amb
d’altres, i el seu veredicte és clar:
“Les monarquies representatives
estan caduques.” “El 1978 s’obria
un procés democràtic que era atraient. Ara, 40 anys després, la Constitució ha quedat caducada i s’ha de
modificar, les monarquies representatives no corresponen als
temps actuals”, defensava.
Aquest estudiant va ser una de
les 9.240 persones que es van acostar ahir a alguna de les urnes instal·lades a set facultats de la UB i la
Pompeu Fabra (UPF). La pregunta
era doble: “Estàs a favor d’abolir la
monarquia com a forma d’estat i
instaurar una república? En cas
afirmatiu, estàs a favor de l’obertura de processos constituents per
decidir quin tipus de república?”
De forma espontània es va afegir
una urna a l’edifici de filologia de la
UB, vista l’afluència de gent que en
alguns moments es va viure al proper campus del Raval. “Hem pensat
que valia la pena acostar la votació
a la comunitat universitària”, assenyalaven el Toño i el Paulo, els dos
voluntaris que explicaven el funcionament de la votació a estudiants,
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www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45
2x1 LIMITADA

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

★★★★

ESCAPADA
A L’HOTEL PALACIO
DEL OBISPO

La televisió

La nostra graella

TV3
16.00 CONNEXIÓ PARLAMENT

PACK RELAX PIRINEU OSCA
Plaza Coreche, 2 de Graus (Osca)

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

El paquet inclou:
3 nits d’allotjament + esmorzar
+ 1 h SPA privat per a 2 pers. +
visita celler Tast de vi per a 2 pers.
+ 1 dinar de tapes per a 2 pers. a la
cafeteria restaurant Casa del Baró
De diumenge a dijous
(subjecte a disponibilitat)

OFERTA LIMITADA
Preu: 219 euros per 2 persones

Per a reserves, cal trucar al telèfon 974 545 900.
Cal identificar-se com a subscriptor d’El Punt Avui en el
moment de fer la reserva i presentar la targeta

Preu de l’entrada: 2,60 euros
Cal presentar
la targeta directament
a les taquilles

2x1 LIMITADA

DIEGO
CORTÉS

Comissió de Cultura
Des del Parlament, transmissió de la sessió informativa de la comissió de Cultura amb la consellera Laura
Borràs i Castanyer sobre la seva activitat al capdavant
de la Institució de les Lletres Catalanes.
08.30 Notícies locals.
09.00 L’entrevista. Mònica Hernàndez conversa

Teatre de Roses,
divendres 7 de desembre,
a les 10 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada: 8 euros

amb Carles Riera, diputat de la CUP al
Parlament.
10.00 Ben trobats. Amb Clara Tena.

12.00
13.00
14.00
15.00

Notícies locals.
L’entrevista. Reemissió.
Notícies locals.
7 dies. Repàs de l’actualitat de la
setmana. Reemissió.

16.00 Connexió Parlament. Comissió de
Cultura. Des del Parlament de Catalunya.

18.00 Caminant per Catalunya. Fageda i

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

CENTRE DE
VISITANTS DE
L’ESTANY
Plaça del Monestir, 4 de
l’Estany (Moianès)
Més informació:
www.viulestany.cat

escletxes de la Freixeneda. Visitem la fageda
de la Freixeneda, entre les comarques
d’Osona i la Garrotxa, que a més amaga una
curiosa sorpresa. Reemissió.

LA GUIA DE VINS
DE CATALUNYA
2019

18.30 Notícies locals.
19.00 Connecti.cat.
20.00 Notícies locals.

21.00 RELIGIONS
Preu de l’entrada: 2 euros

OFERTA LIMITADA

Cal presentar
la targeta directament
a les taquilles

1 exemplar gratuït
per targeta

2x1 LIMITADA

Recollida a l’oficina de
Girona (c. Güell, 68) o
enviament per missatger
amb un cost de 5 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

GRAN CIRC
DE NADAL
DE GIRONA
EPICENTRE
Centre de Visitants del
Pallars Jussà
Passeig del Vall, 13
de Tremp
Preu de l’entrada: 3 euros
Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la
targeta de subscriptor

Pavelló Municipal de Girona
Fontajau. Dijous 27 de
desembre, a 2/4 de 7.
Divendres 28 de desembre,
a 2/4 de 5 i a 2/4 de 8

OFERTA 2x1
IL·LIMITADA

Conversa amb Enric Canet
El Punt Avui Televisió reemet aquest vespre l’entrevista de la periodista Mireia Rourera a l’activista i escultor Enric Canet. Amb ell parla del seu amic Jaume
Botey, activista social, polític i professor.
21.30 Paisatges encreuats. Les Gavarres.
Les Gavarres configuren un sector de relleu
muntanyós que separa la plana de la Selva i la
plana de l’Empordà. Reemissió.

22.00 Notícies locals.

Preu butaca Or: 24 euros
Preu butaca Plata: 19 euros

NOTA: La programació podria quedar alterada en
funció de la durada de la comissió de Cultura
al Parlament de Catalunya.

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

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

Atenció al client

972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1198528L

La graella

www.elpuntavui.tv

06.00 Notícies 3/24.
08.00 Els matins.
Avui s’entrevista l’escriptor Albert
Sánchez Piñol per parlar de la seva
nova novel·la, Fungus, que defineix
com un western hivernal sobre el
poder. El programa també connecta
amb l’Ajuntament de Barcelona per
entrevistar l’alcaldessa Ada Colau.
Tot seguit, Iciar Bollaín presenta la
pel·lícula que ha dirigit sobre la vida
del ballarí cubà Carlos Acosta, Yuli. A
més, el dia que comença el pont de
la Constitució, l’espai acaba tractant
les campanyes per evitar accidents de
trànsit.
12.00 12-14.
13.55 Telenotícies comarques.
14.30 Telenotícies migdia.
15.45 Cuines. Papillota d’arròs al forn
16.00 Com si fos ahir.
La Clàudia no ha dormit a casa, i
al Miquel se’l comença a menjar
la gelosia. S’està ficant en un bon
embolic i la Gemma se n’adona.
L’Arturo, per la seva banda, ha tingut
un problema de salut.
16.45 Tot es mou.
20.15 Està passant.
21.00 Telenotícies vespre.
21.25 Copa del Rei. FC Barcelona-Cultural
Lleonesa. Setzens de final: partit de
tornada. En l’anada, els blaugranes
van guanyar per la mínima gràcies a
un gol de Lenglet, i avui, al Camp Nou,
han d’arrodonir la feina per accedir
a la propera ronda de la competició.
Comentaristes: Àlex Castells,
Gerard Autet, Maria Fernández
Vidal i Francesc Latorre. Des del Camp
Nou.
23.25 El got d’aigua. Joanna Rosell,
Carles Pauné i Anna Andorrà són
els tres finalistes que lluiten avui per
convertir-se en el millor orador jove
de Catalunya. Com a últim jurat hi ha
un convidat d’excepció, el periodista
i comunicador Josep Cuní. (Últim
programa de la temporada.)
00.45 Més 324. Amb Xavier Grasset.
02.20 Gran reserva.
02.40 Ritmes a l’estudi.
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08.40 El drac Digby.
09.00 L’hora del Timmy.
09.47 Raa Raa, el lleó escandalós.
10.26 Noddy, un detectiu al País de
les Joguines.
11.14 Quatre amics i mig.
11.42 Els Croods: L’origen.
12.28 L’inspector Gadget.
12.42 Home: Aventures amb la Tip i
l’Oh.
13.06 Prodigiosa: Les aventures de
Ladybug i Gat Noir.
13.52 El detectiu Conan.
14.45 Bola de drac GT.
15.31 Pat, el carter: Servei
d’entregues especial.
16.14 El petit drac Coco.
16.38 La caleta de la Lily.
17.14 Loopdidoo.
17.45 El Mic i els seus amics.
18.10 Bola & Bill.
18.34 Pat, el gos.
19.15 En Miku i la Fant.
19.30 Info K.
19.48 Les Sisters.
20.02 Els germans Kratt.
20.52 El detectiu Conan.
21.25 Com si fos ahir.
22.00 Òpera en texans. L’espai passa dos
dies a París per fer la ruta bohèmia
de la ciutat i reviure les experiències
dels quatre protagonistes d’una de les
òperes més conegudes de Puccini.
22.35 Quèquicom. Inclou Accidents de
cotxe i Impressionant.
23.35 La fúria dels elements.
00.30 La cuina de Rachel Khoo:
Londres.

