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Rajoy felicita Sánchez dins de l’hemicicle, just després de la votació de la moció de censura ■ PHILIPPE MARCOU / REUTERS
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Itàlia estrena Dures penes
el nou govern per als joves
populista
d’Altsasu
Juren el càrrec els divuit ministres
de l’executiu de Giuseppe Conte,
entre ells un membre de la
xenòfoba Lliga que simpatitza
amb la ultradreta violenta

El tribunal descarta el delicte de
terrorisme, però els imposa la
condemna màxima per atemptat
a agents de l’autoritat, lesions,
desordres públics i amenaces

Els reptes de Sánchez
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La vinyeta

Xavier Graset

Fer

Premiats

L’

última pensada
de l’exministre
Dastis, un premi per al
corresponsal estranger que parli millor
d’Espanya, deurà quedar desert. Deurà decaure amb el nou
govern espanyol. Tot i l’ombra lampedusiana que s’augura sobre la gestió
de Pedro Sánchez. Tres premis de
12.000 euros, ja és una cosa d’aquelles
que comença a fer goig. No està malament per a aquell que va voler donar
lliçons de fake news a la BBC quan li
ensenyaven imatges de la violència policial de l’1 d’octubre enregistrades per
ells mateixos. El premi Palacio de Viana, que és el nom del palau on hi ha el
ministeri d’Afers Exteriors, quedarà
sense estrenar. Potser el més apropiat
seria fer un concurs de dibuix a l’estil
d’on és Wally, imaginant els llocs més
inversemblants on s’ha amagat M. Rajoy les hores de debat de la moció de
censura que l’ha desbancat. Perdut,
desaparegut, tancat vuit hores en un
dels salons d’un restaurant a tocar de
la Puerta de Alcalá. M. Rajoy veient

Ombres de Primavera

Al Congrés, mentre cantaven
les absoltes al govern del PP,
Rajoy no hi era. Ha acabat
caient abans ell que el 155

Sigui amb alegria o amb tristesa

com passa el temps, que diu la lletra
de la cançó d’Ana Belén que va esdevenir tot un himne.
Una altra Sánchez, Marta, sí que
s’ha vist amb cor de vestir l’himne espanyol, de donar-li cos per ser cantat.
Tot un premi. Però al Congrés, mentre
cantaven les absoltes al govern del PP,
Rajoy no hi era. Ha acabat caient
abans ell que el 155. I al seu lloc, al seu
escó hi va haver, durant una pila d’hores, la bossa de Soraya Sáenz de Santamaría. Ja poden premiar aquell que
en faci la metàfora més enginyosa. Ara
que la política ha entrat en aquesta espiral d’incertesa, d’imprevisible, llegim
senyals arreu, com es feia amb els oracles. El poder simbòlic d’un llaç groc
en un escó. Fins i tot arrabassat per
aquells a qui neguiteja. Té una lectura.
Fins semblava tenir una intenció tutorial. Per contra, aquella bossa en un escó presidencial buit no amoïnava els
al·lèrgics al groc. Ningú no el va engrapar. I una bossa en un escó durant una
moció de censura que arrencava després de la sentència del cas Gürtel també pot tenir una càrrega simbòlica que
els corresponsals estrangers segur que
saben detectar i explicar nord enllà.

Imma Merino

S

ovint em repeteixo una màxima
de Gilles Deleuze: “El sistema
ens vol tristos, però hem de trobar l’alegria per combatre’l.” No sé on
vaig llegir-ho i no puc assegurar que ho
digués o ho escrivís exactament així,
però crec que no traeixo la idea del filòsof francès, que també va afirmar
que les dues accions màximes de resistència, que sempre ho és en contra
d’una forma de mort, són la creació artística i la lluita política, és a dir, el
combat humà per la llibertat, la justícia social i la dignitat. M’ho repeteixo
perquè encoratja en aquests temps
tan incerts com plens d’ombres. Recentment, però, m’ha colpit un aforisme que pot semblar que expressa una
idea, o potser una actitud, justament
contrària, tot i que tampoc afirmaria
que ho sigui del tot: “On n’est jamais
suffisamment triste pour que le monde soit meilleur.” Mai, doncs, estem
prou tristos perquè el món sigui millor.
Qui l’ha dit és Jean-Luc Godard, que
ho va fer arribar a través dels seus
col·laboradors Fabrice Aragno i Mitra
Farahani quan, en nom seu, van reco-

“
No podem
renunciar que

el món sigui millor
perquè no
pot ser pitjor

llir la Palma d’Or especial que Cate
Blanchett i la resta de membres del jurat van inventar-se per reconèixer que
Livre d’image demostra novament que
el cineasta suís és únic. Ningú, certament, com Godard, que fa que, com va
dir la mateixa Blanchett a la roda de
premsa posterior a l’entrega del palmarès, vegis aquesta pel·lícula (i tan-

tes altres seves) i després no puguis
deixar de pensar-hi. I sí, mirant les
imatges que novament ha manllevat
del llegat cinematogràfic, però també
dels noticiaris, per pensar-les i dir que
pensen sobre el món posant-les en relació a través del muntatge, es pot sentir que Godard, reclòs a la seva casa de
Rolle, està trist perquè la humanitat
s’autodestrueix havent-hi criminals
que existeixen per mercadejar amb les
guerres. Però també que, com la resta,
no està prou trist per fer que el món
sigui millor. El cas és que una no sap si
ha de ser amb alegria o amb tristesa,
però que no podem renunciar que el
món sigui millor perquè no pot ser pitjor.
Tanmateix, com ha escrit l’historiador i crític de cinema Bernard Eisenchitz a propòsit de Livre d’image, també hi ha imatges en les quals hi ha una
calma en què s’hi entreveu una certa
felicitat, malgrat que ho són d’un territori on ara hi ha un dels més grans
inferns: una posta de sol, una barca
sobre el mar que brilla, els llocs banals
d’un Magreb que juguen per tota l’Aràbia, aquella que tenim darrere els ulls.
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Frankenstein vs. Dràcula

A

“
L’acostament
dels presos i la

retirada de recursos
al Constitucional
poden ser els
primers gestos
blemes del carrer, la síndrome de La
Moncloa, tal com ho anomenaven en
el passat, el convenciment que pots
acabar alliçonant els ciutadans que et
paguen el sou. S’obre ara una etapa incerta, però segurament aviat veurem
en què es comença a traduir el suport
imprescindible que les forces indepen-

De reüll
Maria Palau

dentistes catalanes han donat al flamant president, Pedro Sánchez.
L’acostament dels presos polítics a
centres penitenciaris catalans i la retirada d’alguns dels recursos presentats
al Tribunal Constitucional contra lleis
catalanes poden ser els primers gestos. És evident que el nou govern no
ho tindrà fàcil per mantenir cohesió
interna i coordinació externa, però a
favor seu hi ha el fet que ja té els pressupostos aprovats. I per a aquells detractors que insisteixen a anomenarlo govern Frankenstein convé recordar que el monstre no és ben bé el dolent de la novel·la sinó un protagonista
que reivindica la seva humanitat i que
es dedica a posar en evidència la
monstruositat dels humans. Ho haurien de tenir en compte, els diputats
populars i els seus satèl·lits mediàtics.
Però, és clar, ja sabem que el cinema i
la lectura mai han format part de les
aficions d’Eme Punto Rajoy.

Les cares de la notícia

L’art de
cuidar l’art

E

l patrimoni artístic és una matèria sensible i fràgil.
No sempre som prou conscients que és la principal
(l’única?) herència que hem rebut dels nostres
avantpassats i, fonamental, que ens pertany a tots. Tots,
per tant, l’hem de defensar amb dents i ungles. Tenim
una responsabilitat amb aquests bens custodis dels
signes culturals. El pas del temps (inevitable) i la desídia
(evitable) són els dos enemics de la seva preservació.
Per desafiar-los tenim uns especialistes que afronten la
seva tasca apassionadament: els conservadors
restauradors. Són un col·lectiu que
El sector dels fa temps que denuncia les
conservadors “condicions insuportables” en què
de fer la seva feina, si és que
restauradors han
poden arribar-la a fer, i d’aquí que
vol treballar molts es plantegin emigrar o
amb dignitat directament llançar la tovallola. Una
precarietat que ara ha agafat forma
de manifest, impulsat a escala estatal i amb forta
implicació de veus catalanes. En aquest text que la
setmana passada van llegir públicament, els
conservadors restauradors s’adrecen en primer lloc a la
societat, és a dir, a tots nosaltres, els propietaris
d’aquest llegat. Ens demanen que els reconeguem i que
siguem exigents amb els governants per frenar les
males pràctiques que ells afavoreixen tot promocionant
professionals poc qualificats que, en llenguatge popular,
venen duros a quatre pessetes. El barat sempre surt car,
més d’hora que tard. I l’art maltractat no té una segona
oportunitat: quan es perd, es perd per sempre.

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

EDITORIAL

A la tres
l final el govern Frankenstein li
ha clavat l’estaca a Dràcula. La
literatura del terror pot ser un
bon recurs per resumir aquest canvi
sobtat al govern espanyol, encara que
en realitat hagi tingut més de terror
que no pas de literatura. Mariano Rajoy ha protagonitzat les darreres hores de la moció de censura que l’ha
tombat igual com ha governat: absent.
Probablement la frase que millor resumeix aquest tarannà absentista és la
pronunciada per la diputada socialista
i ara candidata a ministra Margarita
Robles, que des del faristol del Congrés va etzibar-li a un escó buit: “En
aquesta mateixa cambra Rajoy ha fet
ostentació dels llocs de treball que diu
que s’estan creant. Tancat al reservat
d’un restaurant vostè no sap quina és
la realitat d’aquest país!” Això justament és el que al capdavall ha perdut
al president del PP –no és el primer a
qui li passa–, la desconnexió dels pro-

Accedeix als
continguts del web

=

Pedro Sánchez

Oportunitat
incerta
El nou president espanyol arriba a la Moncloa gràcies al suport de diferents formacions que només
buscaven una cosa, fer fora Rajoy. Caldrà veure
com després d’haver votat el 155 i haver menystingut el president de la Generalitat, contribueix a
una solució política per a Catalunya. Tot i la voluntat expressada d’obrir el diàleg amb el govern català, moltes coses hauran de canviar per reconduir la situació. Podria començar per posar fi a la
judicialització del procés i afrontar-lo des de la política. Veurem.

Els reptes de
Sánchez a la
presidència
Pedro Sánchez és des d’ahir
president del govern espanyol investit. I no es pot oblidar que
ha obtingut 180 vots favorables a la
seva moció de censura, 10 més que
els que va obtenir Mariano Rajoy en
la investidura. Fet destacable, ja
que un dels molts reptes que tindrà
com a cap de l’executiu espanyol és
el de la complexa aritmètica parlamentària amb només 84 vots socialistes de partida. Entre els reptes
que se li presenten, el president
Sánchez també ha de donar resposta a les emergències socials i a
la repressió de drets socials de l’era
PP. Caldrà que implementi un pla
de xoc de polítiques socials, derogar la reforma laboral que ha multiplicat la precarietat i eliminar les
mesures antidemocràtiques de la
llei de seguretat ciutadana.
I el gran repte de Sánchez serà
afrontar el conflicte amb Catalunya. Si bé no es poden esperar
grans solucions cal exigir al nou
president que posi els fonaments
d’un procés de diàleg que permeti
corregir la injustícia judicial que ha
generat els presos polítics i els exiliats. No és esperable, però la visita
de Sánchez al president Puigdemont a Berlín i al vicepresident Junqueras a Estremera seria un gest fonamental. I també cal que enfili l’articulació d’una via política de solució del conflicte basada en la voluntat majoritària de catalans i catalanes. A més de restaurar urgentment
les relacions entre Moncloa i Generalitat, reunint-se amb el president
Torra i negociant la restitució de les
lleis de caràcter social suspeses i altres aspectes vitals en gestió, com
infraestructures i política econòmica. A hores d’ara no hi ha motius per
a l’optimisme però si més no el cessament del govern Rajoy obre joc.
Caldrà comprovar, però, si Sánchez
és un president de canvi o es queda
en un simple recanvi presidencial.
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Tal dia
com
avui fa...
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Sense vacances
Les ordres internes i el nou
reglament indiquen que
els diputats independentistes
es preparen per a un agost de
feina.

Full de ruta

El nou president
d’Espanya és còmplice
necessari de la violència
i la repressió de l’Estat

anys

Adoctrinar

E

n els darrers temps hem hagut d’assistir a tot un espectacle perfectament planificat per desprestigiar
l’escola catalana. Ara, traspassant molt irresponsablement tots els límits, donat
que apunten a la línia de flotació de la convivència escolar i, per extensió, de la pròpia societat catalana tot posant en el centre de la polèmica l’actuació del professorat en acusar-lo d’adoctrinador.

AQUESTA ACUSACIÓ PRETÉN sostenir-se en

indicis on s’afirma que en la jornada del 2
d’octubre, en determinats centres, alguns professors van convidar els seus
alumnes a debatre o manifestar-se en algun acte concret en relació amb els fets
succeïts l’1-O a Catalunya. La repressió
soferta a mans de la Guàrdia Civil i la policia estatal per la gent que volia exercir el
seu dret a votar va tenir un ressò social i
mediàtic tan enorme, sobretot per la difusió d’imatges de les càrregues policials en
les xarxes socials, que era del tot comprensible i pedagògic (sí, sí, pedagògic)
que aquest esdeveniment entrés a les aules i als patis dels centres escolars quan, a
més, molts d’ells foren els escenaris de la

brutalitat esdevinguda el dia anterior.
QUALSEVOL ENFOCAMENT PEDAGÒGIC que

persegueixi la formació integral de les
persones, no solament no ha d’obviar allò
que impacta a l’entorn social, familiar i
personal dels alumnes, sinó que cal que ho
aprofiti per treballar l’assumpció dels valors que són propis dels projectes educatius dels centres i on l’anàlisi de l’entorn, el
debat social, les manifestacions vitals que
succeeixen en aquest entorn esdevenen
eixos prioritaris de l’acció educativa. El
currículum escolar no ha de ser entès mai

com un artefacte planificat d’antuvi i impermeable als esdeveniments contextuals. La vida, expressada en totes les seves manifestacions, i situada en un temps
i espai concrets, ha de poder inserir-se en
les propostes curriculars impregnant-les
del necessari debat social, ètic i també polític (pedagogia i política tenen connexions òbvies). Què hi ha de més vital que
els esdeveniments que afecten profundament la quotidianitat dels nois i noies, les
seves famílies, els seus veïns i els seus
compatriotes?
PER AIXÒ MOLTS MESTRES I PROFESSORS a

“
El currículum
no ha de ser entès
com un artefacte
impermeable als
esdeveniments

Catalunya el 2 d’octubre de 2017, atenent
la gran lliçó que bona part de la població va
oferir per a la història d’aquest país aquell
dia, van decidir que a l’escola se n’havia de
parlar i que era impossible que aquell esdeveniment no afectés la vida dels centres. Allò veritablement extemporani, antipedagògic i autènticament manipulador i adoctrinador, hauria estat el silenci,
la negació, el blindatge a la vida i al cor del
cos social. Si us plau, no posem en dubte la
professionalitat i la dignitat dels nostres
educadors!

El lector escriu

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

Intel·ligència
artificial
l’evolució de la política espanyola.
Quan ets més fort que mai, quan controles la justícia i els mitjans, quan tens
el teu adversari afeblit, estabornit i ferit, pots trobar-te en qüestió d’hores
que precisament aquest adversari et
faci fora del govern amb els seus vots
decisius. Governi qui governi a Madrid,
a partir d’ara es cuidaran molt més de
cremar tots els ponts amb Catalunya.
A més a més, en el cas de Pedro Sánchez, no podrà aprovar cap iniciativa
parlamentària sense els vots catalans.
Cap ni una.
Això no vol dir que millorin les perspectives de la República Catalana. Estem tan afeblits i estabornits com ahir,
però hem rebut l’estímul i la satisfacció
d’haver contribuït a foragitar el PP i a
condemnar Ciudadanos –amenaçats
des d’ahir pel fantasma d’UPyD– a la
més trista irrellevància. No ens deixem
portar per l’alegria etèria de la caiguda
de Rajoy, però. La República Catalana
continua sent un desig de futur que
haurem de fer realitat amb l’Estat i la
UE sempre en contra.

20

Enric Roca. Coordinador d’Edu21 i professor d’educació UAB

I ara què?

E

anys

González i els GAL
Damborenea creu que González
estava d’acord amb els
atemptats dels GAL. Atribueix a
Belloch una estratègia per
exonerar-ne els alts càrrecs.

Tribuna

Germà Capdevila

n un gir de guió
inesperat, Mariano Rajoy i tot el seu
govern –delegats inclosos– ja són història. I ho són gràcies
als vots dels partits independentistes
catalans, ni més ni menys. És una victòria sense efectes concrets, més enllà
de la satisfacció de veure marxar per la
porta del darrere els responsables directes de la violència i la repressió de
l’Estat. No podem esperar canvis que
puguin significar una escletxa per resoldre políticament el problema polític
de l’autodeterminació de Catalunya. El
nou president d’Espanya és còmplice
necessari de la violència i la repressió
de l’Estat i ha avalat cada moviment
del govern espanyol per violentar la voluntat democràtica dels catalans. Segurament veurem gestos, maneres
més suaus i formes més amables, però no esperem cap canvi de rumb.
Tanmateix, en la moció de censura
que ahir va fer-se realitat al Congrés
dels Diputats hi ha implícit un avís per
a navegants que sense dubte marcarà

10

A mig gas
Zapatero comença la
legislatura a mig gas. Decreix
l’acció de govern, pendent dels
congressos dels partits i la
situació a Euskadi.

b Tots els centres catalans han
endegat un nou sistema d’educació anomenat per competències. Els docents han d’avaluar més les habilitats dels
alumnes que no pas la memorització de coneixements.
Molts professors ja s’estan
queixant que això implicarà
una baixada del nivell en l’ensenyament, que amb tanta complicació no s’estan impartint
millor els coneixements sinó
idiotitzant els alumnes. En canvi els partidaris de l’educació
per competències diuen que
els escolars faran servir més
les seves intel·ligències múltiples de manera integral, però
què és la intel·ligència? Ningú
es posa d’acord. Per a l’investigador en cap de Microsoft en
intel·ligència artificial, Daniel
Goldstein, els programes d’intel·ligència artificial sols són intel·ligents quan disposen de
moltíssimes dades memoritza-

des en el sistema. És a dir, sense un gran volum de coneixements adquirits un cervell cibernètic, com també humà, no
pot esdevenir intel·ligent. O explicat d’una altra manera, un
cap amb pocs coneixements
no pot prendre gaires decisions
correctes. Aquesta evidència
invalidaria l’educació per competències que està endegant
Ensenyament, amb un agreujant, no hi ha cap experiència
prèvia que asseguri que els
nostres fills aprendran més i
millor amb aquesta estratègia.
DAVID RABADÀ I VIVES
Barcelona

Gürtel (cinturó)
b El que ens estreny fins a ofegar-nos, el que empresona ciutadans honestos i pacífics, el
que agredeix vells i nens innocents, el que ens vol treure la
veu, el que ens vol humiliar, el
que ens colonitza. Hi ha un altre Gürtel, que abraça el PP
dins d’un escàndol de corrup-

ció de grans proporcions. Els
mitjans de comunicació espanyols (amb honorables, alhora
que minoritàries, excepcions)
releguen aquest cinturó a les
profunditats de la lletra petita,
fora dels titulars llampants que,
dia sí i dia també, busquen estrènyer el nostre, forat a forat,
fins a anorrear-nos. Zola no en
tindria prou amb un article
com J’accuse per denunciar la
manipulació, l’amnèsia, la falta
de rigor i la vulneració sistemàtica de l’ètica periodística.
Mentre Sànchez, Cuixart i part
del govern legítim passen els
dies encarcerats o exiliats per
pensar diferent, hi ha polítics
embolicats amb la bandera espanyola, indiciàriament corruptes, que segueixen al poder i
feixistes que han pres violentament el carrer amb total impunitat. Per a vergonya del PSOE,
Cs i tots aquells que trepitgen
les paraules democràcia, justícia i drets humans.

b La gran majoria de nens
somnien tenir una mascota,
molts són els pares que fan
aquesta concessió en dates
destacades com Nadal. Suposadament, tant els adults com
els nens estan mentalitzats
que són éssers vius que cal cuidar, vacunar, passejar i amanyagar. Cada any durant en el
període de vacances l’abandonament augmenta considerablement, ja que no compten
amb les seves mascotes per al
seu viatge. No els veuen com
un membre de la família i per
això no estan disposats a pagar
més pel seu passatge o per la
guarderia, ni tan sols valoren
fer un canvi de destí. La societat està mentalitzada que les
mascotes són membres de la
família? Si no és així, potser no
haurien de tenir-les.

JOAN XURIACH FUSTÉ
Barcelona

BEGOÑA ELVIRA
Tarragona

De regal a
abandonat
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“Seguim. Tenim un mandat republicà
que hem de complir”

La frase del dia

Quim Torra, PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Tribuna

De set en set

El curt i llarg termini

Tots els colors
del blat

Joaquim Coello.

E

n totes les negociacions s’ha de
tenir clar què acordar en el curt i
què en el llarg termini. Encara
més en les circumstàncies actuals, líquides i canviants, en la definició de
Zygmunt Bauman.

LLARG TERMINI. Perquè hi pugui haver un

encaix de Catalunya i Espanya és necessari que no suposi un xoc de nacionalismes, sinó una situació d’acord del gran,
Espanya, per fer-lo compatible amb el petit, Catalunya, amb una idea àmplia d’Espanya en què els catalans hi càpiguen i
també la resta de territoris i ciutadans espanyols. No és fàcil, per dues raons. La primera: perquè si Espanya vol controlar,
com ho fa ara, més enllà del que és habitual per a un estat federal amb els territoris federats, Catalunya no hi estarà
d’acord. La segona: perquè si aquest model s’ha d’estendre a totes les regions serà
difícil de pactar, tots voldran el mateix
que Catalunya, quan això no és necessari
ni convenient. El sentiment de nació no és
igual a Catalunya que a la Rioja.

Baixos, i l’últim, el 1898, la guerra amb els
EUA per Cuba i les Filipines.
És l’única solució, la independència? A l’Europa això avui no és fàcil.
La UE necessita estabilitat en raó a la posició de l’administració Trump, America
first, que l’obliga a ser més autònoma, i això necessita cohesió interna. Cohesió fràgil pel Brexit, els interessos d’Alemanya
amb Rússia, el nacionalisme creixent a
Àustria, Hongria i Polònia, la inestabilitat
d’Itàlia... Catalunya suposa un nou problema que la UE intentarà ajornar, ja en té
d’altres.

CURT TERMINI.

TOT AIXÒ ES PRODUEIX EN UN ENTORN de

divisió de la societat catalana entre els partidaris i oposats a la independència. Els
que creuen en la independència i la defensen han de ser curosos a evitar el trencament entre aquests dos grups. No afavoriria a ningú i reduiria el suport a la indepen-

EL PASSAT NO CONVIDA A L’OPTIMISME per-

què el nacionalisme espanyol ha estat tradicionalment més exclusiu que inclusiu. Una
història de confrontació entre l’Estat i els
seus territoris, que s’ha saldat amb guerres
a la llarga perdudes i, per tant, en la reducció de la força política i econòmica d’Espanya des de fa segles. El primer gran conflicte
va ser el 1648-1658 amb França i els Països

Sísif
Jordi
Soler

dència. Els partits més radicals en la defensa de la unitat d’Espanya ho saben i ho
plantegen com un dany inevitable de l’independentisme, però favorable als seus interessos, ho prova la seva política que reforça, que no minora, aquesta potencial
ruptura. La conseqüència és que cal calma, paciència, temps, diplomàcia i intel·ligència. Petites passes per fer un gran camí.
LA MOCIÓ DE CENSURA AL GOVERNes pre-

senta ara com a conseqüència de la condemna del PP per corrupció. Té això una
dosi considerable d’hipocresia. Algú no ho
sabia i pot al·legar sorpresa? Els interessos
del PSOE i C’s són contradictoris. Els primers volen governar per un període de
temps curt, un any? per presentar-se en
millors condicions a les eleccions generals.
C’s vol eleccions immediates convençut de
què aquesta seria la situació més favorable
per ells.
AIXÒ HA OBLIGAT EL PSOE A TROBAR un su-

S’HA DE DISTINGIR ENTRE LA VOLUNTAT de

tenir més llibertat administrativa o més finançament públic i voler-se governar. El
mimetisme en els estatuts d’autonomia ni
convé a l’Estat ni resulta pràctic. La dificultat per a l’acord en aquest pla resideix en el
fet que només Catalunya i el País Basc, i
Galícia, són regions autònomes o nacions
que se senten com a tals i volen governarse autònomament, però quaranta anys
d’història fa que ningú vulgui ser menys. El
“jo també” no ajuda a la solució.

Jordi Panyella

Enginyer

“
Els que creuen
en la independència
i la defensen han
de ser curosos a
evitar el trencament
amb els que no ho
són. No afavoriria
a ningú i reduiria
el suport a la
independència

port parlamentari amb Podem, que ha estat fàcil, però també amb els nacionalistes
catalans i bascos, no ho ha estat tant. Només el PNB ha condicionat clarament el
seu recolzament polític al nou govern. La
moció obligarà a pactes entre el PDCAT,
ERC el PNB i el PSOE. És possible que això
contribueixi a distendre la política espanyola i catalana, però el resultat és incert.
Tot ha estat massa sobtat i els que hauran
de col·laborar no han definit encara com.
L’avantatge d’aquesta nova situació és que
la política podria tornar a ser l’eina fonamental per resoldre els conflictes econòmics i socials de la nostra societat.
podria pilotar un
canvi profund de política amb entesa i negociació. Ho farà o tem massa la desqualificació de la dreta? Els partits independentistes catalans s’han d’esperar, ara no són
companys polítics desitjats. N’han de ser
conscients. El conflicte Catalunya-Espanya serà llarg, hi haurà espai i temps per a
canvis de mútua valoració i entesa.

TEÒRICAMENT EL PSOE

E

l blat està de mudança. Canvia
sense moure’s de lloc.
Es fa gran, generós,
s’engalana. Transmuta la pell, bronze que
dansa a sol i a serena. Coixí on s’hi ajaça la lluna abans que canti la dalla.
Blat de maig a les portes de juny,
vestit nou, quasi de festa, que avui
abandona el verd insolent i jove per
daurar els camins del capvespre i als
matins ser bressol del nou sol.
Temps d’intermedi és ara, perquè ni
és novell el gra que espera la festa de
la daga, ni és a punt d’esclat l’aliment
que corona la tija, que el coure que ara
tenyeix l’oceà d’espigues és l’aiguabar-

D’un groc espaterrant que tot
ho il·lumina, creix la ginesta,
com insolent bandera
reig on hi conflueixen el batallar incert
de totes les vides, com un riu que no
sap la mar que l’espera.
I és llavor de pau i oceà de calma,
però també mar de conflictes eterns,
desitjos irreductibles, amors evanescents, embranzides i desencontres,
garbes que vindran, pallers que seran
coronats del crit de joia de la canalla o
foc, molt de foc i terra cremada; tan
anhelat és el pa que neix de la farina
més blanca, tan cobejat el fruit
d’aquesta sembra infinita.
Enmig del gra que madura ferm i arrelat a la terra, indecís també pel temor a rebre el fuet de la pedregada, hi
resisteix la flor de roig incendiari. El
vermell pessiga, com un rosari de sang
sobre l’arena batuda. Es presenta batalla perquè arran dels camps i dels camins, d’un groc espaterrant que tot ho
il·lumina, creix la ginesta, com insolent
bandera. Sí, la ginesta alçant la veu a
pertot i cridant a conquesta!
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Nacional

L’encaix de
Catalunya a les
jornades del
Cercle d’Economia

Previsió a la
baixa de les
inversions en
obres

Representants dels
partits debaten a
Sitges la proposta
del lobby econòmic

La Cambra de
Comerç no creu
possible recuperar
el nivell de despesa
en infraestructures

En marxa
el govern
de Torra

CITA El president convoca avui l’executiu després de la presa
de possessió dels consellers i s’aixeca el 155 SUPREM El cap
de govern signa la querella per prevaricació contra Rajoy
MÉS Recuperar les lleis impugnades pel TC, primer repte
Emma Ansola
BARCELONA

Amb la pressa de possessió dels consellers, prevista avui a dos quarts de dotze del migdia al Palau de la
Generalitat, arrenca finalment la legislatura catalana un cop ahir es van publicar els noms al Diari
Oficial de la Generalitat.
L’acte protocol·lari, que
serà “molt diferent” als anteriors i que ha estat qualificat, per fonts de presidència, “d’especial” atesa
“l’excepcionalitat” de la situació política, amb polítics a les presons i a l’exili,
donarà pas a la primera reunió de govern i automàticament en aquest moment s’aixecaran les mesures de l’article 155, tal
com estableix el decret
aprovat al Senat el 27 d’octubre de l’any passat arran
de la declaració simbòlica
d’independència.
I mentre a aquesta hora
a Barcelona seran els nous
consellers els que prendran possessió del càrrec,
a Madrid, i només amb
mitja hora de diferència,
ho haurà fet el nou president espanyol, Pedro Sánchez. Episodis inèdits proporcionen ara temps de
canvi que mantenen, pe-

Les frases

—————————————————————————————————

“Ha caigut el govern
que va enviar la
Policia contra els
ciutadans que fa vuit
mesos exercien el seu
dret a votar”
—————————————————————————————————

“Seguim. Tenim un
mandat republicà que
hem de complir”
Quim Torra

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

rò, les mateixes incertesses.
De moment, avui s’aixeca el teló d’un nou escenari
polític amb importants
reptes que es començaran
a visualitzar avui mateix
en la primera reunió del
govern català. Sobre la
taula, temes gens menors,
segons el primer compromís que ja va fer públic el
president Quim Torra en
la signatura del decret de
nomenament dels consellers. Entre els primers objectius, hi ha la recuperació d’onze lleis, totes elles
de caràcter social aprovades al Parlament la passada legislatura i que van ser

impugnades pel govern espanyol i, conseqüentment, suspeses pel Tribunal Constitucional. El govern es limitarà avui a
aprovar la presentació
d’al·legacions
contra
aquestes impugnacions.
I agafades les regnes del
govern de la Generalitat,
fins ara en mans del ja expresident Mariano Rajoy,
el nou executiu també impugnarà el decret del 155 i
les mesures que van portar a cessar el president
Puigdemont i tots els
membres del seu govern.
La mesura contra l’acord
del Senat se suma a la que
ja va presentar el Parlament davant el TC i que el
tribunal, si bé va admetre
el recurs, també en va paralitzar la tramitació el febrer passat, ja que el govern de la Generalitat és
part en el procediment i
havia de fer al·legacions,
però llavors i fins avui ha
estat ocupada per l’equip
designat per Rajoy que, està clar, no tenia cap intenció d’anar contra la seva
pròpia eina.
Finalment, tot i que una
de les mesures anunciades per a avui era la presentació d’una querella
per prevaricació contra
Rajoy, el document es va

El president Quim Torra en una imatge
d’arxiu baixant del cotxe que el portava a
visitar els presos polítics ■ EFE

presentar ahir al Tribunal
Suprem pel president Torra contra l’expresident espanyol i també la vicepresidenta en funcions, Soraya Sáenz de Santamaría. El motiu ja anunciat
de la querella va ser la negativa de l’executiu espanyol a permetre la publicació del decret de nomenament signat per Torra
el 19 de maig i que incloïa
els consellers cessats pel
155, Jordi Turull i Josep
Rull, i els de l’exili, Toni
Comín i Lluís Puig. Des de
presidència de la Generalitat, amb l’aval de la Comissió Jurídica Assessora, sempre s’ha defensat
que la publicació era un
“acte degut” i que per tant
estaven obligats a autoritzar-ho i més quan es trac-

tava del nomenament
d’unes persones que mantenen “intactes” els seus
drets polítics i civils. Segons la querella, el govern
actuava de forma “arbitrària, extralimitadora de
competències i sense empara legal”. Des de Moncloa, en canvi, es va dir
que la no publicació obeïa
a l’anàlisi de la viabilitat
dels nomenats.
Posteriorment,
dimarts passat el secretari
d’Estat Roberto Bermúdez de Castro responia per
carta que amb l’article 155
vigent la potestat era del
govern espanyol i que
aquest no tenia intenció
d’autoritzar-lo. Aquell mateix dia, el president Torra
s’avenia finalment a canviar els consellers, sense

haver acabat, però, el termini de deu dies que regula la publicació de documentació oficial, tot i que,
amb el 155 implantat, tot
procediment
habitual
quedava qüestionat.
Amb el 155 desactivat,
avui s’espera la intervenció del president Torra per
conèixer amb més detall el
nou full de ruta. Serà al final de l’acte de presa de
possessió que, aquesta vegada, i a diferència del que
va protagonitzar el mateix
president, se celebrarà a
l’espai habitual, el saló
Sant Jordi. Ahir ja va recordar els exconsellers
cessats, als quals es va dirigir també per carta, per assegurar que tan aviat com
pugui seran “restituïts” en
el seus càrrecs. ■

| Nacional | 7

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 2 DE JUNY DEL 2018

L’APUNT

Un interrogant presideix avui la nostra portada. Representa, un cop més, els temps d’incertesa que estem
vivint. Són els dubtes, els temors i, si voleu, l’esperança que genera tot intent de canvi. Els catalans, despentinats mil vegades en les vertiginoses baixades i
pujades de la muntanya russa del procés, ja hi tenim el
cul pelat, però ara, amb el PP teòricament descavalcat

Interrogants
Toni Dalmau

del poder (la crosta de l’alt funcionariat és persistent),
són els espanyols els qui també han posat interrogants a la seva vida. El 1982, Felipe va triomfar amb
l’eslògan “Por el cambio” i ara ho ha fet, prescindint
d’urnes, un Pedro Sánchez 155 que, sense ser gallec
com Rajoy, mai se sap si puja o baixa les escales. Pessimisme? Potser sí. Com tot optimista ben informat.

La fiscalia alemanya torna
a demanar l’extradició de
Puigdemont per rebel·lió
a El Tribunal Superior de Schleswig-Holstein haurà de resoldre la nova petició
que reitera la malversació a El tribunal no assegura una decisió aquest juny

Puigdemont atenent els periodistes el dia que va ser posat en llibertat a Alemanya ■ REUTERS

Redacció
BARCELONA

Forcadell recusa Llarena
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La defensa de l’expresidenta
del Parlament Carme Forcadell va plantejar ahir davant
del Tribunal Suprem la recusació del jutge Pablo Llarena,
en entendre que instrueix la
causa catalana des d’una posició subjectiva de “víctima” i
amb “criteris d’oportunitat
política”. En l’escrit, l’expresidenta del Parlament demana
a la sala que aparti Llarena de
la causa del “procés” perquè
qüestiona la imparcialitat del
magistrat, qui, segons la defensa, té “un interès indirecte” en la causa, com ho demostra que “formuli opinions
o prengui partit” respecte als
fets que investiga. En aquest
sentit, per a Olga Arderiu, ad-

vocada de Forcadell, el jutge
va demostrar la seva “subjectivitat” quan va decidir permetre mesures de protecció
per a la secretària del jutjat
d’instrucció número 13 de
Barcelona, que va declarar
com a testimoni protegida
per una mampara. Quan va
prendre aquella decisió, Llarena es va remetre a la seva
pròpia “vivència personal”
–va argumentar que ell mateix anava acompanyat de
quatre escortes i era blanc de
mirades “set vegades a cada
cantonada”–. Per a l’advocada, es va situar “en posició de
víctima” i “utilitza criteris
subjectius basats en la seva
pròpia concepció personal”.

La fiscalia del land alemany de Schleswig-Holstein ha tornat a demanar
la detenció i l’empresonament del president Carles
Puigdemont i també la seva extradició a l’Estat espanyol pels delictes de rebel·lió i malversació. El tribunal superior del land
confirmava ahir que havia
rebut la petició, mentre
que la defensa de Puigdemont explicava que s’obre
un termini d’uns quinze
dies per poder presentar
al·legacions abans que el
tribunal resolgui, segons
informa ACN.
La fiscalia del land reitera la petició d’extradició
que ja va fer el 3 d’abril i el
9 de maig. En la primera
data, coincidint amb la detenció i l’empresonament
de l’expresident, el Tribunal Superior de Schles-

wig-Holstein va desestimar entregar-lo a l’Estat
espanyol en considerar
que no s’havia produït cap
delicte d’“alta traïció”
–l’equivalent alemany a la
rebel·lió– i va deixar -lo en
llibertat el 5 d’abril.
En la nova petició, basada en la darrera informació aportada pel Tribunal
Suprem espanyol, la fiscalia del land torna a demanar que s’executi la presó
preventiva de Puigdemont i argumenta l’extradició per rebel·lió assegurant que hi va haver “90
policies ferits” durant el
referèndum de l’1-O. A
més, es refereix a vídeos
enviats per la justícia espanyola en què, segons
afirma, hi ha “una mostra
clara de la intensitat dels
actes violents” dels votants.
En el primer vídeo la fiscalia alemanya considera
que els agents de la Guàr-

dia Civil “van ser atacats i
la policia catalana se’n va
allunyar sense interferir”
quan aquells agents intentaven accedir a un col·legi
per una rampa que estava
ocupada per una “multitud”.
El segon vídeo mostraria un agent de la Guàrdia
Civil que va “ser atacat
amb una cadira i, en conseqüència, tombat a terra”. En cap dels dos casos,
s’informa de quines poblacions i quins col·legis electorals eren.
Ja desestimat al maig
Es dona el cas que el ministeri públic del land ja va citar aquests dos vídeos en
la segona petició d’extradició i, també aleshores, el
22 de maig, el Tribunal Superior de l’estat de Schleswig-Holstein va reiterar
que no veia motius per extradir Puigdemont tot i la
nova “informació sobre in-

cidents aïllats” de l’1-O. En
aquell moment, el tribunal
va descartar equiparar la
rebel·lió amb l’alta traïció
del codi Penal alemany i
tampoc va apreciar de manera preliminar l’existència de “criminalitat per alteració de l’ordre públic”,
l’altra equiparació que la
fiscalia alemanya fa del delicte espanyol de rebel·lió
per justificar l’entrega de
Puigdemont.
En vista d’aquella interlocutòria judicial en què el
jutge tornava a descartar
l’empresonament de Puigdemont i el delicte de rebel·lió, fonts de la defensa
van avançar que l’argument de la fiscalia alemanya quedava debilitat.
Fonts del tribunal consultades per agències van
confirmar que la petició de
la fiscalia s’estudiarà els
pròxims dies però no van
assegurar que la decisió es
pregui aquest mes. ■
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Torra demana a Sánchez
que s’arrisqui i faci passos

a Davant el consell nacional del PDeCAT, insta el nou president espanyol a obrir una negociació “de
govern a govern” a Considera que la gravíssima situació que viu Catalunya no es pot allargar
Redacció
BARCELONA

133133-1188870L

El president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar ahir al vespre al
nou president de l’executiu espanyol, Pedro Sánchez, que faci passos i assumeixi “riscos”, i el va
instar a obrir una negociació “de govern a govern”
per afrontar la situació
“gravíssima” que viu Catalunya, que no pot durar “ni
un dia més”.
Torra va enviar el seu
primer missatge a Sánchez, abans que prengui
possessió del seu càrrec
avui al matí, en un discurs
davant el consell nacional
del PDeCAT, al qual va ser
convidat per primera vegada, tot i que no és militant de la formació demòcrata.
El president de la Generalitat va ser ovacionat en
entrar a la sala, on va aprofitar per felicitar els diputats del PDeCAT al Congrés després d’haver donat suport a la moció de
censura de Pedro Sánchez
que ha tret Mariano Rajoy
de la Moncloa.
En el seu breu discurs,
Torra va assenyalar que
ahir es complien 8 mesos
de l’1 d’octubre i va recordar les càrregues policials,
atribuint-les a un govern
del PP que ha caigut, cosa
que, va assenyalar, s’ha de

vertir que el seu govern,
que pren possessió demà,
serà “molt exigent” amb
Sánchez, a qui va demanar que en aquesta nova
etapa “faci passos i assumeixi riscos”.
Torra va reclamar diàleg al líder del PSOE “com
més aviat millor” perquè
“aquesta situació gravíssima que viu Catalunya no
pot durar ni un dia més”,
va emfasitzar en al·lusió
als sobiranistes presos, als
que van fugir a l’estranger
i a l’aplicació de l’article
155 de la Constitució, encara que això últim, va
afirmar, avui s’acaba amb
la presa de possessió del
govern.
El president va reclamar una “negociació, de

La frase

—————————————————————————————————

“Ens volien escapçats
i resulta que els
escapçats són ells. Els
que ens volien febles
ja no hi són”
Quim Torra

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

El president Torra aplaudit en el moment de la seva arribada a la reunió del consell nacional del PDeCAT ■ ALEIX FREIXAS / ACN

“celebrar “.
“Ens volien escapçats i
resulta que els escapçats
són ells. Els que ens volien
febles ja no hi són”, va em-

fasitzat el president català, després que, en la campanya de les eleccions del
21-D, la llavors vicepresidenta del govern espanyol,

Soraya Sáenz de Santamaría, presumís d’haver
“escapçat” l’independentisme.
Crític amb la repressió

portada a terme pel PP en
els últims mesos, Torra va
afegir que el PSOE en va
ser “còmplice”.
En aquest sentit, va ad-

govern a govern, com sempre ha volgut el catalanisme”, i va insistir a Sánchez: “Seiem i parlem”.
Abans d’aquesta eventual negociació, Torra va
apostar per mantenir-se
“fidel al mandat de l’1 d’octubre” per la consecució
d’un estat independent en
forma de república. Així
mateix va situar la “restitució” del govern de Carles
Puigdemont cessat pel
155 com un “objectiu vital”, tot i que és una cosa
que deixa per a més endavant en la legislatura, ja
que cap membre de l’executiu que es constituirà
avui no era conseller en
l’anterior gabinet. ■
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Les metròpolis reclamen el seu
lloc en el disseny de la ciutat del futur
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Més de 200 experts i 30 conurbacions mundials han participat a Barcelona en els debats,
organitzats per l’AMB, sobre els reptes de les metròpolis més enllà d’Habitat III
Clara Ribas
Les grans metròpolis del segle XXI,
entre les quals destaca des de fa
unes dècades l’àrea metropolitana
de Barcelona, tenen molt a dir en el
que ha de ser el disseny de les ciutat del futur, i no només des del
punt de vista arquitectònic o d’infraestructures, sinó també en aspectes tan sensibles, essencials i
difícils d’establir com la cohesió social, la igualtat o la sostenibilitat.
En el Congrés Internacional de
Metròpolis, celebrat la setmana
passada a Barcelona i convocat per
l’AMB, el vicepresident d’internacional d’aquesta institució, Alfred
Bosch, va explicar que el congrés
pretén “passar a l’acció” després
d’Habitat III, celebrat a Quito el
2016, i va defensar la voluntat de la
Barcelona metropolitana de tenir
un paper clau en polítiques i temes
troncals que es desprenen del congrés. En la inauguració de les conferències, Bosch també va reclamar el reconeixement a les grans
conurbacions, les quals no poden
estar, va dir, al marge de la governança en els aspectes més sensibles en el debat urbà. “Aquest congrés internacional ha de contribuir
al debat en dos temes cabdals:
sostenibilitat i igualtat social”, va
concloure.

L’aportació de l’AMB
Aquest full de ruta es basa sobretot
en la reivindicació que la Nova
Agenda Urbana tingui una visió
metropolitana. Segons s’estableix

Conferència inaugural del congrés celebrat a Barcelona, que va tenir lloc a l’espai Francesca Bonnemaison ■ JUANMA RAMOS

El full de ruta d’Habitat III
Fins als anys 70 del segle passat el debat sobre l’urbanisme a les ciutats era poc present a les polítiques estatals. Però les migracions del
món rural al món urbà, i els canvis socials que aquestes provocaven
des del punt de vista social, econòmic i urbanístic, van propiciar, el
1976, la convocatòria, per part de l’ONU, d’Habitat I a Vancouver. El
1996 Habitat II, a Istanbul, va reforçar el compromís global a favor del
desenvolupament urbà sostenible. I el 2016, Habitat III, celebrada a
Quito, va aprovar la Nova Agenda Urbana que establia el full de ruta
per a la planificació de les noves ciutats, les quals han de ser, segons
van establir, sostenibles, segures, compactes i resilients. ■

en les conclusions presentades per
l’AMB al congrés, és necessari desenvolupar una “governança metropolitana compartida”, amb les competències i els finançament adequats, així com aconseguir presència internacional i reconeixement
polític internacional i nacional.
Paral·lelament, es considera essencial crear un relat metropolità i
polititzar l’espai de la metròpolis:
“que sigui apropiat per la ciutadania com a espai d’assoliment dels
seus drets bàsics, entre els quals hi
ha el dret a la mobilitat, a la cultura

a l’habitatge, a l’aire net, o a l’educació, entre molts altres”. A més,
segons afegeix el document de
l’AMB, “cal assegurar que aquest
relat sigui compartit i construït de
manera inclusiva i amb perspectiva
de gènere”. Finalment, la institució
considera imprescindible la solidaritat metropolitana: “No volem ciutadans de primera i segona categoria.” I, finalment, es defensa que totes les grans conurbacions tinguin
un projecte metropolità amb un interlocutor que representi el conjunt. ■

Samper vol ciutats estat o regió

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

Un dels participants més
destacats al congrés celebrat a Barcelona va ser l’expresident de Colòmbia Ernesto Samper, el qual va
defensar que les ciutats demanin tenir veu al món perquè, va dir, “acullen tots els
problemes del segle XXI”.
Samper defensa que les
grans conurbacions siguin
considerades “ciutats estat
o regió” i que deixin de ser
vistes pels governs estatals
com a “simples sumes de

municipis”. En la seva defensa de la necessitat de reconèixer la veu de les àrees
metropolitanes, Samper va
recordar que l’any 2008,
per primera vegada en la
història, el nombre d’habitants urbans va superar el
d’habitants rurals. El 2011
es va arribar als 7.000 milions d’habitants al planeta i
hi ha prediccions ben fundades que asseguren que el
2050 tres de cada deu persones al món viuran en ciu-

tats. L’exdirigent colombià
va advertir que les ciutats
només són un 2% del territori però que generen el
70% de l’economia, consumeixen més del 60% de
l’energia global, emeten el
70% de les emissions de
gas d’efecte hivernacle i produeixen el 70% dels residus
globals. Per això, va afegir, la
construcció de societats
més justes i sostenibles ha
d’implicar per força un nou
model urbà i polític. ■

Alfred Bosch i l’expresident de Colòmbia Ernesto Samper ■ EL PUNT AVUI
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Assaig galdós de diàleg

LÍDERS · Representants de la majoria de partits polítics catalans debaten en les jornades del Cercle la proposta del ‘lobby’ per
a l’encaix de Catalunya a l’Estat EXCEPCIÓ · Sabrià, d’ERC, es queda sol en una defensa aferrissada de la República
M. Moreno
SITGES

E

Els participants en el debat d’ahir al Cercle, juntament amb el moderador, el catedràtic Antón Costas (tercer per l’esquerra) ■ SUSANNA SANZ / EFE

compartits més enllà de la realitat
autonòmica esgotada”.
La líder de Cs, Inés Arrimadas,
no va sorprendre ningú quan va assegurar que hi ha un problema entre catalans i que la cosa no va tant
d’un enfrontament entre Catalunya
i l’Estat. Tampoc eren noves la seva
evocació del fet d’haver estat el partit més votat ni la tesi que la llei electoral els va perjudicar, ni les admonicions per la “fugida d’empreses”.
García Albiol, per la seva banda, va
afegir una volta de rosca a aquest
discurs i va denunciar la “fractura
social” que afecta la convivència entre amics i familiars. L’independentisme “no es conformarà amb les

propostes del Cercle”, va subratllar
Albiol. I, certament, el més discrepant va ser Sergi Sabrià, d’ERC, que
va dedicar un record a Oriol Junqueras, “que fa 211 dies que és a la
presó”. Per Sabrià, un canvi en el finançament “queda curt” i el que cal
és un estat “per millorar la societat i
l’economia”. La República, va dir,
“és la millor manera d’ajudar la
gent, tot i que trigarem a arribar-hi
més del que havíem pensat. Sabrià
va recordar la necessitat de consensos amplis contraposant-los al “no”
constant de l’Estat “des del Congrés
i des dels jutjats”. Per tot plegat, va
reblar, “tot i que agraïm el rigor i la
voluntat de diàleg que hem trobat a

Aplaudiments
a Arrimadas
Un moment
significatiu i també
definitori va ser
l’ovació del públic
de les jornades a
una frase d’Inés
Arrimadas, quan,
replicant a Sabrià,
la líder de Cs va
sentenciar: “Qui
només veu una
part de Catalunya
és qui ignora la
fractura social.”

faltar en altres àmbits, aquesta no
és la nostra proposta”.
Per la seva banda, Lluís Font, diputat de JxCat, va fer les delícies
dels assistents amb una exegesi del
text del Cercle trufada de referències cultes, frases llatines, cites de
Hegel i i expressions com ara “aroma schumpeteriana”, de manera
que, tot i les dificultats per seguir-li
el fil, va exercitar les neurones de
l’audiència. Finalment, tot i que el
moderador, un deliciós Antón Costas, catedràtic i expresident del Cercle, va demanar als polítics que “ens
donessin una alegria” en forma de
diàleg, el d’ahir en va ser un assaig
una mica galdós. ■

380601-1171439®

l Melià de Sitges acollia ahir
al vespre portaveus de primera fila dels partits. Tots hi
havien estat convocats, encara que la CUP no hi va assistir. Els
que hi eren debatien les propostes
de solucions que el Cercle d’Economia, que celebra fins avui la seva
trobada anual, ha fet fa poc en un
document sobre el futur de Catalunya. Resumint molt, el text expressa la preocupació per la situació política i social i aporta idees per millorar l’autogovern de Catalunya i el
funcionament del model territorial
d’Estat. Entre aquestes, un nou estatut amb rang de constitució catalana i un pacte intern entre els
grups parlamentaris per recuperar
la convivència. El lobby econòmic
també creu convenient redissenyar
l’Estat per donar-li un aire més federal i un nou model de finançament.
Miquel Iceta va ser qui més
d’acord va estar amb el document.
“Ens cal un acord entre catalans per
arribar al pacte d’estat que necessitem”, va dir el líder del PSC, que va
instar a “no resignar-se i a estar disposats a transigir”, a més d’aplaudir
la proposta de reforma constitucional “com a culminació d’un esforç
de consens polític que ni tan sols ha
començat”. Pocs minuts abans, Xavier Domènech, per part d’En Comú
Podem, havia refermat la posició
històrica del seu grup, dient no a les
estratègies unilaterals, que “han
deixat exclosa” molta gent al país.
Domènech va valorar molt bé la idea
d’un estatut amb categoria de constitució, que va assenyalar que “pot
agrupar independentistes i els que
no ho són” per avançar en “camins
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Dèficit d’infraestructures a Catalunya
Inversió real a Catalunya per administració
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La Cambra sosté que la
inversió en obres serà baixa

a L’entitat empresarial reconeix que la despesa pública en infraestructures no recuperarà mai els
nivells de fa deu anys a Reconeix que el dèficit a Catalunya és més gran que en altres zones de l’Estat
Eva G. Pagán
BARCELONA

La Cambra de Comerç de
Barcelona té coll avall que
la inversió pública en infraestructures no es recuperarà i que continuarà
per la banda baixa. El president de l’entitat empresarial, Miquel Valls, va lamentar ahir en una roda
de premsa que l’execució
d’obres del 2017 “confirma la tendència dels últims anys i augura la del
futur a mitjà i llarg termini”, és a dir, que “la inversió pública en infraestructures és i serà a la banda
baixa”. Per Valls, la inversió mai tornarà a assolir el
nivell de fa deu anys i, malgrat que el tradicional dèficit de dotació en infraestructures de transport a
Catalunya dins el conjunt

de l’Estat espanyol s’ha reduït, no s’ha aconseguit
eliminar. Segons el document 30 anys d’inversions en infraestructures
de mobilitat a Catalunya:
balanç i perspectives de
futur, elaborat per la Cambra de Comerç amb motiu
del III Congrés d’Economia i Empresa del Col·legi
d’Economistes, el percentatge de la inversió realitzada a Catalunya durant
les tres últimes dècades
continua sent inferior al
pes de l’economia catalana en el PIB espanyol
(19%) però se situa al nivell del seu pes en termes
de població (16%).
Segons el treball, ha
augmentat la participació
relativa en la dotació de capital d’aeroports i ferrocarrils, fins a superar el
20%, però s’observa un ex-

cessiu pes del transport de
passatgers en alta velocitat (AVE) en detriment de
la xarxa de rodalies o el
transport de mercaderies.
De fet, entre els “grans
projectes pendents” d’infraestructures a Catalunya, Miquel Valls es va re-

ferir a l’impuls de rodalies,
l’estació de la Sagrera o el
nou accés ferroviari de la
T1, del qual va dir que, a
més de l’obra, és preocupant que no s’estigui
afrontant el debat sobre el
model d’explotació, que té
la dificultat que la Genera-

litat és el titular del servei
però que les vies són
d’Adif.
També els nusos ferroviaris de Montcada i Reixac i de l’Hospitalet de Llobregat i la necessitat d’impulsar les inversions a la
xarxa viària haurien de

Valls demana un ministre de Foment català
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La roda de premsa que ahir el
president de la Cambra de
Comerç de Barcelona va fer
sobre infraestructures va començar amb una petició ben
clara: “Senyor president Pedro Sánchez, des del món
empresarial català li faig una
petició. Si vol començar bé el
seu mandat, ordeni un ministre de Foment català. Seria
una decisió molt ben vista
des del món empresarial ca-

talà.” Per Valls, el nomenament d’un ministre català
sensibilitzat amb els dèficits
del territori seria un gest clar
a favor de la restitució.
Per la seva banda, la patronal Pimec, que també va felicitar el nou president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considerava ahir en un
comunicat que el nou escenari polític és “una gran oportunitat per desencallar el

La frase

—————————————————————————————————

50%

Carreteres

ser una prioritat, segons
els empresaris. Amb tot,
reconeix que “la xarxa viària ha estat la gran penalitzada de la política d’inversions durant la darrera dècada”.
La Cambra destaca
també en el seu document
que la tònica habitual és
que el grau d’execució de
la inversió a Catalunya sigui inferior al conjunt de la
inversió regionalitzada a
l’Estat, malgrat que el
2017 va ser un any “excepcional”, amb el 77% executat a Catalunya, que supera el 73,8% de la mitjana
espanyola.
Per Valls, el dèficit d’infraestructures a Catalunya és un dels més grans
que hi ha a l’Estat espanyol i una petició del món
empresarial des de fa
anys. La “pluja” de milions
que Mariano Rajoy va prometre fa un any per a Catalunya “es fa esperar perquè els pressupostos d’inversió en infraestructures

conflicte entre Catalunya i
Espanya”.
Pimec estableix com a
prioritat “acordar un nou sistema de finançament per a
Catalunya i potenciar les inversions en infraestructures,
com el corredor mediterrani
o la millora del sistema de rodalies, ja que sempre reverteixen en millores competitives i són un atractiu per a les
inversions”.

“Cal que la societat
assumeixi que el gratis
total no és possible en
una etapa de limitació
pressupostària”
Miquel Valls

PRESIDENT DE LA CAMBRA DE
COMERÇ DE BARCELONA

són i seran limitats i perquè els terminis d’execució no són realistes”.
De cara al futur i tenint
en compte la limitació
dels recursos públics, la
Cambra considera que cal
replantejar les polítiques
d’inversió per prioritzar
els criteris d’eficiència i
rendiment social, econòmic i ambiental, la gestió
de la demanda, la coordinació de les institucions i
la col·laboració publicoprivada. “El gratis total de les
autopistes no és adequat
per a un manteniment de
les vies en una etapa de limitació pressupostària”,
explicava Valls. “Cal que la
societat assumeixi que el
gratis total no és possible”,
hi afegia.
Sobre el fet que el nou
president del govern espanyol, Pedro Sánchez, mantingui els pressupostos
aprovats al Congrés dels Diputats, Valls va afirmar que
era una “bona notícia” però
va assegurar que espera
que augmenti al màxim
possible el grau d’execució
de la inversió pressupostada per a Catalunya, 1.349
milions d’euros. ■
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Una foto de grup dels alumnes i mestres de l’escola Jordi
Pere Cerdà, continuadora de la Bressola ■ ESCOLA JORDI

El 155 amenaça
l’escola
catalana de
Sallagosa
aLa subvenció anual de la Generalitat

no arriba a aquesta escola de l’Alta
Cerdanya pel control espanyol
Jordi Casas
SALLAGOSA

L’escola catalana Jordi Pere Cerdà de Sallagosa, a la
Cerdanya nord, està en situació d’emergència econòmica, perquè no li han
arribat els 22.000 euros de
subvenció que esperava
rebre de la Generalitat, a
causa de l’aplicació de l’article 155. Fins ara, n’ha rebut un total de 35.000 per
any natural. És un centre
creat el 2012 que és hereu
del moviment Escola Bressola, subvencionat també
pel Consell Regional d’Occitània de l’Estat francès i
per les aportacions en forma de quotes dels pares
dels alumnes.
Aquest curs té un total
de 48 alumnes, dues mestres a jornada completa,
tres mestres més a dedicació parcial i una auxiliar.
Aquest equip docent és
l’encarregat de la resta de
tasques administratives i
no docents com el servei
de menjador.
Per salvar la situació, la
comunitat educativa ha
posat en marxa una campanya, Salvem la Jordi,
per recollir aportacions
populars. Ho explica al

web salvemlajordi.cat i hi
habilita el mecanisme per
fer els donatius. Aquest
cap de setmana, a més, farà circular per les xarxes
un audiovisual on explica
qui són, què fan i el moment difícil pel qual passa
el projecte. La directora de
la Jordi Pere Cerdà, Sònia

La xifra

—————————————————————————————————

48

alumnes té aquest curs escolar l’escola Jordi Pere Cerdà
de Sallagosa, quasi la meitat
dels quals, catalanoparlants

Ferraro, ha explicat que
aquesta situació d’emergència a la qual estan abocats els arriba en un moment en què el projecte
d’escola és reconegut i
quan volien construir una
segona escola.
Es tracta d’una escola
catalana amb quasi la meitat dels alumnes catalanoparlants, on tots aprenen
català, francès, anglès i
castellà –l’Alta Cerdanya
és un territori amb molta
activitat turística–. ■

170924-1189402T

MÁRMOLES Y TRITURADOS
DEULOFEU SA
Se convoca a los accionistas a la Junta
General ordinaria y extraordinaria de
MÁRMOLES Y TRITURADOS DEULOFEU, SA, a celebrar en el domicilio social
el día 3 de julio de 2018, a las 12 horas,
con el siguiente
Orden del día
1. Aprobación de las cuentas anuales del
ejercicio 2017.
2. Aplicación del resultado cerrado a 31 de
diciembre del 2017.
3. Aprobación de la gestión social durante
el ejercicio 2017.
4. Nombramientos de cargos, si procede.
5. Ruegos y preguntas, lectura y aprobación del acta.
De conformidad con lo previsto en el artículo 272 y concordantes de la LSC, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a aprobar por la Junta.
Sant Celoni, 29 de mayo del 2018.
Los administradores mancomunados
Manel Serra Armangué
Francesc Serra Armangué
109548-1189405T
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178688-1150652w

109004-1186475T

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 2 DE JUNY DEL 2018

CLIMATITZACIÓ - GAS
ENERGIA SOLAR
BIOMASSA - LLARS DE FOC
Tel. 977 126 167 · Tel./Fax 977 340 636
www.instalroal.com · roal@instalroal.com

La Selva del Camp
C/ Energia, 3 - Pol. Ind. LA DRECERA

