Sánchez inicia
un mandat de
resistència

Promet el càrrec de president
espanyol amb un panorama incert,
mentre el PP anuncia la “reconquesta”
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Govern recuperat
SIMBOLISME · La presa
de possessió dels consellers
es converteix en un emotiu
homenatge als empresonats i
exiliats a través dels seus familiars
155 · Es posa fi automàticament
a set mesos d’intervenció política,
fet que el president Torra demana
prendre “sense eufòria” perquè
s’està “lluny d’on voldríem ser”

Els nous consellers i el president Torra a la sala Tarradellas, a punt de començar la primera reunió de govern ■ JUANMA RAMOS

P17

CULTURA
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Llum verd dels
militants del PSC
de Badalona a la
moció de censura

Primavera Sound
bat rècords amb
més de 60.000
assistents diaris

El 92,65% dels participants
en la consulta donen suport al
candidat a l’alcaldia Àlex Pastor
perquè faci fora Dolors Sabater

Arctic Monkeys van ser ahir el
principal reclam de la darrera
jornada d’aquesta divuitena
edició del festival barceloní

Avui amb
El Punt Avui
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POLÍTICA

DIÀLEG · El president català
convida Pedro Sánchez a
“enraonar, prendre riscos i
negociar de govern a govern”

2

|

EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 3 DE JUNY DEL 2018

Punt de Vista

HERMES COMUNICACIONS SA
El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.

Keep calm

La punxa d’en Jap

Miquel Berga
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Dedicatòries

E

ls que publiquen
llibres es guarden
sovint una pàgina per
inscriure-hi una dedicatòria. Aquests
breus redactats solen
contenir missatges implícits de més o
menys importància. A vegades tenen
una punta de malícia: “A tots els meus
familiars, llevat de dos”. Les especulacions es disparen. Altres vegades, suggereixen alguna dolça revenja. El popular P.G. Wodehouse, l’escriptor humorístic anglès, era donat a posar comicitat a la mateixa dedicatòria: “A l’amic
tal i qual, sense l’encoratjament i comentaris constants del qual aquest llibre hauria pogut estar acabat de fa
molt de temps”. Hi ha casos, però, en
què la dedicatòria agafa una dimensió
tan íntima com inefable. Penso en Julian Barnes, el més elegant dels narradors anglesos contemporanis, que
s’ha passat la vida dedicant els seus llibres a la Pat, la seva esposa i agent literària. Desgraciadament, Pat Kavanagh va morir fa deu anys. Fins llavors,
els llibres de Barnes portaven aquesta

Els devots lectors de Barnes
hem anat passant de “To Pat”
a “For Pat” amb emoció
continguda, fascinats per la
lleialtat del nostre home
inscripció: “To Pat”. A partir de la seva
desaparició l’escriptor va canviar lleugerament el text de les dedicatòries. El
vidu Barnes va quedar devastat i va escriure un llibre extraordinari on sense
mencionar-la hi planava l’absència irremeiable de la seva dona. A partir de
llavors les dedicatòries deien: “For Pat”.
Un subtil matís semàntic que indicava
que els llibres, ara, eren una ofrena al
seu record. Els devots lectors de Barnes hem anat passant de “To Pat” a
“For Pat” amb emoció continguda, fascinats per la lleialtat del nostre home.
Per això quan el gener es va publicar el
seu darrer llibre, The Only Story, vam
quedar desconcertats. Per primera vegada un llibre de Barnes no anava dedicat a la Pat. Ara hi deia “To Hermione”, el nom de la seva amiga Hermione
Lee, una distingida professora de literatura. Tenim dret a especular? Quant
dura un dol? Com es fa per mantenirse fidel als records i seguir compromès amb la vida? En algunes dedicatòries hi ha brevíssimes, commovedores, declaracions de principis.

Ombres de Primavera
Imma Merino

Fins on arriba la corrupció?

H

e estat uns pocs dies a Nàpols
coincidint amb la moció de censura contra Mariano Rajoy i he
tornat just quan Pedro Sánchez era
investit com a nou president del govern espanyol. Tot i que ara viatgem
sempre (i massa) connectats, estant a
fora se m’ha fet estrany: és cert que la
sentència sobre el cas Gürtel ha sigut
determinant per a la caiguda de Rajoy,
però, havent-hi tants indicis de la corrupció del PP, no se li podia haver donat abans el foglio de via? Quins interessos o especulacions polítiques han
retardat aquest acomiadament?
El cas és que aquests últims dies,
passejant pels carrers caòtics d’una
ciutat fascinant que deu ser de les poques que resten a Europa on la vida
urbana no està del tot homogeneïtzada o globalitzada, pensava en allò que
Roberto Saviano, fent-ho tan bé que
ha de viure amagat per evitar que el
matin, ha explicat a Gomorra sobre la
Camorra: està estesa a tota la societat, de manera que ni s’hi veu perquè
és a tot arreu. Durant temps hi havia
la idea que la màfia (a Nàpols, la Camorra) era una organització amb una

“
Una cosa són
els corromputs (caça
menor) i una altra,
encara pitjor, són els
corruptors (caça
major)

estructura paral·lela, o potser subterrània, a la de l’estat. Fins que la justícia italiana va ser capaç d’afrontar
una evidència: la Democràcia Cristiana de Giulio Andreotti no només havia sobreviscut llargament implantant-se com un partit estat, sinó en
complicitat amb la màfia (almenys la
siciliana). L’evidència de tal corrupció
va comportar la desaparició de la DC,

però no pas la de la màfia.
Aclaparada per la bellesa de Nàpols
i a la vegada esquivant la brutícia dels
seus carrers, pensava en aquestes coses, entre d’altres. En tornar, he sentit el discurs al Congrés de Joan Tardà
recordant-ne un altre de memorable
al qual li poso el títol de Caza menor y
caza mayor: s’hi refereix al fet que
una cosa són els corromputs (caça
menor) i una altra, encara pitjor, són
els corruptors (caça major). Abans de
fer memòria dels perquès de la confrontació de Catalunya amb el govern
del PP i les estructures de l’Estat espanyol, Tardà va denunciar novament
l’oligarquia dels corruptes i dels corruptors. El PP ha estat condemnat
com una organització corrupta amb
l’objectiu de mantenir-se en el poder,
però restaran impunes les empreses i
corporacions corruptores pel seu benefici? Fins a quin punt la corrupció
s’ha estès en la societat espanyola en
la mesura que se l’ha consentit com
una cosa normal i que molts ciutadans han votat els corruptes potser
fins creient que rebrien les engrunes
de la corrupció?
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Lluny d’on volíem ser

N

“
Fuetejats
emocionalment

com estem, ara
correm el perill
d’interpretar com
una victòria coses
que no ho són
gel·lats i fustigats emocionalment com
hem estat aquests darrers mesos,
d’aplaudir coses que no són. De considerar que seria un èxit que Sánchez
ara nomenés un ministre de Foment
català (ai, Miquel Valls!) o de considerar que seria un èxit el trasllat dels
presos polítics a presons catalanes (ai,
Ada Colau!). Síndrome d’Estocolm,

De reüll
A

se’n diu, d’això. O és que aquests darrers mesos no han vist ministrables
del PSOE com Borrell a actes de Societat Civil Catalana? O és que no haurien d’estar en llibertat els presos polítics, i no pas a presons catalanes?
Aquests darrers mesos hem patit, sofert, aguantat i permès tant que ara
qualsevol signe de normalitat sembla
una victòria. I d’aquí al perill de caure
de nou en l’autonomisme (un perill
que hi serà, i Quim Torra en rebrà la
pressió tant des de fora com des de
dins del propi govern) n’hi va un pam.
“Avui s’acaba el 155. Sense eufòria,
perquè som lluny d’on volíem ser”, va
dir ahir Quim Torra en la seva intervenció. Està bé que ho recordés, i que
ens ho recordem tots plegats en els
pròxims mesos. Som lluny d’on volíem
ser, i hi ha presos, exiliats i judicis a la
vista. Tota la confiança al nou govern.
Tota. Però que no oblidi que la victòria
és una altra cosa.

Les cares de la notícia

Montse Oliva Vilà

Marit de Carme Forcadell

No se li
perdonarà

Bernat Pegueroles

cte de covardia? Pur egoisme? Tacticisme mal
entès? Dirigents del PP no amagaven aquests dies
el seu enuig pel fet que Mariano Rajoy no hagués
presentat la dimissió per evitar que prosperés la moció
de censura i allargar la presència dels conservadors al
govern tant com els hagués estat possible. No es creuen
els arguments que esgrimia l’entorn del president per
negar-se a fer el gest: “Suposaria admetre una culpa i no
evitaria que Pedro Sánchez es presentés a una moció de
censura i la guanyés.” Excuses de mal pagador, diuen.
Opinen que la renúncia s’hauria
Rajoy no va
pogut revestir de patriotisme i
dimitir per no l’arribada del socialista hauria estat
més complicada perquè els
expulsar-se molt
que divendres el van avalar, si
de la política i haguessin tingut temps de negociar
improvisar la no li haurien dit que sí de franc. Per
què no ho va fer, doncs? La resposta
successió
dels detractors és perquè va pensar
que la dimissió l’expulsava definitivament de la política i
ell no tenia clar què volia fer. I, al damunt, l’obligava a
improvisar la successió: havia de triar una candidata a
una investidura –fallida o no–, i a qui assenyalava
perquè no es desfermés una guerra interna? A Sáenz de
Santamaría o a Cospedal? La batussa hauria estat
tremenda! A Ana Pastor com a dirigent de consens? Uf,
massa complicat. Rajoy va optar per no fer res i
refugiar-se en un restaurant tota la tarda. I això, encara
que no s’ho cregui, aquesta vegada els que fins ara li
reien totes les gràcies no li ho perdonaran.

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/n9v9af

EDITORIAL

A la tres
o és gens menor, gens, que hàgim fet fora el PP del govern espanyol; i no és gens menor,
gens, que hi hagi nou govern a Catalunya i que des d’ahir, ara sí, ja no hi hagi 155. Però fuetejats, flagel·lats i fustigats emocionalment com estem després de vuit mesos en què ens han estat governant no només des de lluny
sinó a la contra, correm el perill d’interpretar com una victòria coses que
no ho són. D’interpretar com una victòria que ja tinguem govern i d’interpretar, sobretot, que hem entrat en
un període de normalitat. No es confonguin. Que tinguem govern, i que
ahir hi hagués la primera reunió de
l’executiu català en vuit mesos, és una
bona notícia; però és també l’acceptació que ni Puigdemont ni Sànchez ni
Turull han pogut ser presidents, i l’acceptació que ni Turull ni Rull ni Puig
ni Comín han pogut ser consellers.
Correm el perill, doncs, fuetejats, fla-

Accedeix als
continguts del web

Les veus de la presó i l’exili

-+=

Familiars dels presos i exiliats catalans, entre ells
Bernat Pegueroles, parella de Carme Forcadell,
van protagonitzar ahir la part més emotiva de la
presa de possessió del nou govern amb la lectura
de les cartes enviades des de la presó o de l’exili.
Un acte ben merescut de desgreuge i homenatge.
Fundadora de l’Associació d’Il·lustradors de Catalunya

Maria Rius

Donar nom al guardó

-+=

Maria Rius ha aplegat prou mèrits a la seva carrera –més de 370 llibres i fundadora de l’Associació
d’Il·lustradors de Catalunya– per haver estat la
primera a rebre el nou premi anual a la trajectòria
professional i al mateix temps ser escollida per
donar nom a aquest guardó.
Presidenta del PP valencià

Isabel Bonig

Expulsar els infidels

-+=

El PP ha paït malament la moció de censura que
els ha fet fora de la Moncloa i ja esmola les eines
per recuperar el poder acabat d’ocupar pels infidels socialistes. “No ens rendirem. Avui comença
la reconquesta”, advertia ahir sense pèls a la llengua la presidenta del PP valencià, Isabel Bonig.

Un govern
Torra per
avançar
El govern de la Generalitat va
iniciar ahir una nova etapa
amb la presa de possessió dels consellers i conselleres. Un acte revestit
amb tota la solemnitat que suposa
la retirada del nefast article 155, però sobretot encarna una victòria del
republicanisme sobre el cop contra
les institucions de Catalunya. La
presa de possessió d’ahir de l’executiu va tenir dos eixos fonamentals.
L’un, revestir el nou govern de la
continuïtat democràtica necessària
enllaçant amb el govern legítim del
president Puigdemont i el vicepresident Junqueras i amb la generosa
renúncia dels consellers vetats fraudulentament per Rajoy. I, l’altre, reivindicar, amb la preeminència dels
familiars, els presos polítics i exiliats
per la persecució de l’Estat, als
quals es va qualificar de “far”.
L’executiu presidit per Quim
Torra ha de ser també un govern
per avançar. En paraules del president, assumint “el compromís
d’avançar d’acord amb el referèndum de l’1-O cap a un estat independent en forma de república”. I un executiu per avançar en la cohesió social. Un govern per a tothom com es
va comprometre el president.
L’anunci que va fer Torra que una de
les primeres mesures serà “la creació d’un pla per recuperar les lleis i
les mesures de caràcter social que
van ser suspeses pel TC” és un magnífic instrument de fons republicà
per aconseguir-ho. Finalment
aquest és un govern que haurà de
trobar, malgrat les immenses dificultats, la via de resolució del conflicte polític amb l’Estat espanyol.
La nova presidència de Pedro Sánchez inaugurada també ahir és una
oportunitat. Ara toca esperar que el
nou mandatari espanyol sigui receptiu a l’oferiment de diàleg llançat
novament ahir pel president Torra:
“Parlem, enraonem, prenguem riscos vostès i nosaltres.”
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Tal dia
com
avui fa...
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A negociar
La Comissió de Venècia insta
Rajoy a negociar. L’entitat
respon a Puigdemont amb una
crida a pactar, cosa que el PP
rebutja.

Full de ruta

10
anys

Balances fiscals
Pedro Solbes ajorna ara les
balances fiscals. José Luis
Zapatero es va comprometre a
fer-les públiques abans del 8 de
juny.

20
anys

El PSOE i els GAL
Sancristóbal, governador civil
de Biscaia quan Marey va ser
segrestat, formula les primeres
acusacions directes contra
Barrionuevo i Vera.

Tribuna

Jordi Grau

Ponç Feliu. Escriptor

Hora de
preparar-se

H

a estat una setmana intensa i
sorprenent que ha fet
un pas més en la implacable davallada de
la manera de fer constitucionalista que va començar a les
Espanyes el 1977 i que s’està ensorrant. Mai no s’havien hagut de repetir
eleccions espanyoles i li va passar a
Rajoy. Mai no havia deixat d’haver-hi
un bipartidisme al Congrés dels Diputats, i l’aparició de Podemos i de Ciutadans va trencar el bipartidisme esquerra-dreta. Mai no havia funcionat
una moció de censura de les tres que
s’havien presentant en els darrers 38
anys, i divendres Rajoy i el seu govern
se’n van haver d’anar a casa seva.
També, és clar, mai no s’havia aplicat el
155 que ha quedat, teòricament, anullat amb la presa de possessió dels consellers de la Generalitat. I, és clar, mai
no hi havia hagut una decisió majoritària del poble català de decidir el seu futur, expressada primer a la consulta
del 9-N i posteriorment al referèndum
de l’1-O, que ha portar a una reacció

Que ni el PP ni Ciutadans
vagin a la presa de possessió
del govern Torra és una falta
de respecte i de no
acceptació dels resultats
electorals
des dels budells dels poders de l’estat
que ha comportat que el 2018 tinguem
presos polítics i polítics exiliats, per no
parlar de les retallades brutals en els
drets constitucionals de llibertat d’expressió, llibertat d’impremta i llibertat
de reunió. Rajoy ja no és el president
espanyol però en el fons res no ha canviat tant. O sí, preparem-nos. El PP, fins
ara manaire, i Ciutadans, que es pensaven que aviat serien els reis del
mambo, aniran a sac contra tot el que
passi a Catalunya. I per anar contra el
feble govern del PSOE, a part de dir-los
de tot i acusar-los sense treva, utilitzaran Catalunya i la voluntat dels catalans. Ja s’ha vist. Suárez i González al
Congrés es van dir de tot, però educadament. Ara, Rajoy ha perdut les formes. I que ni el PP ni Ciutadans vagin a
la presa de possessió del govern del
president Torra és una falta de respecte i una no acceptació dels resultats
electorals. Això té un nom i el sap tothom. Preparem-nos, carregaran contra
tot. I tot i el dolor pels absents, serà
una gran oportunitat per a Catalunya.

Artificis

L’

existència de presos polítics en
el segle XXI en un país de la
Unió Europea s’esdevé fet real,
per inversemblant que sembli. No
abunden, però, les anàlisis de les resolucions judicials que permeten sostenir l’afirmació. A elles m’agradaria referir-me, malgrat esdevenir impossible
per una enervant raó física: la manca
d’espai que les raons periodístiques imposen. Com practicar en les tan exigües línies de què disposo una aproximació mínimament digna a interlocutòries del Tribunal Suprem de moltíssims folis que una crítica rigorosa permetria desmuntar peça a peça per veure’n el seu artifici, la seva construcció a
voltes escandalosament fal·laç?

TOTHOM FOCALITZA LA CENSURA en el ma-

gistrat Llarena, negligint-se, però, que ell
mai no hauria gosat posar fil a la seva rastellera d’aberracions jurídiques sense tenir plena consciència del suport incondicional que als seus capciosos escrits atorgaria la sala d’apel·lacions del Suprem,
formada per tres magistrats més, un
d’ells pretesament “progressista”.

de 17-4-18, per exemple, resulta antològica, no només en
fer del tot seu l’esbiaixadíssim relat
fàctic de Llarena (que es remunta ni
més ni menys que a l’any 2012), sinó
perquè, sense el menor pudor, al·ludeix, pràcticament com a element suficient per conformar el tipus penal de
rebel·lió, a “un concert de voluntats
orientat a aconseguir la independència, aconseguir una important mobilització ciutadana i aconseguir que la ciutadania emergeixi com l’agent polític
que impulsa el procés d’independència”.

LA INTERLOCUTÒRIA

“
El Suprem cerca
a la desesperada
l’indret d’on poder
pouar algun rajolí
de violència

COM QUE NO POT SER MÉS OBVI que aquest

“concert de voluntats orientat a la independència” és un fet neutre, del tot irrellevant per al dret penal, el Suprem cerca
a la desesperada l’indret d’on poder pouar agònicament (encara que sigui en
miserables gotes) algun rajolí de violència. Però la realitat és tossuda; és totalment erma d’aquesta mínima i absolutament necessària violència que reclama la
figura penal de la rebel·lió. Com solucionar, doncs, la quadratura del cercle? No li
queda a l’alt tribunal més remei que imaginar el que haurien d’haver imaginat els
dirigents independentistes, és a dir, que
“hi podia haver violència” atès que els investigats “van induir uns dos milions de
persones a sortir al carrer per votar” (dos
milions de persones arterosament manipulades, doncs, i sense pensament propi,
mers autòmats).
d’aquest calibre pot entendre’s la desesperació del
professorat de dret penal de tot Espanya.
I podríem anar seguint i seguint analitzant aquestes patètiques resolucions del
Suprem espanyol.

NOMÉS AMB RAONAMENTS

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

Amb Ciutadans
com aquest...
b A Albert Rivera no se li pot
negar el seu carisma, brillantor
oratòria i domini escènic. Totes
elles virtuts formals, però que
queden anihilades per un discurs demagògic, tergiversador
i sectari. Quan dibuixa un jovent català adoctrinat pedagògicament contra Espanya i estigmatitza públicament mestres presumptivament implicats; quan denuncia un apartheid lingüístic al castellà; quan
equipara l’independentisme al
23-F o al terrorisme etarra;
quan sembra zitzània per convertir el 155 en un decret pseudodictatorial...; en definitiva,
quan presenta una Catalunya
absolutament esmicolada talment com si fos l’antiga Iugoslàvia, Rivera ordeix una fabulació apocalíptica per treure’n rèdit electoral i projecció personal. Com a bon aspirant a arribista, l’amic Rivera atia la foguera de la discòrdia generant

un brou de cultiu que delecta
els seus acòlits i enfelloneix els
seus detractors, cosa que, conjuntament, satisfà la seva principal aspiració: el sadollament
del seu desmesurat ego polític, tan gran que ha estat capaç de vendre la seva ànima
a la mateixa ombra del diable.
Amb Ciutadans com
aquest...
ÒSCAR PUJOL ESCANERO
Badalona (Barcelonès)

Els millors deures
per vacances
b Estem arribant a finals de
curs, molts pensem que ja
s’acaba i que estem molt a
prop de conquerir el cim. Som
conscients que arriben les vacances i això, no ens enganyem, ens agrada a tothom.
Les vacances serveixen per
desconnectar, per trencar la
rutina, per fer coses diferents i
per gaudir de la vida familiar.
Freqüentment, es qüestiona la
finalitat dels deures d’estiu;

quaderns que l’escola recomana als alumnes i que hauran
d’entregar quan arribin al setembre. El més important no
és fer deures, sinó que es mantingui la continuïtat de l’aprenentatge. És per això que en
Cesare Cata (professor italià)
ha elaborat una llista amb uns
deures molt especials: apaga el
mòbil, passeja pel bosc i escolta el silenci. Fa molt que no ho
fas, oi? Doncs aquest estiu,
prova-ho. L’estiu inspira aventures i somnis. Atreveix-te a ferlos realitat. Tu pots! Si estàs
trist o espantat, no et preocupis: l’estiu, com totes les grans
coses, trastorna l’ànima.
JOAN CHIRIVELLA
Sant Just Desvern (Baix Llob.)

Som-hi, doncs
b El previst canvi de govern estatal, socialistes en lloc de populars, pot contribuir a aplanar
les relacions entre Catalunya i
Espanya, tant en el tema econòmic com social i nacional. No

serà per satisfer del tot les intencions independentistes, a
part de l’alliberament dels presos, però sí per convèncer los
que un govern moderat i dialogant permetrà restablir acords
que reforcin bases nacionalistes, com són la llengua, les infraestructures i la negociació
d’un referèndum acordat. L’actual president de la Generalitat,
el Cercle d’Economia i la majoria de col·lectius polítics estan
d’acord a iniciar converses d’alt
nivell amb el nou govern de
Madrid, cal aprofitar l’ocasió,
sense línies vermelles. Som-hi,
doncs!!!
JAUME VALLÉS
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
FE D’ERRADES: Àlex Granadero

és voluntari col·laborador dels
SSTT del departament de Justícia en la secció de Medi Obert
i la seva experiència no està relacionada amb la delinqüència
amb bandes, com es deia a la
informació publicada el 23 de
maig a la secció de Nacional.
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“Ja no hi ha 155 ni intervenció de les finances”

La frase del dia

Pere Aragonès, VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER D’ECONOMIA

Tribuna

De set en set

Pluralisme i monolitisme

Censura

Jaume Oliveras

Lluís Foix. Periodista

L

a corrupció i el conflicte català han
fet caure Mariano Rajoy com a president del govern espanyol. La sentència de la Gürtel ha estat la causa principal, immediata, que ha precipitat un inesperat retorn del Partit Socialista a la
presidència del govern després d’una moció de censura que Pedro Sánchez ha
guanyat amb només 84 escons del seu
partit. Si no hi hagués hagut una decisió
compartida d’una majoria absoluta per
fer fora Mariano Rajoy, la moció de censura no hauria prosperat.

ELS DOS GRUPS SOBIRANISTES CATALANS,

PDeCAT i ERC, difícilment haurien votat
un candidat socialista que ha fet causa
comuna amb el govern Rajoy per aplicar
el 155 i les mesures que han neutralitzat
les institucions polítiques catalanes en
els últims mesos. En paraules del diputat
Joan Tardà, no s’ha produït un sí a Sánchez sinó un no a Rajoy, ofegat per múltiples casos de corrupció i després d’una
primera sentència en ferm de l’Audiencia Nacional que involucra el Partit Popular en una gran trama de corrupció que
arrenca l’any 1989.
a la
moció de censura, Rajoy tenia els dies
comptats com a president del govern
malgrat l’aprovació dels pressupostos
pels interessos i càlculs del PNB, que ha
sabut, com sempre, jugar a la carta guanyadora. Primer, per obtenir grans avantatges econòmics amb Rajoy i segon, per
poder seguir influint en un govern Sánchez que obre una nova etapa en la política espanyola. El divendres va guanyar
l’Espanya plural, compartida, i va perdre
l’Espanya monolítica que havia entregat
als jutges la solució de la qüestió catalana
oblidant-se que els tribunals no poden resoldre un problema que té arrels polítiques. És paradoxal que al final no hagi pogut controlar els jutges i que una sentència de l’Audiencia Nacional hagi estat el
pretext per perdre el govern. El PP pen-

sava que la corrupció no passaria factura
i que alhora controlava la magistratura
per protegir-se de les corrupteles de
grans dimensions que hem vist a Madrid,
València i altres indrets. La democràcia
que es desprèn de la Constitució és la que
ha foragitat un govern de dretes i ha
obert un nou temps polític d’una gran
complexitat.
PEDRO SÁNCHEZ PRESIDIRÀ un govern fe-

ble i haurà d’escoltar les peticions d’Unidos Podemos amb un Pablo Iglesias que
demana ja formar part del govern i també
concórrer a les eleccions en un front d’esquerres junt amb els socialistes. La corrupció i la posició intransigent en el conflicte català, deixant-ho tot en mans dels
jutges i no promovent atansaments emocionals i polítics amb amplis sectors de la
societat catalana, han fet caure la idea
monolítica i única que es té d’Espanya. La
rigidesa en tractar la qüestió catalana ha
fet créixer l’independentisme i alhora ha
alimentat el partit de Ciutadans, que
avui és la primera força política al Parla-

ENCARA QUE HAGUÉS SOBREVISCUT

Sísif
Jordi
Soler

ment tot i que no té cap possibilitat de governar perquè no té amics ni aliats.
L’ESQUERRA S’HA UNIT PER FER FORA RAJOY

però sense els partits nacionalistes
aquesta operació no hauria estat possible. Pedro Sánchez ha de formar govern i
ha de presentar un programa creïble que
pugui satisfer totalment o parcialment
aquelles formacions que l’han fet president. El PNB és més que possible que li
exigeixi l’atansament dels presos etarres
al País Basc al marge d’altres peticions
d’ordre econòmic i polític.
QUÈ FARÀ AMB L’INDEPENDENTISME català

que l’ha votat, encara que sigui tapant-se
el nas, respecte als empresonats i als que
estan repartits per Europa? Un aspecte
positiu serà que al més aviat possible es
trobin Sánchez i Torra per enraonar i veure quina manera es pot trobar per reprendre les relacions entre els dos governs. Les
paraules despectives de Sánchez respecte a Quim Torra són molt recents i també
està en la memòria fresca de l’independentisme el suport del PSOE al desplegament de l’article 155. El que és cert, però,
és que la voluntat de parlar pot trencar el
gel que ha refredat qualsevol possibilitat
de trobar punts mínims d’encontre per
començar a refer un nou marc de relacions dintre del marc constitucional.
EL PRESIDENT TORRA no ho té tampoc fàcil.

“
Divendres va
perdre l’Espanya

monolítica que va
entregar als jutges
la solució de la
qüestió catalana

La CUP ja ha dit que la participació en la votació per fer fora Rajoy no li agrada gens
perquè és tornar a formar part de les institucions espanyoles. En la mateixa direcció
s’han expressat la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, i altres veus conegudes de
l’independentisme que ha trencat mentalment i políticament amb Espanya. Quina
serà l’actitud de Carles Puigdemont? Una
última consideració és que Pedro Sánchez
no podrà esgotar la legislatura fins al 2020.
Haurà de convocar eleccions més d’hora
que tard per legitimar a les urnes el seu paper com a president del govern.

M

entre a Madrid
es produeix el
fet excepcional que
previsiblement dona
el tomb a la política de
l’estat, amb la caiguda
de Rajoy i la seva cort corrupta, prop
de casa nostra plana una moció de
censura que obre un munt d’interrogants. L’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, veu amenaçada la continuïtat del govern municipal per un
acord de socialistes i populars per presentar un govern alternatiu.
Malgrat que els números eren prou
justos, fou fàcil que Sabater arribés a
l’alcaldia badalonina, quan hi havia un
desig compartit per fer-ne fora Albiol.
La ciutat necessitava una regeneració
democràtica i deu regidors, recolzats
des de fora per socialistes i convergents, decidiren un govern de progrés.
S’anaren reconstruint els ponts trencats, a vegades amb dificultats per lligar voluntats, i un nou estil es feu ben
palès. La ciutat somreia.
Però el 155 ha fet la seva feina i l’entrada al repte de les pròximes municipals també hi digué la seva. Albiol vol
tornar amb força per conquerir el reducte del populisme espanyolista. I el
PSC es trobà amb un caramel enverinat. Amb tres regidors pot rebre l’alcaldia de mans d’Albiol, però fent un govern conjunt on el Partit Popular tindria deu regidors i exerciria el seu pes
numèric. Un govern municipal en mans
d’aquells que costà tant fer fora.
Quan s’albiren nous temps en la política catalana i espanyola, PP-PSC poden convertir Badalona en el reducte
de velles polítiques clientelars, per sobre d’allò que aconsella la regeneració
democràtica. La possible moció de
censura és molt més que la consolidació del 155, és l’abraçada de l’os que
pot donar un vencedor i molts perdedors. Queda temps, poc, per evitar-ho.
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Nacional

Mayte
Martín,
‘cantaora’ de
flamenc

Diàleg,
presos i
155 fora

“Tenir polítics
empresonats és
surrealista.
Calen més drets
humans”

Més de 330
dones
pareixen cada
any a casa

Creix la demanda
tot i que el cost no
baixa dels 2.000
euros per
infantament

El govern amb els familiars dels
presos i exiliats ■ JUANMA RAMOS

HOMENATGE · Els nous consellers prenien ahir possessió
cedint el protagonisme als empresonats i exiliats que no han
pogut ser-ho SÁNCHEZ · Torra demana al seu nou homòleg
espanyol que assumeixi riscos i promet correspondre-li
Xavier Miró
BARCELONA

La d’ahir al Palau de la Generalitat va ser una presa
de possessió del govern
més efectiva que mai tot i
que també amb major simbolisme. No només desbloqueja la formació de govern sinó que posa fi automàticament a la intervenció política directa de la
Generalitat per part del
govern espanyol amb el
155 durant set mesos –la
incògnita serà veure fins a
quin punt el nou i imprevist president espanyol, el
socialista Pedro Sánchez,
renunciarà a mantenir la
intervenció financera imposada pel govern de Rajoy abans i tot d’executar
el 155.
Com a contrapès a
l’austera presa de possessió del president Torra, la
dels consellers va tenir
ahir un simbolisme fora
del normal perquè, comptat i debatut, ni Puigdemont ni cap dels exconsellers ha pogut repetir en el
càrrec. Torra i el seu nou
govern van convertir l’acte d’ahir en un desgreuge i
un homenatge a tots ells a
través de Lluís Puig, Josep
Rull, Antoni Comín i Jordi
Turull, els consellers que
Torra havia nomenat per
un decret que no s’ha fet

Les frases

—————————————————————————————————

“Fem un pas al costat
amb el mateix esperit
de servei amb què
vam accedir al
càrrec”
Antoni Comín

EXCONSELLER EXILIAT
—————————————————————————————————

“A cada problema,
una solució. A pesar
de la presó, al meu cor
només hi ha
gratitud”
Jordi Turull

EXCONSELLER EMPRESONAT
—————————————————————————————————

“S’ha de poder
desplegar l’agenda
modernitzadora en
infraestructures o
medi ambient”
Josep Rull

EXCONSELLER EMPRESONAT

efectiu per la negativa del
govern de Rajoy a legitimar-lo mitjançant la publicació al DOGC. Però
també un homenatge a la
resta de polítics presos i
exiliats a través de l’expresidenta del Parlament,
Carme Forcadell, la veu de
la qual els va recordar a
tots amb nom i cognoms.
A l’inici de l’acte del
migdia al saló Sant Jordi,
en presència dels expresidents Maragall, Montilla,

Mas, l’alcaldessa Colau i
l’absència de l’expresident
Pujol, els familiars dels
presos polítics i exiliats
van rebre un llarg aplaudiment a la seva entrada,
com també el mateix president Quim Torra acompanyat del president del
Parlament, Roger Torrent. Els crits de “Llibertat” amb què van ser rebuts els familiars es van
allargar abans que la Coral
Cantiga iniciés la interpretació del Cant de la Senyera.
Després que la filla de
Puig, les dones de Rull i
Turull i la germana de Comín llegissin els seus discursos de renúncia, el
punt àlgid va arribar amb
les paraules de l’expresidenta del Parlament en
boca del seu marit. Forcadell va recordar Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carles Puigdemont, Oriol
Junqueras, Joaquim Forn,
Dolors Bassa, Meritxell
Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel. Després de recordar també tots els ciutadans ferits per les càrregues policials de l’1-O, Forcadell va fer una crida a no
oblidar els líders polítics i
socials que són a la presó o
a l’exili, un gest que va provocar l’aplaudiment dempeus dels assistents a l’acte.

El secretari del govern,
Víctor Cullell, va llegir el
decret de nomenament
dels nous consellers –set
homes i sis dones– i Torra
els va fer prometre el càrrec.
“D’acord amb la llei”
Els noms forts del govern,
Pere Aragonès (ERC) i Elsa Artadi (JxCat), van ser
els primers de prometre el
càrrec “amb lleialtat al
President de la Generalitat” i “al servei de Catalunya” però també “d’acord
amb la llei”. Tot seguit feien el mateix Ernest Maragall, Miquel Buch, Josep
Bargalló, Alba Vergés, Damià Calvet, Laura Borràs,
Ester Capella, Chakir el
Homrani, Àngels Chacón,
Jordi Puigneró i Teresa
Jordà.
El president Torra va
tancar l’acte recordant
que la presa de possessió
significava la fi automàtica del 155, un fet que va
demanar prendre “sense
eufòria” perquè s’està encara “molt lluny d’on voldríem ser”. Torra va comprometre el govern amb el

mandat de l’1-O per “ser
dignes” d’un “poble madur” que aquell dia va demostrar “una resistència
tenaç i dolorosa” mentre
patien les càrregues de la
Guàrdia Civil i la Policía
Nacional als col·legis electorals.
Un compromís que, segons ell, suposa avançar
cap a la consecució d’un
—————————————————————————————————

El govern pren el
control del DOGC i
publica ja la presa
de possessió
—————————————————————————————————

“estat independent en forma de república” per a Catalunya. Torra anunciava
un pla per recuperar les
lleis i mesures socials tombades pel Tribunal Constitucional i reafirmava com
a propòsit irrenunciable la
restitució del govern Puigdemont, l’alliberament
dels presos i el retorn dels
exiliats. Però el gest polític
més important de Torra
va ser la petició de diàleg
directe amb el ja nou presi-

dent espanyol, Pedro Sánchez, tenint en compte
que el líder socialista havia
pres possessió del càrrec a
Madrid poca estona
abans. Torra demana a
Sánchez diàleg i negociació entre els dos governs i
valentia per “prendre riscos” en aquesta interlocució. Si el govern espanyol
està disposat a prendre
aquests riscos, el català li
correspondrà prenent-ne
també, li prometia.
La presa de possessió es
va fer en presència de representants de tots els
grups parlamentaris excepte Cs, PP i la CUP. Els
dos primers van fer publicitat de la seva negativa a
assistir-hi i la CUP es va limitar a justificar la seva
absència per “donar tota
la centralitat” a la 1a Assemblea Nacional de Dones que la formació celebrava ahir mateix a Sant
Pere de Ribes.
El nou govern català
mostrava ahir mateix que
havia pres el control del
DOGC publicant la presa de
possessió dels càrrecs que
havia tingut lloc al matí. ■
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Conseller
El Homrani
Eva Garcia Pagán

L’Honorable conseller Chakir El Homrani Lesfar el vaig
tractar durant la seva etapa al capdavant de l’Avalot,
l’agrupació de joves de la UGT de Catalunya, i en els
anys més durs de la crisi va promoure campanyes sonades com la d’Amb l’aigua al coll per denunciar el problema del mileurisme i l’atur juvenil. Com Dolors Bassa, de qui pren el càrrec en préstec pel seu empreso-

nament injust, El Homrani prové del sindicalisme i
també d’una família d’immigrants marroquins, catalans de Granollers. Farà història en ser el primer
conseller d’origen musulmà a Catalunya i això no
ens sorprèn perquè sabem que el que se li valora és
justament el seu origen: la lluita obrera per una societat més lliure i justa. Sort i encerts, conseller.

Les frases del president Torra

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

de Catalunya
Hem de fer que la
“
“ Elhapoble
demostrat ser un
República sigui un

Aragonès diu que aixecaran la intervenció financera

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

El nou vicepresident del Govern i conseller d’Economia,
Pere Aragonès, anunciava
ahir que “des de dilluns mateix” s’aixecarà “la intervenció financera” de la Generalitat “per decisió del govern de
Catalunya”. Segons informa
ACN, Aragonès ho va dir a la

117077/1188459L

tarda a Sant Feliu de Llobregat durant el seu primer acte
públic després de prendre
possessió. El vicepresident va
celebrar que “després de mesos” per fi s’ha constituït el
govern de la Generalitat i
“s’ha acabat el 155”. “Ja no hi
ha 155 ni intervenció de les fi-

nances”, exclamava. Aragonès també va demanar diàleg
a Sánchez: “No renunciï a res,
tampoc nosaltres renunciarem a res, però hem de situar
el diàleg com dos governs
responsables. El govern de la
Generalitat està disposat i
preparat.”

poble madur. Fa vuit
mesos va demostrar
resistència tenaç

exemple de garantia de
drets per a tothom, sense
excepcions

de ser dignes
“ Hem
d’aquest poble i

el veritable
“ Que
motor del canvi

d’aquest moment. Som un
govern per a tothom, amb
un mandat republicà

republicà pel qual
treballarem siguin els
drets socials

de servir una
“ Hem
ciutadania que

s’acaba l’article
“ Avui
155, però sense

mereix més assistència
social i atenció pública de
més qualitat

eufòria, perquè som molt
lluny d’on voldríem ser

diàleg és
“ Elimprescindible
per

endavant per
“ Mirem
construir aquest futur

resoldre conflictes com es
resolen arreu en el món
civilitzat

millor per a tothom. La
República serà la casa de
tots

Pedro
“ President
Sánchez: parlem,

orgullosos
“ Siguem
del nostre temps i no

enraonem, prenguem
riscos, vostès i nosaltres, i
negociem

el malversem. Tenim un
mandat republicà i
democràtic per complir
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——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Emili Bella

LA CRÒNICA

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

Traspàs sense eufòria
N

ou president a La Moncloa,
nou govern a la Generalitat.
Cau Mariano Rajoy, cau
l’article 155. Cares noves a una
banda i a l’altra per procedir a la
desescalada. La presa de possessió d’ahir a Sant Jaume va tornar
a recuperar la pompa que no va
tenir la del president, Quim Torra.
Un saló Sant Jordi ple d’autoritats, sense rojigualdas, ni fotografies de monarques espanyols
d’origen francès, ni crucifixos, ni
Bíblies, ni tampoc els autoexclosos representants del PP, de Ciutadans i de la CUP. Només un
sant Jordi de plata sobre la taula
noble de fusta.
Els familiars dels presos polítics i dels exiliats van entrar en
darrer terme, mentre els convidats els ovacionaven amb crits de
llibertat. Van seure a un costat,
amb els membres del nou govern
al davant. Les llàgrimes es vessaven a banda i banda. Ho va dir el
131è president de la Generalitat:
“Avui s’acaba l’article 155, sense
eufòria.” No hi havia eufòria, però
sí molta emoció i esperança.
Abans de la presa de possessió, alguns dels familiars van llegir
cartes dels represaliats: Alba
Puig, filla de Lluís Puig; Meritxell
Ruiz, esposa de Josep Rull; Betona Comín, germana de Toni Comín; Blanca Bragulat, muller de
Jordi Turull; i Bernat Pegueroles,
marit de Carme Forcadell, que va
demanar que no s’oblidi la situació dels perseguits. En les missives, Rull, Turull, Comín i Puig van
voler solemnitzar la seva renúncia
a ser restituïts. “La possibilitat
d’allargar el 155 m’ha portat a fer
un pas al costat i avui ho comunico de manera pública”, va llegir
Comín. “Mai no m’he sentit cessat. L’únic que podia fer-ho era el
president Puigdemont, que em va
nomenar, i en tot cas el Parlament. He mantingut la condició
de conseller amb tota la dignitat
que he estat capaç. Servir el país
és un dels honors més grans. Però vista la situació de bloqueig
que de manera ignominiosa ha
imposat l’Estat, presento la meva
renuncia al càrrec”, va explicar
Ruiz en nom de Rull.
La interpretació del ball de
l’Àliga de la Patum, amb la tenora
de Jordi Molina, va acabar d’ensulsiar les emocions. Després de
pronunciar les paraules “sí, ho
prometo” complir fidelment
d’acord amb la llei les obligacions
del càrrec al servei de Catalunya i
amb lleialtat al president de la Generalitat), cada un dels set conse-

un “visca Catalunya lliure”.
“De 1939 a 1977 la Generalitat
fou mantinguda a l’exili pels presidents Companys, Irla i Tarradellas”, recorda una placa del saló. Un llaç groc ocupava la cadira
de Carles Puigdemont. A la segona fila s’asseien tots els presidents de la Generalitat vius excepte Jordi Pujol. El senador José
Montilla aplaudia els nomenaments i els escrits dels represaliats. Al seu costat, Pasqual Maragall es fregava els ulls orgullós del
seu germà novament conseller i
cantava a cor què vols Els segadors amb el braç a l’espatlla del
seu successor. L’esposa de Maragall, Diana Garrigosa, intercanviava mirades de complicitat amb
Betona Comín. L’alcaldessa de
Barcelona, Ada Colau, a qui els
congregats a la plaça de Sant
Jaume van cridar “visca l’ambigüitat”, va comentar la jugada
amb Torra, alguns consellers, Xavier Domènech i José Montilla.
Barrejats entre el públic també hi
havia els exconsellers Neus Munté i Francesc Homs.
En acabat, el govern va sortir a
la galeria gòtica per fer-se la tra————————————————————————————————————————

Els consellers Rull,
Turull, Puig i Comín
solemnitzen la seva
renúncia a ser restituïts
————————————————————————————————————————

A dalt, els presidents Torra i Torrent. A sota, Miquel Buch abraçant l’esposa de Joaquim Forn, Laura Masvidal, i
al costat, els presidents Mas, Montilla i Maragall amb el llaç groc al lloc de Puigdemont ■ JUANMA RAMOS

llers i sis conselleres va abraçar el
president de la Generalitat, el del
Parlament, Roger Torrent, i el familiar de l’exiliat o pres de la conselleria que hereta. Davant la dificultat de fer-ho d’una altra manera, els traspassos de carteres es
van consumar amb aquestes
abraçades. Pere Aragonès amb la
dona d’Oriol Junqueras, Elsa Artadi amb la de Turull, Maragall amb
la de Raül Romeva, Miquel Buch
amb la de Joaquim Forn, Damià
Calvet amb la de Rull, Chakir El
Homrani amb la germana de Do-

lors Bassa, Jordi Puigneró amb la
consellera Meritxell Borràs... Especialment aplaudida va ser la d’Ester Capella amb Carles Mundó o
la de la trasbalsada Laura Borràs
amb la filla de Puig.
El dia abans, les republicanes
Ester Capella i Teresa Jordà havien defenestrat Rajoy del govern
espanyol amb el seu vot en la moció de censura com a diputades
al Congrés, una medalla que ja
ningú no els podrà treure i que els
donava un plus de prestància.
Recuperat el Parlament, recu-

perada la figura del president, recuperat el govern després de 218
dies i foragitat el repressor de La
Moncloa, Torra va prendre la paraula per adreçar-se directament
al flamant cap de l’executiu espanyol, Pedro Sánchez, i apel·lar-lo a
parlar i a enraonar, que no és el
mateix. El president va instar el
seu homòleg a “prendre riscos” i
a negociar “de govern a govern”,
de tu a tu. Torra va rubricar la seva intervenció amb un “tenim un
mandat republicà que hem de
complir, posem-nos a la feina” i

dicional fotografia de rigor, que
aquesta vegada va tenir una segona part al pati dels Carruatges
amb els familiars. A continuació
els nous consellers van anar entrant amb els seus vestits, corbates i llaços grocs a la Sala Tarradellas, buida des de l’octubre passat, on van celebrar la primera reunió de l’executiu, mentre els
convidats s’escampaven pel pati
dels Tarongers sota l’atenta mirada del bust de l’avi Macià.
A la mateixa hora es complia
una primera promesa de Torra, el
desplegament d’una pancarta al
balcó de la Generalitat amb el lema “Llibertat presos polítics i exiliats” i un llaç groc que farà companyia al de l’Ajuntament. A baix,
la gent reivindicava “Puigdemont,
el nostre president” i esperava la
sortida dels assistents per fer-los
un passadís, termòmetre d’admiració popular. L’advocat de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas,
era aclamat com una estrella del
rock. I amb el govern tornaven les
protestes: un grup de manifestants reclamava més places d’escola pública.
Demà al matí els consellers entraran als seus departaments respectius per saludar els treballadors i acabar d’espantar el fantasma del 155. Rescatat el govern,
faltarà rescatar la normalitat.
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Més de cent lleis i normes
esperen l’impuls del govern

a El president Quim Torra anuncia que la primera ocupació serà recuperar les lleis aturades pel
Constitucional a El 155 ha paralitzat l’acció legislativa del Parlament i del Consell Executiu

Una dona fotografiant ahir la pancarta acabada de penjar al balcó del Palau de la Generalitat reclamant llibertat per als presos polítics ■ QUIQUE GARCIA /EFE

Jordi Panyella
BARCELONA

178401-1189309T

Reprendre el camí que havia obturat la tenalla formada per l’acció judicial
del Tribunal Constitucional i la política del Partit
Popular amb l’aplicació de
l’article 155 sobre l’administració de la Generalitat. El president Quim
Torra va anunciar ahir davant del seu equip de consellers que la prioritat del
govern haurà de ser reactivar les 16 lleis que avui dia

estan suspeses per sentències de l’alt tribunal espanyol, així com restituir
tot allò que ha quedat
anul·lat per la intervenció
de la Generalitat, tant en
el capítol de personal com
en el de l’acció política.
En el capítol de lleis i
normes, la feina que li ve a
sobre a l’executiu és monumental, perquè més enllà de les 16 lleis suspeses,
a hores d’ara són més d’un
centenar les normes legals
que estan aturades en algun o altre moment de la

seva tramitació. Els càlculs fets des de l’associació
Servidors.cat, que ha monitoritzat l’aplicació del
155 assenyalen 71 iniciatives legislatives que han
decaigut al Parlament de
Catalunya, des de lleis en
tramitació fins a proposicions de llei, a les quals cal
sumar 16 lleis que ja havia
començat a tramitat el govern Puigdemont i 26 normes més de desenvolupament de lleis en vigor, ja sigui reglaments o decrets.
Aquest últim capítol no és

menor, ja que és a través
d’aquesta normativa de
rang inferior que es dona
contingut i forma a les
lleis.
Pel que fa a les normes
suspeses al Constitucional, el govern buscarà noves vies legislatives per suplir els textos que han quedat paralitzats i sense
efectes. Això és el que es va
fer, per exemple, quan el
TC va rebutjar en dues
ocasions la legislació catalana sobre pobresa energètica. Els àmbits sobre els

quals ara s’haurà de tornar a legislar és el consum
i els horaris comercials,
l’agència tributària i l’impost sobre els bancs, normativa sobre audiovisuals, fracking o igualtat
de gènere.
Hi ha un altre tipus
de lleis aturades pel TC
de contingut netament
polític i que suposaran el
termòmetre de fins a quin
punt el govern Torra
vol fer república, tal com el
mateix president va proclamar ahir. Es tracta de

les llei sobre política
exterior o la del procés
constituent.
Primera restitució
Dels primers embats del
nou govern, se’n va parlar
ahir en la primera reunió
de l’executiu que es va fer
immediatament després
de la presa de possessió.
Entre els acords presos
destaca el nomenament
dels secretaris generals
dels departaments, així
com del director de l’Oficina del President, càrrec
que ocuparà Josep Rius.
Aquest és un dels 359 càrrecs que van ser destituïts
en aplicació del 155, perquè Rius ja es va encarregar de dirigir l’oficina durant el mandat del president Carles Puigdemont.
En aquest sentit cal considerar el nomenament
com la primera restitució
que du a la pràctica el govern de Quim Torra.
Pel que fa al capítol de
secretaris generals, destaca l’entrada de Brauli
Duart a Interior, abandonant la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals o la de
Patrícia Gomà a Justícia,
deixant la direcció general
que ocupava amb Mundó.
Han estat ratificats en el
càrrec: Ferran Falcó, a
Territori; Dolors Portús, a
Cultura; Josep Ginesta, a
Treball, i David Mascort, a
Agricultura.
A última hora d’ahir, algunes de les conselleries
van difondre la que serà la
primera agenda dels seus
màxims responsables en
el primer dia de feina. La
nova titular de salut, Alba
Vergés, es reunirà a la conselleria per analitzar els
efectes del 155, mentre
que el conseller d’Educació, Josep Bargalló, visitiarà Badalona. ■
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155, la cirereta del pastís
DATA Des del 27 d’octubre, l’activitat de l’administració està paralitzada IMPACTE · El bloqueig ha afectat centenars
d’entitats i projectes CASOS S’han cancel·lat el de millora de residències de la gent gran o el de recol·locació de refugiats
FUTUR Malgrat que s’aixequi l’article, els efectes d’aquesta anòmala situació es mantindran en el temps
Laia Bruguera
BARCELONA

E

l 155 va ser el colofó. Un mes
abans, al setembre, el ministre d’Hisenda, Cristóbal
Montoro, ja havia donat el
tret de sortida a l’asfíxia financera
de la Generalitat amb la intervenció
de les seves finances. L’excusa va
ser el referèndum: es va establir un
feixuc sistema per vigilar que cap
despesa pública no anava destinada
al que Madrid considerava una activitat il·legal, però l’extrema burocràcia i el control de la guardiola
s’han mantingut més enllà de l’1
d’octubre i segueixen avui vigents.
Tot es remunta, però, encara més
enrere. El 155 ha estat la cirereta
del pastís d’una estratègia cuinada a
foc lent que es va intensificar quan
Carles Puigdemont va accedir a la
presidència de la Generalitat. Que el
govern central i el Tribunal Constitucional fessin pinya per limitar la
capacitat legislativa del Parlament
no era nou, però sí la virulència. Ni
una sola regulació impulsada durant el mandat de Puigdemont va
aconseguir tirar endavant, de manera que Catalunya s’ha quedat sense llei contra els desnonaments i
sense normativa per reduir les
emissions contaminants, entre moltes altres. Per si no n’hi hagués prou
amb potinejar les finances i aniquilar la capacitat legislativa del Parlament per controlar la Generalitat, el
president Mariano Rajoy i el seu
equip van fer el 27 d’octubre un pas
endavant inèdit i van treure la pols a
un article de la Constitució fins llavors desconegut per la majoria de
mortals. Des de llavors i fins als nostres dies, l’activitat del govern ha estat totalment bloquejada. Ajudes
que Madrid ha negociat en nom de
Catalunya –a la baixa i sense possibilitat de rèplica–, subvencions a
entitats i projectes que s’han denegat, plans que s’han cancel·lat per
falta de pressupost o perquè no
s’han seguit els calendaris previstos... Qui coneix el dia a dia de l’administració i ha patit aquesta situació d’extrema anormalitat assegura
que el mal està fet i que encara que
el 155 per fi s’aixequi, el seu efecte
perdurarà en el temps.
La primera mesura –i la més visible– va ser la decapitació del govern. Segons l’inventari que periòdicament actualitza la web Servidors.Cat, 254 treballadors públics
han estat cessats, la majoria dels
quals formaven part dels gabinets
del president i dels consellers. Es

Una treballadora de la residència de gent gran Mas Piteu de Barcelona atén una de les àvies que hi viuen ■ JOAN MANUEL RAMOS FERNÁNDEZ

tractava de depurar càrrecs però
també organismes no afins, així que
també s’han eliminat fins a 24 òrgans públics, entre ells el Diplocat,
que treballava per la projecció internacional de Catalunya, i totes les
delegacions del govern a l’exterior.
Suprimides les competències que
no tocaven, els ministres de cada
ram van assumir la responsabilitat
de les diferents conselleries però
tant pel perfil baix que s’ha intentat
adoptar com pel desconeixement
—————————————————————————————————————————————

Madrid ha negociat en
nom de Catalunya sempre
en detriment dels seus
interessos
—————————————————————————————————————————————

de la realitat catalana, els interessos creuats i la desídia, tot ha quedat parat. No només perquè s’ha hagut de demanar permís a Madrid
per a qualsevol tràmit o despesa –el
Departament de Salut ha fet més de
25.000 declaracions responsables
per demostrar que els diners que es
gasten en ecògrafs o gases no es
destinen a actes sediciosos – sinó
que massa cops no s’han atès peti-

cions urgents o la resposta ha estat
un “no procede”. Centenars d’entitats i institucions n’han patit les
conseqüències: la Fundació Arrels,
la Federació de Persones Sordes de
Catalunya, l’hospital d’Igualada,
que no ha pogut comprar un TAC, o
els Bombers, que no poden adquirir
80 vehicles de rènting aparaulats.
Els més vulnerables
S’han aturat també projectes vitals
com el programa de recol·locació de
persones refugiades a Catalunya, el
pla de millora a les residències de la
gent gran o el que preveu l’adquisició de 235.000 pisos per a polítiques socials. Tampoc s’estan concedint noves ajudes de la Renda Mínima d’Inserció i no s’està desplegant
el programa, que no només inclou
l’ajuda econòmica sinó també la inserció laboral i social dels sol·licitants. Els col·lectius més vulnerables, com sempre, són els que acaben rebent més. Al novembre, la
DGAIA va denunciar que l’aplicació
del 155 havia fet endarrerir la posada en marxa de 200 noves places
per a adolescents estrangers desemparats. Van dormir durant setmanes en llocs insalubres.

254

treballadors públics han estat cessats des que va començar a aplicar-se
el 155.

24

organismes han
estat eliminats, entre ells el Diplocat i
les delegacions del
govern a l’exterior.

80

vehicles de rènting
no poden rebre els
Bombers de la Generalitat perquè Madrid no dona permís.

El temps passa de pressa. Fa ja
mig any que les 44 obres del Reial
Monestir de Sixena que estaven al
Museu de Lleida van ser traslladades a l’Aragó perquè la Generalitat
no va poder presentar recurs, però
com que Madrid és ara qui representa els interessos del govern, Catalunya ha acabat perdent en totes
les batalles, com ara la negociació
del repartiment dels recursos econòmics del Plan Vivienda de l’Estat.
Els efectes són incomptables, no
només per la quantitat sinó pel seu
impacte futur. Com reflexionava en
aquest diari fa pocs dies Manel Ferré, president del Consorci de Salut i
Social de Catalunya, l’esforç dels
professionals està compensant en
molts casos la delirant burocràcia i
la greu falta de recursos, però “que
la població no estigui notant l’aplicació de l’article 155 quan acudeix
al seu centre de salut o hospital no
vol dir que pròximament el ciutadà
no acabi pagant les conseqüències
d’aquesta situació rebent una atenció sanitària i social pitjor de la que
hagués tingut sense el 155”. “El
temps i els indicadors ens ho diran”, apuntava en una reflexió extensiva a tots els àmbits. ■
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Jordi Sànchez*

OPINIÓ

Diputat de Junts per Catalunya

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

Governar serà persistir
H

801175-1189373T

em de celebrar la constitució del nou Govern. Certament, no és el que legítimament volíem, Puigdemont segueix a Berlín. Però és el Govern
que ens permetrà seguir, amb el
president Torra al capdavant,
amb el mandat democràtic del 21
de desembre i de l’1 d’octubre.
Tenim Govern, però no normalitat. La normalitat, entesa com a
superació de la crisi política, trigarà a arribar. No és sols la desaparició del 155 el que facilitarà la
normalització. Aquesta trigarà a
arribar tant com els poders de
l’Estat espanyol acceptin el canvi
de paradigma per a la vida política catalana i espanyola que va representar l’1 d’octubre. O en el
pitjor dels casos, aquesta normalitat arribarà amb la desaparició
del sobiranisme polític i social de
Catalunya. La normalitat que
busquen els poders polítics de
l’Estat és aquesta última, la nostra desaparició. La normalitat que
nosaltres busquem és la de l’acceptació de la voluntat democràtica expressada a les urnes.
Una de les dificultats és que la
política, tant a Catalunya com a
Espanya, es troba avui atrapada
en un bucle. Sense una normalitat a Catalunya es fa difícil l’estabilitat política a les institucions
espanyoles. I la feblesa de les majories electorals a Espanya, les
presents i les futures, fa impensable avançar de pressa cap a la
normalitat a Catalunya. La deriva
de la sentència Gürtel no fa més
que aguditzar els inestables equilibris que avui es donen a la política espanyola. Aquesta legislatura
està morta, la qüestió solament

nal, per tal que la voluntat ciutadana expressada a les urnes sigui
el nou principi rector. El dret a decidir és imbatible, democràticament parlant. Les urnes són el
millor fre contra les imposicions
del poder, i també l’instrument
menys dolent per resoldre civilitzadament qualsevol conflicte polític. No aporto res de nou, rellegir
els clàssics del pensament polític
és sovint molt útil per trobar llum
al camí i sortides a la crisi.
No sempre les causes democràtiques i justes són fàcils de
————————————————————————————————————————

No sempre les
causes democràtiques
i justes són fàcils
de guanyar
————————————————————————————————————————

La façana del Palau de la Generalitat, a la plaça Sant Jaume de Barcelona ■ ARXIU

consisteix a saber quan seran les
noves eleccions, si a la pròxima
tardor o bé a la tardor del 2019.
Volent derrotar el sobiranisme
a qualsevol preu i al marge de les
urnes, una part de la política espanyola ha quedat atrapada a les
seves pròpies xarxes dialèctiques.
La demonització que alguns mitjans de comunicació, PP, PSOE i
Cs han fet del sobiranisme, per
justificar la repressió i l’excepcionalitat política i judicial imposada
des de l’1 d’octubre, els ha acabat
atrapant. Cal afegir a aquest escenari la ja més que probable solitud que la Justícia espanyola
(que és qui lidera el càstig polític
contra el sobiranisme) s’està trobant a Europa, amb el rebuig de
les seves tesis a Bèlgica, Alema-

nya, el Regne Unit i Suïssa.
En aquest escenari, nosaltres
els sobiranistes ens hem de mantenir amb les prioritats clares i
amb el cap fred. Què vol dir això?
Al meu entendre, dues coses bàsiques: preservar el mandat de l’1
d’octubre i no defugir per cap raó
la governabilitat a Catalunya
mentre sigui aquest el mandat a
les urnes.
Per tot el que s’ha dit, hem de
ser conscients que a Espanya no
hi ha un interlocutor clar. La feblesa dels possibles interlocutors
no facilita que puguin afrontar el
repte de solucionar la crisi política. Ara: contràriament al que alguns podrien creure, aquest escenari espanyol no ens fa necessàriament més forts a nosaltres.

L’absència d’un interlocutor sòlid
mai no és una bona notícia. Per
tot això, i davant de tanta incertesa, valoro la constitució del nou
Govern a Catalunya. La política,
entre altres coses, és la gestió del
poder, i el poder que un abandona tendeix a ser ocupat per algú
altre. En aquest sentit, el Govern
Torra compleix un dels dos objectius que al meu entendre són irrenunciables: oferir la governabilitat
als ciutadans des del control de
les institucions pròpies. Sobre
l’altre objectiu, el mandat de l’1
d’octubre, el missatge és ben clar,
apareix un nou paradigma polític.
Cal abandonar la idea que la indissoluble unitat de la nació espanyola mantingui la posició dominant en l’ordenament constitucio-

guanyar, i les injustes i democràticament reprovables no sempre
cauen pel seu propi pes. Si busquem la normalitat, que no és
més que superar d’una vegada
per totes aquesta crisi imposada
per la negativa dels poders de
l’Estat espanyol a acceptar que,
en democràcia, no hi ha bé superior a protegir que l’opinió ciutadana expressada a les urnes, no
ens queda més que persistir, persistir i persistir. L’1 d’octubre va
marcar un abans i un després en
el potencial democràtic de la voluntat de decidir el nostre futur a
les urnes. La solució segueix trobant-se en el lliure exercici d’autodeterminació.
*(Aquest article va ser escrit
dijous, abans que se sabés el resultat de la moció de censura a
Mariano Rajoy)
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Tensió sota control entre
unionistes i CDR a Mataró

a Mossos i policia local blinden l’ajuntament i munten un cordó per evitar enfrontaments entre els
dos col·lectius a La manifestació espanyolista va punxar i només va atreure unes 400 persones
Redacció
MATARÓ

160282-1188535T

Amb els antecedents de la
setmana passada, quan
després dels incidents de
Canet de Mar es va arribar
a prohibir la plantada de
creus grogues a la platja, hi
havia preocupació per un
possible enfrontament entre les dues protestes de
signe contrari convocades
ahir a Mataró. La manifestació convocada per Tabàrnia, Resistència Mataró i els Segadors de Mataró
en defensa de la unitat
d’Espanya havia despertat totes les alarmes. I més
encara quan els CDR van
anunciar una concentració antifeixista davant de

La xifra

—————————————————————————————————

400

persones van participar en la
manifestació unionista convocada ahir al centre de la ciutat
de Mataró.

l’ajuntament, el punt on
havia de finalitzar la marxa unionista. Així que
l’Ajuntament va decidir
extremar les mesures de
seguretat i va muntar un
dispositiu de mossos d’esquadra i policia local que
van blindar l’ajuntament.
Els CDR van haver de canviar la ubicació de la pro-

Els Mossos i la policia local de Mataró van muntar un cordó de seguretat entre els CDR i
la manifestació unionista ■ CDR MATARÓ

testa i es van concentrar al
carrer de la Riera.
La manifestació unionista va partir a les cinc
de la tarda del monument
a Miquel Biada, promotor
del ferrocarril a Espanya,
que justament ahir al matí
va aparèixer pintat de
grog, i va recórrer els carrers cèntrics de la ciutat
amb banderes espanyoles
i crits de “Puigdemont a
presó”.
El moment de màxima
tensió es va produir quan
els manifestants unionistes, uns 400, van passar a
prop del cordó policial, a
pocs metres de l’ajuntament. A l’altra banda, els
CDR, molt indignats pel
fet que l’Ajuntament governat pel PSC hagués autoritzat aquesta marxa al
municipi, van cridar fortament a favor de la República i la independència.
Amb la manifestació
convocada amb el lema
Tornem a ser la locomotora d’Espanya es pretenia
arrossegar fins a Mataró
milers de persones defensores de la unitat d’Espanya. Van ser uns pocs centenars. ■
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La militància
diu sí a la moció
de censura del
PSC a Badalona

a El socialista Àlex Pastor compta amb el suport del PP i
Cs per fer fora Guanyem Badalona a Asseguren que el

canvi a Espanya no ha d’interferir en el procés local
V.P.
BADALONA

Els militants van donar
ahir suport al PSC de Badalona perquè tiri endavant la moció de censura
contra l’alcaldessa de Guanyem Badalona, Dolors
Sabaté. Van votar 311 militants, dels aproximadaments 500 que hi ha a la
ciutat, dels quals el 92,6%
ho va fer a favor, segons
van informar ahir al vespre fonts del partit.

El candidat a l’alcaldia,
Àlex Pastor, que compta
amb el suport del PP i Cs,
va dir després de conèixer
l’escrutini que la moció de
censura de Pedro Sànchez
que ha aconseguit fer fora
Mariano Rajoy de la presidència del govern espanyol no té per què interferir en el procés local i que
iniciarà converses en breu
amb la resta de formacions per tirar endavant la
moció de censura.
El PSC va anunciar que

presentaria una moció de
censura contra l’alcaldessa Dolors Sabater després
que el passat 7 de maig
aquesta perdés una qüestió de confiança per aprovar els pressupostos municipals.
El PSC va decidir tirar
endavant la moció de censura tot i que només té
tres regidors al municipi.
Pastor ha insistit per activa i per passiva que si presenta la moció és perquè
Sabater “ha incomplert

Una militant del PSC de Badalona, ahir, en el moment de la votació ■ ACN

García Albiol, que ja ha dit
públicament que pensa
donar suport a la moció i
fins i tot que no té intenció
de reclamar l’alcaldia tot i
que el seu grup del partit
popular té 10 regidors i en
canvi el del PSC únicament en té 3. Aquesta postura del PP s’ha arribat a
veure com un regal enveritat i és per això que el PSC
va decidir sotmetre la
qüestió a l’opinió de la mili-

sistemàticament els pactes”, tant en l’àmbit social
com en la qüestió “identitària” i ha acusat l’alcaldessa d’haver tingut “paralitzada la ciutat”. “El que
fem és mirar per Badalona, que mereix un govern
que només tingui en
compte la ciutat”, va reiterar ahir.
En el camí cap a la presentació de la moció ha estat clau el paper de Xavier

tància, que ahir, tot i el
canvi en el panorama polític espanyol, va decidir donar suport a la moció de
censura contra l’alcaldessa de Guanyem Badalona.
El secretari d’organització del PSC, Salvador
Illa, va defensar ahir la moció de censura perquè, segons ell, Sabater ha “enganyat i traït” perquè ha incomplert els acords que la
van fer alcaldessa. ■

El joc

LOTERÍA NACIONAL

SORTEIG

SORTEIG DEL DIA 2 de juny DEL 2018
Deu sèries de 100.000 bitllets cadascuna

0
NÚMEROS

1
EUROS

NÚMEROS

2
EUROS

NÚMEROS

3
EUROS

NÚMEROS

Llista acumulada de les quantitats que han correspost a cadascuna de les
sis sèries dels números premiats, classificats per la seva xifra final

44
18

Aquests premis caduquen als tres mesos, comptats a partir del dia següent al del sorteig

4
EUROS

NÚMEROS

5
EUROS

NÚMEROS

6
EUROS

NÚMEROS

7
EUROS

NÚMEROS

8
EUROS

NÚMEROS

9
EUROS

NÚMEROS

EUROS

75400.........300 75401.........360 75402.........600 75403.........300 75404.........300 75405.........300 75406.........300 75407.........300 75408.........360 75409.........480
75410.........300 75411.........360 75412.........300 75413.........300 75414.........300 75415.........300 75416.........300 75417.........300 75418.........360 75419.........360
75420.........300 75421.........360 75422.........300 75423.........300 75424.........300 75425.........300 75426.........300 75427.........300 75428.........480 75429.........360
75430.........420 75431.........360 75432.........420 75433.........300 75434.........300 75435.........300 75436.........300 75437.........300 75438.........360 75439.........360
75440.........300 75441.........360 75442.........300 75443.........300 75444.........300 75445.........300 75446.........600 75447.........300 75448.........360 75449.........360
75450.........300 75451.........360 75452.........300 75453.........300 75454.........300 75455.........300 75456.........300 75457.........300 75458.........660 75459.........480
75460.........300 75461.........360 75462.........300 75463.........300 75464.........300 75465.........300 75466.........420 75467.........300 75468.........360 75469.........360
75470.........420 75471.........360 75472.........300 75473.........300 75474.........300 75475.........300 75476.........300 75477.........300 75478.........480 75479.........360
75480.........300 75481.........360 75482.........300 75483.........300 75484.........300 75485.........300 75486.........300 75487.........300 75488....... 5.900
75490....... 5.840

75489.....

120.060

75491.........480 75492.........300 75493.........420 75494.........300 75495.........300 75496.........300 75497.........300 75498.........360 75499.........360

82100.........300 82101.........360 82102.........300 82103.........300 82104.........300 82105.........300 82106.........300 82107.........600 82108...... 10.360 82109.....

600.300

82110...... 10.300 82111.........360 82112.........300 82113.........300 82114.........300 82115.........300 82116.........300 82117.........300 82118.........360 82119.........360
82120.........300 82121.........360 82122.........300 82123.........300 82124.........300 82125.........300 82126.........300 82127.........300 82128.........480 82129.........360
82130.........420 82131.........360 82132.........420 82133.........300 82134.........300 82135.........300 82136.........300 82137.........300 82138.........360 82139.........360
82140.........300 82141.........360 82142.........300 82143.........300 82144.........300 82145.........300 82146.........300 82147.........300 82148.........360 82149.........360
82150.........300 82151.........360 82152.........300 82153.........300 82154.........300 82155.........300 82156.........300 82157.........300 82158.........360 82159.........480
82160.........300 82161.........360 82162.........300 82163.........300 82164.........300 82165.........300 82166.........420 82167.........300 82168.........360 82169.........360
82170.........420 82171.........360 82172.........300 82173.........300 82174.........300 82175.........300 82176.........300 82177.........300 82178.........480 82179.........360
82180.........300 82181.........360 82182.........300 82183.........300 82184.........300 82185.........300 82186.........300 82187.........300 82188.........360 82189.........360
82190.........300 82191.........480 82192.........300 82193.........420 82194.........300 82195.........300 82196.........300 82197.........300 82198.........360 82199.........360

Terminacions

Terminacions

Terminacions

Terminacions

Terminacions

Terminacions

Terminacions

Terminacions

Terminacions

8390....... 1.500

91........ 180

402........ 300

2874....... 1.500

286........ 300

3228....... 1.680

109........ 780

30........ 120

1......... 60

782........ 300

5734....... 1.500

446........ 300

458........ 360

779........ 360

32........ 120

344........ 300

66........ 120

908........ 360

09........ 180

28........ 180

59........ 180

78........ 180

9......... 60

70........ 120

93........ 120

107........ 300

8......... 60

AQUEST SORTEIG ADJUDICA 42.000.000 € EN PREMIS

