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Prioritat: revertir
els danys del
FITES · El nou executiu vol recuperar el control dels Mossos, restablir els
organismes suprimits i les delegacions clausurades, i restaurar els càrrecs
destituïts DINERS · També s’ha d’aixecar la intervenció financera
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En defensa dels
professors del Palau
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El conseller Bargalló, en un acte de suport
als afectats, sosté que s’ha acabat la
intervenció de fora a l’escola catalana

La consellera Jordà, ahir, en la posada en marxa de l’última fase del sistema de reg del canal Algerri-Balaguer ■ ACN

Els consellers van per feina
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El nou govern

D

esprés de set
mesos torna a
haver-hi govern al Palau de la Generalitat i
amb el que ha caigut i
està caient és tot un
èxit. A finals dels anys setanta la ciutadania demanava a Catalunya: “Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia”. Ara, després d’haver passat més
de quaranta anys, la llibertat només la
podem suposar, l’amnistia o indult ara
mateix no és possible i no n’hi pot haver fins que hi hagi una sentència ferma dels polítics que són a la presó. Pel
que fa a l’Estatut d’autonomia, es podrà recuperar quan el govern espanyol elimini del tot la imposició de l’article 155. Davant d’aquest panorama i
tot esperant que el president Torra expliqui les seves intencions aquest dimecres al Parlament de Catalunya,
ara mateix és tot un èxit que hi hagi
un govern efectiu i que Torra, encara
que amb disgust, hagi pogut prescindir de presos i exiliats per superar el
veto. Un tema que serà sempre present al llarg de la legislatura.

Caiguda lliure
Eva Vàzquez

El nou executiu es pot
qualificar com a govern de
transició en espera d’una
definició política més clara
a Catalunya i Espanya
En una situació política normal seria difícil classificar el nou govern de la
Generalitat. Govern tècnic, polític,
transversal, provisional, etcètera. En la
situació que es viu el nou executiu es
pot qualificar com a govern de transició en espera d’una definició política
més clara a Catalunya i Espanya que
doni uns objectius i terminis que a la
força passen tard o d’hora per una
consulta permesa per Espanya a Catalunya sobre el futur català lluny del
que han significat el 9-N i l’1-0.
Totes les persones que formaran
l’actual govern català, amb més o
menys experiència executiva, són ciutadans preparats que no tenen per
objectiu desobeir. Tot apunta que seran consellers que no desobeiran les
lleis actuals. Que, dia a dia, insistiran
força a recuperar el procés, a alliberar
els presos i els exiliats. Però sense
desobeir. Un govern que ha de tenir
clar que el quaranta-nou per cent de
l’independentisme no és suficient i
que allò més important per ampliar-lo
és una bona gestió de cada departament.

La fatiga

H

i ha hagut tantes paraules,
aquest cap de setmana, que
avui només ve de gust callar.
Entre el debat de la moció de censura i
la presa de possessió del govern català,
postergada fins a l’agonia en un bardissar de paraules, ja n’hi hauria prou
per despertar-te l’endemà amb el cap
xarbotat i sense esma per afrontar la
petita treva dominical. Però has de sumar-hi els comentaris de la gent que
et trobes pel carrer, les tertúlies televisives, els titulars llampants dels diaris.
A la feina, em tocava guàrdia, a més a
més. He hagut d’escriure sobre això i
sobre allò, sense forces per posar cap
honorabilitat ni en una cosa ni en l’altra. Encara em sentia marejada per la
retòrica del Congrés i la fatalitat amb
què cada frase culminava amb la silueta d’un penjat. Si no tens una filiació
política que t’obligui a jurar lleialtat a
cap partit que mig et representi, acabes entretingut en detalls anodins
que, més que assossegar-te, contribueixen al vertigen. La freqüència
amb què va ser invocat, per exemple,
com un penjoll miracler, el nom d’Espanya, prement les natges i inflant el

“
El nom
d’Espanya és invocat
inflant el pit, com un
penjoll miracler

pit. “Espanya”, deien l’un rere l’altre, i
ja no era la terra de Machado o Cernuda, allò que veies, ni el mar gallec, ni la
catedral de Burgos, ni els xurros madrilenys, sinó l’esfera celeste, una espècie de noümen, un hàlit que a tot infon la seva majestat flotant i immaculada. Els polítics d’aquí em temo que
sotmeten a una metafísica semblant el
nom de Catalunya, que perd en el marasme patriòtic la seva perfecta olor
de pi i argelaga. El cas és que, durant
la sessió del Congrés, em va tenir fascinada l’impecable uixer que s’acostava a l’estrada a portar el got d’aigua als
oradors. Primer retirava el got del pre-

cedent, que a penes l’havia tocat, sortia fora de camp, i tornava amb un altre got igual de ple que dipositava servicial damunt un tovallonet blanc.
Després desapareixia, com si llisqués.
Quina feina tan fantàstica, anant i venint sense que se’t noti amb una mica
d’aigua a la mà, en un silenci sepulcral. No cal ni tan sols ser útil, perquè
Rajoy, que no va beure ni una gota,
prefereix els caramels: en llepava un
amb la cella caiguda en el moment en
què Sánchez el desafiava teatralment
a dimitir. Alguns ho van interpretar
com una provocació, amb aquelles xucladetes castes amb què feia giravoltar
el caramel a la boca, però la veritat és
que cap adult sap mastegar-ne amb
gràcia, a menys que sigui una stripper.
Per això més aviat inspirava una certa
compassió, la mateixa que també desperta Sánchez cada vegada que s’embarbussa com un estudiant que no
porta apresa la lliçó, o Rivera quan
confon l’autoritat moral amb l’adopció
d’un to de seminarista inexplicablement molt enfadat. No me’n crec cap,
els temo tots, però aquí estem, obligats a escoltar-los un dia rere l’altre.
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Tornem-hi

“
Es fa difícil
pensar que el PSOE
farà ara un ‘reset‘
amb Catalunya

ques i exiliats– hi ha damunt la taula
les peticions de diàleg fetes tant des de
la presidència de la Generalitat com
des de la presidència del govern espanyol. És l’hora de la distensió, s’afirma.
Però caldrà veure com es concretarà,
perquè no s’ha d’oblidar que Pedro
Sánchez arriba a la Moncloa gràcies al
suport de forces molt heterogènies que
només tenien un objectiu comú, fer fora Rajoy. A partir d’aquí tot està obert.

De reüll
U

Cert que a Catalunya no li pot anar pitjor amb Sánchez que amb Rajoy, però
tampoc no està assegurat que li vagi
molt millor vist com ha actuat fins ara.
Es fa difícil pensar que el PSOE farà
ara un reset, i menys quan estarà sotmès, sense pietat, a l’escrutini sistemàtic del PP i Cs, que a la mínima
l’acusaran de pactar amb els independentistes. El conseller d’Economia ha
donat per aixecat el control dels comptes per part del govern espanyol i és
d’esperar, en ares de la distensió, que
el nou executiu de Sánchez no en faci
casus belli d’aquesta qüestió. Sense el
control de la caixa, no es pot recuperar
efectivament l’autogovern. I tampoc
amb presos i preses polítiques i exiliats. L’anormalitat continua, com ho
prova que avui se celebrarà el lliurament del 50è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i el president d’Òmnium no hi serà. Jordi Cuixart complirà
231 dies a la presó.

Les cares de la notícia

Anna Puig

Candidat a l’alcaldia del PSC a Badalona

Obligats a
persistir

Àlex Pastor

na barreja d’emotivitat, institucionalitat i
recuperació de la dignitat. Així va ser la presa de
possessió dels nous consellers del govern català. Un
acte que servia també per fulminar directament molts
mesos d’ignominiós control de la Generalitat des de
Madrid. Gairebé al mateix temps, el socialista Pedro
Sánchez prometia el càrrec de president espanyol. Dos
actes en paral·lel però que, en poc temps, es poden
bifurcar cap a extrems totalment oposats. O potser no.
Qui ho sap? Algun de vostès donaven per fet a principis
de la setmana passada que Mariano
Seria un error Rajoy seria desbancat del govern
no acceptar espanyol? Tenim poca esperança,
molt poca, en l’oferta de diàleg de
la oferta de
Sánchez. Però seria també un gran
diàleg si
error no acceptar-la si finalment es
finalment es produeix. A Catalunya, ens hem
especialitzat a viure girs inesperats
produeix
en la política. Anem de dia històric
en dia històric. A Espanya no hi estan tan avesats, però
que es comencin a entrenar perquè acaben de pujar a la
muntanya russa.
Des d’aquí, des del nostre país, ara ja amb la
maquinària del govern en marxa, estem obligats a
persistir, a recordar cada dia que tenim presos polítics i
exiliats, a executar el mandat del 21-D de caminar cap a
la República i no cap a l’autonomisme, a exigir-nos que
ja no es poden fer més cessions –ja en portem massa– i
a tenir clar que hem de ser intel·ligents, però no covards.
Amb diàleg però amb convenciment.

http://epa.cat/c/5zlixe

Altsasu, una
sentència
polititzada

Pepa Masó / pmaso@elpuntavui.cat @ppamaso

E

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a

EDITORIAL

A la tres
l govern ja està en marxa i té una
ingent tasca per davant. Contràriament a Pedro Sánchez, que
arriba a la Moncloa sense programa,
l’executiu de Quim Torra en té un, i
per ara prioritari, que és refer la desfeta provocada per l’aplicació de l’article
155, això i reactivar setze lleis suspeses pel Constitucional a iniciativa del
govern de Mariano Rajoy. El líder del
PP s’acomiadava divendres de la presidència assegurant que havia deixat Espanya millor del que se l’havia trobat.
No pot dir el mateix el govern, que després de 219 dies de suspensió de l’autogovern s’ha trobat una administració paralitzada per obra i gràcia del
155 votat pel PP, el PSOE i Cs. Molta
feina a fer per recuperar la normalitat.
El mal, asseguren, ja està fet, i els efectes perduraran en el temps. I mentre
s’intenta recuperar la normalitat dins
l’anormalitat que representa el context actual –amb presos i preses políti-

Accedeix als
continguts del web

Regal enverinat?

-+=

El PSC de Badalona, amb tres regidors, ho té tot
de cara per guanyar, amb els vots del PP i Cs, la
moció de censura contra l’alcaldessa, Dolors Sabaté. El PSC sosté que el canvi a Espanya no hi ha
d’interferir, però Àlex Pastor s’arrisca a rebre un
regal enverinat de Xavier García Albiol.
Artista

Frederic Amat

D’esquena al mercat

-+=

Frederic Amat rebrà demà en la Nit del Galerisme
el premi honorífic a la trajectòria artística, però tot
i això assegura que no dansa amb el ritme del
tam-tam del mercat. El premi a la trajectòria galerista serà per a Alejandro Sales, qui, paradoxalment, ha tancat la seva galeria per falta de públic.
Director d’Institucions Penitenciàries

Ángel Yuste

En espera que caigui

-+=

Amb l’arribada de Pedro Sánchez a La Moncloa,
un dels canvis més esperats pel PDeCAT i ERC és
la substitució de l’actual director d’Institucions
Penitenciàries, Ángel Yuste, que ja ocupava
aquest càrrec amb Aznar i es considera responsable de la dispersió dels presos polítics catalans.

La sentència feta pública ahir
per l’Audiencia Nacional sobre el cas de l’enfrontament, en un
bar de la població navarresa d’Altsasu, entre un grup de joves i un altre d’agents de la Guàrdia Civil fora
de servei, demostra que el tribunal
no s’ha pogut deslliurar del caire
polititzat que l’afer ha tingut des del
primer moment. D’entrada, hi ha
l’estranya circumstància que un
cas com aquest s’hagi jutjat a l’alt
tribunal espanyol. Aquesta és una
opinió compartida per molts juristes de prestigi que, des del primer
moment, han trobat fora de lloc
l’acusació de terrorisme que, finalment, va permetre traslladar l’afer
a Madrid i no fer tota la instrucció i
el judici en primera instància de Navarra, com hauria estat el més lògic.
Aquesta consideració del delicte de
terrorisme ha estat l’excusa per cometre una injustícia flagrant, que
com en el cas dels presos polítics
catalans també ha estat motiu de
rebuig arreu, i és la d’haver mantingut gairebé dos anys a la presó tres
dels joves acusats.
Que el tribunal no hagi considerat el delicte de terrorisme és un
alleujament, certament, però la
sentència finalment dictada imposa unes penes molt elevades adduint l’agreujant d’odi cap a la Guàrdia
Civil, un fet gairebé inèdit i que només es pot atribuir a l’esmentada
politització del cas des del primer
moment. De fet, és com si el tribunal no hagués volgut afrontar les
possibles crítiques per una excessiva condemna per terrorisme i hagués buscat en el presumpte odi
cap als agents l’excusa per aplicar
un càstig més elevat. Caldrà veure
ara també què passa amb la situació de llibertat dels joves empresonats i si l’Audiencia Nacional és tan
laxa com ho ha sigut aquesta setmana amb alguns dels condemnats
pel cas Gürtel.
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avui fa...
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A moure’s
L’independentisme convida
l’Estat a moure fitxa. PDeCAT i
ERC insisteixen que la Comissió
de Venècia insta Rajoy a
negociar, però el PP es tanca.

Full de ruta

10
anys

La tercera hora
Tensió PSC-ERC per la tercera
hora de castellà. Ernest
Maragall en retarda un any la
introducció a les escoles
catalanes.

20
anys

Accident de tren
Un tren descarrila, xoca contra
un pont a 200 km/h i provoca
més de 120 morts a Alemanya.
Les causes se sabran la
setmana que ve.

Tribuna

Jaume Vidal

Núria Esponellà

Riure de més
sonoritats

E

l Gat Perich ha
premiat un collectiu, la revista El
Jueves i dues autores:
la humorista gràfica
Flavita Banana i l’actriu Judit Martín. Podria pensar-se en
un gest de correcció política en un moment que hi ha una especial sensibilitat perquè les dones tinguin un espai
paritari en tots els àmbits. Però això no
ens ha de fer pensar que cada cop que
es tria per a un càrrec o es guardona
una dona és un acte de formalitat política, sinó de talent. La tria del premi
Gat Perich, si més no, respon a una
realitat en què l’humor fet per dones
es manifesta molt més en l’àmbit professional –en l’àmbit particular s’ha
mostrat de sempre–. En el cas de l’humor gràfic és especialment evident el
fet que hi ha una allau de joves autores
que han sorgit els darrers anys, moltes
d’elles gràcies a la llibertat que han
proporcionat les xarxes. De publicar a
internet han passat al món del llibre o
de la premsa diària. Aquest és el cas
de Flavita Banana, que penja molts

El Gat Perich ha premiat
Flavita Banana i Judit Martín.
No és un gest políticament
correcte; és la constatació
de la gran i bona presència
de dones humoristes
dels acudits al seu compte d’Instagram. Fan referència al dia a dia, però
des d’una mirada que mostra l’absurditat de molts dels nostres actes. La
mateixa presència protagonista han
aconseguit les dones en el món de
l’humor mediàtic. Judit Martín des de
RAC1 o TV3 interpreta personatges,
com la radiofònica Vane, una mena de
choni que amb les quatre idees que té
clares pot formular més discursos coherents que molts saberuts. Ser filla
de l’Hospitalet de Llobregat dona a
Martín –Vane– un cert pedigrí a l’hora
de fer front a les crítiques dels que no
entenen el saludable ofici de l’humor.
Humor que Martín també ha transmès
amb el Pallapupes, els pallassos que
donen alegria als nens ingressats en
hospitals. Si ara les dones tenen un paper rellevant en l’humor cal no oblidar
que n’hi va haver que van obrir camí.
Flavita Banana podria connectar amb
el treball de la capdavantera Núria
Pompeia i Judit Martín, amb el de Mary
Santpere i d’una altra Vane, o més
aviat Vanessa, Lloll Beltran.

Crear oasis

S

empre m’he sentit orgullosa de
viure en un país integrador, si
se’m permet aquest qualificatiu
genèric, fins i tot confús, que em serveix
per definir una societat on conviuen
multitud de cultures i de llengües d’una
manera absolutament respectuosa.
Sempre hi ha hagut gent que no ha vist
amb bons ulls que aquesta bona entesa
s’hagi aconseguit, en bona part, gràcies
a la immersió lingüística, gent que fins
fa poc ha representat una minoria. Em
veig a finals dels setanta com una adolescent que seguia amb entusiasme illús l’estrena de la democràcia i els debats de TV1 –la mateixa televisió que
ara ha estat denunciada per professionals d’aquesta cadena davant la UE per
manipulació informativa–. Aquella
imatge s’ha esvaït, perquè la vida és canvi constant.
ARA SENTO QUE COMPARTEIXO una situa-

ció difícil amb milers de persones del
meu país i que el camí s’ha tornat tortuós i ple de revolts. Malgrat tot, potser
perquè un dia vaig decidir militar en
l’optimisme, la situació que vivim em

sembla una oportunitat enorme i penso
que és essencial no caure en la trampa
dels insults que trenquen la cohesió social. Darrerament s’han encès totes les
alarmes, no només a l’olla de Twitter sinó dins i fora del Parlament. I això ha coincidit amb campanyes reactives contra
els actes que denuncien la situació dels
presos i exiliats polítics catalans.
EN AQUEST SENTIT, ESTIC D’ACORD

que la
campanya del groc continuï de manera
massiva i continuada però, com suggeria fa dies Toni Soler, és millor que no sigui invasiva. Hi ha prou enginy al país
per buscar fórmules creatives. Darrerament m’ha tocat viure les tensions internes d’un grup de dones que aprecio.
La causa ha estat un vídeo protagonitzat per una de les components més compromeses amb el grup, on es veu com
s’enfronta a gent que clava creus grogues a la platja. La polèmica va provocar
en principi unes quantes baixes i missatges a favor i en contra, alguns rotunds però respectuosos, una proposta
de celebrar taules rodones a l’estil escocès per debatre punts de vista diferents,

i una resposta de la protagonista que explicava com al final hi va haver una encaixada de mans que no va ser gravada.
PER PART NOSTRA, EL PITJOR ENEMIC és fer

judicis previs com els que patim, o la negació a parlar i a escoltar. Si d’alguna cosa em sento responsable és que al meu
entorn creixi la tolerància, encara que
no sempre me’n surti. Repetim cicles,
també a la vida col·lectiva: quan es tanca
una situació en fals, torna a sorgir al cap
d’un temps perquè l’encarem amb més
destresa i, si pot ser, amb la saviesa de
l’experiència viscuda. Cal crear espais
de diàleg, al mateix temps que denunciem la falta de llibertat d’expressió, la
injustícia de la presó preventiva i l’exili
o la campanya de descrèdit que pateix
el professorat del país. Recordo un article periodístic de Trias de Bes en què criticava “el món feliç d’Instagram” perquè
“gairebé ningú hi penja fotografies de
moments dolorosos o tristos”. El dia a
dia és força dur i, pel que fa al núvol
virtual, anem servits. Una mica d’oxigen, ostres, que el món real ja és prou
complicat.

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

Govern
b No m’agrada el nou govern;
no m’agrada perquè ha significat plegar-se a les exigències
il·legals de M. Rajoy i la seva
trepa; perquè és, literalment,
una claudicació; perquè allunya encara més la restitució
dels càrrecs il·legalment destituïts. Dit això em pregunto:
quin govern es podia haver
fet? No ho sé. Es podia continuar sense govern? No ho sé.
Haurien estat operatius els
càrrecs des de l’exili o des de
la presó? Em sembla que no.
Hauria estat millor no nomenar-lo i forçar la situació? No
ho sé però ho dubto. Dit també això, penso que: és el govern que tenim i probablement l’únic que es podia fer;
segur que al president Torra
tampoc no li agrada. És el
nostre govern; és el meu govern; per tant, el que hem de
fer és recolzar-lo en tot i per
tot i empènyer perquè faci tot
el possible per tirar el país en-

davant malgrat la terrible situació. Tinguem clar que
l’enemic de Catalunya no són
ni el nostre president ni el nostre govern. Som on som perquè la gent no hem defallit, no
defallim ara, persistim. És i serà molt dur, però cada dia ho
tenim més a prop.
AGUSTÍ VILELLA
Cambrils (Baix Camp)

On és
la justícia?
b Miro el món i no sé cap a on
anem. Refugiats sense atenció, països en guerra, polítics
corruptes, llocs destrossats
per les dictadures... I jo em
pregunto: on és la justícia? La
justícia no es troba als tribunals, ja s’ha vist. Persones que
l’únic delicte que han comès
és reclamar democràcia estan
a la presó, mentre que altres
involucrades en caixes B n’estan exemptes. No sé on va la
justícia, ni tampoc si existeix.
Però sí que sé que es pot tro-

bar al dia a dia en cada un de
nosaltres. Ja hem vist com
funciona el poder (si es pot dir
que funciona), però que no
ens desuneixi. Que la injustícia
no ens faci perdre la tolerància per aquell que no pensa
com nosaltres, que la injustícia no ens faci creure que el
món està capgirat, sinó que
ens faci mirar al nostre entorn
i dir: què puc fer jo perquè hi
hagi justícia?
MERCÈ ALONSO JUAN-MUNS
Matadepera (Vallès Occidental)

Gràcies, heu estat
uns bons mestres
b Un cop més arriba final de
curs i hem de reavaluar tot el
que hem fet. I un cop feta
aquesta avaluació existeix una
conclusió contundent: he
après molt dels meus alumnes. Ser professor és una de
les feines que més poden desgastar, i això que he treballat
en multitud de llocs. Però dit
això, treballar amb nois i noies

amb un gran optimisme intern, sense contaminació dels
mals hàbits i pensaments dels
adults, treballar amb el futur,
retorna una gratificació que
no és valorable econòmicament. Els meus alumnes
m’han ensenyat com tenir fe
en el món i la humanitat. Els
meus alumnes m’han donat
una vida que no et pots trobar
enlloc, ja que tenen una bateria inesgotable i per convecció
et donen forces per tirar endavant... I podria seguir citant infinits punts pels quals crec important donar-los les gràcies;
gràcies per haver crescut humanament i fer-me’n partícip;
gràcies perquè sé que vosaltres reconstruireu aquest món
amb tanta decadència, convertint-lo en un món ideal; gràcies per haver demostrat novament que tenim potencial
de fer el bé dins nostre; gràcies, en definitiva, perquè sou
els millors mestres!
ANDREU ARBÓ
Lleida
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La frase del dia

“No em sé imaginar quin podria ser el projecte de ciutat
que pactin conjuntament PSC, PP i Cs”
Dolors Sabater, ALCALDESSA DE BADALONA

Tribuna

De set en set

República i cohesió social

Un llaç blau

Anna Carreras

Xavier Ginesta. Periodista i professor de la Universitat de Vic

L

es properes eleccions municipals a
Catalunya fa l’efecte que deixaran
un panorama força diferent al que
hem estat acostumats fins avui. Si bé és
cert que les tendències que marquen les
enquestes a nivell estatal no s’han d’aplicar de forma directe al que pugui passar a
molts municipis, no és menys cert que
ens marquen unes dinàmiques que poden influir (i molt) en els resultats de les
grans àrees metropolitanes del país. En
aquest sentit, no tinc cap mena de dubte
que en aquestes futures municipals començarem a veure ajuntaments pintats
de taronja, per molt que això sigui un cop
al ventre a l’independentisme més arrauxat. Ciutadans començarà a encarar una
etapa de maduresa en política municipal,
que fins ara no havia experimentat, mentre que els partits republicans hauran de
combatre noves narratives, també, als
consistoris.

DE FET, PLANTEJO UN ESCENARI

com
aquest perquè, malauradament, hi ha
qui ha sabut fer el joc als d’Albert Rivera i
començar a dibuixar un país en conflicte
ideal per a formacions polítiques que saben moure’s en l’era de la postveritat i tenen traça en el negoci de les veritats interessades. Diaris pensats a Madrid o encotillats pel règim del 78, espais de televisió
que abracen el populisme o una bona colla de barons que, amb els seus missatges
apocalíptics sobre el futur d’Espanya, no
fan res més que fer de comparsa a qui ja
han encimbellat com el nou Macron espanyol. La culminació: la manera com
s’ha criminalitzat el color groc i s’ha començat a demanar “neutralitat” a l’espai
públic. Una bajanada si hi posem perspectiva, si entenem que l’espai públic per
se és precisament un reflex de la realitat
política i la diversitat del país: des de l’urbanisme, l’arquitectura o l’street art. Però les candidatures locals de Ciutadans
arribaran a les municipals abraçant la
narrativa del conflicte, parlant de trencaments i sabedores que en les darreres

Sísif
Jordi
Soler

eleccions autonòmiques no només van
anar a caçar vots entre els guardians de
l’Íbex-35, sinó als barris populars de
l’àrea metropolitana. L’interclassisme de
Ciutadans apareix com un atribut
d’aquesta formació a bona part de les enquestes que s’han publicat: prop del 27%
de votants es consideren de classe alta,
mentre que una xifra propera (21%)
s’atribueixen al proletariat.
AIXÍ DONCS, QUÈ VOL DIR FER REPÚBLICA

des dels municipis? Parlar de la República des de la plaça de Sant Jaume podria
semblar, fins i tot, fàcil. Barcelona, com a
capital republicana, haurà de tenir un paper essencial a l’hora d’estructurar estratègies paradiplomàtiques per a legitimar
el moviment independentista a nivell internacional. L’alcalde o alcaldessa de
Barcelona pot tenir les portes obertes per
parlar a qualsevol fòrum global. La marca
Barcelona ha de ser ambaixadora de la
República, a la vegada que ha d’atraure
turisme, talent i inversions per a fer de la

“
Els nous
ajuntaments

republicans
s’haurien de
focalitzar en la
creació de benestar
i la reducció de
les desigualtats

capital el motor econòmic d’un nou país.
Però, quan parlem de fer República des
dels municipis crec que apel·lem a un aspecte molt més transversal, social, i que
interpel·la tots i cadascun dels ajuntaments del país: construir un nou país significa trencar la narrativa de la divisió
que alguns, irresponsablement, han volgut imposar. I, aquí, hi trobem la gestió
que es faci de la capital, però també dels
947 municipis restants. Més, si tenim en
compte que d’aquests, més de 700 s’havien compromès amb la celebració del referèndum, amb la democràcia.
EN LES FUTURES MUNICIPALS,

les polítiques de cohesió social esdevenen un vector clau per avançar en la construcció
d’una nova Catalunya-Estat. Amb les singularitats de cada municipi, les seves casuístiques particulars, els nous ajuntaments republicans s’haurien de focalitzar en la creació de benestar i la reducció
de les desigualtats. Cadascun amb el seu
enfocament ideològic –més liberal o més
socialdemòcrata– però l’objectiu de la cohesió social, en un moment que el principal candidat a La Moncloa atia el foc de la
divisió des del neolerrouxisme, hauria
d’interpel·lar tots els republicans. Mentre uns treballessin la narrativa del conflicte ètnic, d’altres haurien de d’assumir
la diversitat com a motor de progrés econòmic i social.

PERQUÈ, EN TENEN CAP DUBTE que fins i tot

als micropobles d’aquest país on Ciutadans pugui fer llista hi haurà qui parlarà
de trencament abans que de crear riquesa i benestar? En tenen cap dubte que el
seu argumentari es transmetrà jeràrquicament, top-down, del headquaters de
Barcelona a tots els racons del Principat?
No oblidem que en política municipal encara estan verds, i això és el principal
avantatge (si es juga estratègicament)
per als qui avui ja han esdevingut els principals baluards de la República: els nostres alcaldes i alcaldesses republicans.

E

n aquesta relació
hi ha poesia. Des
d’abans del primer dia
ja t’imaginava amb un
quimono negre saltant
al teu llit. O potser no.
Potser realment t’has abillat en alguna
vida paral·lela, la del petit comitè, amb
un pijama oriental que em fa volar cap a
conceptes massa tàntrics per fer-los
públics. A l’era dels llaços grocs que encenen la parla i esfondren cadenes, tu
em vas regalar un llaç blau: “Se’l deu haver deixat una nena. He pensat que havia de ser per tu.” M’has fet tornar al
blau. He arribat a veure dracs blaus dins
dels teus ulls verds de gat. Sense drogues. Ara com ara, ets el millor kame hame de la meva vida. La teva energia és el
nostre poder. Sense fer mà de cap estratègia gastada, ens hem seduït fins al
moll de l’os gaudint del gerundi, com fan

L’enamorament és una puta
descàrrega elèctrica
a Orient. Sospiro quan t’escampo el perfum pels llençols. L’enamorament és
una puta descàrrega elèctrica. Somnio
que t’arrenco els tirants d’una queixalada. Cor inquiet, amb tu no m’adormiré
mai. No fa falta que et busqui. Et noto. Hi
ets. Hi ets i em pregunto com t’ho fas
per vampiritzar-me la mirada. Maleïts
espirals. Ets una lliçó d’amor. Una font
d’estímuls. I si qui em fa parlar són les
diòptries de l’enamorament, em nego a
entrar a cap òptica i enllestir la funció.
L’elegància passa pel respecte i el fetitxisme esclata quan m’agafes un turmell a dins d’un taxi. T’he mirat amb els
ulls de dins, i hi he vist muntanyes i fondàries exquisides. Ensenya’t al món! La
neu sempre lliscarà sota els teus peus.
En pots estar tan segur com de l’emoció
que inspira aquest amor escrit. “Un dia
em quedaré”, dius des de l’ampit de la
porta. Vigila que no t’hagi raptat jo
abans. Ets pur instint.
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Els consellers
s’estrenen
amb actes
arreu del país

Jordà va inaugurar
reg a la Noguera
mentre Calvet
visitava Rull i
Bargalló, l’IES Palau

Suport sota la
pluja als
mestres de
l’IES Palau

Centenars de
persones se
solidaritzen amb
els mestres de Sant
Andreu de la Barca

La feina pendent per al
PONTS · El nou executiu afronta la reversió dels danys del 155 i
reitera la crida al diàleg amb Sánchez TUTELA · L’aixecament
de la intervenció financera, primera fita CONTINUÏTAT · Els
consellers establiran contactes regulars amb presos i exiliats
Emili Bella
BARCELONA

Tots els pronunciaments
dels consellers que ahir
mateix van estrenar-se en
els nous càrrecs van tenir
un denominador comú, la
paraula diàleg. Les intencions de Pedro Sánchez
encara són incertes, però
s’albira l’alçament de la
bandera de la recuperació
de parts retallades de l’Estatut, de lleis socials embarrancades al Tribunal
Constitucional i la revisió
del memorial de greuges
que Carles Puigdemont va
entregar al defenestrat
Mariano Rajoy. Part
d’aquesta música és insuficient per a l’independentisme, però el mateix president, Quim Torra, es fixa
com a prioritat recuperar

les 16 lleis catalanes suspeses per l’alt tribunal i
l’aixecament de la intervenció de les finances de la
Generalitat, que és anterior al 155. Un dels homes
forts del flamant executiu,
Pere Aragonès, va avançar
dissabte que avui mateix
acabaria la tutela.
Mentre el diàleg no es
concreta, el govern aborda
la necessitat més peremptòria, a part, és clar, de
l’alliberament dels presos i
el retorn dels exiliats: revertir els efectes perniciosos de l’article 155, del
qual el PSOE és coresponsable juntament amb el
PP i Ciutadans. Malgrat no
poder fer el tradicional
traspàs de carteres, les
conselleres de Cultura, Salut i Agricultura viatjaran
demà a Brussel·les per re-

unir-se amb els seus predecessors, mentre que
tant el nou titular de Territori i Sostenibilitat, Damià
Calvet, com el d’Acció Exterior (ja no s’anomena
Afers Exteriors), Ernest
Maragall, establiran mecanismes de treball i contactes regulars amb Josep
Rull i Raül Romeva, respectivament.
Revertir el 155 passa
per recuperar el control
polític dels Mossos, una
assignatura per a Miquel
Buch. També es restabliran organismes suprimits, delegacions clausurades i es restaurarà el màxim nombre dels 359 càrrecs destituïts, una feina
que ja va començar dissabte amb la primera reunió
del govern. Dijous tindrà
lloc la segona. ■

Vicepresidència i Economia

Desfer-se dels controls del 155
i elaborar el pressupost de 2018
El ministre d’Hisenda va advertir que mantindria els controls de la despesa que va imposar el 2015, però Cristóbal
Montoro és història. La recuperació de l’autogovern permetrà aixecar les mesures extra que tenallen els comptes
de la Generalitat des del setembre del 2017, amb l’excusa de mirar de frenar el referèndum i que van aturar totes
les bestretes del model de finançament que no fossin per
pagar sou, i obligarien a demanar permís per a qualsevol
operació d’endeutament o
modificació pressupostària
dels comptes prorrogats, amb
la pèrdua d’agilitat que això
suposa. La possibilitat de tre-

ballar en l’elaboració d’un nou
pressupost per al 2018 que es
beneficiï del cicle econòmic
expansiu i del relaxament del
límit de despesa serà el fet
més rellevant en l’àmbit de les
competències del renovat Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, al capdavant del qual Pere
Aragonès substitueix Oriol
Junqueras. Després de tancar
el 2017 al 0,56% de nivell de
dèficit, dins del límit del 0,6%,
enguany el llistó encara baixa
més, al 0,4%, fet que tornarà a
fer un esforç de contenció, per
bé que el creixement d’ingressos ha d’ajudar a arribar-hi. El
departament va veure bloquejades al setembre totes les

partides que l’Estat no considerava bàsiques, per un import de 480 milions que al final quedaria rebaixat a 91 arran de les autoritzacions puntuals de l’Estat. Ara el govern
ha de recuperar, teòricament,
la capacitat de distribuir i pagar aquests diners i tots els altres allà on té competències. I
és que el més important és que
recuperarà la iniciativa política, per impulsar per exemple
mesures en aspectes fiscals o
figures impositives, o per poder-se defensar legalment de
mesures del govern estatal
considerades invasives. El
155 va deixar aturats al calaix
projectes de llei que estaven
en tramitació, com el de modi-

Consolidar el desplegament de l’ATC, una de les prioritats ■ O. DURAN

ficació de la llei de caixes d’estalvi, la de les cambres de comerç o la que permetria elaborar un índex de referència per
al lloguer d’habitatges. A més,
al desembre el consell de ministres va fulminar, gairebé
sense explicacions, el projecte
Gestoria, que pretenia centralitzar a l’Agència Tributària de Catalunya el pagament

de tributs estatals i cotitzacions corresponents als ens
públics de la Generalitat, mesura que ara es pensa recuperar. A més de consolidar el
desplegament de l’ATC, el departament ja pensa en altres
accions, com desplegar el codi
tributari o crear en un any un
consorci amb les diputacions.
■ Ò. PALAU
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L’APUNT

Govern ‘efectiu’
abans de la moció
Xavier Miró

El nomenament d’un govern català amb consellers
sense processos judicials oberts era el que demanava
insistentment el PSC des de les eleccions del 21-D. El
govern “viable” que ERC qualificava com a “efectiu”.
Per arribar a aquest punt, JxCat, amb l’acatament dels
republicans, ha intentat la investidura de Puigdemont,
de Sànchez, de Turull, i el nomenament de consellers

l govern
El govern de Quim Torra, dissabte, després
de prendre possessió ■ JUANMA RAMOS

Presidència

en presó preventiva o a l’exili. Després de mesos de
bloqueig, tot ha passat en tres dies. El president Torra
(JxCat) ha nomenat un govern viable a poques hores
d’una moció que el PDeCAT i ERC han votat per fer fora Rajoy i fer president espanyol el socialista Pedro
Sánchez. El primer gest, el primer sacrifici, el fa el govern català. Sense pacte? Sense condicions?

Salut

Sanitat universal, llistes d’espera i atenció primària
El Parlament de Catalunya va
aprovar la llei d’Universalització
de l’Assistència Sanitària el juny
de l’any passat. L’objectiu era
blindar l’accés a la salut pública
als immigrants sense papers ja
que el PP els en va excloure mitjançant un reial decret l’any
2012. El nou govern presidit per
Quim Torra arrenca amb aquesta llei suspesa pel Tribunal Constitucional i no és estrany, doncs,
que el mateix president hagi
avançat ja que un dels compromisos de la nova consellera de
Salut serà precisament blindar
aquesta llei perquè cap immigrant sense papers quedi exclòs
del sistema de salut públic.
Entre les prioritats d’Alba Vergés figuraran també la reducció
de les llistes d’espera. L’anterior
conseller, Antoni Comín, va presentar un ambiciós pla de xoc
que aspirava a rebaixar d’un
50% el temps d’espera tant per a
les proves diagnòstiques com
per a les primeres visites a consultes externes i reduir un 10%
el nombre de pacients que esperen una intervenció quirúrgica.
Aquestes xifres estan molt lluny
d’haver-se complert i tot i que el
departament de Salut ha indicat
que la tendència és positiva, el
cert és que el nombre de persones pendent d’una intervenció a
principis d’any no arribava a
l’1% i que les mobilitzacions ciu-

Protesta al CAP La Granja de Tarragona per les llistes d’espera i la falta de
recursos ■ JUDIT FERNÀNDEZ

tadanes i d’entitats en defensa
de la sanitat pública no han parat de succeir-se.
La nova consellera també haurà de fer front a la demanda del
personal mèdic de salaris dignes, per posar fi a la precarització denunciada pel Col·legi de
Metges i resoldre la situació de
l’Atenció Primària on, tot i existir un pla estratègic, la situació
s’ha agreujat els últims mesos.
En molts CAP ja s’estan donant

hores amb el metge a tres setmanes vista.
La compra o no de l’Hospital
General, el procés de desprivatització de la sanitat pública, veritable cavall de batalla de Comín, continuar implementant
mesures del Pla Nacional d’Urgències o elaborar la tantes vegades anunciada Llei de Salut i Social de Catalunya, seran altres
temes que estaran sobre la taula
de Vergés. ■

CCMA, finançament draconià
Elsa Artadi, que figurava a les travesses per succeir
Carles Puigdemont, agafa protagonisme al govern
de Quim Torra i esdevé un dels pesos pesants de
l’executiu amb l’assumpció també de la tasca de
portaveu, després d’haver estat directora general
de Tributs. D’entrada, sobre la taula hi ha la renovació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), després que el seu president en
funcions, Brauli Duart, hagi estat nomenat secretari general del Departament d’Interior en la primera reunió de l’executiu. Però més enllà de la renovació de la cúpula, que depèn del Parlament, caldrà buscar fórmules per fer front a la retallada imposada pel ministre d’Hisenda sortint, Cristóbal
Montoro, amb l’IVA. Artadi també haurà de gestionar la conflictivitat amb l’Estat i la tímida obertura
al diàleg per part del nou govern socialista espanyol. D’altra banda, pel que fa al món local, ara a
Presidència, hi ha pendent de desenvolupar l’organització del model territorial. Entre les primeres
decisions del nou govern, tal com va prometre
Quim Torra abans de la investidura, hi ha la creació
d’un comissionat per “investigar les conseqüències” d’aplicar l’article 155 de la Constitució. ■

Cultura

Empresa i Coneixement

Sixena, taxa
audiovisual i
pla del teatre,
sobre la taula

Invertir en
indústria i
atraure noves
empreses

El cas Sixena continuarà cremant. Després de
l’assalt policial al Museu de Lleida, hi ha
molts interrogants que
es resoldran els pròxims anys. El més delicat és el que afecta les pintures murals del
MNAC. A més, l’art de la Franja és a punt d’entrar en un procés judicial que pot ser d’infart. Hi
ha moltes altres qüestions per abordar. La conselleria hauria d’activar el Pla Integral del Teatre. Les productores han notat que el buit a Cultura provoca l’endarreriment de subvencions i,
davant el risc dels ajuntaments de no poder fer
front als pagaments, s’han reduït notablement
les gires. Pel que fa al sector audiovisual, el Tribunal Constitucional va tombar la taxa a l’ADSL
l’estiu passat i el sector, de nou al llindar del collapse, demana a Cultura que pagui els ajuts que
provenien d’aquest impost i reclama que es refaci ràpidament la llei i s’aprovi de nou. ■

Després de la marxa de
seus socials d’empreses
que van voler acontentar Madrid i pressionar
el govern català, el revertiment d’aquesta situació hauria de ser
una de les prioritats del departament d’Empresa
i Coneixement, però en tractar-se d’una pressió
més aviat política que no pas econòmica, podria
posar els seus recursos a captar noves seus de
companyies interessades per invertir a Catalunya independentment de quina sigui la situació
política al país. Un altre dels temes cabdals serà
el desplegament del Pacte Nacional per a la Indústria, amb el qual es vol augmentar el pes
d’aquest sector dins l’economia catalana d’un
25% i és una reivindicació tant de les patronals
com dels sindicats, que el van subscriure. La suspensió de la Llei del Comerç pel Tribunal Constitucional també serà una de les qüestions que
haurà de tractar el departament. ■
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Interior

Territori i Sostenibilitat

Les tuneladores de la línia 9 estan aturades ■ Q.P / ARXIU

Reactivar
la línia 9 i
encarar els
nous peatges
El ministre Zoido saludant el comissari Ferran López, que va substituir Josep Lluís Trapero ■ AFP / ARXIU

La delicada tasca de recuperar
el control polític dels Mossos
Un dels reptes que haurà de gestionar amb més mà esquerra el
nou conseller d’Interior, Miquel
Buch, és la recuperació del control polític del cos dels Mossos
d’Esquadra i el desplegament
d’una gestió que retorni aquest
cos de seguretat a una dinàmica
estrictament professional i al
seu punt més alt de prestigi que
va assolir l’agost de l’any passat
després dels atemptats gihadistes de Barcelona i Cambrils.
Des d’abans de l’1 d’octubre, la
tensió política del país s’ha traduït en un increment de tensió
dins del cos, que ha rebut de tots
costats. D’una banda, hi ha hagut crítiques molt dures de les
forces espanyolistes al capteni-

ment policial d’abans de l’aplicació de l’article 155 i, d’una altra
banda, també s’han sentit crítiques del sector independentista
per algunes actuacions al carrer, amb càrregues i violència
policial, quan el cos ja estava sota el control del Ministeri de l’Interior.
La petjada del govern espanyol
dins la conselleria d’Interior ha
estat evident, ja que és dels pocs
departaments de l’administració catalana que durant aquests
set mesos ha tingut la presència
física, directa i constant d’un alt
responsable polític de Madrid.
Per al control d’aquest punt clau
del govern de la Generalitat, el
ministre José Ignacio Zoido va

Polítiques Digitals i
Administració Pública
L’antic Departament
de Governació canvia
de nom i algunes de les
àrees passen a dependre d’altres conselleries, com Afers Religiosos, que penjarà de Justícia, o les polítiques d’habitatge, que assumirà
Territori. Pel que fa a l’àrea de funció pública, es
vol perseverar en la reforma i modernització de
l’administració, amb la introducció de plans per
treballar per objectius i reduir la temporalitat.
En relació a l’habitatge, la voluntat és incrementar el parc públic de lloguer, tant de nova construcció com a partir de cessions. El nomenament de Jordi Puigneró, fins ara secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, evidencia la priorització de l’agenda digital. Tant és així que Polítiques Digitals encapçala el nom del departament. ■

Modernitzar
l’administració amb
òptica digital

designar el secretari general del
seu ministeri, el mallorquí Juan
Antonio Puigserver, que l’endemà mateix de la votació d’investidura de Quim Torra va abandonar el seu despatx a Barcelona
per tornar a Madrid.
Quan sigui nomenat, una de
les primeres decisions que haurà
de prendre el nou director general dels Mossos és si manté la
confiança en el comissari Ferran
López, a qui el govern espanyol
va nomenar en substitució del
represaliat Josep Lluís Trapero.
No és l’única víctima de la purga que ha fet el govern espanyol;
també va ser cessada la directora
de l’Escola de Policia, Annabel
Marcos, per col·laborar amb l’1
d’octubre, i la cap de comunicació dels Mossos, Patrícia Plaja,
per una piulada personal criticant la justícia arran de la sentència de La Manada. ■

Ensenyament
La defensa
del model
d’escola
catalana

Al nou conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, l’espera una legislatura infernal. L’escola
s’ha convertit els últims
mesos en un dels principals focus d’atenció del
govern de l’Estat, sotmès a una forta competència
a càrrec de Ciutadans per veure qui és més bel·ligerant amb el model educatiu català. Els mestres estan encesos per les denúncies d’adoctrinament i,
amb la Generalitat intervinguda, fa mesos que no
hi ha cap contrapès oficial a l’ofensiva de l’Estat. El
model d’escola en català és l’objectiu més llaminer
del PP i Ciutadans, que en la seva cursa pel vot espanyolista poden intentar desballestar-lo. Al davant
trobaran tota la comunitat educativa, que sempre
ha fet pinya amb el govern en aquesta qüestió, però
que, ara que ha pres possessió el nou conseller, li
demanarà comptes en aspectes com l’escola inclusiva, la inversió en educació i els polèmics concerts
a les escoles que segreguen per sexe. ■

La intervenció de la Generalitat ha suposat un
fre en l’estratègia de la
conselleria de Territori
de tornar a engegar la
principal obra pública
impulsada pel govern
català; la construcció del tram central de la línia
9 del metro. Una de les prioritats de la conselleria serà la de reactivar la tramitació d’un crèdit
al Banc Europeu d’Inversions per resoldre els
problemes de finançament del projecte i poder
tirar-lo endavant. El 155 també ha frenat el debat iniciat pel conseller Josep Rull sobre el futur
model de peatges, avançant-se així al progressiu
venciment de les concessions a les autopistes de
finançament. Tornar a avivar aquest debat serà
un dels objectius, com també ho ha de ser reactivar la taula transversal que impulsava les obres
del corredor mediterrani. En l’àmbit del medi
ambient s’haurà de desenvolupar la llei del canvi
climàtic, després que el Tribunal Constitucional
hagi aixecat el vet. ■

Treball, Afers Socials
i Famílies

Un senyor fent els tràmits per demanar la renda ■ A.P.

Cal la Renda
Garantida i la
Pobresa
Energètica

El desplegament de la
Renda Garantida de
Ciutadania,
signada
per la consellera Dolors
Bassa ara fa un any, i els
acords presos en l’anomenat Pla de Pobresa,
seran sens dubte prioritats per al nou departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la
mateixa manera que la llei de pobresa energètica, fruit d’una iniciativa legislativa popular aprovada per unanimitat el juliol del 2015 en benefici
de les persones amb menys recursos i suspesa
pel Tribunal Constitucional a instàncies de Madrid. A banda, la conselleria haurà de vetllar per
la reposició dels drets dels treballadors del sector públic i, dins el marc laboral, els agents socials, entre ells els sindicats i patronal com Pimec, demanen el desenvolupament efectiu del
marc català de relacions laborals, llargament reivindicat. L’accent en l’FP, també pendent. ■
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Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació
Cap al Pacte
Nacional per
a la Política
Alimentària

Teresa Jordà tindrà sobre la taula temes tan
importants com el Pacte Nacional per a la Política Alimentària i de
Desenvolupament Rural i Marítim de Catalunya, que pretén aconseguir el consens amb el
màxim d’agents responsables de la producció i
de tota la cadena alimentària. També el decret
de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes és important perquè vol mantenir l’equilibri entre la viabilitat de les explotacions ramaderes i la qualitat del sòl i les aigües
subterrànies. La Llei d’Espais Agraris, que afavorirà el relleu al sector i pretén activar al màxim el potencial productiu del país o el desplegament del Pla Estratègic dels Agents Rurals són
altres capítols en què s’ha de treballar, com també l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030. ■

Justícia
Recosir ponts
amb la
judicatura i la
fiscalia

El Departament de Justícia s’encarrega de dos
grans àmbits: els tribunals i els serveis penitenciaris. La nova consellera de Justícia, Ester Capella, s’haurà
d’arremangar especialment per recosir ponts
amb els integrants de la carrera judicial i de la
fiscalia, la majoria dels quals es van sentir qüestionats amb la llei de transitorietat jurídica, malgrat que aquesta norma no feia fora ningú als jutjats catalans. Els desnonaments que no paren
d’augmentar, les víctimes del delicte, els menors
víctimes i agressors i tota la ciutadania necessiten un sistema judicial amb més recursos, que
també requereix la implicació dels professionals
i de les dues administracions que comparteixen
personal i recursos. Pel que fa a les presons catalanes, titularitat delegada al govern català des
del 1983, només cal seguir apostant pel model
propi, amb programes avançats i arriscats per
assolir la reinserció dels condemnats. ■

Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència
Recuperar les
delegacions
i reactivar
la memòria

“Els anuncio que procedirem a restablir, consolidar i ampliar la xarxa de les delegacions
del govern a l’exterior.”
El president, Quim Torra, va advertir en el discurs d’investidura que la recuperació del govern
passa per reactivació –i ampliació– de les delegacions que el 155 va eliminar. El govern també
vetllarà perquè els catalans residents a l’exterior “puguin gaudir de la plenitud de drets democràtics i ser preceptors de serveis que el govern
els pugui oferir”, en la línia de la política desenvolupada pel conseller Raül Romeva. Ernest Maragall va anunciar ahir a Rac1 que convocarà el
patronat del consorci del Consell de Diplomàcia
Pública de Catalunya (Diplocat) “per garantir
que l’acció es reprèn amb tots els seus ets i uts”.
El departament també abordarà el repte de reactivar les polítiques de memòria històrica. ■

EL PUNT AVUI
DILLUNS, 4 DE JUNY DEL 2018

Els consellers enceten
l’agenda oficial l’endemà
de la presa de possessió
a Jordà assisteix a l’estrena de l’última fase del reg del canal Algerri-Balaguer
a Calvet visita Rull, i Bargalló va a donar suport als mestres de l’institut El Palau
Redacció
BARCELONA

El nou govern català va encetar l’agenda oficial dels
consellers l’endemà mateix de la presa de possessió al Palau de la Generalitat. Així, ahir la consellera
d’Agricultura, Teresa Jordà; el conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló; el
conseller de Territori, Damià Calvet, i el conseller
de Treball, Chakir el Homrani, van participar en els
primers actes oficials.
Jordà va posar en marxa a Balaguer la darrera fase del reg del canal AlgerriBalaguer. Era la culminació d’un projecte iniciat el
2001 i “llargament esperat a la zona”, en paraules
de la consellera recollides
per l’ACN.
El projecte suposa la incorporació al sistema de
reg del canal de 782,49
hectàrees distribuïdes en
223 parcel·les d’aquesta
zona de secà –el canal Algerri-Balaguer ha de permetre regar unes 8.000
hectàrees amb una dotació de 6.000 metres cúbics d’aigua provinents del
riu Noguera Ribagorçana.
Aquest canal distribueix
aigua per a uns 1.730 regants dels municipis de
Balaguer, Albesa, Algerri,
Castelló de Farfanya, Menàrguens i Torrelameu.
La consellera Jordà defensava ahir l’aposta del
govern per la posada en
marxa del regadiu en zones de secà, perquè “representa el desenvolupament econòmic i social
d’un sector i el reequilibri
territorial”.
El conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, va
voler participar a Sant Andreu de la Barca en l’acte
de suport als mestres denunciats per la Guàrdia
Civil per delictes d’odi a
l’institut El Palau. Organitzat per la plataforma de
famílies 9 del Palau, Bargalló hi va denunciar que,
durant la vigència del 155,

La consellera Jordà, amb l’alcalde de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal ■ ESTELA BUSOMS / ACN

Torra: “Molts països van trigar anys a ser independents”

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

El president Quim Torra iniciarà amb Inés Arrimadas, la
líder de Ciutadans, les converses amb els grups parlamentaris aquesta setmana.
Ho va anunciar en l’entrevista
d’ahir a la nit a TV3, en què va
reconèixer que a l’octubre es
van cometre errors, perquè es
va prometre la independència
i no s’ha assolit. Però va defensar que Catalunya ja està
“en un procés d’independència” i va reafirmar la validesa
de l’1-O i la declaració d’independència. Torra admet que

el seu és un govern autonòmic, però recorda que “molts
països van trigar molts anys”
a ser independents. Va defensar que aquest és un camí cap
a la República en què el govern
català fa un paper executiu,
el Parlament assumeix el debat republicà i els consellers
a Brussel·les “faran una feina
d’internacionalització” que
no es podria fer des d’aquí. En
aquesta línia, el president va
reafirmar que prefereix parlar
d’oportunitats que no pas de
“desobeir” l’ordre constitu-

cional espanyol. Torra reafirmava l’anunci del vicepresident Aragonès que avui es
posa fi a la intervenció financera de la Generalitat que es
va produir al setembre, abans
del 155. També es va comprometre a posar en marxa de
nou totes les delegacions
catalanes a l’estranger: “Les
necessitem i hi tenim dret.”
Per Torra, Pedro Sánchez té
una oportunitat per posar fi
al pòsit “franquista” de l’Estat, per exemple, amb la llei
de memòria històrica.

s’han fet servir “institucions que no tenen competències educatives” amb
l’objectiu “d’actuar contra
l’escola”, i va recordar que
el govern català és l’ens
al qual correspon resoldre
les queixes o denúncies en
l’àmbit educatiu.
El nou conseller de Ter-

ritori, Damià Calvet, va
decidir estrenar el càrrec
visitant el seu antecessor,
Josep Rull, a la presó d’Estremera. “El primer que
hem fet ha estat venir a
Estremera. El seu equip,
els seus amics. I hem parlat de política, del govern.
I hem plorat i hem rigut,

però sobretot ens hem encoratjat a continuar treballant pel país i per treure’ls d’allà”, escrivia posteriorment. Chakir el
Homrani, per la seva banda, va assistir al congrés
organitzat per la Federació Catalana d’Escoltisme
i Guiatge. ■
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Compromís amb El Palau

FESTA · Centenars de persones participen en un acte d’escalf i suport als professors de l’institut de Sant Andreu de la Barca
acusats d’assenyalar fills de guàrdies civils GOVERN · Bargalló diu que el departament “és l’única autoritat educativa”
Virtudes Pérez
SANT ANDREU DE LA BARCA

E

139427-1166853w

scalf i suport. La plataforma 9 del Palau, formada
per diverses famílies de
l’institut El Palau, va organitzar ahir al matí una festa davant de l’ambulatori de Sant Andreu de la Barca. L’objectiu: mostrar la seva solidaritat amb els professors acusats d’haver assenyalat
fills de guàrdies civils l’endemà de
l’1-O i, de passada, defensar “una
educació pública en llibertat”.
La pluja va obligar a retallar els
discursos i no va deixar que el cantant Cesk Freixas muntés l’equip
de so –ho va resoldre cantant a cappella una versió de La cançó de les
balances–, però no va impedir que
els participants –bombers, Som Escola, sindicats, federació de pares,
professors, alumnes i exalumnes–
manifestessin de manera unànime
la seva defensa de l’escola catalana.
Tots van denunciar una idea comuna que s’ha anat reiterant des que
es va saber que havien estat denunciats els professors. El que ha passat
a l’institut El Palau, “amb una falsa
acusació d’adoctrinament”, és un
exemple més de la “campanya de
criminalització de què està sent objecte l’escola catalana”.
Entre el públic hi havia alumnes
i exalumnes, i també alguns dels
professors denunciats. Però no van
sortir a l’escenari. N’hi ha que han
hagut d’agafar la baixa per ansietat, ja que els costa pair la situació.
“Ens hem sentit molt humiliats.
Ens acusen justament del contrari
del que estem fent com a docents”,
comentava un d’aquests mestres,
visiblement afectat. El professor
Josep Lluís de Alcázar, que està

Els assistents a la jornada lúdica i reivindicativa per donar suport als professors de l’institut El Palau no van desistir malgrat la pluja ■ JUANMA RAMOS

fent de portaveu, li donava la raó.
“Fa 20 anys que imparteixo classes
i mai hi ha hagut cap problema.
Internament, no es pot entendre,
però quan veus el tractament que
s’hi està donant fora, entens que
es tracta d’un tema d’estat.”
Els professors asseguren que
s’han sentit sols en aquest viacrucis, però ahir la presència en l’acte
del nou conseller d’Ensenyament,
Josep Bargalló, que va dir que l’institut El Palau havia estat el “símbol
de la repressió contra l’escola”, els
va donar esperances que alguna cosa començava a canviar. Els sindicats van exigir al departament que
acompanyi els docents i que res-

pongui a “les falses acusacions d’incitació a l’odi” i també que “no s’utilitzi políticament l’escola”. Bargalló, que va justificar que no s’hagués
actuat abans al·legant que “fins ara
no hi havia direcció política” a causa del 155, va aprofitar l’acte d’ahir
per fer públic el compromís del govern i rebutjar qualsevol intromissió exterior. “El Departament d’Ensenyament és l’única autoritat educativa a Catalunya. Defensarà els
mestres i el professorat”, va subratllar el conseller després d’afirmar
amb fermesa que “s’ha acabat que
des de fora de la comunitat educativa es vulgui intervenir”.
La plataforma 9 del Palau pensa

Manifestació
el 10 de juny
Seguint amb les activitats de suport als
mestres denunciats
i en contra de la instrumentalització de
l’escola, totes les institucions educatives
han convocat una
manifestació de protesta per al diumenge 10 de juny a les
12 del migdia a la plaça Urquinaona.

continuar la lluita. “El que volem és
que el tema es recondueixi cap a la
via administrativa. Entenem totes
les famílies, però no compartim
que es porti els professors a judici
sense abans haver presentat ni una
queixa a direcció”, comentava una
de les mares de la plataforma.
Un alumne, que va preferir no
identificar-se, va lamentar que
“s’hagi instrumentalitzat” el tema.
A l’institut, hi van 70 o 80 famílies
de guàrdies civils i només sis han
presentat denúncia. “L’ambient
abans era de normalitat. I fins i tot
ara, excepte els dies que ve alguna
televisió. Les càmeres se situen a la
porta i tot s’altera.” ■
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L’alcaldessa de Badalona
demana al PSC que
reconsideri la censura
a Sabater es pregunta si els militants socialistes que van votar en la consulta

interna “són conscients que caldrà pactar amb Ciutadans i amb el PP”
Redacció
BADALONA

Actuació del raper Valtònyc en el festival Strenes de Girona,
a l’abril ■ MANEL LLADÓ

Valtònyc, a punt
de posar-se en
mans d’un jutge
a El seu advocat avança que s’entregarà

aviat a la justícia del país on s’ha exiliat
PALMA

Una militant del PSC de Badalona, votant dissabte ■ ACN

Es dona la circumstància que el PP regala als socialistes el govern de Badalona en un moment en què
el PSOE ha expulsat Mariano Rajoy de La Moncloa
i quan falta menys d’un
any per a les eleccions
municipals, fet que Sabater troba “incomprensible”. El líder popular, Xavier García Albiol, no ha
amagat mai que la seva intenció és recuperar l’alcal-

MUTUAM, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A QUOTA FIXA
CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Per acord de la Junta de Govern de la Mutualitat en sessió celebrada el dia 23 de març
de 2018, es convoca l’Assemblea General Ordinària de l’Entitat a celebrar el proper dia
27 de juny de 2018, a les 12:00 hores en primera convocatòria i, en cas de no existir
quòrum suficient, es celebraria en segona convocatòria en els mateixos lloc i dia, a les
13:00 hores, a la ciutat de Barcelona, passeig de Gràcia, 68, Edifici Hotel Majestic,
amb el següent Ordre del Dia:
1. Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals individuals i consolidats (Memòria, Balanç i Compte de Pèrdues i Guanys, estat de Canvis en el Patrimoni Net, estat
de Fluxos d’Efectiu) i Informe de Gestió, de l’exercici tancat a 31 de desembre 2017. Informe de la Comissió de Control. Aplicació de l’excedent.
2. Examen i aprovació, si escau, dels Pressupostos per al 2018.
3. Examen i aprovació, si escau, de la gestió de la Junta de Govern.
4. Informe del Defensor del Mutualista.
5. Nomenament de tres Mutualistes-Interventors per a l’aprovació i firma de l’acta de
l’Assemblea.
6. Delegació de facultats per a l’execució dels anteriors acords.
7. Precs i preguntes.
D’acord amb el que preveu l’article 17 c) dels Estatuts Socials, es troba a disposició
dels senyors Mutualistes, en el domicili social i dins de l’horari d’oficina establert, la documentació relativa als punts a tractar d’acord amb l’Ordre del Dia i informes pertinents. Els senyors mutualistes podran demanar per escrit a la Junta Directiva les explicacions i aclariments que considerin convenients perquè els siguin contestats en l’Assemblea.
Barcelona, 23 de març de 2018. El president de la Junta de Govern.

dia badalonina i, després
del fracàs en les eleccions
al Parlament, amb l’històric mal resultat de quatre
diputats, tornarà a ser
candidat a les municipals
de l’any vinent.
Sabater va voler recordar que el 67% dels badalonins aproven la seva gestió i que els socialistes han
donat suport a moltes polítiques del seu govern. Álex
Pastor es perfila com el

pròxim alcalde. Té de
temps fins dijous abans
no expiri el termini per
presentar una alternativa
a Sabater. Els socialistes
han expressat incomoditat quan l’alcaldessa s’ha
manifestat contrària a
l’existència de presos polítics i quan va fomentar
que tota la ciutadania de
Badalona s’expressés sobre el futur del país en el
referèndum de l’1-O. ■

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
GRABADOS ARJONA E HIJOS, S.L.
El administrador único de la sociedad Grabados Arjona e Hijos, S.L. ha acordado, con fecha 1 de
junio de 2018, convocar Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en
Badalona, c/ Planeta Mart, nº 9, 08914, el próximo día 25 de junio de 2018, a las 12:00 h, en 1ª
convocatoria y, en caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a
la misma hora, en 2ª convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta y nombramiento de Presidente y Secretario.
Segundo.- Modificación de los Estatutos-Remuneración Administrador.
Tercero.- Modificación de los Estatutos-Convocatoria Juntas.
Cuarto.- Aprobación cuentas anuales y Propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al
ejercicio 2016.
Quinto.- Aprobación cuentas anuales y Propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al
ejercicio 2017.
Sexto.- Delegación facultades para elevación a público de acuerdos Junta General Extraordinaria.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.
Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los socios
que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que
asiste a todos los socios de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, corresponde a todos los socios
el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como de pedir su entrega o envío gratuitos.
Badalona, 1 de junio de 2018.
El Administrador Único de la Sociedad, D. Ramon Arjona Hernández
184837-1189505L

El raper Valtònyc s’entregarà de manera imminent a les autoritats judicials del país on s’ha exiliat, segons publicava ahir
el Diario de Mallorca citant el seu advocat, Gonzalo Boye, com a font. El
raper pretén “sortir de la
clandestinitat”, assegura
Boye.
La defensa ultima un
recurs davant del Tribunal de Drets Humans contra la condemna de tres
anys i mig de presó que
pesa sobre ell per les lletres de les seves cançons.
S’estima que Josep Miquel Arenas, conegut ar-

tísticament com a Valtònyc, podria ser a Bèlgica,
però el seu parador no
s’ha confirmat. Boye, que
és també avocat de Carles
Puigdemont, va rebutjar
aclarir en quin país es troba Valtònyc “per respecte
a aquestes mateixes autoritats judicials”.
El raper confia que la
justícia rebutgi l’extradició a l’Estat espanyol, on
l’han condemnat per enaltiment del terrorisme,
injúries i amenaces al rei.
Es va exiliar el 23 de maig,
quan estava a punt d’expirar el termini de deu
dies per entrar a la presó.
Poc abans va piular que
no ho posaria fàcil a la policia. ■
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L’alcaldessa de Badalona,
Dolors Sabater, demana
al PSC de la ciutat que reflexioni abans de fer “un
pas en fals” amb una moció de censura que tindrà
“conseqüències greus a
curt, mitjà i llarg termini”
per als badalonins. “Estic
preocupada, però demano
calma, perquè els partits
encara s’han de posar
d’acord”, va assegurar la
dirigent de Guanyem Badalona en Comú en una
entrevista a TV3.
Sabater va avisar que la
decisió dels 311 militants
del PSC de la ciutat que
van votar en una consulta
interna que va donar llum
verd a la censura –amb un
92,8% de sís i una participació del 53,34%– implicarà acords amb els populars i amb els representants locals del partit taronja. “No sé si tots els
militants del PSC que han
votat són conscients que
caldrà pactar amb Ciutadans i amb el PP”, va reflexionar. “No em sé imaginar, per molt que m’hi esforci, quin podria ser el
projecte de ciutat que pactin conjuntament el PSC,
el PP i Ciutadans”, hi va
afegir l’alcaldessa.

Aprovació inicial de l’establiment del Servei públic municipal d’Informació
i Atenció a les Dones (SIAD)
Aprovat inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament del Masnou, en sessió celebrada el 17 de maig
de 2018, l’expedient d’aprovació inicial de l’establiment del Servei públic municipal d’Informació i
Atenció a les Dones (SIAD) se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, a fi que
s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació “El Masnou Viu” i al tauler
d’edictes electrònic de l’Ajuntament, de conformitat amb el que determina l’art. 178.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, a l’objecte que tots els que es considerin interessats per l’aprovació de l’esmentat expedient puguin formular, per escrit, les al·legacions o observacions que estimin oportunes, acompanyades dels documents que les justifiquin.
El termini d’informació pública començarà a comptar l’endemà del dia de la publicació de l’anunci
al BOPB.
En el supòsit que no es produeixin reclamacions de cap mena, l’esmentat establiment del Servei
públic municipal d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), així com la memòria justificativa, el
projecte i el reglament adjunts, es consideraran aprovats definitivament a tots els efectes sense
necessitat de cap tràmit ulterior.
L’expedient es podrà consultar al departament d’Acció Social de l’Ajuntament del Masnou, situat
a les dependències del carrer Roger de Flor, número 23 del Masnou (Barcelona, 08320), de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores, i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.
El Masnou, 24 de maig de 2018
L’alcalde, Jaume Oliveras Maristany
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Institucions Penitenciàries
afrontarà un cop de volant

aEl PDeCAT i ERC esperen l’adeu imminent del polèmic Ángel Yuste i que els presos puguin optar a
l’acostament a El director de presons de Rajoy i Aznar destaca per la mà dura i l’aval a la dispersió
David Portabella
MADRID

L’expulsió de Mariano Rajoy de La Moncloa amb
una moció de censura
eclipsa l’adeu de 1.300 alts
càrrecs col·locats a l’administració pel PP des del
2011, però hi ha un acomiadament que desperta
entusiasme al PDeCAT i a
ERC: el del secretari general d’Institucions Penitenciàries, Ángel Yuste. Després de ser ja el director de
les presons del 1996 al
2004 amb José María Aznar, Yuste va ser rescatat
per Rajoy per ser també el
seu director d’Institucions
Penitenciàries a les ordres
del ministre de l’Interior,
Juan Ignacio Zoido. Arran
dels
empresonaments
tant de Jordi Sànchez i de
Jordi Cuixart com de la
presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, i dels
consellers, Yuste s’ha caracteritzat per l’aval a la
dispersió dels presos catalans i per una mà dura que
el PDeCAT i ERC esperen
oblidar aviat amb el nou
director de les presons que
nomeni el futur ministre
de l’Interior del president
espanyol, Pedro Sánchez.
Yuste, de 61 anys, és un
llicenciat en dret i diplomat en criminologia que,
sent ja jurista del cos tècnic d’Institucions Penitenciàries, va ser destinat

Un senyal viari a la C-66, a Bordils, recorda la dispersió de presos a Soto del Real, Alcalá-Meco i Estremera ■ GISELA PLADEVEYA

a Barcelona abans de ser
subdirector general de
Gestió Penitenciària el
1991 amb Felipe González
de president. L’ascens li
arribaria amb Aznar, que
el va fer cap de les presons
sota tres ministres de l’Interior: Jaime Mayor Oreja,
Rajoy i Ángel Acebes.
Penja o refusa trucades
Tot i la seva gestió de casos
durs en la lluita contra
ETA com el llarg segrest
d’Ortega Lara i el crim de
Miguel Ángel Blanco, Yus-

te va exhibir mà esquerra
en l’acostament de presos
etarres decidit per Aznar
en la treva de Lizarra. Però
l’alt càrrec que han trobat
els diputats i senadors del
PDeCAT i d’ERC quan
l’han contactat arran de
tenir companys a presons
de Madrid és un home “xulesc” capaç de penjar una
trucada sense acomiadarse o de no posar-se al telèfon, segons confessen
fonts parlamentàries.
L’actitud inflexible de
Yuste amb la situació dels

Fitxat per Aguirre de 2004 a 2011

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

El pas a l’oposició comporta
l’acomiadament de càrrecs
del partit desallotjat i això li
succeirà al secretari general
d’Institucions Penitenciàries,
Ángel Yuste. Quan el PP va
perdre La Moncloa el març
del 2004 per la gestió dels
atemptats de l’11-M, Yuste,
que ja era el responsable de
les presons, va ser cessat.
Amb Rodríguez Zapatero,
Institucions Penitenciàries va

recaure en Mercedes Gallizo.
Però Yuste no va passar a
l’atur. Afí a l’òrbita ideològica
de la FAES, Yuste va ser fitxat
per Esperanza Aguirre a Madrid com a director general de
Transports o director general
de Planificació, Infraestructures i Equipaments Sanitaris.
Com a cap de les presos amb
Rajoy, Yuste ha afrontat una
imputació recent per col·locar-hi personal a dit.

presos polítics –en afers
com les visites– contrasta
amb el tarannà de Zoido i
del seu secretari d’Estat
de Seguretat, José Antonio Nieto, que tenien un
discurs públic dur contra
l’independentisme però
amb un fil obert amb diputats i senadors del PDeCAT i d’ERC. El problema,
segons aquests electes, és
que sovint Zoido desviava
la gestió final a Yuste, immune a tot i que feia grolleries com no agafar trucades ni tornar-les.
Patiment dels familiars
En les converses prèvies a
la moció de censura que el
PDeCAT i ERC han tingut
amb el secretari d’organització del PSOE, José Luis
Ábalos, els independentistes han posat sobre la taula el neguit per la situació
dels presos preventius i
dels familiars que han de
fer 600 quilòmetres i després llogar un cotxe a Atocha o a Barajas per fer un
recorregut addicional fins
a Alcalá-Meco (de 40 quilòmetres), Soto del Real (50
quilòmetres) o Estremera
(78 quilòmetres). Yuste,
avalat sempre per la tesi
del jutge Pablo Llarena, ha
sigut inflexible a aquest
patiment dels familiars.
La mà dura de Yuste va
recaure també sobre el
funcionari d’Estremera
José Ángel Hidalgo, a qui
se li va obrir una información previa –pas previ a
l’expedient de sanció–
després de relatar en un
article –Los gatos de Estremera, a Ctxt– la “vergonya” de veure els polítics
catalans al penal on treballa. Hidalgo va ser citat a la
seu d’Institucions Penitenciàries, al carrer Alcalá
de Madrid, per explicar el
seu article metafòric per
ordre de Yuste. ■
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OPINIÓ

Montse Bassa

Germana de Dolors Bassa

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

Carme Forcadell i Dolors Bassa, a la seva arribada al Tribunal Suprem, el mes de març passat ■ ARXIU

Jornada de convivència
a Alcalá-Meco
A

parquem el cotxe de lloguer a
dos quarts de quatre al lloc de
sempre. I com sempre, deixem
el mòbil i la cartera a la consigna. I ja
ens avisen que res d’entrar fulls, ni llibreta, ni fotos. Ens identifiquem, passem el lector d’empremta i avancem
cap a un passadís on hi ha el segon
control abans d’arribar a la sala d’espera. Avui, a diferència d’altres dies,
els familiars s’esperen en silenci.
Es respiren més nervis que pressa.
I és que és una jornada de convivència, una mena de portes obertes,
d’unes tres hores de durada, que només es fa en aquesta presó, i amb les
internes del mòdul del respecte, el
mòdul de la presidenta Carme Forcadell i la consellera Dolors Bassa.
A les quatre, tots junts travessem
un llarg pati seguint el mur de la presó
d’homes. Avui no criden. Em fixo en
tres pilotes abandonades que han caigut darrere els filferros. Entrem a les
instal·lacions de les internes. Tornem
a passar un control i, ara sí, avancem
cap a una zona nova per a mi. Un pati
on ens hi espera la direcció del centre
per donar-nos la benvinguda. M’he
quedat en un costat i em decideixo a
observar les expressions dels familiars. Tinc gravades les seves cares.
M’entra molta tristesa veient la cara
del marit de la presidenta entre els
que escoltem, i el seu fill i el meu nebot, en Bep. I no és fins avui, és a dir
l’endemà, que començo a pair la duresa del que he viscut i del que vivim.
Tots fem el cor fort fins arribar a

una sala d’actes. I ara sí, allà tots ens
afanyem perquè elles ens estan esperant a peu dret. Abraçades fortes,
molt fortes. I ja no ens deixarem anar
fins al cap de tres hores.
Surt a l’escenari una interna, una
noia basca, i llegeix molt bé un text
que s’havia preparat per agrair-nos la
visita fins que, al darrer paràgraf, se li
trenca la veu. I em fixo novament en
els familiars: tots, absolutament tots,
estem tocant les nostres internes
amb els ulls molls. I comencem la visita guiada: el taller de costura, el poliesportiu, l’economat, la biblioteca, el
—————————————————————————————————————————————

Per la finestra només s’hi
veu un mur i filferros,
però a les parets la Dolors
s’hi va enganxar postals
—————————————————————————————————————————————

menjador… La Carme i la Dolors ens
ensenyen el lloc que els han assignat;
sempre és el mateix. Ens fa gràcia un
rètol que indica quina taula és la primera que podrà aixecar-se del torn
mentre les altres s’esperen en silenci.
I comenten com de contentes estan
les que els toca sortir primer, perquè
guanyen temps abans no et tanquin a
la cel·la al cap de mitja hora. Per això
roda el cartellet.
I arriba el moment esperat. Disposem de deu minuts per estar a la cella amb les nostres. I ara sí veig l’espai
que havia imaginat tantes vegades.
M’ha impressionat. Molt petita i vella.

Per la finestra només s’hi veu un mur i
filferros, però a les parets la Dolors
s’hi va enganxar postals, aquarel·les i
fotografies, amb pasta de dents, per
posar-hi una mica de color. I al costat
del coixí hi té les nostres cares per
dir-nos bon dia i bona nit cada dia. No
he gosat estirar-me a la llitera de ferro. “Vayan saliendo” és el que he sentit per un altaveu instal·lat a l’interior
del “chabolo”. I es tanca la porta, també de ferro. He escoltat el soroll que
fa, el soroll que no la deixava dormir
el mes de desembre quan va sortir,
soroll que ja ha sentit, ara que fa un
centenar de dies del seu empresonament, quatre-cents cops.
Passem tots a un espai comú on
les internes ens mostren els seus treballs manuals. Allà hi ha xineses i sudamericanes que ens miren perquè
elles no tenen familiars per agafar-se
de la mà com nosaltres.
I ja mirant el rellotge veiem que ens
queda poc. Compartim una taula tots
sis, la Carme, en Bernat i el seu fill, la
Dolors, en Bep i jo. I ens expliquem coses nostres. Trec el tema de la neta per
fer-los somriure i m’equivoco, l’enyora
massa. Canviem ràpidament de tema,
però just després hem de marxar.
Abraçades i petons. I llàgrimes.
Ara els familiars restem sols en un
pati on el director va cridant els nostres noms, amb molta calma, d’un en
un per ordre alfabètic, i ens retornen el
DNI. Esperem tots en silenci i també
marxem amb silenci sabent que avui
passaran una mala nit.
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