El govern atura la Enèsima operació
liquidació del
policial per l’1-O,
Diplocat pel 155
ara pel cens usat
L’executiu aprova analitzar el futur de
l’ens i a més Torra planteja intentar que
Sánchez dialogui sobre autodeterminació

181870-1189604T

P6-8

El jutjat número 13 ordena escorcolls al
CTTI, Mediapro i Economia, i interroguen
el cap de gabinet tècnic de la conselleria

1,20€

Edició de Lleida
DIMECRES · 13 de juny del 2018. Any XLIII. Núm. 14666 - AVUI / Any XL. Núm. 13536 - EL PUNT
P20

EUROPA-MÓN

Urdangarin, a la
porta de la presó
SENTÈNCIA · El Suprem rebaixa la condemna al cunyat del rei Felip VI
a cinc anys i deu mesos i l’Audiència de Palma el cita avui
INFANTA · La sanció a Cristina de Borbó també s’ha reduït, a la meitat
EUROPA-MÓN

P20-21

Europa-Món

P21

Sánchez també posa
una dona a la fiscalia
de l’Estat
Tria la fiscal en cap de
Sevilla, María José Segarra
Cultura-Espectacles

El líder nord-coreà, Kim Jong-un, i el president dels EUA, Donald Trump, en una expressiva encaixada de mans ■ AFP

Una cimera que fa història
Kim Jong-un i Trump inicien la distensió a la península de Corea
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Joan Antoni Poch

Les paraules
de Borrell

F

a pocs dies, el nou
ministre d’Exteriors, Josep Borrell,
vaticinava que Catalunya es trobava “a
prop d’un enfrontament civil”. Si bé tot seguit va matisar
que un “enfrontament” no era el mateix que una “guerra”, és evident que
les seves paraules pretenen traslladar
la imatge d’una societat que és incapaç de gestionar de forma correcta les
seves diferències i amenaça dur-les
fins al límit. És prou conegut que Borrell no destaca precisament per la seva
moderació. Per donar-ne exemple, només cal recordar la seva intervenció en
la darrera campanya electoral, quan va
qualificar la societat catalana com a
“ferida” pel senzill fet que un percentatge que ell mateix situava “en el 40 i
tant per cent” estava convençuda
“amb raó o sense, que li aniria millor
fora d’Espanya”. Es fa difícil imaginar
que qualsevol persona (tingui la ideologia que tingui) pugui qualificar la seva societat com a malalta pel senzill fet
de no compartir el seu projecte de

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Estaria bé que ara que té
responsabilitats públiques
Josep Borrell cerqués
fórmules per apaivagar els
ànims i cercar solucions
país. Qui escriu aquestes línies ha estat anys i panys convivint en un país situat en l’autonomisme i mai no se li
hauria acudit qualificar que la majoria
de la gent estava malalta, ni tan sols
que estava equivocada o no tenia raó.
Els polítics haurien de contribuir a
normalitzar els debats ideològics; i, en
tot cas, a cercar els instruments idonis
per resoldre’ls quan han arribat a una
situació d’enquistament. En comptes
d’oferir-se per “desinfectar” el seu país
o vaticinar “un enfrontament civil”,
doncs, estaria bé que, ara que té responsabilitats públiques, Borrell cerqués fórmules per apaivagar els ànims
i cercar solucions. Li proposo tres receptes que passen per la democràcia i
el sentit comú: en primer lloc, que cerqui una solució pel que fa als presos i
exiliats; en segon lloc, que doni la paraula a la ciutadania i convoqui un referèndum, tal i com permet la Constitució i com defensava el PSC el 2012; i,
finalment, que mesuri les seves paraules i normalitzi un debat que hauria de
ser perfectament assumible en un país
madur. És així de senzill.

Amanida russa

D

oncs sí, els russos mengen amanida russa. Ensaladilla, que
diem en català. La tenen reglamentada d’una altra manera. A les patates hi afegeixen fumats, pollastre filat o verdures del temps: mongetes,
pèsols, bolets de totes les menes... Els
russos reverencien els bolets. La maionesa queda descartada. Consumeixen l’amanida en sec o ruixada amb
un oli pàl·lid i insípid com l’aigua. A la
ciutat burgesa de Iaroslav vaig entrar
en una botiga que només venia olis i
vinagres italians. No hi vaig veure cap
client, tot i que el taulell era atès per
dues dones. Potser més tard del matí
el negoci s’anima i en surt una vinagreta. “De vegades l’amanim amb
quètxup”, em diu la guia. Si les patates, base també del vodka, van ser introduïdes a Rússia després del descobriment d’Amèrica, el quètxup ho va
ser amb el segon descobriment del mateix continent, quan el Mur que n’impedia la visió va caure. Hi ha més
anuncis de Pepsi-Cola que de Coca-Cola. Els americans, que tot ho calculen,
devien crear la Pepsi-Cola, menys simbòlicament capitalista, pensant en els

“
Entre el primer
plat i el segon,
sempre una sopa o
un brou

russos quan deixessin de ser soviètics.
També mengen bistec rus, que és el
nom amb què a Catalunya sempre havíem conegut les hamburgueses. Carn
picada. Tot ho piquen, tot ho esmicolen, i això que semblen equipats amb
bones dents. Entre l’amanida russa i el
plat fort, sempre un brou de pollastre,
de remolatxa o de bolets amb una bola
de mató agre... Potser perquè no en
soc gaire partidari, considero que qui
menja sopes ha de ser bona persona.
Els russos, els russos de carrer, metro
i pis d’una sola habitació, ho han de
ser molt per haver suportat tantes calamitats històriques. Navegant per un

canal de Sant Petersburg ens van ensenyar l’antic palau dels Strogonof.
“Aquí, un cuiner que va haver d’allargar el plat de carn davant uns convidats imprevistos es va inventar l’elaboració que du el nom del seu amo.”
La Rússia turística és molt partidària d’introduir els visitants a les esglésies. Si de fora totes s’assemblen, de
dins són idèntiques: sempre les mateixes icones d’origen medieval. Van entrar als segles XVIII i XIX, i els decoradors encara insistien en la imatgeria
de quan no havien arribat les patates.
A Rússia, Sert hauria pintat la catedral de Vic com el mestre de Taüll. En
quedo embafat, em sento iconoclasta.
Un Malevitx, un Kandinski, si us plau.
Si de conèixer un país es tracta, per
què els turistes, a Rússia i arreu, no
són convidats a visitar escoles, ajuntaments, centres de treball o les cases de
la gent? En la navegació fluvial de
Sant Petersburg a Moscou vam superar una vintena de rescloses. L’exhibició d’enginyeria hidràulica em va admirar més, perdonin, que sant Pere
amb les claus de les portes del Regne o
Moisès travessant el mar Roig.
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Finestres d’oportunitat

D

“
No es pot pas
negar que

l’expressió ha fet
fortuna. I que és tan
bonica com
inconcreta
ta i tothom parla de les famoses finestres d’oportunitats. En va parlar el
president Quim Torra tan bon punt va
ser investir i el terme ha fet fortuna.
Sembla que en un moment o altre tindrem finestres d’oportunitat que aniran molt bé. Ja hi ha qui ha dit que la
moció de censura que ha dut Sánchez
al govern espanyol obre “una finestra

De reüll
Anna Serrano

d’oportunitats” per a Catalunya; hi ha
qui ha dit que el judici que hi haurà a
la tardor per l’1-O serà “una finestra
d’oportunitats” per explicar (per tornar a explicar, vaja) el cas català a Europa, i he sentit algun flamant conseller explicant que caldrà aprofitar “les
finestres d’oportunitats” per continuar fent passes endavant. I sentia
ahir com, després de la reunió amb el
president Quim Torra, els republicans
Sergi Sabrià i Anna Caula explicaven
ells mateixos que durant la trobada
havien defensat “la necessitat de trobar una nova finestra d’oportunitat”
per arribar a la independència. I jo em
pregunto: i aquest és el nou full de ruta? Esperar les finestres d’oportunitats? I si és així: vindran soles? L’atzar
ens les durà? Cauran del cel? Les provocarem? Les estan planificant? Xuten la pilota endavant? L’expressió, no
els ho negaré pas, és molt bonica; potser tant com inconcreta.

Les cares de la notícia
MINISTRE D’INTERIOR ITALIÀ

Matteo Salvini

El patró

Insolidaritat i cinisme

E

l primer cop vam pensar que potser, i només potser,
era una casualitat. Una coincidència, sense més.
Però es tracta d’un patró que s’ha anat repetint els
darrers mesos: cada cop que s’espera una novetat
judicial important a l’Estat espanyol, hi ha un escorcoll o
una detenció relacionada amb el procés
independentista. Dels molts exemples, tres. El 24 de
gener l’admissió del popular Ricardo Costa que el partit
es finançava amb diner negre a València va anar en
paral·lel als registres que la Guàrdia Civil va fer a les seus
d’Òmnium Cultural i de l’ANC a la
No hi ha prou recerca de correus sobre l’1-O. La
escorcolls per unitat de delinqüència econòmica
de la Policía Nacional i la fiscalia
tapar que
anticorrupció entraven a la
s’ha rebaixat Diputació de Barcelona en una
la condemna macrooperació contra el
a Urdangarin desviament de fons el 24 de maig,
dia que es feia pública la sentència
de la primera època de la trama Gürtel. I l’últim cas, ahir.
El Suprem feia pública la resolució del recurs de
cassació del cas Nóos en el mateix moment en què una
nova operació policial portava a registrar, un cop més, la
seu del Departament d’Economia, el CTTI i Mediapro.
No hi ha prou escorcolls per dissimular que el
Suprem ha rebaixat en cinc mesos la condemna a Iñaki
Urdangarin, cunyat reial que, tot i això, queda a les
portes d’ingressar a la presó. Com tampoc n’hi havia per
a la sentència que condemna el PP per corrupció.
Descobert el fangar, no hi ha qui el tapi.

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/4ku49h

EDITORIAL

A la tres
e tant en tant a la política es posa de moda una expressió i de
sobte te la trobes arreu. Va passar temps enrere amb el terme escenificar. Tot s’havia d’escenificar. Dos
grups parlamentaris feien una reunió
i, un cop arribats a algun acord, es preguntaven com s’havia d’escenificar;
que no volia dir gaire res més que com
ho havien d’explicar, o de dur a la
pràctica, perquè la resta dels mortals
ho entenguéssim. S’havia d’escenificar tot, com si fossin dalt d’un escenari i nosaltres ens ho miréssim des de la
platea o des del galliner sense entendre-hi gaire res. Ara està de moda això
de les finestres d’oportunitats. Escaldada com està la classe governant
d’aquest país (i jo quan parlo d’aquest
país sempre parlo del meu) després
d’haver-se autoimposat un termini de
divuit mesos i d’haver fet un “o referèndum o referèndum”, ara ningú es
vol acabar de mullar sobre el full de ru-

Accedeix als
continguts del web

-+=

La seva decisió de tancar els ports italians al vaixell humanitari Aquarius amb 629 refugiats a bord
podia tenir objectius polítics pel que fa a la UE, però era insolidària i posava en risc moltes vides. I
ho ha rematat amb el cinisme, celebrant com una
victòria que València aculli el vaixell.

Trump i Kim
signen la pau
La cimera entre el líder nordcoreà Kim Jong Un i el president nord-americà Donald Trump,
celebrada ahir a Singapur, suposarà
un pas històric per a la pacificació i
la desnuclearització de la península
de Corea, després de gairebé 70
anys de confrontació i 25 anys de
negociacions fallides. L’èxit de la
trobada es va traduir en un comunicat conjunt que preveu l’establiment de relacions diplomàtiques
entre els EUA i Corea del Nord –fins
ara inexistents– i la recuperació i
repatriació de les restes dels presoners de guerra o desapareguts durant la guerra de Corea (1950-53).
El canvi d’escenari, impensable
fa només un any, deixa enrere els
mesos d’assajos nuclears, proves
de míssils, intercanvi de retrets, insults i hostilitat mútua, així com
llargues dècades de guerra freda,
però sobretot obre de bat a bat la
porta a una pau duradora i a una
nova perspectiva d’estabilitat i
prosperitat desconegudes a la península coreana. Un avenç importantíssim que cal atribuir a la voluntat de les parts, però sobretot a la
feina de distensió, d’aproximació i
de mediació de les autoritats de
Corea del Sud.

PRESIDENT DE COREA DEL NORD

Kim Jong Un

Pacificació a Corea

-+=

El líder de Corea del Nord ha passat del to bel·licista, les proves amb míssils, la cursa nuclear i
l’hostilitat amb els veïns del sud, a formalitzar en
una cimera amb Donald Trump la desnuclearització i la pau a la península coreana. La contrapartida és blindar-se ell i el seu règim dictatorial.
EXDUC DE PALMA

Iñaki Urdangarin

Sentència ferma

-+=

El Tribunal Suprem ha condemnat l’exduc de Palma a cinc anys i deu mesos de presó en el marc
del cas Nóos, rebaixant cinc mesos la condemna
inicial; una rebaixa no menor perquè permetria al
marit de la infanta Cristina evitar l’ingrés immediat a presó en cas de recurs al TC.

Més enllà dels beneficis objectius per a la regió, Kim Jong-un obté
les contrapartides que perseguia;
d’una banda, la seguretat de Corea
del Nord i blindatge del règim que
encapçala com a líder suprem dels
nord-coreans, i de l’altra la perspectiva de posar fi a les sancions econòmiques que ofegaven l’economia
del país, tan bon punt es certifiqui la
destrucció del programa nuclear
nord-coreà. Aquesta serà la medalla que Trump guanyarà davant la
comunitat internacional per als Estats Units, a costa, com tantes altres vegades, d’avalar un dictador
despietat i un règim que mai no ha
respectat els drets humans dels
seus habitants.
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Tal dia
com
avui fa...
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Demòcrata
El diputat de CSQP Joan Josep
Nuet afirma: “No soc
independentista, soc
demòcrata”, i insisteix davant del
TSJC que no va desobeir el TC.

Full de ruta

Jaume Rocabert i Cabruja.

El PSC i la
frustració

M

anys

Antoni Castells, conseller
d’Economia i Finances, diu: “A
vegades, en el PSC no estem
suficientment disposats a ser la
veu de Catalunya a Madrid.”

Tribuna

David Marín

iquel Iceta alertava fa mesos la
majoria independentista del risc d’una
gran frustració si es
feia el referèndum.
Espanya no ho permetria, avisava, i tot
plegat generaria una frustració col·lectiva que podria originar greus problemes socials. Finalment es va votar en
referèndum i, com deia Iceta, Espanya
no va permetre que se n’implementés
el resultat, i els polítics independentistes van acabar fent una declaració
d’independència que no van defensar
davant l’envit amenaçador de l’Estat,
el 155, i la detenció dels seus dirigents.
Han passat sis mesos, i la temuda
frustració independentista no ha desembocat en problemes socials, sinó
en una nova majoria independentista
al Parlament, i en una nova tenacitat,
una mica desencisada però resistent i
pacífica, dels partidaris de la república.
Si en algun moment s’ha trencat la
pau social, ha estat en episodis on la
violència contra idees i símbols aliens
provenia dels caçadors de llaços grocs,
segurament frustrats, ells sí, perquè el
pas enrere de les cúpules independentistes –més preocupades, i és comprensible i potser necessari, per alliberar com més aviat millor els presos i
exiliats que per res més– no ha silenciat ni derrotat el moviment social
massiu que hi ha al darrere.
Sobta la preocupació d’Iceta per la
frustració independentista, quan el
PSC mai no ha semblat preocupar-se
gaire per la que ha anat generant en
les seves pròpies bases: ni la renúncia
a la idea de república i d’autodeterminació dels seus inicis, ni el No a l’OTAN,
ni les reformes laborals antisocials, ni
l’eterna promesa d’una Espanya federal que mai, ni tan sols governant ells a
Madrid, no s’ha pogut ni volgut fer realitat. Això no frustra Miquel Iceta?
Tampoc no va frustrar el “No és no” i el
”deslliura’ns de Rajoy” que va acabar
amb la renovació del govern del PP?
No frustra ara, les seves bases, que
Iceta recomani al nou govern de Sánchez mantenir l’estratègia de Rajoy de
no apropar encara els presos catalans,
tractant-los així com a ostatges en lloc
de respectar els drets civils d’ells i els
seus familiars? El PSC ha perdut
aquests anys la centralitat que tenia en
la política catalana, on governava Barcelona i les principals ciutats. No deu
ser que, tot invocant frustracions alienes, ha descuidat la defensa real i sincera dels somnis dels catalanistes progressistes que tant l’havien votat?
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La veu de Castells

20
anys

L’esport català
Tant Josep Borrell com el PP
català rebutgen que el
Parlament pugui votar una llei,
similar a la basca, que permeti
la secessió de l’esport català.

Membre de Justícia i Pau i d’Església Plural

Foragiten M. Rajoy

Q

uan semblava que M. Rajoy i el seu
corrupte partit tenien controlada
la cúpula del poder judicial i salvada l’actual legislatura, en haver aprovat
els pressupostos, amb el suport –in extremis-– del PNB, ves per on que un ajornament de la valoració que un dels magistrats del Suprem havia de dictar del cas
Gürtel, conclou amb la sentència fatídica
per als interessos del prepotent M. Rajoy i
del PP, sentència inesperada, car durant
la darrera dècada tenien la judicatura sota control estricte... Tant és així, que a la
Cospedal se li entenia tot quan, amb superba arrogància, afirmava que la sentència d’un magistrat “no era paraula de
llei”... Aquest cop, però, malgrat creure’s
intocables, van rebre una dura i inesperada patacada que, de cop i volta, els ha foragitat del poder.
EN LA SEVA CAIGUDA,

M. Rajoy va seguir
exhibint el cinisme, l’orgull i la prepotència del polític incapacitat que la història i
les hemeroteques recordaran pel seu immobilisme destructor. En cap moment ni
una paraula d’autocrítica, tot el contrari.
En el seu curt discurs de comiat, desitja a

Sánchez que, quan deixi la Moncloa, pugui afirmar, com ell: “Deixo una Espanya
millor de com la vaig trobar”... S’ha de ser
molt cínic per fer una afirmació així, quan
s’és el responsable del contrari del que
diu: Ha deixat una Espanya on les classes
populars s’han empobrit; on ha institucionalitzat una autocràcia sense democràcia
ni llibertats, amb una cultura i una sanitat
a precari i amb una malversació de fons
públics que algun dia caldrà jutjar-lo, a ell i
a tots els seus ministres, i el que és el pitjor, sense un projecte engrescador per als
seus propis conciutadans espanyols.

malgrat les seves desesperades argumentacions, només va tenir els vots de
la també ultradreta feixista de Cs, que
l’esperpèntic Aznar voldria unificar
amb el PP!!! L’ha substituït Pedro Sánchez, que des de fa temps també professa el mateix patriotisme del PP i Cs.
Tal i com apuntava en Joan Tardà, el
vot majoritari dels partits catalans va
ser un NO al PP de Rajoy, més que un
SÍ al PSOE de Sánchez que també va
donar suport a aplicar el 155 a Catalunya.
SÁNCHEZ, TOT I HAVER GUANYAT la moció i

és el que finalment l’ha
defenestrat, via moció de censura que,

EL CAS GÜRTEL

“
El patriotisme
és l’últim refugi dels
malvats”. Samuel
Johnson

haver aconseguit ser el president del
govern, no ho tindrà fàcil, ja que haurà
de governar amb una majoria que li exigirà quelcom més que bones paraules,
perquè els gestos i les actituds seran
cabdals per poder esgotar l’actual legislatura. Moltes coses hauran de fer
un gir copernicà, si no vol passar a la
història com Sánchez el breu. De moment, alguns dels ministres que componen el seu govern no inspiren la confiança que caldria, començant pel desinfectant Josep Borrell...

El lector escriu
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Carta al conseller
d’Educació
b Honorable senyor, soc el
conserge de l’escola CEIP Progrés de Badalona. M’hi deixo
la pell per tal que l’escola sigui
un lloc confortable i acollidor,
sap per què? Perquè és la segona casa dels nens que hi
van. I més encara des que soc
pare i penso que és el que voldria per a l’escola del meu fill.
El Progrés l’any vinent tindrà
una línia addicional de P3.
L’endemà mateix de rebre la
confirmació, vaig condicionar
l’aula que rebrà els petits el
curs vinent malgrat que
aquests dies estan sent molt
angoixants en el terreny personal. I no puc evitar que se’m
trenqui l’ànima quan veig com
marxen alguns nens agafats
de la mà junts cap a casa seva
com a companys, amics i veïns, perquè penso en el meu
fill que està sense plaça a cap
escola pública de la zona 6.
Crec que l’escola pública de

la zona ha de ser el meu pilar
de creixement familiar els pròxims anys. Vostès han treballat amb números i ja els hi
hem donat. Però darrere
aquests números hi estem
nosaltres. Les famílies hem
estat a l’altura. Ara només espero que vostè estigui a l’altura també i ens proporcioni
una solució creant aquesta línia addicional a la zona 6.
Atentament.
CARLOS SERRANO TORRES
Badalona (Barcelonès)

‘Avida Dollars’,
vigent avui dia
b Un grup de persones d’un
taller de pintura va decidir visitar el Teatre Museu i la Casa de Dalí a Portlligat i a tal
efecte vam fer l’oportuna reserva telefònica per a Portlligat i ens van indicar una hora
d’entrada. En retirar les entrades quinze minuts abans
de l’hora assignada, no les
van voler lliurar al·legant que

s’havia de fer amb mitja hora
d’antelació, extrem que en
cap moment es va informar
en fer la reserva. Òbviament
vam demanar els fulls per fer
l’oportuna reclamació i amb
males maneres i prepotència
van arribar a l’extrem de cridar un segurata. Potser un
grup de gent d’edat avançada que reclama un dret és
perillós o subversiu. Ras i
curt: impresentable l’actuació de la Fundació Gala Dalí,
que segueix el mestre en allò
d’Avida Dollars.
FRANCESC VALVERDE
Sant Cugat del Vallès

Corrupció i
inèpcia
b La corrupció és un flagell
que posa al descobert les misèries humanes d’un determinat tipus de règim polític.
Tan blasmables són els corruptes com els corruptors. A
Espanya com a molt es castiga alguns corruptes. Els cor-

ruptors segueixen actius
sense càstig. Així no minvarà
mai la corrupció. Però sent
greu la tolerància existent
amb la corrupció, encara hi
ha alguna cosa més greu: la
inèpcia en governar, que a
més de tolerar la corrupció,
és fer un mal ús dels recursos que la ciutadania posa a
les seves mans perquè en facin una bona administració.
Governar malament surt
molt més car que la corrupció. Els successius governs
que hi ha hagut fins ara a Espanya, han mostrat a bastament la seva inèpcia en el
conjunt de la seva acció. Per
destacar, la pobresa que no
para de créixer des de fa
anys, com la riquesa de les
elits, que tampoc no para de
créixer. Un nou govern, d’un
partit que ja ha governat, no
fa creure que la inèpcia acabi. Convé un canvi de règim:
República.
JORDI BUFURULL GALLEGO
Barcelona
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“Sembla una broma que quan hi ha decisions judicials
com la d’avui [sobre Urdangarin], es facin escorcolls”

La frase del dia

Elsa Artadi, CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA I PORTAVEU DEL GOVERN

Tribuna

De set en set

Una nova atmosfera

Pensaments
ciàtics

Imma Merino

Jordi Font. Llicenciat en geografia i història

N

o es pot negar: l’atmosfera ha
canviat. Sol passar quan es ventila una casa tancada que feia
olor de resclosit. Aquest cop, però, no
ha estat una porta o una finestra que
s’ha obert, sinó una llosa pesadíssima
que, de sobte, ha saltat pels aires i ha
donat pas a un doll de claror i a una alenada d’aire fresc. No ha estat gaire més
que això. Suficient tanmateix per produir un canvi decisiu en la percepció de
les coses per molta gent.

EN EFECTE, DINS DEL TÚNEL sense horitzó

on ens havia entaforat, en origen, l’immobilisme del govern espanyol, qualsevol entesa resultava un impossible, gairebé una utopia. I les posicions extremes –l’unilateralisme independentista
i l’assimilacionisme espanyolista– hi
creixien, s’hi enfrontaven, es feien hegemòniques, polaritzaven la societat
catalana. Ha estat el domini de les visceralitats enfrontades, de les identitats en conflicte, del tot o res, de la
guerra de propagandes en blanc i negre, sense espai per a la reflexió ponderada i compartida, per a les idees superadores, que esdevenien motiu de riota.
ARA, EN CANVI, LA PERSPECTIVA d’una en-

tesa torna a obrir-se camí, es fa de nou
versemblant i, en conseqüència, les posicions extremes perden legitimitat i,
si resulten un impediment per avançar, es veuran penalitzades per l’opinió
general, perdran peu. Un canvi,
aquest, certament decisiu. I és que la
gent, si ho veu possible, tendeix a superar la tensió permanent i el patiment
que comporta, per obrir-se a “parlarne”, aquesta facultat del sapiens que li
dona grans capacitats constructives,
sempre que pugui i vulgui renunciar a
fer de les paraules un mer parapet on
defensar-se, on atrinxerar-se.
HAN SEGUIT LES APEL·LACIONS al

Sísif
Jordi
Soler

diàleg i

a “buscar solucions polítiques als problemes polítics”, per compte del nou
govern espanyol, i la disposició al diàleg
“sense condicions” per compte del també nou govern català, així com un plugim balsàmic de bones intencions d’origen
múltiple,
d’encoratjaments,
d’idees per ajudar a refer ponts, per retrobar-se en un nou consens nacional a
Catalunya i per avançar cap a un nou
pacte entre Catalunya i Espanya... Tot
diu “ja era hora”. Quina enorme responsabilitat per als qui tenen a les
mans avançar o encallar-ho de nou...
de l’anterior situació
que interfereix greument, fruit de la irresponsable judicialització de la política i dels designis d’un jutge que manega
la presó preventiva amb una desimboltura digna de millor causa. Hauria
d’adonar-se, si no en comparteix els
mòbils, que només l’aplaudeixen els
qui propugnen la venjança. I que, en el
nou context polític, l’empresonament

HI HA UN EFECTE

“
Espanya ha
d’assumir-se a si

mateixa, no tan sols
com a realitat
descentralitzada,
sinó també com a
unió de nacions.
Aquest és el pinyol
de la qüestió

sense sentència d’exponents cívics i de
representants democràtics sorgits de
les urnes alimenta una dinàmica política que el Congrés dels Diputats ja ha
donat per liquidada.
DEIA MARIA AURÈLIA CAPMANY que el seu

desig era “Arcàdia, aquell territori on el
lleó i l’anyell dormen plegats”, però que
això no se li oferia ara i aquí, només algunes millores prou desitjables. I hi afegia que no estava disposada a renunciar a una mica més de felicitat per a
avui a canvi d’una immensa “dignitat”
per d’aquí a cent anys. “Per això –deia–
m’agrada la política i els polítics que
fan pactes.” Hi estem arribant i no hem
de permetre que cap comissari de l’absolut se’ns hi interposi.
AIXÒ SÍ, NO AVANÇAREM si no anem a l’ar-

rel, a les causes de la crisi viscuda, si no
se supera la lectura restrictiva que s’ha
imposat pel que fa a les “nacionalitats”
constitucionals, referides, òbviament,
en l’esperit dels constituents, a les nacions històriques, especialment Catalunya i el País Basc. Una lectura restrictiva que recolza en el famós “greuge
comparatiu” esgrimit per algunes “regions” i que és la coartada de la voluntat assimiladora larvada que ha perviscut en la cultura política espanyola i
que es diu nacionalisme espanyol.
ÉS OBVI QUE EL DEGUT reconeixement de

les nacions històriques no ha de comportar “privilegis” pel que fa als drets i
deures de la ciutadania, però també ho
és que ha de comportar aquelles diferències legítimes que exigeix la seva
pervivència nacional. És prou evident
que l’assimilacionisme no funciona: tot
al contrari, exacerba i expulsa. Espanya ha d’assumir-se a si mateixa, no
tan sols com a realitat descentralitzada, sinó també com a unió de nacions. I
l’Estat espanyol ha de ser-ne l’expressió. Aquest és el pinyol de la qüestió.

C

omenço a escriure aquesta columna sense tenir clar si podré
acabar-la. Per justificar i a la vegada
relativitzar el dramatisme de la frase,
explicaré que pateixo una ciàtica que
m’ha prostrat tres dies al llit. I ara
mateix, asseguda en una cadira per
escriure, sento un rossec a les lumbars que fa que hagi expressat tal
dubte. Segur que hi ha lectors i lectores que, malauradament, coneixen el
dolor que causa la ciàtica. El cas és
que, en saber del meu estat, un amic
m’ha fet arribar aquest missatge: “La
ciàtica vol repòs... Jo hi he passat i és
dolorós, però pots distreure’t llegint,
mirant pel·lícules i escrivint memòries. Però no llegeixis res de política
perquè la gran majoria dels polítics
són uns cínics (no oblidem, però, els
presos i els exiliats).”
Penso en els consells de l’amic.
Llegir ho he fet una mica, tot i que
menys del que volia perquè el dolor
dificulta la concentració, i també he
vist una pel·lícula, només, però el tema de les memòries el tinc aparcat.
Pel que fa a la política, no he pogut
evitar llegir-ne res. No ho sé si la majoria dels polítics són uns cínics. Potser sí, però em costa fer-ne un qüestionament total. Tanmateix, de fet, fa
un cert temps que hem recuperat
una idea duent-la a la pràctica: la política no és només cosa dels polítics i
això precisament és una vacuna contra el propi cinisme, que és parent del
nihilisme; sovint ens podem sentir
impotents, però no podem creure
que no tenim poder perquè du a la inactivitat, el consentiment i el conformisme. Per això, contradient el cinisme, no oblidem els presos i les preses, els exiliats i les exiliades. Tampoc
els malaurats que, fugint de guerres i
misèries, vaguen pel mar en espera
d’una terra d’acollida. Bo, he pogut
acabar-la.
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Nacional

Nous
escorcolls a
Economia

La Policia Nacional
interroga durant tot
el dia un alt càrrec
que ja va declarar a
la Guàrdia Civil

Torra busca el
sí de Sánchez
a parlar de tot

La selectivitat
del 2018, més
fàcil

Les proves
obligatòries del
primer dia no van
resultar gaire
complicades

Consell Executiu d’ahir al
Palau ■ ORIOL DURAN

GENERALITAT · El govern explorarà si es pot abordar un
diàleg, també sobre l’autodeterminació DIPLOCAT · Atura
la liquidació de l’òrgan diplomàtic per decidir el seu futur
Xavier Miró
BARCELONA

El govern català vol que la
primera reunió entre els
presidents Torra i Sánchez permeti explorar la
possibilitat d’un diàleg sobre el futur polític de Catalunya sense que el govern
espanyol exigeixi sacrificar el dret d’autodeterminació com va fer l’expresident Rajoy. L’objectiu és
eminentment exploratori
per part catalana. Buscar
un “acord per a l’acord”,
obrir una via de diàleg en
què els dos executius puguin contrastar les seves
propostes: reforma federal i dret d’autodeterminació. “L’objectiu és veure si
es pot fer una segona reunió” s’indica des de l’executiu. Poc valdrà la pena
fer una segona trobada si
Sánchez tanca la porta a
acostar posicions en
aquesta qüestió i exigeix a
la part catalana renunciar
a l’autodeterminació com
va fer Rajoy. Perquè aquell
dia es va acabar el diàleg.
Tenint en compte que
aquesta reunió encara
sense data ni ordre del dia
serà la primera presa de
contacte cara a cara entre
els dos presidents, el govern català no pretén concretar-hi afers sectorials
com ara finançament, inversions o lleis socials, tot i
que es dona per suposat
que es parlarà dels 46
punts plantejats a Rajoy
pel president Puigdemont
–la mateixa ministra de
Política Territorial, Merit-

Les frases

—————————————————————————————————

“Quina és l’oferta del
govern espanyol? S’ha
de poder parlar de tot
sense condicions ni
apriorismes”
Elsa Artadi
CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA
—————————————————————————————————

“No hi ha millor
expressió de diàleg
que el que culmina
amb la llibertat de les
persones per decidir”
Quim Torra
CARTA ALS MANDATARIS EUROPEUS

xell Batet, que prepara la
trobada, reivindica començar el diàleg pels 45
punts tot excloent, però,
l’autodeterminació.
La interlocutora catalana de Batet per preparar la
reunió de presidents, la
consellera de Presidència,
Elsa Artadi, avançava ahir
que no es pretén abordar
en detall els afers sectorials, sinó explorar una via
d’acord entre les posicions
de partida: “Quina és
l’oferta del govern espanyol i com pensa donar
resposta a la voluntat del
poble català?”. Artadi revela que Pedro Sánchez va
trucar a Torra divendres a
la tarda per proposar-li la
trobada i va designar la ministra Batet per acordar
l’agenda i el contingut. Batet i Artadi ja han tingut
els primers contactes preparatoris. “Hem de poder
parlar de tot sense condicions ni apriorismes”, con-

clou Artadi. També amb
aquesta premissa, el president Torra signava ahir les
cartes que s’han començat a enviar als mandataris europeus. En la missiva
enviada als presidents,
primers ministres i ambaixadors dels països europeus, Torra reafirma el
compromís català amb
Europa i els seus valors, i
hi reivindica “el debat, el
diàleg i les urnes” com
l’única manera de fer progressar la societat. No hi
ha millor manera de culminar el diàleg i el debat
que respectar “la llibertat
de totes les persones a expressar-se, opinar i decidir”, hi conclou el president.
Torra també explorarà
la predisposició de Sánchez a recuperar les lleis
socials d’habitatge, renda
o subministrament energètic que van ser tombades pel Constitucional a
instàncies del govern del
PP.
Per altra banda, en el
Consell Executiu d’ahir es
va decidir “aturar la liquidació” del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) que va
impulsar el govern espanyol després de l’aplicació
del 155. La consellera Artadi afirmava ahir que es
“deixa sense efecte l’òrgan
liquidador” imposat a la
Generalitat per l’anterior
govern espanyol i es convocarà el ple de l’organisme per “prendre les decisions respecte a l’actual situació” tenint en compte

Cap canvi a la vista en els Mossos
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Mentre Ferran López continuï sent el cap dels Mossos
d’Esquadra té tota la confiança del govern i el cos funciona
perfectament.” Amb aquestes paraules, la consellera
portaveu va descartar canvis
imminents al cos, tot i que va
admetre que el conseller d’Interior, Miquel Buch, estudiarà
si cal una reorganització d’àrees o persones –el major
Trapero ha desestimat l’oferta de Torra i el mateix Buch
per tornar a dirigir el cos tenint en compte la seva imputació judicial. En canvi, el govern nomenava ahir Marcel·lí

Joan director general d’Afers
Religiosos en substitució
d’Enric Vendrell, destituït per
la nova consellera de Justícia,
Ester Capella. Qui va ser secretari general del vicepresident Junqueras, Lluís Juncà,
serà director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació. Francesc
Sutrias tornarà a ser director
general de Patrimoni mentre
que Josep Maria Argimon serà el director gerent de l’Institut Català de la Salut. El poeta, assagista i doctor en filologia Joan-Elies Adell dirigirà
la Institució de les Lletres.

que el consorci del Diplocat l’integren, a més de la
Generalitat, els ajuntaments de les quatre capitals, les diputacions però
també universitats, escoles de negoci, Foment del
Treball, Pimec, la federació de caixes d’estalvi o el
consell de les cambres de
comerç. Tot i que el Diplocat no ha estat liquidat del
tot, Artadi reconeix que
cal analitzar, per exemple,
com restituir les persones
tenint en compte que van
ser acomiadades. També
la reobertura de delegacions a l’estranger obligarà el Departament d’Acció
Exterior a crear de nou les
places. ■
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L’APUNT

Sentència a l’Estat,
escorcoll a Catalunya
Carles Sabaté

Si avui hi ha sentència que desacredita l’Estat espanyol, això és un escorcoll a qualsevol departament de
la Generalitat. Si ahir es preveia la sentència ferma per
a Urdangarin, calia algun escorcoll a independentistes.
Ja dilluns advertien des de fonts judicials que hi hauria
alguna operació a Catalunya. Era el senyal que hi hauria sentència que desacreditava el paper de les grans

institucions o partits de l’Estat: en aquest cas, la monarquia. Una mostra que la situació de Catalunya no fa
altra cosa que tapar l’enorme crisi d’Estat a Espanya.
Per això Sánchez intenta guanyar crèdit amb mesures
com la de l’Aquarius. La Policia Nacional va interrogar
ahir un alt càrrec català que ja havia declarat davant
de la Guàrdia Civil feia dies.

El PSC vol garanties que el
govern complirà la legalitat
a Registra una bateria de preguntes i reclama al govern, per escrit, explicacions sobre el consell de
la República i l’assemblea d’electes a El president Torra se sotmetrà a la primera sessió de control
Emma Ansola
BARCELONA

864907-1186042T

El PSC no se’n fia i farà la
prova del cotó fluix al govern de la Generalitat. Als
socialistes els preocupen
les declaracions del president, Quim Torra, durant
el debat d’investidura en
què va anunciar la configuració del consell de la República i l’assemblea de
càrrecs electes. També els
amoïnen les declaracions
de la portaveu, Elsa Artadi, en què no descartava la
via unilateral. Amb l’objectiu que l’executiu de Torra
expliciti els seus plans i
abandoni el que a hores
d’ara només ocupa el relat
polític, el portaveu adjunt
del PSC, Ferran Pedret, va
registrar ahir un paquet de
fins a 18 preguntes en què
demana explicacions sobre el com, el quan, el cost i
quines funcions tindran
aquests dos òrgans que el
govern té previst configurar. “Fem una crida a fer
possible que aquesta legislatura s’emmarqui en la legalitat i el respecte a les
normes”, indicava la por-

La portaveu del PSC, Eva Granados, ahir al Parlament ■ ACN

taveu, Eva Granados. Les
preguntes s’adreçaran directament a l’executiu català després de ser admeses per la mesa del Parlament. Es calcula que el període per obtenir una resposta serà com a mínim de
dos mesos sense pròrroga.
Però, a més de les preguntes, els socialistes també van registrar ahir una

proposta de resolució
adreçada a la comissió d’Afers Institucionals perquè
el Parlament insti el govern de la Generalitat a
complir l’Estatut d’Autonomia i “a no desnaturalitzar el sistema institucional actual”; és a dir, el Parlament i la Generalitat
amb la creació d’un consell
de la República i l’assem-

blea de càrrecs electes.
Ahir mateix, l’expresident
Zapatero apostava com a
solució a la crisi entre els
governs català i espanyol
retornar a la situació que
hi havia a Catalunya abans
de la sentència del 2010
sobre l’Estatut.
D’altra banda, ahir es va
reunir la junta de portaveus per aprovar l’ordre

del dia del pròxim ple previst per al 20 de juny. Com
a novetat de la sessió, es recupera la tasca de control
al govern amb preguntes al
president Torra i als consellers del seu equip conjuntament amb un total de
9 interpel·lacions. Serà la
primera sessió amb el procediment més ordinari de
les que s’han celebrat en
els darrers mesos a la cambra catalana, tal com la
mateixa portaveu socialista va destacar ahir. La tasca legislativa quedarà emmarcada en les comissions
després que aquestes ja
quedessin configurades la
setmana passada pel president, Roger Torrent. De
moment, no hi ha calendari per a les compareixences dels consellers amb
què, de manera habitual
però no obligatòria, es donava per iniciada la feina
dels diputats en les comissions amb una explicació
dels plans del govern. La
setmana que ve, amb la
previsió del ple del dia 20,
tampoc es preveu que es
convoquin les comissions. ■
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La policia deté un alt càrrec ja
interrogat per la Guàrdia Civil

La defensa de
Ponsatí citarà
ministres de
Rajoy a Escòcia

a És el cap del gabinet tècnic d’Economia, que al maig va declarar com a testimoni, amb menys drets que un
investigat a Amb els escorcolls d’ahir volen aclarir si la cessió de dades des de l’Idescat per al cens de l’1-O és legal

BARCELONA

Mayte Piulachs
BARCELONA

Nous escorcolls polèmics
en la investigació sobre els
organitzadors del referèndum d’autodeterminació,
dirigida pel titular del jutjat d’instrucció 13 de Barcelona, per aclarir si es va
produir un delicte de revelació de secrets en la cessió
de dades per elaborar el
cens de l’1-O. Aquest cop,
el magistrat Juan Antonio
Ramírez va autoritzar
ahir la policia espanyola
a fer escorcolls a la seu del
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació (CTTI); al despatx del cap del gabinet
tècnic de la Vicepresidència, Economia i Hisenda,
Daniel Gimeno, i a la seu
de la Generalitat on es
controlen els certificats
d’enviament de correus,
situada a l’edifici de Mediapro, però sense cap vinculació amb l’empresa. El
TSJC va informar que el
jutge “no ha acordat cap
detenció”, però Gimeno,
després de vuit hores d’escorcoll, va ser dut a la comissaria de la Verneda,
com el director de l’Idescat, Frederic Udina. Van
quedar en llibertat.
La gravetat de les detencions policials d’ahir rau
en el fet que Gimeno va ser
interrogat pel mateix tema el 16 de maig passat

Agents de la policia espanyola, en l’escorcoll al despatx del cap d’Economia, a Barcelona, ahir ■ ACN

La frase

La data

“És lamentable que
cada cop que hi ha una
sentència contra el PP
o la monarquia es tapi
fent xou amb escorcolls
a Catalunya”

05.12.17

—————————————————————————————————

Elsa Artadi
CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA I
PORTAVEU DEL GOVERN

per la Guàrdia Civil –cos
armat que dirigeix el pes
de la investigació sobre
l’1-O– en qualitat de testimoni, figura que no es pot
negar a declarar i que també ha de dir la veritat, segons van denunciar ahir

—————————————————————————————————

La policia espanyola va
escorcollar l’Idescat, seguint les ordres del jutjat 13,
per aclarir com es va elaborar
el cens de l’1-O.

fonts de la defensa.
La policia espanyola es
va incorporar a la investigació sobre l’1-O el novembre del 2017, quan el jutge
va declarar una peça separada i secreta sobre l’Idescat i el cens que es va fer

Denuncien a la fiscalia les
amenaces de Losantos
Redacció
REUS

L’Associació Advocats Voluntaris 1-O de Reus ha denunciat a la fiscalia les declaracions de Federico Jiménez Losantos al seu
programa a EsRadio on
deia que es podria bombardejar Catalunya. La denúncia es va registrar

aquest dilluns a l’adscripció de Reus de la fiscalia de
l’Audiència de Tarragona.
“Per descomptat que
els podem bombardejar,
una altra cosa és que la
brossa de govern que tinguem no sigui capaç de demostrar que és clar que hi
ha avions per bombardejar; una altra cosa és que la
casta política prefereixi

que es destrueixi Espanya
abans d’utilitzar legítimament la força”, va dir Losantos l’11 de maig. “Que
sàpigues
Cocomochito
(en referència a Carles
Puigdemont) que Espanya té 70.000 policies,
90.000 guàrdies civils i
50.000 soldats perfectament armats que poden
prendre Barcelona, casa

Redacció

L’advocat de Clara Ponsatí, Aamer Anwar, va revelar ahir que es plantegen
citar ministres del govern
de Mariano Rajoy al tribunal durant la vista sobre
l’ordre d’extradició, que
ha de començar el 30 de juliol. Anwar ja va avançar
dilluns que havien treballat per identificar 14 experts perquè testifiquessin i que estaven preparant una llista “d’individus
molt respectables” perquè
anessin a Escòcia. Ahir va
confirmar que la llista podria incloure exministres
del gabinet de Rajoy. En
concret, la defensa de
Ponsatí ha identificat acadèmics, experts constitucionals, advocats, jutges i
representants d’ONG. El 5
de juliol, els advocats de
l’exconsellera confirmaran al jutge els testimonis.
A més, l’advocat ha assegurat al tribunal que la
possibilitat de fer cridar
els exministres de Rajoy
es basa en els seus “comentaris controvertits”
durant el procés independentista, i que espera que
permetin demostrar la suposada “persecució política” contra Ponsatí. Després d’una nova vista preliminar a Edimburg, Anwar
va explicar que la fiscalia
encara ha de confirmar
quin delicte de la llei escocesa equivaldria al de rebel·lió. A més, va avançar
que s’ha rebutjat el delicte
de corrupció, marcat en
l’euroordre de Llarena. ■

servir per a l’1-O arran de
denúncies anònimes. El 5
de desembre van escorcollar l’Idescat i van clonar els
correus electrònics del seu
director i de treballadors
del 2013 al 2017. Segons
la policia espanyola, Udina
va cedir al cap del gabinet
d’Economia, Daniel Gimeno, el Registre de Població
de Catalunya per al “cens
global” de votants de l’1-O,
un lliurament que segons
la policia no està “emparat
per cap marc legal”.
En els correus intervinguts, però, es pot llegir com
Udina insisteix que cal consultar els juristes i fer un
protocol o conveni per cedir les dades, com permet

la llei entre ens de la mateixa administració. Així es va
fer amb el Departament
d’Economia el 28 de febrer.
Al desembre, la policia va
interrogar treballadors de
DxC Technology, que fa
programes informàtics per
a la Generalitat, i al final en
l’informe admetia que no
podia “acreditar” que l’anomenada Plataforma Cerdà
s’hagués usat per a l’1-O.
D’altra banda, la portaveu del govern, Elsa Artadi,
va qualificar de “lamentables” els escorcolls. Es fan
per “tapar sentències contra el govern espanyol o la
monarquia [amb referència a la sentència del cas
Nóos]”, denunciava. ■

teva, i el despatx de Cocomocho en cinc minuts”, hi
va afegir el locutor, que
també va titllar els independentistes de “nazis de
guarderia”.
Aquesta és la segona
iniciativa judicial que el
col·lectiu Advocats Voluntaris 1 d’Octubre de Reus
emprèn contra Jiménez
Losantos. El 29 de maig ja
van denunciar-lo a la fiscalia alemanya per les declaracions en què proferia
amenaces i insults contra
Alemanya, després que un
tribunal d’aquest país hagués deixat en llibertat
Carles Puigdemont. ■

Jiménez Losantos en un judici el 2008 per les injúries que va
llançar contra Ruiz-Gallardón ■ EFE / ARXIU
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El govern de Sánchez
Joan Margall en el moment de prometre la Constitució “per
imperatiu legal” ■ BALLESTEROS/ EFE

A

vui el que ens hauria d’interessar, i en algun cas preocupar, és
el passat professional o allò que
ara en diuen motxilla dels nous ministres. La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, és la que té la
frase més surrealista que mai hagi
pronunciat un ministre en actiu. En
una entrevista a l’ABC del 24 de maig
de 2004 va dir: “Estem manipulant
diners públics, i el diner públic no és
de ningú”. Una bona presentació per a
qui té responsabilitats ministerials.
Hem de reconèixer que el govern
de Pedro Sánchez no és un govern
improvisat ni fet en dos dies. Semblaria més la culminació d’una operació
molt ben preparada per la profunditat
de les institucions espanyoles, les
grans empreses i la monarquia, astorats pel desprestigi internacional i
l’esfondrament institucional de l’Espanya del 1978. El desprestigi és tan
gran que ja ningú s’alarma quan un
jutge de Bèlgica cita a declarar el magistrat Llarena, ni que la monarquia
hagi perdut Catalunya i cada vegada
s’escampi més per Espanya el “fer república” dels catalans.
Les polítiques econòmiques del govern Sánchez no seran gaire diferents
del PP, malgrat el discurs de l’oposició. Ara es trobarà en l’ètica del poder
i no de les conviccions, i d’entrada acceptar els pressupostos del PP ja és
tota una declaració d’intencions; però, si ens hi fixem bé, el control i el poder de l’economia del nou govern el
tindrà la ministra Nadia Calviño, ministra d’Economia a qui el president
Sánchez li ha donat tot el poder econòmic fent-la presidenta de la comissió delegada, fet que vol dir que serà
la cap dels sis ministeris econòmics, i
a més s’ha suprimit l’oficina econòmica de la presidència. És una ministra
molt preparada que fins ara era la di-
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Margall i Telechea,
per “la República”

Borrell, durant la presa de possessió de l’executiu espanyol ■ J.J. GUILLÉN / EFE

rectora general de Pressupostos de la
Comissió Europea. Amb aquest nomenament s’envia un missatge molt
clar d’ortodòxia en el control del dèficit, molt important especialment en
aquests moments de dubtes a Itàlia, i
s’hauran de negociar els fons de cohesió, els fons agraris per als pròxims
set anys amb uns pressupostos afectats pel post Brexit.
L’altra ministra econòmica és la
d’Hisenda, la doctora en medicina
María Jesús Montero, una exmilitant
comunista que es va incorporar al govern d’Andalusia el 2002 amb la presidència de Manuel Chávez, com a
consellera de Salut i Benestar Social.
El president José Antonio Griñán la va
nomenar consellera d’Hisenda i Susana Díaz la hi va mantenir. A banda del
que pugui sortir amb el tema dels
ERO, va mantenir el dèficit controlat i
va ser molt activa reclamant un nou
finançament autonòmic. De fet, va
confeccionar una proposta acceptada
per tots els presidents dels partits de
l’oposició que reclamava al govern espanyol un increment de 16.000 milions d’euros –4.000 dels quals eren
per a Andalusia– i un increment en el
percentatge de recaptació dels impostos estatals. Ara serà ella la que

haurà de posar en marxa les negociacions per al nou finançament autonòmic. La ministra Montero també assegura a la presidenta andalusa un control de les negociacions que es puguin
fer amb Catalunya.
El meus dubtes són si l’equip econòmic català estarà a l’altura de l’espanyol per negociar i debatre sense
sortir-ne escaldats. Tinc molt present
el cara a cara de José Borrell i Oriol
Junqueras, en què, sincerament, vaig
sentir vergonya. Un debat que si el vicepresident s’hagués preparat una
mica el podria haver guanyat perfectament, tal com hem vist en els diferents articles i tuits del professor Sala
i Martín i, fins i tot, en l’article de fa
pocs dies del professor Guillem López
Casasnovas publicat al diari Ara en el
qual exposava les males arts de debat
de Josep Borrell. I en aquests moments necessitem molta eloqüència i
molta precisió per tombar les fal·làcies dels adversaris.
De totes maneres, per a mi, cap
conseller ni polític català hauria de
voler debatre amb José Borrell, perquè el seu nivell de cinisme i de sofismes a l’hora d’argumentar obligaria
l’adversari a baixar a la seva altura i
mai no hi arribaria.

Els nous diputats d’ERC al
Congrés, Joan Margall i Carolina Telechea, van prendre ahir
possessió dels seus escons
prometent la Constitució Espanyola “per imperatiu legal” i
demanant la llibertat dels polítics presos i “exiliats” i reclamant la “República catalana”.
Carolina Telechea substitueix
la nova consellera de Justícia
de la Generalitat, Ester Capella, mentre que Joan Margall
ocupa l’escó de Teresa Jordà,
flamant consellera d’Agricultura de la Generalitat. Tots

dos van utilitzar la llengua catalana per prometre la Constitució i van vestir peces de color groc. Nascuda a Igualada
el 1981 i llicenciada en dret
per la UB, Carolina Telechea
ocupava el número 6 a la llista
per Barcelona en les eleccions
del juny del 2016. Telechea serà l’encarregada dels temes
de justícia i igualtat. Joan
Margall va néixer a Torroella
de Montgrí el 1975 i és llicenciat en història per la UdG.
Portarà temes d’infraestructures i Hisenda. ■ REDACCIÓ
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El TSJC accepta
investigar Turull
i la seva dona

El govern nomena
director general
d’Afers Religiosos

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha
acordat investigar l’exconseller Jordi Turull (JxCat) per un
delicte d’insolvència punible
perquè va cedir a la seva dona
una part important del seu
patrimoni mesos abans que
se celebrés el referèndum de
l’1-O. Ho hauria fet davant la
“imminència” del procés penal arran del full de ruta independentista. La investigació
afecta també la dona i es fa
arran d’una querella que va
ser presentada per la
fiscalia.■ REDACCIÓ

Marcel·lí Joan serà el nou director general d’Afers Religiosos, en substitució d’Enric
Vendrell, que ahir va ser destituït. És periodista i ha estat
secretari del Consell Pastoral
Diocesà de Barcelona i delegat general dels Mitjans de
Comunicació de l’Arquebisbat.
Ha participat en la Comissió
Preparatòria del Concili Provincial Tarraconense. Ha estat
adjunt al primer director d’Afers Religiosos de la Generalitat i ha estat vinculat a diversos departaments de premsa
del govern. ■ REDACCIÓ

