Àsia centra el festival Grec
Diversos muntatges
evocaran la Ruta de
la Seda i la relació
amb l’Orient durant
les actuacions que
demà començaran
a Barcelona
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L’alliberament de deutes
personals es consolida
SORTIDA · La condonació de
crèdits a persones o autònoms
continua a l’alça aquest 2018,
sobretot a Catalunya

Un procés llarg,
però amb èxits

PROCEDIMENT · L’opció és
poc coneguda, però facilita
refer-se als qui s’hi acullen i
demostren que actuen de bona fe
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Junqueras insta
a guanyar suport
per a la República
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Els republicans advoquen per evitar el
nacionalisme “excloent” i anar sumant
adeptes al procés d’independència

Un tram de l’espectacular sardana que va envoltar l’estany de Banyoles, en 25 trams de sardanistes ■ LLUÍS SERRAT

Sardana groga i multitudinària
Dotze mil balladors envolten l’estany de Banyoles pels presos
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La vinyeta

Miquel Berga

Fer

Autoestima

H

avíem quedat
per trobar-nos
amb aquell desconegut. Com el reconeixeria? No pateixi, em
va dir, veurà que porto una camisa blau cel. A l’hora convinguda i després de descartar alguns transeünts amb camisa blau cel
alguna cosa en la mirada d’aquell senyor totalment calb i amb un pes
que, a primer cop d’ull ja es veia que
superava generosament els cent quilos, em va fer pensar que el de la camisa blau cel que jo buscava era exactament ell. Ens vam saludar i la
trobada es va resoldre sense entrebancs, però el fet que no trobés rellevant que era gras, molt gras, i calb,
molt calb, em va deixar una sospita
permanent sobre el sentit de la realitat del meu nou conegut. No cal ser
conscient de la pròpia imatge, vaig
pensar, però aquell detall era un punt
inquietant. O potser, simplement,
aquell bon home estava en mans
d’un dels terapeutes d’avui dia que et
recepten dosis massives d’autoesti-

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

La lucidesa sobre la pròpia
situació ajuda a regular els
excessos de l’autoestima
ma per superar el que calgui. De tanta autoestima n’hi ha que en fan broma, com la senyora del meu barri
que l’altre dia li va dir al marit: “Digue’m, Enric, si poguessis tornar enrere i començar de nou t’enamoraries de tu mateix altra vegada?” Fa
poc me’ls vaig trobar al portal de casa, contents com sempre. ¿Com us
ho heu fet per viure junts tants anys
plegats i sempre de bon humor?, vaig
preguntar-los amb un punt d’enveja.
La senyora va saltar a l’instant: “Mira,
noi, la clau del nostre èxit –vint anys
de matrimoni!– és que estem enamorats tots dos de l’Enric Torregrossa” (el cognom, amic lector, és
fictici). La lucidesa sobre la pròpia situació ajuda a regular els excessos
de l’autoestima. Posar-hi humor sol
ser un elegant mecanisme de digne
defensa. El mestre indiscutible en
l’art de transformar els defectes propis en autoelogis sorprenents era el
nostre heroi, G.K. Chesterton. L’escriptor havia arribat a pesar exactament 136 quilos, però per referir-se al
seu volum va declarar que era l’home
més cortès i deferent d’Anglaterra perquè quan cedia el seu seient a l’autobús
s’hi asseien “tres senyores”.

El dilema dels troians

N

o duran els presos polítics a casa, que és el que haurien de fer
amb uns innocents –“innocents
fins que no es demostri el contrari”, si
volen seguir al peu de la lletra la llei–,
sinó que els conduiran prop de casa,
en unes altres presons. Ho han de fer
abans que Pedro Sánchez i Quim Torra es reuneixin perquè si ho fessin
després semblaria una concessió fruit
de l’entrevista. El jutge Llarena, que
semblava que els volia retenir prop
seu, ara no veu inconvenient en el
trasllat. Fins i tot fa l’efecte que retregui als peticionaris que no l’hi haguessin demanat abans. On hi ha un judici
sempre treu el cap Kafka. Orson Welles va encapçalar l’adaptació d’El procés amb un conte de l’escriptor. Un
home vol entrar en una fortalesa. Esperant un moment de distracció dels
soldats que la protegeixen, passen els
anys i es fa vell. Els soldats senten els
gemecs d’algú que agonitza. S’acosten
a l’home, en coneixen les intencions i
li diuen: “Per què no ens ho demanaves, que t’hauríem franquejat el pas?”
Sembla una crítica als prejudicis de
l’home, però parlem del pessimista

“
Acosten els
presos per suavitzar
l’entrevista
Sánchez-Torra

Kafka: no li haurien obert mai la porta
i, d’haver ell intentat l’assalt, el jutge
Llarena i els poders de l’estat l’haurien
empresonat i empaperat per sempre.
Ara que els polítics de Madrid els començaven a anar a visitar, ara els traslladen a Catalunya. És per desescalar,
paraula de moda. El nou govern de Madrid desescala. No seré jo qui ho negui.
Es viu amb més tranquil·litat ara que
en època de Rajoy, el que escalava: escalada de violència, de repressió, de
por, d’abusos polítics i judicials. Desescalem, doncs. Francesc-Marc Álvaro
escrivia l’altre dia que mentre l’independentisme ha fet autocrítica dels er-

rors comesos, l’espanyolisme no n’ha
fet cap, sinó que continua en els seus
tretze com Benet XIII, el papa encastellat a Peníscola. És l’acostament dels
presos una aproximació a l’autocrítica? Més ho seria l’alliberament, però
admetem-ho. Ho és l’entrevista suavitzant, desescaladora, que Pedro Sánchez, antic avalador de l’article 155,
ofereix a Quim Torra, a qui havia acusat de xenòfob i indigne del càrrec
quan no era president? Tornem-ho a
admetre. Estic llegint Un estiu, dietari
de Francesc Parcerisas. Un matí va a
la platja amb una traducció de l’Eneida. Parcerisas associa idees en el passatge on els troians discuteixen si han
d’acceptar l’atractiu cavall de fusta
amb què els grecs els han obsequiat.
Diu el visionari Laocont, segons la traducció prefabriana que Parcerisas té a
la mà: “No us en fieu d’aquest cavall, o
teucres! (troians)/ Qualsevol cosa
aquesta mole sia, / jo tem els grecs, i
més quan fan ofrenes.” Però què hem
de fer? Tornar a l’escalada? Fer-nos
vells a la porta? Renunciar als nostres
tretze? Construir el nostre propi cavall? El dilema dels troians.
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A la tres

Un èxit, Ballesteros!

U

“
Sap fins i tot
greu, que els Jocs
hagin tret tanta i
tanta audiència al
Mundial de Rússia
alguns àrbitres es plantaven perquè
no cobraven a l’hora, ni que alguns
himnes no sonaven a temps o simplement ni sonaven. Res. “Petits incidents”, com vas dir a la ràdio. I un detall sense importància que les federacions esportives catalanes i la secretaria general de l’Esport s’hagin mostrat
dolgudes pel tracte rebut. No passa
res. Ha anat tot molt bé. Que la gent
no hi hagi anat, i que Tarragona no
se’ls hagi fet seus, és una anècdota.
Tot plegat, encara que es fessin un any

De reüll

més tard del previst, és perquè no hi
ha hagut temps de resoldre-ho tot a
temps. I que coincidís amb el Mundial,
un petit error de càlcul. D’ells, és clar.
Sap greu, però, alcalde, que els Jocs
els hagin tret tanta afició i audiència,
no? Però vaja, això passa. Un èxit, els
Jocs. Que els catalans en general, i els
tarragonins en particular, no s’hi hagin implicat i que no s’hagi respirat
l’esperit olímpic més enllà de les recepcions dels hotels on s’allotjaven els
esportistes, és un detall menor. No
passa res. Ha estat un èxit, i la cerimònia de clausura ho tornarà a ser. Encara que l’estadi –vista l’experiència–
s’hagi hagut d’omplir a corre-cuita base d’entrades i més entrades regalades
al primer que passava. I els costos, un
detall menor en relació a l’èxit estratosfèric, insisteixo, de tot plegat. Espaterrant. Ni cas de les crítiques. Medalla d’or, alcalde. A dalt de tot del podi. I amb el cap ben alt.

Les cares de la notícia

Montse Oliva Vilà

DIRECTOR CREATIU D’ANTONIO MIRÓ

Albert Villagrasa

Sense pena
ni glòria

Col·lecció premiada al 080

E

l que més crida l’atenció de la campanya de les
primàries del PP és que, per fi, s’ha destapat la gran
enganyifa que havia mantingut el PP: els seus més de
vuit-cents mil militants declarats en tots els mítings per
impressionar els rivals o bé no han existit mai o bé són
un grapat de morosos que des del dia en què van anar a
recollir el canet no han tornat a pagar la quota per
demostrar la seva fidelitat al projecte. A banda que les
baixes per defunció, i n’hi ha hagut a milers en aquest
temps, tampoc no s’han esborrat de l’ordinador. Perquè
tot suma! Ara, però, els afilats han
Sense ser-ho, de votar i, si es fa cas de les xifres de
participació, la desídia, la
Cs ocupa el
i l’allunyament és
centre, i el PP desconfiança
absolut. Amb 66.000 inscrits,
no sembla
dijous vinent no votarà ni el 10% del
que ara li hagi cens. I aquest to desinflat es
trasllada a la imatge que donen els
de prendre
candidats. Després de la batussa
organitzada entre ells pel ridícul que ha suposat les xifres,
María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría
i Pablo Casado s’han dedicat a disputar-se l’hegemonia
del vot de la dreta més espanyolista. Al cap i a la fi, els que
encara paguen, són els de pedra picada, els que no
abandonaran mai la trinxera de Fraga o d’Aznar i a ells han
de dedicar el discurs per convicció i per necessitat. A
ningú no interessa, doncs, vendre una imatge de partit
modern i de centre i és per això que, sense ser-ho, Cs
continua ocupant aquest espai i no sembla que aquesta
batalla interna hagi de servir per prendre-l’hi.

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/ipv5co

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

n èxit, alcalde Ballesteros. Això
dels Jocs del Mediterrani ha estat un èxit, un èxit nacional, internacional, mundial i jo diria que galàctic. No passa res, que a la cerimònia
d’inauguració passéssim tots plegats
una mica de vergonya, amb xiulades al
president Torra i amb desenes i desenes de seients buits que feien mal
d’ulls fins i tot als incrèduls que tot
fent zàping van topar-se amb les imatges televisives que, casualment, només mostraven banderes i més banderes espanyoles. I no passa res que les
federacions esportives catalanes es
quedessin sense entrades, o se les avisés a darrera hora en veure el desastre
que s’apropava. No passa res, Fèlix.
Un èxit. No facis cas de les crítiques,
ha estat un èxit. Que les càmeres enfoquessin sempre grades buides era un
problema de la realització televisiva.
Ni cas, Ballesteros. L’èxit ha estat estratosfèric. Ningú no s’hi va fixar, que

Accedeix als
continguts del web

-+=

La col·lecció El Mar va ser reconeguda com la millor del recent saló de moda 080 de Barcelona. La
firma d’Antonio Miró segueix en l’avantguarda i el
080 ha posat de manifest la bona salut dels creadors catalans. El guardó reserva espai directe al
saló del 2019 i du la firma al jurat.
CAP DE RESTAURACIÓ DEL MUSEU PICASSO

Reyes Jiménez

‘Ciència i caritat’ reviu

-+=

Juntament amb Sònia Berrocal, ha liderat la restauració del quadre Ciència i caritat, una de les
obres que expliquen el despertar del genial pintor.
Han conservat tot el quadre i fins i tot la firma,
que començava a notar els efectes del pas del
temps.
SECRETARI GENERAL DE LA INTERSINDICAL-CSC

Carles Sastre

Reelecció i compromís

-+=

El sisè congrés nacional del sindicat català va renovar ahir la direcció, i va reelegir-lo secretari general. Deu cares noves per a una direcció de quinze persones i el compromís sindical de treballar
per la república catalana, a banda dels drets laborals i sindicals dels treballadors.

Eufemismes
buits amb
els refugiats
Quan ni tan sols ha estat capaç de complir les quotes
d’acolliment autoimposades el
2015, la Unió Europea pretén ara
que resulti convincent i benvingut
el seu compromís de crear camps
de reallotjament des d’on es reubicaran els refugiats rescatats del
mar. La cimera d’urgència celebrada aquesta setmana per buscar
respostes a l’empitjorament de la
crisi humanitària ha acabat amb
unes conclusions carregades d’eufemismes buits que desgraciadament fan presagiar un altre fracàs.
Mentrestant, no para d’augmentar
la xifra de morts i desapareguts a
les aigües del Mediterrani.
Els líders europeus, forçats per
la deriva xenòfoba del nou govern
italià, han assumit al document final que el dret internacional obliga
a atendre les persones salvades
d’un naufragi i alhora han previst
oficialment la creació de “centres
controlats” establerts als estats
membres. En aquests camps d’internament els aspirants seran teòricament seleccionats entre
aquells que reuneixin els requisits
per ser considerats refugiats i
aquells que seran automàticament
retornats als seus països d’origen.
Una mesura, això sí, de caràcter voluntari que quedarà supeditada a la
predisposició de cada govern. Un
altre dels eufemismes estableix la
possibilitat de crear “plataformes
de desembarcament regional”,
aquestes en territori extracomunitari, sempre que els governs afectats hi estiguin d’acord. Sobre el paper, doncs, la mateixa UE afegeix
pressió al compliment de les quotes, ja que la creació de nous camps
de refugiats augmentaria la quantitat de gent pendent de reallotjar.
Lamentablement, l’experiència demostra que amb massa facilitat es
passa de les bones intencions a l’incompliment impune dels acords.
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Tal dia
com
avui fa...
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1
any

Contra Borràs
La fiscalia manté les
acusacions contra Borràs.
Insisteix a veure delictes de
malversació, desobediència i
prevaricació.

10
anys

“Orgull espanyol”
La selecció de futbol
aconsegueix el que no havien
pogut fer quatre anys de
retòrica política i esborra les
angoixes de la crisi econòmica.

20
anys

Ruptura al País Basc
La direcció del PSE-EE decideix
trencar el pacte tripartit amb el
PNB i EA perquè considera que
el PNB “no ha tingut límits en la
seva política d’aliances”.

Tribuna

Full de ruta
Jordi Grau

Maria Dolors Renau. Escriptora. Presidenta de la International Socialista de Dones

L’Estat està
en guerra

Q

uan un estat defensa la seva pròpia existència és perillós i està disposat a
tot. Sí, és clar, parlo de
l’Estat espanyol i dels
mecanismes d’autodefensa que ha engegat per combatre el procés català.
Tot allò que va començar amb uns ji, ji,
ja, ja i un menyspreu absolut a les aspiracions del nostre poble, s’ha transformat en una guerra total, i ja se sap que
en les guerres val tot i que la primera
víctima de qualsevol guerra és la veritat. Van riure molt a Madrid (el Madrid
polític, sisplau; els ciutadans de Madrid són tota una altra cosa) amb les
consultes populars, amb la del 9-N i
amb el referèndum de l’1 d’octubre,
però ara mateix tots aquells menyspreus que mantenen en públic no poden amagar que han posat tota la carn
a la graella per derrotar el sobiranisme
català, l’independentisme si volen. Per
anar, van contra el dret a decidir internacionalment reconegut. Perquè s’han
adonat que el que vol una gran part del
poble català, una majoria clara, va con-

S’enganyen els que veuen
gestos de bona voluntat en
l’acostament dels presos o el
canvi de to polític. Espanya
lluitarà amb totes les armes
per allò que considera seu
tra el seu concepte d’estat, en el qual
ells (dretes o esquerres, res no canvia)
manen i les misses surten en gran part
de casa nostra. Per això, ja que l’afiliació política a Europa i al món civilitzat
els impedeix utilitzar l’exèrcit, han decidit que el mascaró de proa de l’atac
sigui el poder judicial. Una part del poder judicial, si m’ho permeten, i molt
en concret el Suprem. S’enganyen els
que veuen gestos de bona voluntat en
l’acostament dels presos o el canvi de
to polític. Espanya lluitarà amb totes
les armes per allò que considera seu
en contra d’una part dels que ells
diuen que som seus. Per això menteixen sense cap pudor. Quan van detenir
Puigdemont a Alemanya vinga a posar-se medalles i ara, com que saben
que és delicte, neguen haver-hi participat. Com també saben que el Suprem
no és competent per la causa oberta. I
que els Mossos i el major Trapero van
actuar d’acord amb la llei i el sentit comú. Com saben que no hi va haver rebel·lió ni sedició. Els és igual, no afluixaran. És una guerra i la volen guanyar.

Silencis col·lectius

D

e vegades un fet actual i ben divulgat desperta ens nosaltres algun
record aparentment esborrat
que deu haver quedat com immobilitzat i
secret, però que revifa amb força, recobra vida, es belluga. Com si volgués parlar-nos, i de la imatge fixa i descolorida
passar al relat. Molt recentment han estat els rostres i les veus dels infants mexicans separats dels pares –terror; la terra
s’enfonsa sobre els seus peus...– els que
han bellugat uns records pels quals no tenia res més que imatges mudes incrustades. Els rostres de dos infants: l’un, el
d’una nena d’una escola de Cornellà de
Llobregat; una nena d’uns nou anys, que
sistemàticament arribava tard a classe,
seia amb el rostre seriós, no parlava amb
ningú i mirava amb uns ulls grossos, negres i tristos, com estranyada, tot el que
la voltava: els cabells bruts i enganxats;
algun cop em va semblar veure-li als ulls
algun morat. I el d’un noi, en uns jardins
comunitaris de Premià, que solia quedarse amagat darrere d’un arbre, no jugava
mai i tots sabíem d’un pare alcoholitzat.
DE TOT PLEGAT JA FA TEMPS. Recordo que

mirava, veia, dolia. Pensava que quelcom
lleig estava passant Però no sabia. No interpretava prou bé els senyals. No sabia llegir els fets. Perquè no fa tants anys que es
creia que els pares podien fer el que creguessin amb els fills. I que una pallissa de
tant en tant o sovint era no solament acceptable sinó recomanable. I que era “normal”,“ natural”, que els pares fossin amos i
senyors no solament de les seves dones, sinó també des fills. El que més fa pensar es
que ara podríem llegir els senyals d’una altra manera, interpretar-los millor, i per això mateix actuar d’una forma més justa i
protectora. Ara, malgrat que segueixen els
abusos i maltractaments, ja no ens semblen “naturals”. Els hem posat un nom.
Han sortit de l’àmbit del “no passa res”, “és

“
El treball pels
drets humans
universals no
s’acaba mai...

així”, per tornar-se motiu d’escàndol. I hi
ha lleis que ho proclamen. I fiscals que acusen. I càstigs. I treballadors socials que ajuden. Sempre són els històricament silenciats els que comencen a parlar i després,
la societat, no una sola persona, la veu pública, ha dit “això no pot passar més”. Allò
“natural” s’ha convertit en un “conflicte”,
ha emergit del mar plàcid de la quotidianitat per convertir-se i ser assenyalat com un
problema. Es tracta de la mateixa dinàmica que avui dia impulsa a treure milers de
persones al carrer quan assassinen una
dona, quan es viola o es maltracta un sensesostre.
QUANTS MÉS ESCÀNDOLS ens calen enca-

ra? Quants conflictes silenciats esperen el
seu torn per a ésser assenyalats, dits, mirats, enfocats, interpretats? L’avenç en els
drets humans de tota persona s’ha anat
produint sobre escàndols, assenyalament
i lleis. Són tots ells moviments, instruments que permeten llegir el que està passant amb una visió més acurada, interpretar millor els senyals i actuar pel bé comú.
El treball pels drets humans universals no
s’acaba mai...

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

Així no!
b Que fàcil i barroer és el discurs polític sorneguer que fa
riure els companys de la bancada parlamentària, quan està fonamentat en la descontextualització del treball dels
adversaris! De totes maneres
tampoc els hem de treure el
seu mèrit, ja que comporta
feina als assessors. Un cop
feta la cerca al Google i a les
biblioteques, han de llegir i
documentar-se per arribar a
tergiversar-ne el contingut i
l’essència! Curiosament és
cosa més complexa opinar
sobre la trajectòria del contrari quan aquest no ha deixat petja escrita. Cal ser
conscients que manipular la
informació, tractar-la de forma irresponsable o esbiaixada per obtenir-ne un benefici
és una forma de maltractar el
contrincant i en definitiva de
destruir la persona i la seva
dignitat. Aquest és un fet moralment condemnable. L’ètica

del debat i del discurs cal basar-los en el contrast de la
veracitat de les informacions
que s’ofereixen, i sobretot en
el respecte a la intimitat, a la
vida privada i al bon nom de
la persona i especialment
dels seus familiars. No ens
enganyem, que hom hagi dedicat temps i esforç a la recerca, a l’estudi, a pensar i a
escriure, i a publicar-ho és un
mèrit, encara! I si et jutgen
per la feina feta (ben documentada) és un orgull. Però
quan el lector és, a més a
més, el teu competidor polític, el valor de l’orgull s’eixampla. La rivalitat en l’art de governar ens ha conduït a introduir noves conjugacions: desacreditar, descontextualitzar,
desvirtuar, esbiaixar, falsejar,
menysprear... i em pregunto
si no hauria estat millor afegir: respectar, humanitzar, llegir, escoltar, pensar, i sobretot dialogar...

Jocs a Tarragona

L’amic Joaquim

b Ho dic amb dolor: els problemes dels Jocs Mediterranis de Tarragona són una conseqüència de com es treballa
(i generalitzar no és bo, ja que
sempre hi ha excepcions) en
aquesta ciutat. Hi he viscut
dotze anys i sempre que necessitava algun servei important havia d’anar a Reus o
Barcelona. És una ciutat amb
poc esperit emprenedor. Tenen un llegat històric com poques ciutats, però les ruïnes
romanes semblen muntanyes
de pedres mal posades. Ni tan
sols l’estació de l’AVE té la seva parada a la mateixa ciutat.
Per no recordar l’estació de
tren de Renfe: possiblement
poques ciutats espanyoles la
tenen pitjor. Tampoc veig que
la Generalitat estigui donant
cap cop de mà; a Palau segueixen amb la seva història:
no oblidar l’1-O.

b Hem visitat Joaquim Forn a
Estremera en dues ocasions.
En surts amb el cor partit.
D’una banda, l’alegria de veure
l’amic i de veure’l tan sencer;
de l’altra, l’angoixa de deixar-lo
enrere, tancat. Diu que llegeix
molt i molt divers. Dels llibres
sobre empresonats al llarg de
la història en ressalta la resiliència dels valors. El que
aguanta no és la força física, ni
la Intel·ligència, ni tan sols la
sociabilitat, sinó els valors.
També llegeix el Quixot. Amb
un somriure ens evocava una
seqüència poètica on deia que
mirant per la finestra té la sensació que el Quixot et pot aparèixer. En el silenci de la cel·la
de persones empresonades
injustament i injustificadament hi ha valors i Quixots. Als
afores voldríem fer molt més
per tots vosaltres i a voltes
sentim molta impotència.

CRISTINA MELÉNDEZ I FRIGOLA
Girona

PILAR CRESPO ÁLVAREZ
Terrassa (Vallès Occidental)

ANNA RIERA
Barcelona
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La frase del dia

“Rajoy i Puigdemont em van escoltar, però... La presó
preventiva aquesta és ara excessiva ja. Que hi hagi judici”
Juan José Omella, CARDENAL ARQUEBISBE DE BARCELONA

Tribuna

De set en set

Vergonya

Dignitat

Jaume Oliveras i Costa

Imma Tubella. Catedràtica de comunicació

N

o és habitual escollir els país on
vols viure, tot i que hi ha molta
gent que ho fa per necessitats
econòmiques, fugint de la repressió i de
la violència o simplement, els més afortunats, perquè s’han enamorat d’un
lloc o d’una cultura concreta i han decidit sumar-la a la seva. Les raons són
moltes i diverses, però en tot cas el més
habitual és que et quedis a viure on has
nascut.
en països tan diversos com França, la meva alma mater, els Estats Units i el Japó i tinc alguna influència de tots aquests, però he
tornat perquè em sento còmoda al meu
país, Catalunya, o almenys m’hi sentia
fins a l’1 d’octubre. I em quedaré, perquè he après que nord enllà la gent no
és gaire més lliure ni feliç. Bé, d’ençà de
l’1 d’octubre hem perdut moltes coses,
és veritat, però n’hem guanyat una,
hem desemmascarat un estat i un rei.
Perquè les mancances democràtiques
venen de lluny, de molt lluny, però el
procés les ha posat en evidència i el
món finalment les ha vist. D’altra banda, també a l’interior, moltes persones
s’han tret la bena dels ulls, la bena
d’una Transició que creien modèlica i
que d’alguna manera va ser covarda
perquè no va gosar afrontar els problemes de cara.

JO MATEIXA HE VISCUT

EL PROCÉS, DONCS, HA FET que perdéssim

tota esperança d’entendre’ns amb un
estat abusador que es va construint sobre cadàvers a les cunetes que ningú
vol desenterrar i sobre uns nivells de
corrupció que si no fos perquè són tan
greus farien riure... Algú deia l’altre dia
que semblava que vivíem dins d’una
pel·lícula de Paco Martínez Soria, reflex histriònic d’una cultura molt allunyada de la nostra. Un estat que es permet una justícia capaç de justificar o
fins i tot riure les gràcies d’una Manada
de mascles carpetovetònics que no han

Sísif
Jordi
Soler

evolucionat des de l’edat de ferro, mascles de la Carpetània xulesca que tant
em recorda Tavarnia.
PARLO D’AQUEST ESTAT que disculpa cinc

mascles drogats i embogits que violen
una noia de 18 anyets i que la justícia
disculpa, amb un parell de vots particulars en contra i un vot particular demanant-ne l’absolució. Per què? Perquè
ella no es va resistir prou. Eren cinc
contra una, però això no importa. Excuses de maltractador. T’apallisso perquè n’aprenguis, perquè t’ho has buscat, i et violo perquè en el fons t’agrada i
mostro la meva gesta a les xarxes socials perquè m’envegin. Quina barbaritat! Però les barbaritats a Carpetània i
a Vetònia surten barates. Els mascles

ja són al carrer en llibertat condicional
i amb una fiança de 6.000 euros, i ja
han servit de model per a un parell de
violacions en grup més. Això no és una
sentència, és una agressió a totes les
dones, a totes nosaltres. I què diu el
nou govern jove, progressista i modern, en què les dones són majoria? Diu
que no pot interferir en les decisions judicials. Perdonin? Doncs per què no
tornen els nostres presos que tenen segrestats com a ostatges gràcies a una
frontera difusa entre el poder executiu
i el judicial? Polítics valents i integres a
la presó, inculpats i exiliats, amb fiances milionàries, fa mesos que viuen un
mal son a causa d’una acusació particular ultra. Per què? Per facilitar que el
poble expressi la seva voluntat a través
d’un vot. Per facilitar la democràcia.
I ARA ENS VOLEN FER CREURE que les coses

“
Ara ens volen
fer creure que les
coses han canviat,
que ja no tenim
un govern de
dinosaures, sinó un
govern jove, guapo
i modern. Però
la repressió
resta intacta

han canviat, que ja no tenim un govern
de dinosaures d’una altra època sinó un
govern jove, guapo i modern. Però la repressió resta intacta, perquè tots els
governs, siguin del signe que siguin,
són esclaus d’una Espanya profunda
que es resisteix a canviar segle darrere
segle. Pel que fa a Catalunya, que el president espanyol es digui Rajoy o Sánchez no canvia res, d’això ja en tenim
experiència. Potser se m’escapa alguna
cosa, tant de bo. Però, arribats a aquest
punt, ja no em crec cap promesa.
PERÒ MALGRAT ELS MOMENTS foscos que

vivim em sento còmoda a Catalunya i
sento vergonya per aquesta Espanya
ancorada en el temps. Per tant, ara toca resistir, perquè resistir és vèncer.
Fa 300 anys que resistim, hi estem
acostumats i sabem com fer-ho. Resistirem i vencerem, encara que només sigui per retornar els nostres presos i
exiliats a casa, perquè els volem lliures.
Però també perquè volem viure en un
país que ens amari d’orgull i no de vergonya.

A

Badalona el debat és al carrer i
tot indica que s’ha iniciat la campanya electoral de les municipals
del pròxim maig, on
dues formes de fer política s’enfrontaran a les urnes. Dolors Sabater i Garcia
Albiol saben que són els referents, els
dos pols, del debat, i qui imposi el seu
relat tindrà les de guanyar.
Després de les eleccions del 2015
fou fàcil un ampli acord per evitar que
Albiol fos alcalde, quan la ciutat venia
de quatre anys de degradació política i
es respirava un baix nivell d’autoestima cívica. Un govern amb deu regidors, amb suport extern de socialistes
i convergents, feia preveure un mandat
equilibrat que podia recuperar l’entramat social i la pau ciutadana. Contra la
tensió i la xenofòbia predicada per l’albiolisme, s’anà imposant la dignitat i la
feina ben feta.
Amb tot, el Partido Popular mai no
perdonaria la derrota, i alimentaria tot
allò que podia posar en qüestió el creatiu discurs de Sabater. I, quan el despropòsit del 155 imposà els seus tentacles, el discurs popular ha embolcallat els socialistes locals, sense prou
força per treure el cap en el debat badaloní (tres regidors i poca presència
mediàtica). Albiol els ha conduït a un
atzucac, per humiliar-los i imposar els
propis criteris.
Tot legal, fins lícit, encara que no sé
si ètic. Un equip mínim intentarà governar la ciutat, amb la pressió d’un albiolisme crescut i el control d’un bloc
republicà amb discurs. En la clepsa de
molts ciutadans s’obren un munt d’interrogants. I fins algú pot pensar que
hauria estat millor que l’equip sortint
no hagués estat tan digne i hagués optat pel peix al cove. Una renúncia impossible, quan precisament Dolors Sabater és el vaixell insígnia de la recuperació de la dignitat en la política.
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El portaveu adjunt d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va llegir una carta del president Oriol Junqueras des de la presó, per obrir la jornada ■ T. ALBIR / EFE

Junqueras marca la línia i
reclama sumar per avançar
a Rebutja “cap lliçó de patriotisme” i alerta que el “nacionalisme excloent” només pot fer empetitir
el projecte a ERC crida a “crear les condicions” per a un nou 1-O, i no descarta la desobediència civil
Òscar Palau
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

“Només sumant ens en
sortirem.” El president
d’ERC, Oriol Junqueras,
que resumia així el que cal
fer a partir d’ara, es va fer
més present que mai ahir
en l’obertura de la conferència nacional a l’Hospitalet que aquest cap de setmana dona cos al gir estratègic del partit, i va voler
defensar tant la feina feta
com un paper que creu
que serà cabdal per poder
seguir aglutinant forces
per implementar la República. En una contundent
carta des de la presó que
va llegir el diputat al Congrés Gabriel Rufián, Junqueras es va mostrar dolgut per les “infàmies i acusacions” dirigides al partit
pel seu refredament en
l’estratègia d’embat directe, i va recordar que “ningú ha donat tant, ni ha pagat un preu tan alt”. “Cap
lliçó de patriotisme”, subratllava. Encara més, con-

sidera que el juliol passat
ERC “es va haver de carregar tota la feina i responsabilitat a l’esquena per salvar l’1-O”, i s’enorgulleix
de no haver dubtat –“mentre altres especulaven”,
deia, en un altre dard al
PDeCAT– a fer fora del govern espanyol els responsables de la “repressió i les
malifetes” aquell dia i el
20-S, però també arran
dels atemptats de l’agost.
Unes paraules, per cert,
que tindrien resposta a
Twitter de la portaveu,
Maria Senserrich, i de la
coordinadora general del
PDeCAT, Marta Pascal,
que recordaven que l’1-O
“és patrimoni de tots” i
que ningú el pot “segrestar” ni “atribuir-se’l en exclusiva”.
Junqueras es mostrava
“sorprès” pels debats nominalistes, i es declarava interessat només en els de com
construir una “força imbatible” capaç de doblegar
“l’aliança conservadora”. I
presumia que ERC ha estat

Les frases

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

“Els discursos
nacionalistes
excloents són el camí
més ràpid per tornar
a l’autonomisme”

“L’independentisme
necessita més que mai
créixer i no recloure’s
en ell mateix (...) Cal
fomentar el diàleg”

“No renunciem a cap
via democràtica i
pacífica, les
explorarem totes per
aconseguir l’objectiu”

Oriol Junqueras

Raül Romeva

Marta Vilalta

PRESIDENT D’ERC

EXCONSELLER NOMENAT PER ERC

PORTAVEU D’ERC

“Ara, la República catalana”, el títol de consens
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Entre les poques esmenes,
encara no una desena, que
han arribat vives a la conferència nacional, la més destacada que es va debatre ahir
al·ludia al mateix títol proposat de la ponència (“Fem República”), que es considerava
especialment simbòlica. Alguns crítics reclamaven que
s’hi afegís “Som República”, i
al final es va optar per una solució de consens nova, que no
es va arribar ni a votar: “Ara,
la República catalana.” En
l’acte també es va aprovar
per assentiment la inclusió

de més referències específiques als valors socialistes, feministes i d’igualtat, i només
es va arribar a votar dues esmenes que haurien suposat
un replantejament gairebé
total de la ponència, si bé finalment van ser rebutjades.
Això sí, amb un centenar de
vots a favor, del total d’uns
700 participants ahir. El text
final de la ponència, que s’ha
estat debatent els últims dos
mesos, es votarà aquest migdia, tot i que Vilalta ja s’enorgullia ahir que recollirà “totes
les veus de la família republi-

cana”. La portaveu reivindicava la “necessitat” d’haver fet
aquest exercici d’anàlisi i reflexió per aportar respostes
en un moment “d’incertesa”, i
per “entendre què ha passat i
saber cap on es va”. Per això
mateix volia “oferir” al conjunt del país el nou full de ruta
del partit, que ha crescut en
més de 1.250 militants des de
l’octubre i també ha incorporat centenars d’amics. “Hem
d’obrir-nos per assemblarnos a la ciutadania que volem
representar, hem de ser encara més diversos”, reblava.

“l’únic” partit que ha sumat
“actors polítics i socials” al
projecte independentista, i
es conjurava per continuar-ho fent, tot bastint
ponts i establint un diàleg
amb totes les forces democràtiques. “Ampliar la base
és interpel·lar tothom, és
junquerisme”, puntualitzava també Rufián, que es
negava a “regalar” a Cs les
fuites de vot que pugui tenir el PSC. En aquest sentit, Junqueras alertava que
“les estridències, les proclames abrandades i buides i
els discursos nacionalistes
excloents” són la via més
ràpida “per tornar a ser una
minoria sorollosa”, és a dir,
per tornar a un autonomisme que la portaveu, Marta
Vilalta, també donava per
superat, ja que ratificaria la
“plena voluntat” d’ERC de
culminar la República.
“Som el partit que està en
millors condicions per sumar més gent al projecte, i
assumim aquest repte”,
proclamava, disposada a
aprofitar el seu paper de
“ròtula” en el panorama
social i polític.
Reivindicar l’1-O
Davant les peticions de
Pedro Sánchez perquè
l’independentisme “giri
full” a l’1-O, Vilalta s’hi va
negar en rodó, i va recordar que la ponència s’ha
retocat precisament per
assenyalar-ne la importància com a “moment
fundacional” d’una república que aposta per assolir a través de l’exercici del
dret a l’autodeterminació,
a partir d’una negociació
amb l’Estat i una intermediació internacional. “Només demanem que es
comportin com uns demòcrates”, els etzibava. Per
aconseguir-ho, en tot cas,
el full de ruta que proposa
ERC passa per enfortir el
moviment, però també
per la mobilització al carrer i per “fer servir quan
calgui la desobediència civil”, segons Vilalta, que
instava a “crear les condicions perquè arribin nous
1-O”, i no deixar passar llavors l’oportunitat.
La portaveu, a banda,
exigia que ERC vol “a casa,
i no a prop de casa” tots els
empresonats i exiliats, a
qui es van fer referències
constants. De fet, els consellers Chakir el Homrani,
Alba Vergés i Ernest Maragall també van llegir cartes
des de la presó de Dolors
Bassa, Carme Forcadell i
Raül Romeva, en què van
donar ple suport al renovat discurs republicà. ■
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La sardana va encerclar l’estany de Banyoles davant la mirada de curiosos i passejants, i en força trams hi havia doble rotllana ■ LLUÍS SERRAT

Sardana groga
ROTLLANA GEGANT · Una ballada multitudinària va encerclar l’estany de Banyoles per reivindicar la llibertat en un acte
organitzat pel CDR i l’ANC del Pla de l’Estany i el Foment de la Sardana de Banyoles CLAM · Els balladors van tenyir de groc
el paisatge MÚSICA I LLETRA · S’hi van ballar dues sardanes, una de les quals, ‘Vent d’octubre’, és enèrgica i optimista
Gemma Busquets
BANYOLES

“U

na sardana sempre es
pot obrir per incloure-hi més gent.” La
frase, que ens convida a eixamplar la base social, la va
recordar l’exconseller de Cultura
Lluís Puig, deposat pel 155 i exiliat
a Brussel·les, en un àudio que es va
escoltar ahir a les vuit del vespre,
abans que els prop de 12.000 balladors que encerclaven l’estany de
Banyoles es donessin les mans per
participar en la Sardana per la Llibertat, una iniciativa organitzada
pel CDR i l’ANC del Pla de l’Estany
i el Foment de la Sardana, amb la
col·laboració d’Òmnium. Un dels
impulsors, Marc Grabuleda, destacava el missatge de clam per la llibertat que volia transmetre l’esperit de la ballada, en un moment en
què “la llibertat en el sentit més
ampli està fortament amenaçada”.
L’organització també va remarcar
que era un acte que volia ser un
clam per fer efectiva la República.
Uns 200 voluntaris van participar en l’esdeveniment en un capvespre que convidava a passejar per
l’entorn natural, sempre de postal,

de la capital del Pla de l’Estany. Els
organitzadors havien dividit l’estany en 25 trams, al llarg dels quals
es repartien els 8.500 inscrits oficialment. A última hora, des de la
zona de davant del camp de futbol,
on s’havia instal·lat Ràdio Banyoles,
que feia una programació especial,
i on hi havia el centre de premsa i
l’escenari principal –des del qual la
periodista Sònia Tubert presentava
l’acte–, es va demanar cobrir el tram
11, a la zona de Can Morgat, ja que
hi faltava gent. “Que s’estirin aquestes mans tant com puguem per eixamplar perímetre.” Vinguda directament de la Provença en cotxe, la
barcelonina Lídia Viñas, amb accessoris grocs, demanava on era el

A més de banyolins i veïns de poblacions de les comarques gironines,
s’hi havien desplaçat colles de Parets del Vallès, Montblanc, la Catalunya del Nord i Alguaire, entre altres
indrets. Hi havia familiars dels exiliats, com les germanes del conseller
Puig i de Carles Puigdemont, i una
amiga de Raül Romeva, que, emocionada, deia als micròfons de Ràdio
Banyoles que ballaria “per ell”.
La logística d’un esdeveniment
multitudinari a l’aire lliure va fer reaparèixer els transistors de tota la
vida per poder escoltar les dues sardanes, a través de la retransmissió
de Ràdio Banyoles, i ballar-les coordinadament. A diferència de les freqüències d’ona, hi havia un cert retard en la retransmissió del mòbil.

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

Prop de 12.000 balladors van
participar en la Sardana per la
Llibertat. Se n’hi havien inscrit
uns 8.500, dividits en 25 trams
—————————————————————————————————————————————

tram 11 per afegir-s’hi. Es congratulava per la iniciativa i insistia que
“se n’han de fer moltes més”, mentre que el seu acompanyant destacava que aquests mesos d’estiu “tenim més temps per fer coses”.

Prohibida i reivindicada
A la barca Tirona, hi havia els músics de la Cobla Contemporània i el
cor de veus femení que va enregistrar la sardana Vent d’octubre, composta expressament amb motiu
d’aquesta diada pel músic banyolí
Paco Viciana. Si bé està inspirada en
La santa espina, una de les sardanes més emblemàtiques i també
llargament prohibida durant la dictadura de Primo de Rivera, la com-

El precedent,
el 1998
L’any 1998, també
prop de 12.000
persones ja van encerclar l’estany de
Banyoles per ballar
unes sardanes de
Manel Saderra i
Martirià Font, interpretades en directe
per la Principal de
la Bisbal. Una de
les dificultats de
logística que es van
haver de superar
va ser fer arribar el
so als balladors. La
solució va ser recórrer a la ràdio
municipal, que ho
va retransmetre, i
demanar als balladors que portessin
transistors per escoltar-ho. Vint anys
més tard, s’ha optat pel mateix sistema, a través de
Ràdio Banyoles
(107.3 FM)

posició de Viciana és una sardana
“enèrgica” i “desacomplexadament
alegre i vital, un esperit molt català”. Per Vicina, “el vent d’octubre
és esperançador”. La lletra és de
l’escriptor banyolí J.N. Santaeulàlia, que parteix d’un poema escrit
arran dels fets de l’octubre del
2017, sobretot la concentració amb
espelmes a la Diagonal de Barcelona del 17 d’octubre contra l’empresonament de Jordi Sànchez i Jordi
Cuixart. Per Santaeulàlia, “els versos expressen que la violència i la
intolerància de l’Estat espanyol es
derrotaran amb les armes de la raó
i la democràcia”.
La lectura d’un manifest, en què
es posava èmfasi en la pèrdua de les
llibertats d’expressió, de manifestació i del poder judicial, llegit per representants de les entitats organitzadores, va precedir la doble ballada,
que es va cloure amb Vent d’octubre
i que havia començat amb Somni
(1947), del mestre Manel Saderra i
Puigferrer. Fill il·lustre de Tortellà,
i molt vinculat al Pla de l’Estany, la
composició desprèn una sensibilitat
especial que va fer emocionar més
d’un ballador i no ballador. Els punys
alçats amb el cant d’Els segadors
van enarborar els ànims. ■
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L’eix nacional crea diferències
en les primàries dels comuns
a Atienza vol “marcar distàncies” amb el procés, Desbordem persegueix un horitzó “sobiranista i
republicà” i Domènech apunta una línia continuista i no es mulla a Les bases votaran fins dilluns
Xavi Aguilar
BARCELONA

Uns 12.000 afiliats de Catalunya en Comú participen, des de divendres fins
demà, en el procés de primàries per renovar els càrrecs de la direcció del partit. La definició en l’eix nacional i el model d’encaix
entre Catalunya i Espanya
és l’element que més distancia les tres candidatures que s’hi presenten. I
també el que més reclamen les bases del partit,
segons es va poder palpar
ahir en la presentació dels
tres aspirants, que, això sí,
amb prou feines va aplegar
unes 40 persones.
Xavier Domènech i Ada
Colau lideren la candidatura Construïm en Comú
amb una línia continuista
i, a priori, parteixen amb
avantatge per superar els
altres dos competidors,
més clarament definits en
un sentit federalista i independentista. Les bases
del partit van insistir ahir
que l’equidistància explica

els mals resultats electorals del 21-D, en clar contrast amb les dues victòries en les eleccions generals. Domènech, però, va
negar la indefinició perquè ha adoptat “l’ideari polític aprovat en la darrera
assemblea” i es fixa com a
principal objectiu que,
com a Barcelona, “els
ajuntaments del canvi siguin una realitat arreu del
país”. Domènech va refusar que la seva llista sigui
fruit d’un pacte entre ICV i
Barcelona en Comú, va defensar-la com un exemple
de la diversitat de l’espai
polític que representa, i va
fixar clarament el punt de
mira en les eleccions municipals.
En canvi, els seus adversaris van instar els votants de Catalunya en Comú a definir-se en relació
amb el procés. Ho va fer especialment José Luis
Atienza (Comuns Federalistes), que veu necessari
“marcar distàncies amb el
processisme amb una solució federal”. L’exregidor

La roba negra va ser, casualment, l’escollida ahir pels membres de les candidatures ■ X.A.

Les frases
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“Darrerament hi ha
hagut gestos que ens
han acostat més al
‘processisme’ que a la
nació real catalana”

“Hem de reconstruir
l’horitzó sobiranista,
fent compatible tant
l’opció confederal com
la independentista”

“Representem la
diversitat del nostre
espai polític, no allò
que volen els nostres
adversaris”

José Luis Atienza

Sònia Farré

Xavier Domènech

COMUNS FEDERALISTES

DESBORDEM

CONSTRUÏM EN COMÚ

de Viladecans sosté que
“l’única manera de superar el conflicte entre Catalunya i Espanya és una solució federal, i confia que
marcant aquest perfil millorarien els resultats de la
seva formació: “En les darreres eleccions ens vam
presentar sense un model
d’estat ni un projecte nacional per a Catalunya, i
d’aquí els mals resultats”,
va explicar. Atienza va lamentar que gestos com
penjar el llaç groc a l’ajuntament de Barcelona els
han allunyat del que –segons el seu parer– és “la
nació real de Catalunya”.
“Serà difícil afrontar les
municipals si no sabem
què volem ser quan siguem grans, tant a Catalunya com a Espanya”, hi va
afegir.
Finalment, la tercera
candidatura en discòrdia
s’anomena Desbordem i
l’encapçala Sònia Farré
amb un perfil “més rupturista i desobedient”. També és qui es defineix més
clarament a favor del dret
a decidir. “En la política
catalana és l’hora d’entomar el repte de reconstruir l’horitzó sobiranista i
republicà, que faci compatible tant la via confederal
com la independentista”,
explicava Farré, per a qui
el referèndum continua
sent una eina vàlida. El
seu ideari, a més, també
inclou socialitzar sectors
estratègics com la banca i
l’energia. ■

801175-1191225L
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Cuixart nega que el trasllat
sigui una “concessió” política

La Intersindical
manté Sastre
però renova
la direcció

a El president d’Òmnium fa a través d’una carta una apel·lació al diàleg, però sense renúncies, per
desencallar la qüestió catalana a Rivera insta Sánchez a mantenir la tutela sobre la Generalitat

BARCELONA

Redacció

Les frases

BARCELONA

El possible acostament
dels presos polítics a centres penitenciaris catalans
no s’ha d’interpretar com
“una concessió vàlida en
democràcia”, sinó que es
tracta, simplement, d’una
decisió per fer “complir la
llei”. Aquest va ser, entre
molts d’altres, el missatge
que va voler transmetre el
president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a través d’una carta publicada
ahir a El Periódico . En la
mateixa línia, també va voler remarcar que l’eventual
posada en llibertat dels
empresonats “no és una
moneda de canvi”, en al·lu-

—————————————————————————————————

“L’acostament dels
presos no ens pot
encegar: simplement
és complir la llei”
Jordi Cuixart
PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

—————————————————————————————————

“La democràcia
perdrà la batalla si
cedeix al xantatge
independentista”
Albert Rivera
PRESIDENT DE CIUTADANS

Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural ■ ORIOL DURAN

sió a una eventual negociació amb l’Estat sobre la situació que es viu a Catalunya. A més de recordar, i

agrair, les visites que ha rebut a Soto del Real, Cuixart
també fa una defensa del
diàleg com a instrument

per a acostar posicions i
“de construcció de societats madures”, però alhora
destaca que “qualsevol so-

lució política duradora no
pot ignorar ni construir-se
en contra de la voluntat democràtica de la ciutadania
de Catalunya”.
D’una altra banda el
president de Cs, Albert Rivera, va demanar ahir al
cap de govern espanyol,
Pedro Sánchez, que mantingui el control dels
comptes de la Generalitat
atès que “els independentistes ja estan advertint
que tornaran a repetir l’1O”. Al seu torn, el secretari
d’organització del PSC,
Salvador Illa, va instar el
president català, Quim
Torra, que “es comporti”
com el mandatari de tots
els catalans i no com un
“activista”. ■

Redacció

La Intersindical-CSC va
renovar ahir la seva direcció per reforçar-se i per
treballar des del sindicalisme per “construir la República”, segons es va aprovar en la ponència del sisè
congrés celebrat ahir a
Barcelona. Carles Sastre
continuarà com a secretari general, tot i que la direcció s’amplia a 15 persones, entre les quals el portaveu i vicesecretari, Sergi
Perelló. Deu cares noves
s’incorporen a aquesta direcció, que gestionarà un
sindicat que ha crescut un
30% en el gros d’afiliats els
últims mesos, sobretot arran de la convocatòria de
vaga del 8 de novembre
per reclamar la República.
El sindicat també es pronuncia contra l’última reforma laboral. ■

161022-1180882L

DESCOBRIU EL PATRIMONI DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant us ofereix aquest estiu
un seguit de visites guiades al patrimoni local: a l’Hospital de l’Infant Pere
del segle XIV, a les fortificacions de la Guerra Civil al Coll de Balaguer, al
Poblat HIFRENSA de l’Hospitalet i al Molí de l’Oli de Vandellòs.
L’oferta d’activitats està adreçada tant a adults com a infants i té com a objectiu donar a conèixer d’una manera lúdica i activa els béns patrimonials
principals del municipi. Així doncs, fins al 9 de setembre, podeu fer excursions per veure les restes fortificades de la Guerra Civil a Cala d’Oques o el
polvorí de Letícia i les bateries de Pitrassa; passejar pel poblat HIFRENSA,
darrera colònia industrial de Catalunya i exemple important de l’obra del
cèlebre arquitecte racionalista Antonio Bonet Castellana; visitar l’hospital
fortificat al Centre de Visitants de l’Hospital del Coll de Balaguer, origen de
la vila actual de l’Hospitalet de l’Infant; i fer un tast d’oli i un taller d’olis
aromàtics al Centre d’interpretació de l’oli (Molí de Vandellòs). Més informació i reserves de les visites a: www.culturaalabast.cat

EL CENTRE DE VISITANTS DE L’HOSPITAL DEL COLL DE BALAGUER
A l’hospital gòtic, fundat per l’Infant Pere d’Aragó i d’Anjou l’any 1344 i declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), s’hi han programat tres tipus de
visites: unes per al públic general; unes per a famílies, pensades perquè els
pares i els fills aprenguin jugant, amb explicacions adaptades a l’edat dels
nens i nenes i mitjançant una gimcana; i unes nocturnes, que inclouen un
tast de vins locals al pas de ronda de l’Hospital. En cadascuna d’aquestes
visites s’hi mostra el Centre de visitants de l’Hospital del Coll de Balaguer,
l’espai museogràfic, situat dins dels murs de l’antic hospital fortalesa; i
també el mirador de la torre sud-oest.

|

24 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 1 DE JULIOL DEL 2018

Nou despreniment
mortal a la carretera,
ara a la C-16
a Un home va morir ahir en caure-li a sobre el vehicle una
pedra des de força alçada a La via va estar tallada mig dia
Redacció

de control de les roques,
tot i que sí que es van fer
caure alguns rocs que
amenaçaven de desprendre’s. El mort era un home
de 38 anys de Roda de Ter.
Es dona el cas que fa exactament un mes a aproximadament un quilòmetre de la zona es va produir
una important esllavissada que va obligar a tallar la
via durant més de dotze
hores. En aquell cas les
pedres van ocupar tota la
calçada. Va ser necessari
arranjar el talús abans de
poder reobrir de nou la
carretera
El conseller de Territori
i Sostenibilitat, Damià
Calvet, es reunirà amb l’alcalde de la Nou de Berguedà i amb el president del
Consell Comarcal del Berguedà per informar-los
dels treballs que s’han fet a
la zona i detallar-los quina

La xifra

LA NOU DE BERGUEDÀ

—————————————————————————————————

El despreniment d’una roca sobre la carretera C-16
va provocar ahir al migdia
un altre mort a Catalunya.
La roca tenia la mida d’una
pilota, però va caure a
gran velocitat i amb força
per la muntanya, fins a impactar en el conductor
d’un vehicle que circulava
en direcció Guardiola de
Berguedà, a l’altura de la
Nou. La roca va sortir rebotada cap a un vehicle
que circulava en sentit
contrari, ferint de forma
lleu l’acompanyant. El
conductor del segon vehicle i un infant que hi viatjava no van rebre danys.
Com a conseqüència de
l’impacte i de l’accident, la
carretera C-16 va quedar
tallada fins al vespre, segons va informar el Servei

3

persones ja han mort a Catalunya aquesta primavera
i estiu per esllavissades sobre la carretera.

Català del Trànsit. Els desviaments es van haver de
fer per les carreteres de
muntanya de Sant Corneli
i Vallcebre.
Tècnics del Departament de Territori van estar durant tota la tarda
inspeccionant la part de
dalt de la carretera, molt
concorreguda els caps de
setmana, ja que dona accés al túnel del Cadí des de
l’àrea de Barcelona. No es
van prendre mesures addicionals de seguretat ni

Els agents dels Mossos i els tècnics observant el lloc de la caiguda ■ ACN

nya semblants. El més
greu va ser la de Castell de
Mur de l’abril passat, en
què van morir dues persones, veïnes del poble del
costat, Sant Esteve de la
Sarga. L’espectacular esllavissada va obligar a tallar la circulació de la carretera durant força dies.
La setmana que ve podria

és la situació. La trobada
podria fer-se la setmana
que ve, i s’hi podria analitzar també la possibilitat
de preparar un projecte de
revisió de la via, una de les
de més trànsit cap al Pirineu de tot el país.
Les pluges d’aquesta
primavera han provocat
diversos episodis a Catalu-

reobrir-se, després de força feines d’estabilització
de la muntanya del Pallars
Jussà, segons van informar fonts de la Diputació
de Lleida.
També a les costes de
Garraf, a Sitges, s’hi va
produir un episodi de despreniment de roques, tot i
que sense ferits. ■

El joc
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