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PRIMER PAS · El Consell de
Ministres aprova el reial decret
que permetrà l’exhumació de
Franco del Valle de los Caídos

TERMINIS · L’operació es farà
abans del desembre i el govern
dona quinze dies a la família per
decidir el nínxol o se li imposarà

Franco, sentenciat
EUROPA-MÓN P17,18

AJORNAMENT · L’executiu de
Sánchez posposa l’anul·lació dels
judicis franquistes a una reforma
integral de la llei de memòria

La consellera, homenatjada ahir a Torroella amb la Medalla del
Montgrí, sortirà de la presó avui per visitar la seva mare a la clínica

Un moment de l’acte d’homenatge d’ahir a Dolors Bassa que es va fer a Torroella de Montgrí ■ JOAN SABATER

Permís per a Bassa

P10,11

Cau un 6,2% el nombre de
pernoctacions als hotels

Societat P15

Catalunya és la segona destinació de
l’Estat preferida pels turistes estrangers

La vicepresidenta, Carmen Calvo, creu
que no contribueixen a la convivència

Política P12

El govern espanyol,
contra els llaços als
espais institucionals

NACIONAL P13

Puigdemont aterra a Edimburg per
participar demà en un col·loqui sobre
cultura i afers internacionals

Puigdemont, al pàrquing de
l’aeroport ■ J.L. ALAY

Primer viatge
després de
l’euroordre retirada

NACIONAL P6,7

La moda de
fer grafits al
metro de
Barcelona es
radicalitza
El nombre d’accions
creix un 29% aquest any
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exhumació de
Francisco Fran-

co i la reconversió del
Valle de los Caídos en
alguna cosa diferent
del que hi ha ara són

una prova de foc per a la democràcia
espanyola. Aquesta decisió ha posat
en guàrdia la família del dictador, de
qui és difícil saber fins a quin punt els
importa on estigui la tomba de l’avi pe-
rò, per contra, és molt fàcil deduir que
combatran fins a l’extrem qualsevol in-
tent de tocar-los ni un euro, ni una pro-
pietat, ni una acció de borsa. Perquè
aquí està la clau de la transició. No re-
clamar ni un duro del que el franquis-
me va robar, ni tocar un pèl als que van
matar i torturar per defensar els lla-
dres.

D’aquí la inquietud d’una part de les
elits de Madrid, que no veuen clar que
es toqui el Valle de los Caídos pel pre-
cedent que pot significar. De fet,
aquesta obra és a l’origen de la pros-
peritat d’unes quantes empreses que
encara avui formen part essencial del
capitalisme madrileny que s’expressa

en l’Ibex-35. Acciona, OHL, ACS o Iber-
drola tenen al seu si diverses societats
beneficiades pel franquisme monopo-
lístic i dos dels principals empresaris
de Madrid, Florentino Pérez i Juan Mi-
guel Villar-Mir, gestionen els actius
d’empreses que van disposar d’alguns
dels 20.000 presoners republicans
que van treballar per a ells en condi-
cions de semiesclavatge al Valle de los
Caídos. L’obra, megalòmana, va costar
2.421 milions de pessetes de l’època,
més del que l’estat franquista es gas-
tava en educació als anys seixanta.
Van anar a parar a les butxaques de
quatre lladres. Mai no han restituït res.

Juan March, el financer del cop de
1936, va rebre com a premi el control
del sistema financer espanyol. A la llar-
ga, els March van passar a invertir tam-
bé en el sector energètic, controlant
Fecsa, una companyia que va acabar
diluint-se dins l’actual Endesa. Al final
d’aquest circuit hi ha l’actual Gas Natu-
ral Fenosa, amb Felipe González com a
conseller. En fi, tot un entramat molt di-
fícil de desfer fins i tot si hi hagués vo-
luntat política, que no n’hi ha. Gens.

L’

Keep calm
Salvador Cot

Franco, a tots
els duros

La transició és no reclamar ni
un duro del que va robar el
franquisme, ni tocar un pèl
als que van matar i torturar
per defensar els lladres

i les parets dels edificis parlessin,
les de l’aeroport de Palma dirien
que un cop superada la primera

quinzena d’agost estan exhaustes i ja
no poden més. Ho fan en nom seu els
aparells animats: les cintes transpor-
tadores de persones s’han estovat de
tants peus, les cintes de les maletes
carranquegen, els dispensadors de sa-
bó dels lavabos no treuen suc, les mà-
quines de les begudes es queden els di-
ners, les màquines de cobrar el tiquet
de l’autobús fins a Palma no n’accep-
ten. Hi poses el bitllet tal com indi-
quen les instruccions i després d’una
petita deglució el retorna. A veure per
l’altre cantó? A veure allisat? Els turis-
tes observen la devolució amb ulls al-
lucinats. Ho intenten una vegada i una
altra com si els anés la vida. Els indíge-
nes ens resignem més aviat. Doncs
què? No podrem agafar l’autobús?
Viatjarem gratis? Cobra el conductor,
però la màquina no li permet facilitar
els bitllets d’anada i tornada, com
molts voldrien. Només d’anada. Un pa-
nell lluminós indica les pròximes para-
des. Les indica quan ja han estat supe-
rades. Hi fa una calor espantosa: “L’ai-

S

re s’ha espanyat.” Confiem en els ro-
bots perquè ens facin còmoda la vida
futura. Tots aquests aparells són una
aproximació a la robòtica que a l’aero-
port de Palma, en la segona quinzena
d’agost, ens adverteixen que també te-
nen debilitats humanes.

A port de Sóller, l’endemà, sento
uns cambrers situats a les portes
d’uns bars veïns que comenten: “Cal-
culo que ja hem servit al vuitanta per
cent.” “Doncs jo que encara ens falten
el quaranta.” He dit que eren cam-
brers i potser eren els amos. Pel to de
veu no he endevinat si expressaven
alegria o tristor. Alegria perquè el fre-

nesí s’acaba, tristor perquè el negoci a
partir d’ara va de baixa. Tant podien
ser cambrers com amos. Tots són tem-
porers. Si ens fixem en els beneficis ja
és una altra cosa.

Sóller, amb els plàtans alts i espone-
rosos i les terrasses dels bars ocupant
els carrers, sembla una població de la
Catalunya Nord. Ceret, potser. Exage-
rant una mica podríem dir que fins
aquí arriba la influència dels reis de
Mallorca, amb palau a Perpinyà. El
tramvia que uneix el nucli rural i tran-
quil amb el port festiu i atabalat fa un
tràveling visual com el de Sunrise, la
pel·lícula de Murnau. Els turistes l’om-
plen. Venir de tan lluny per pujar a un
tramvia que sembla de joguina. Sem-
blen feliços. Ho semblen també els que
ocupen els bars, els que estenen la to-
vallola a la platja, els que visiten la ca-
tedral de Palma, els que no troben
l’hora d’anar a dormir. Però se’n tor-
nen. Anada i tornada. A l’aeroport,
suats, carregats de capses d’ensaïma-
des, observen amb contrarietat que
l’avió va amb retard, i en aquell mo-
ment ho donarien tot per la dutxa no
de l’hotel sinó de casa, que no falla.

“La segona
quinzena d’agost,
l’aeroport de Palma
no pot més

Vuits i nous

La dutxa de casa
Manuel Cuyàs

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.Punt de Vista
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es que vaig descobrir que anar
al cinema és de les poques coses
que em permeten desconnectar

el cervell per una estona, hi vaig sem-
pre que puc (i puc menys del que vol-
dria). I cada cop més (suposo que l’es-
tiu hi fa molt) em trobo amb sales bui-
des, molt buides. En més d’una ocasió
m’he quedat tot sol a la sala pensant-
me que en qualsevol moment vindria
algú a donar-me el comandament per
si vull apujar o abaixar el so, o fer anar
la pel·lícula endavant o enrere. He arri-
bat a acceptar, pensant en la supervi-
vència del negoci, que a la sala s’hi pu-
gui menjar (abans eren crispetes, ara
hi ha de tot) i beure (en realitat, el que
em costa d’acceptar és el soroll dels
mal educats que mengen i xerren en-
tre ells com si fossin sols al sofà de ca-
sa seva). I soc –ho confesso– dels que
estaven esperançats que la rebaixa de
l’IVA (la famosa i reivindicada rebaixa
de l’IVA al cinema) acabaria repercu-

D “La rebaixa de
l’IVA al cinema,
finalment, vostè i jo
no l’hem notada
tint en el preu de l’entrada. Però no.
Que el govern espanyol hagi rebaixat
del 21% al 10% l’IVA dels cinemes (on-
ze punts!) a mi no m’ha servit de res.
Ni a vostè. Ho confirmava dimecres
l’estudi fet públic per l’Associació de
Defensa dels Consumidors, que deia
que alguns cinemes fins i tot han apu-
jat el preu de l’entrada. Amb tota la
prudència que requereix opinar d’un
sector que no coneixes a fons, em cos-
ta d’entendre no només que no abaixin
el preu sinó que no hi hagi, per exem-
ple, abonaments anuals. Només ho he
vist als cinemes Girona de Barcelona (i

no és cap joc de paraules), on per 59
euros l’any tens 365 dies de cinema.
En un món en què la tele ja es veu a la
carta, i en què internet et serveix els
continguts que vulguis, anar un dia al
cinema a hores d’ara et costa més que
l’abonament mensual a Netflix. Milers
de sèries i pel·lícules a casa al preu
d’un dia de cinema. No sé (ells ho de-
uen saber, que a mi veure la pel·lícula
sol a la sala ja m’està bé) si l’estratègia
és convertir el preu d’anar al cinema
en un luxe. Potser consideren, i ho han
analitzat, que el preu no és un factor
determinant a l’hora d’anar al cine. A
mi, però, em sembla que sí. I que aba-
ratir i trobar noves fórmules a base de
quotes que vagin més enllà del dia de
l’espectador (o d’altres que t’obliguen
a estar pensant sempre quin dia de la
setmana és) els anirien a favor. I que
aniríem més al cine, tot i trobar-nos
amb aquells que es pensen que són sols
i al sofà de casa seva.

De pel·lícula
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

La proposta del Ministeri de
l’Interior de tractar en la prò-

xima Junta de Seguretat de Catalu-
nya “la convivència en l’espai pú-
blic” i la celeritat amb què planteja
la celebració de la reunió per d’aquí
a un parell de setmanes són símp-
tomes d’una posició política que
persegueix alterar la realitat de les
coses i atiar un fals debat sobre la
confrontació civil a Catalunya. Cal-
drà esperar a avaluar el desenvolu-
pament de la reunió, però resulta
evident que el govern espanyol se
situa en la línia d’equiparar aquells
qui posen llaços grocs i altres ele-
ments reivindicatius de la llibertat
dels presos polítics, amb aquells
que retiren per la força molts
d’aquests símbols. Si aquest és un
tema que cal tractar en una Junta
de Seguretat en tot cas cal partir de
la base que qui genera la insegure-
tat són aquells que actuen enca-
putxats, amb agressivitat i amb ar-
mes blanques perilloses i que la co-
ordinació de tots els cossos i forces
de seguretat hauria d’anar dirigida
a protegir aquells que exerceixen
lliurement el seu dret a la llibertat
d’expressió en l’espai públic.

La Junta de Seguretat en cap
cas es pot convertir en un fòrum de
fiscalització de la tasca dels Mos-
sos d’Esquadra, que com a màxima
autoritat en seguretat ciutadana
han de perseguir aquells que no
respecten els drets dels ciutadans
favorables a la llibertat dels presos
polítics. I que per descomptat han
de garantir la seguretat del conjunt
de la ciutadania davant expressions
violentes de sectors feixistes. En
tot cas, la junta pot ser un lloc idoni
perquè els cossos policials espa-
nyols –Policía Nacional i Guàrdia
Civil– informin de quines mesures
internes estan prenent per aturar i
castigar la participació d’alguns
dels seus agents en accions
d’aquest tipus.

Qui treu els
llaços crea la
inseguretat

EDITORIAL

Les cares de la notícia

L’expulsió dels 116 immigrants de la darrera entra-
da massiva a Ceuta és un gest poc humanitari
que caldrà veure si conculca el dret humanitari i la
mateixa legislació espanyola sobre immigració i
refugiats, per molt que s’empari en un obscur i
oblidat acord bilateral amb el Marroc.

CONSELLERA PRESA POLÍTICA

Indecent expulsió

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí distingeix
Dolors Bassa amb la Medalla del Montgrí 2018,
que aquest any es concedirà en exclusiva a la con-
sellera empresonada. Bassa, a més, disposarà
avui d’un permís de dues hores per poder visitar
la seva mare a l’hospital.

-+=

-+=

Normativa sobre rodes
Janet Sanz

Reconeixement
Dolors Bassa

-+=

Fernando Grande-Marlaska

L’Ajuntament de Barcelona posarà fre a la circula-
ció de bicicletes a les voreres de menys de cinc
metres i farà complir escrupolosament la norma-
tiva vigent. Fins i tot amb amenaça de multes. L’ús
de la bicicleta s’ha de fomentar, però la seguretat
del vianant també és fonamental.

REGIDORA DE MOBILITAT DE BARCELONA

MINISTRE DE L’INTERIOR DEL GOVERN ESPANYOL
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De reüll
Maria Palau

Barceló
cancel·lat

abril passat, el Palau de la Música va convocar una
roda de premsa, amb tota la grandesa que

acostumen a tenir aquests actes, per explicar els
continguts de la seva pròxima temporada. La trobada
amb els periodistes va estar pràcticament centrada en
una de les activitats programades, la que es presumia
que seria la més rellevant: una performance de Miquel
Barceló durant un concert previst per a la primavera
vinent. Segons es va dir llavors, l’artista mallorquí tenia
pensat ruixar amb fang l’arquitectura modernista de

l’edifici que va projectar Lluís
Domènech i Montaner, patrimoni
de la humanitat. Posteriorment, la
institució va cancel·lar l’acció i la
manera que va decidir per
informar-ne va ser publicar un text
breu i poc clarificador a la seva web.
Tan sols hi diu que no es pot fer
perquè tècnicament és inviable. Fa

uns dies, les agències i els diaris han intentat esbrinar el
significat d’aquest missatge, però continua sent molt
confús. Es fa estrany tot plegat, i molt més enllà
d’aquesta falta greu de comunicació. Barceló, que tot el
que té de punk no ho té de descerebrat, es pot vantar de
mans bregades en intervencions artístiques viscerals en
espais patrimonials (a la Biblioteca Nacional de França,
també amb fang, fa un parell d’anys), però és justament
a Barcelona on li han posat un límit a la seva creativitat.
Vejam si a la pròxima roda de premsa del Palau de la
Música en traurem l’entrellat.

L’

L’artista està
bregat en
accions en el
patrimoni,
però el Palau
se n’ha desdit

http://epa.cat/c/lhdht7
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El conseller d’Interior, Joaquim
Forn, censura que la
preocupació d’alguns mitjans
sigui desprestigiar el cos
policial català.

10
anys

20
anys

150 socis permeten que el
president del Barça esgoti el
mandat fins al 2010. Laporta
assenyala que “l’estabilitat és la
mare dels èxits”.

El president de Rússia, Borís
Ieltsin, designa el nou primer
ministre, Víktor Txernomirdin,
com a successor seu a la
presidència de Rússia.

Contra els Mossos Test a Laporta El successorTal dia
com
avui fa...
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l miratge d’un
canvi de govern a

Madrid que servís per
encarar una solució
política al problema
català ha durat ben

poc. Si des de l’independentisme es
pensava que un PSOE més dialogant
obriria la porta a abandonar la via judi-
cial per resoldre el conflicte amb Cata-
lunya i a encetar un diàleg polític, ja
podem donar per acabat el somni. El
govern de Pedro Sánchez –que més
que governar s’ha instal·lat en una
campanya electoral permanent, amb
bons resultats– ens demostra que el
problema que impossibilita l’encaix de
Catalunya dins d’Espanya no es diu PP,
no es diu Ciudadanos, no es diu PSOE,
no es diu Podemos. No és un partit, és
l’Estat. Aquest PSOE dialogant és el
que es nega a aplicar la llei que atorga
custòdia policial als expresidents cata-
lans, és el que no instrueix la Fiscalia a
retirar les acusacions impossibles de
rebel·lió i sedició, és el que decideix re-
córrer contra la reobertura de les dele-
gacions catalanes a l’exterior, el que

segueix violant –igual que el PP– la llei
que obligava a pactar un nou model de
finançament autonòmic fa anys, el que
executa devolucions en calent d’éssers
humans tot desobeint el Tribunal Euro-
peu dels Drets Humans. Costa de veu-
re les diferències de fons amb el PP.

Cal entendre-ho d’una vegada per
totes: el problema no és qui governi a
Madrid, el problema és un Estat cen-
tralista que s’agrada tal com és, amb
una llengua per sobre de les altres,
amb una administració per sobre de
les altres, amb una aversió inherent
per la diversitat. L’encaix de Catalunya
dins de l’Estat espanyol ha estat, és i
serà impossible. Les úniques opcions
són la dissolució dins el magma caste-
llà o la independència. Mal que ens pe-
si a molts, no hi ha cap altra alternativa
o punt d’intersecció. Convé tenir-ho
ben present a l’hora de planificar el
pròxim intent de fer efectiva la Repú-
blica, si volem que tingui èxit. La nego-
ciació política amb l’Estat serà sempre
posterior a la independència, mai
abans.

E

Full de ruta
Germà Capdevila

És l’Estat

Cal entendre-ho: el problema
no és qui governi a Madrid, el
problema és un Estat
centralista que s’agrada tal
com és, amb una aversió
inherent per la diversitat

 Indiana després de les vacances
d’estiu trobo un professor amic
que m’explica dues novetats:

que la seva dona està embarassada i
que s’han comprat una casa. El felicito i
li demano a on és la casa. Ja m’havia co-
mentat que els agradava el nostre bar-
ri, que és un barri més antic i més dens
al costat del campus i on les cases són
més petites però que et permet anar a
peu o en bicicleta. Al final, però, s’han
comprat una casa a prop d’una bifurca-
ció de l’autopista: una casa amb quatre
habitacions i piscina.

DIU PISCINA AMB VEU TRÈMULA perquè ell,
justament, és un professor especialit-
zat en teoria marxista i en migracions i
ens hem fet tips de discutir sobre movi-
ments socials, revolucions i el que el
nostre admirat Alain Badiou en diu “la
hipòtesi comunista”. Jo començo a riu-
re i ell a justificar-se: “En realitat, és la
meva dona que volia el cony de piscina
(“the fucking pool”). Només de pensar
en el manteniment i en la factura de
l’aigua ja em desespero”. I jo: “Que bo!
Tantes hores discutint sobre el capita-

A lisme i tot per acabar netejant la teva
piscina. Ja veuràs que ara diràs que
la revolució està molt bé, però que pot
esperar fins que tinguis la hipoteca pa-
gada i fins que el fill hagi acabat la uni-
versitat.”

EN REALITAT, L’AMIC PROFESSOR no és un
cínic d’esquerres: no és el tipus Colau,
ni tampoc el tipus Joan Tardà, que cada
mes arreplega sis mil euros de l’estat
per convèncer els independentistes
que amb una Espanya progressista ens
hi podríem entendre. No, l’amic és ho-
nest i forma part del sector radical de
l’acadèmia nord-americana, que no és
una esquerra de saló, sinó que fa un es-
forç genuí per repensar els postulats
que defineixen el món. L’amic simple-

ment experimenta l’escissió entre les
esferes estructural i personal. D’una
banda, veus que el món és injust i que el
capitalisme és un sistema tan produc-
tiu com destructiu, i per això les anàli-
sis marxistes continuen sent les més
lúcides per entendre aquesta dialècti-
ca; i, d’altra banda, el desig et fa sucum-
bir al confort de la propietat i el luxe,
que són justament el motor del siste-
ma.

A MÉS DE LA CASA I EL FILL, l’altra novetat
del professor és que aquest any ha de
presentar el dossier perquè li donin la
càtedra, és a dir, la plaça fixa. El que no
li vaig dir és que jo he d’escriure un dels
informes sobre els seus mèrits. No serà
l’informe definitiu, però sí que una ava-
luació negativa meva li pot complicar
les coses. Per això el dilema que tinc jo
ara és si escriure un bon informe i fer-lo
sucumbir definitivament, o bé escriu-
re’n un de negatiu i així mirar d’expul-
sar-lo del sistema i salvar-li l’ànima re-
volucionària de les urpes capitalistes
de la seva dona dolça i encantadora. Ja
m’ho pensaré.

Edgar Illas. Professor de literatura i cultura catalanes a la Universitat d’Indiana

El coi de piscina
Tribuna

En defensa de la
mossa
d’esquadra
b Jo conec els fets única-
ment pel que he llegit en els
diaris i escoltat a la ràdio i a
la televisió; però si un indivi-
du entra amb un ganivet a la
mà cridant com un boig (so-
bretot uns dies després de la
commemoració dels atemp-
tats de l’any passat) dirigint-
se cap a mi i jo tenint la pos-
sibilitat de defendre’m amb
una pistola, què faria, distin-
git lector?

Jo sí que sé que tindria la
mateixa reacció que la mos-
sa d’esquadra! I, si no, vagi
vostè a viure l’experiència, a
veure què me’n diu després.
CLAUDE GUIARD
Badalona (Barcelonès)

Llaços grocs

b Fa pocs dies, arran de la po-
lèmica pels llaços grocs, la
portaveu del Partit Popular al

Congrés dels Diputats, Dolors
Montserrat, va dir a Catalunya
Ràdio que tan lícit era penjar
llaços grocs i pancartes com
arrencar-los. No comparteixo
la seva opinió, ja que el fet
d’arrencar-los coarta la lliber-
tat d’expressió dels que els
varen penjar i no és correcte.

De la mateixa manera que
quan hi ha eleccions no és
correcte organitzar un equip
amb l’únic objectiu de treure
els cartells que un partit hagi
enganxat. Crec que s’han de
respectar les formes i cadas-
cú s’ha de poder expressar
com millor cregui sense tre-
pitjar la llibertat dels altres.
ANTONI-JOAN GILI
El Prat de Llobregat (Baix Llobre-
gat)

El president “de
tots”
b A l’amic Francesc Carafi,
que es refereix al Sr. Pedro
Sánchez com a “president de
tots i totes” (a El Punt Avui

del 20 d’agost del 2018) i que
demana al president Torra
que no es posi nerviós i que
tingui paciència, jo li dema-
naria que, si us plau, ens faci
el mateix favor i digui a aquell
senyor, és a dir, al president
de “tots els espanyols i totes
les espanyoles”, que els cata-
lans, amb els nostres líders i
representants a la presó o a
l’exili, no podem esperar
més. Que si de debò vol re-
soldre el problema que té
amb el poble de Catalunya, el
primer que ha de fer és alli-
berar-los i retirar tots els càr-
recs.
MONTSERRAT PAGÈS I PARETAS
Barcelona

Excés de
polisèmia política
b A les nostres lectures tro-
bem que el fenomen de la
polisèmia és estudiat per la
semàntica, i també per la so-
ciologia, per les implicacions
que pot tenir a l’atribuir a

una paraula determinada un
sentit diferent de l’original, al
de democràcia, per exemple.

La democràcia la trobem
en escreix quan en política
llegim, escoltem o analitzem
un debat, o una entrevista,
on constatem que és una pa-
raula freqüentment utilitzada
com a nom, com a adjectiu o
verb, en afirmatiu o en nega-
tiu, per les diferents parts
contendents, demostració
inapel·lable de gran pobresa
verbal, que fa difícil seguir fil
per randa els arguments es-
grimits. La paraula democrà-
cia, d’innegable noble origen
i intenció, es converteix en
una arma llancívola esgrimi-
da sense escrúpols pels nos-
tres pares de la pàtria.

Conclusió: als nostres polí-
tics els falta amplitud argu-
mental, desgraciadament re-
flex de la pobra gestió institu-
cional en què estan actual-
ment immersos.
JAUME VALLÉS MUNTADAS
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)

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

El lector escriu
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“L’exhumació de Franco és una gran operació de
màrqueting; el que cal és la reparació a les víctimes”

La frase del dia

“Quin estrès tot
plegat i quin
disbarat! Primer,
per la idolatria del
creixement que
suposa aquest afany
golafre; segon, per
no adonar-se que
tota explotació
humana que
pressiona sobre els
recursos naturals ha
de ser forçosament
limitada

olts auguren que el d’enguany
no serà un bon any per al turis-
me. Les expectatives d’alguns

empresaris eren assolir de nou un rè-
cord sobre l’any passat, que fou ja un
any es deia que irrepetible. S’atrevei-
xen els més agosarats a argumentar
que un bon any no era el resultat de
mantenir el nivell extraordinari de
l’any anterior sinó de superar-lo. I no
amb una taxa d’increment positiva;
més aviat exigien que fos fins i tot supe-
rior a la de l’any passat. Quin estrès tot
plegat i quin disbarat! Primer, per la
idolatria del creixement que suposa
aquest afany golafre; segon, per no ado-
nar-se que tota explotació humana que
pressiona sobre els recursos naturals
ha de ser forçosament limitada.

A LES ILLES, sense esperar a saber qui
manté millor la sostenibilitat, es con-
traposa la cursa al trot de l’economia
menorquina amb la de cavall desbocat
de la marca d’èxit Ibiza, que galopa a
les Pitiüses. Alguns –que ja es poden
pensar qui– envegen els empresaris ei-
vissencs i malden d’actuar contra el
preservacionisme d’una Menorca Re-
serva de la Biosfera.

ÉS INTERESSANT CONSTATAR com dues
illes aparentment similars han seguit
camins tan diferents. La nova econo-
mia institucional ofereix instruments
per a intentar entendre aquesta diver-
sitat. Els hem estudiats recentment en
un llibret editat per Documenta Balear
(Menorca i Eivissa. Dues illes, dos re-
lats econòmics i històrics, Guillem Ló-
pez i Miquel A. Casasnovas, 2018).

LA HISTÒRIA ÉS AQUÍ REVELADORA. La
conquesta d’Eivissa deixa en mans
de la senyoria episcopal Tarraconense
tots els privilegis reials. A Menorca
el rei els distribueix a canvi de cavalle-
ries. Menorca sofreix dominacions
angleses i franceses. La tropa rep

M pagues i el seu consum dinamitza l’eco-
nomia; l’espanyola majorment para-
sita la hisenda local eivissenca. La for-
tificació de la capital eivissenca és una
inversió keynesiana d’un sol tret. A Me-
norca, a més de les fortificacions mi-
litars, es compta amb les instal·lacions
hospitalàries i un llatzeret per a la
quarantena que han de seguir els vai-
xells, fets que suposen activitats recur-

rents. Les crisis a l’illa menor feren
trencar la insularitat (armar vaixells
envers comerç al nord d’Àfrica: l’ano-
menada “via menorquina del creixe-
ment” que varen identificar Farré Es-
cofet i altres).

A LES PITIÜSES CRISI VOL DIR AUTARQUIA,
replegament i fam. Menorca té dos nu-
clis urbans importants, que els angle-
sos connecten per afavorir el mercat
interior. A Eivissa, per anar del port a
Vila cal usar el vaixell. Eivissa compta
amb un recurs natural de primera, les
salines; però la sal perd valor en el
temps. El port de Maó fou nucli de cons-
trucció naval, i modernament és destí
de creuers. Ai las!, però, Eivissa ha
comptat amb una molt eficientista mu-
nió d’actius en mans d’una sola família,
el hòlding Matutes que diríem avui, i
des de la seva estructura creix molt
més que Menorca en valors absoluts de
PIB i ocupació i en aturats i abandona-
ments escolars. No debades a Menorca
els sindicalistes van impedir que Joan
March desembarqués del vapor. A Ei-
vissa en Verga va campar a gust i hi va
deixar petjada. Comerç, banca, trans-
port, construcció, explotació turística
van avui en una única direcció. Un sol
amo engreixa així el cavall. A Menorca
tot és més complicat. Dreta i esquerra
debaten continuadament el model ter-
ritorial i se revisen mútuament els
plans d’ordenació aprovats. Això anco-
ra decisions més democràtiques, però
les fa críticament més fràgils i qüestio-
nades per a l’opinió pública.

NO CAL DIR QUINA ÉS L’OPCIÓ dels dos
illencs que hem escrit el llibre esmen-
tat. Ni que sigui per la constatació que
no coneixem cap menorquí que es vul-
gui transmutar a hores d’ara en eivis-
senc; especialment entre els nascuts
amb dos llinatges menorquins: sigui
qui sigui qui la tingui més gran (la taxa
de creixement turístic)!

Guillem López i Casasnovas.  Catedràtic d’economia de la UPF

Turisme a les Illes
Tribuna

Sísif
Jordi
Soler

a moneda de Ve-
neçuela es diu

bolívar. La de Bolívia,
bolivià. Abans es de-
ia peso bolivià, però
a Sud-amèrica hi ha
tantes altres mone-

des que també es diuen peso que, en
el 1987, va recuperar el seu nom més
antic i va tornar a dir-se només boli-
vià. Llavors, a Bolívia hi havia una in-
flació de nassos. En diuen hiperinfla-
ció. Molt pitjor, doncs, que les que vi-
vim a Europa. No escriuré que
aquestes hiperinflacions que hi ha
de tant en tant a Sud-amèrica siguin
només culpa dels diferents governs.
Però tampoc no escriuré que em
sorprenguin, perquè a Sud-amèrica,
sovint, tot el que hi passa és d’unes
magnituds tan considerables com
els Andes o la Pampa. No sembla
que hi hagi res que pugui ser a la me-
nuda. Tampoc, ara que tots els mit-
jans de comunicació n’han parlat, la
crisi política i econòmica i, sobretot,
la diàspora humana de Veneçuela.
Aquests darrers dies, dos milions de
veneçolans han hagut de marxar del
seu país. Es diu de pressa. A més, tal
com ja deuen saber, Maduro ha tret
cinc zeros al bolívar. Els ha quedat
una merda de moneda –i perdonin–.
Però, independentment d’això, Ma-
duro hi ha afegit darrere l’adjectiu
sobirà. És evident que Veneçuela no
ha arribat aquí tota soleta. Hi ha, de
fons, la crisi estructural del país i la
intervenció dels Estats Units i de tots
els dimonis que vulguin. Però voler
dir-ne sobirà d’una moneda així és
cinisme. Portarà els bolivians a la
mateixa desesperació que van viure
els alemanys del 1923. Josep Pla hi
era. Va escriure: “Cada nova baixa
del marc és un nou repartiment de la
riquesa.” Doncs això: com més sobi-
rans, més pobres. Què més els que-
da per oferir-nos a la majoria dels es-
tats que patim?

L

De set en set
Xavier Cortadellas

Bolívar
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L’instructor de l’expe-
dient de recusació contra
cinc magistrats que han
de jutjar la causa del pro-
cés ha remès l’assumpte a
la sala 61 del Tribunal Su-
prem, presidida per Carlos
Lesmes, perquè fixi una
data de resolució, ja que

dona la seva tasca per con-
closa. El jutge del Suprem
Vicente Magro s’ha encar-
regat de recollir tota la in-
formació sobre l’expe-
dient, que es preveu que la
sala 61 resolgui previsible-
ment al setembre.

Onze processats van
demanar al Suprem que
aparti cinc dels magistrats
que els han de jutjar en

considerar que estan
“contaminats” i no són
“imparcials”. Magro tam-
bé ha rebutjat de ple l’in-
tent de recusació per part
de cinc processats contra
ell mateix com a instruc-
tor del cas, al·legant que
no té “base jurídica i fàcti-
ca”. Defensa que la seva
funció ha estat només la
de recopilar informació,

però que en cap cas serà ell
qui adopti la “resolució de
fons” sobre les recusa-
cions plantejades.

La sala 61, coneguda
per haver dictat la il·lega-
lització de Batasuna, està
formada pels presidents
de les cinc sales de l’alt tri-
bunal i pel magistrat més
antic i més modern de ca-
dascuna d’elles. ■

Acaba la instrucció de recusació
contra cinc magistrats del procés
Redacció
MADRID

El president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, qui
també lidera la sala 61 ■ JUANMA RAMOS

Dues hores per veure la
mare a l’UCI i custodiada
per la policia. És el temps
que el Tribunal Suprem va
fixar ahir en la concessió
d’un permís extraordinari
a l’exconsellera de Treball
Dolors Bassa, en presó
provisional per rebel·lió,
per visitar la seva mare, de
86 anys, que va ser opera-
da del maluc abans-d’ahir.
Així, avui, i vigilada per
una patrulla dels Mossos,

Bassa anirà de la presó del
Puig de les Basses, a Figue-
res, a la Clínica Girona, a
uns 46 quilòmetres de dis-
tància.

L’anomenada sala de
vacances del Suprem –ha-
bilitada per prendre deci-
sions durant l’agost– va
seguir el criteri de la fisca-
lia i de la junta de tracta-
ment de la presó, que es
van pronunciar a favor de
la petició formulada per la
defensa de Bassa. En la
providència, el tribunal re-
corda a Bassa que “exclu-

sivament” podrà visitar la
seva mare avui durant
dues hores i que serà el
centre mèdic qui determi-
ni l’horari de la visita, se-
gons Efe. I adverteix que
serà “la força policial en-
carregada del trasllat” qui
“evitarà que la sortida tin-
gui un altre objecte dife-
rent de l’autoritzat”.

Es tracta del primer
permís penitenciari con-
cedit a un dels nou líders
independentistes empre-
sonats de forma preventi-
va. Els parlamentaris pre-
sos, com l’exvicepresident
Oriol Junqueras, Jordi
Sànchez, Josep Rull i Jordi
Turull, havien demanat

permisos d’excarceració,
tot acollint-se a l’article 46
de la llei orgànica general
penitenciària, per poder
assistir al ple del Parla-
ment. El jutge Pablo Llare-
na i la sala del Suprem els
els van denegar sempre
amb l’argument del “perill
de reiteració del delicte” i
que podien delegar el seu
vot, com van fer.

Ara bé, el permís d’ex-
carceració concedit a Bas-
sa no és pas excepcional.
Els permisos per visitar fa-
miliars malalts o perquè el
reclús es faci una prova
mèdica són habituals. El
juliol passat a Catalunya,
el van obtenir 70 reclusos
amb vigilància i 75 sense,
segons l’estadística dels
serveis penitenciaris. ■

M. Piulachs
BARCELONA

El TS permet a Bassa veure
la seva mare dues hores
a L’exconsellera serà conduïda pels Mossos des de la presó de Figueres fins a la Clínica Girona a Els
permisos demanats pels presos polítics, fins ara, eren per anar al Parlament, sempre denegats pel Suprem

Els serveis penitenciaris del
Departament de Justícia han
obert una informació reserva-
da per investigar “l’accés irre-
gular” de diversos funcionaris
de presons a les fitxes dels
presos polítics, segons l’ACN.
En la instrucció de la investi-
gació s’han cridat a declarar
dues persones i s’han ordenat
deu informes sobre diferents
consultes a les fitxes dels nou
polítics que estan en presons

Concentració a la presó del Puig de les Basses, a Figueres, on està tancada Bassa, convocada per la Unió de Pagesos, dimecres passat ■ ROBIN TOWNSEND / EFE

catalanes. Segons Justícia,
tant les declaracions com els
informes fan referència a ac-
cessos de diferents treballa-
dors “sense cap motiu apa-
rent”, però de la investigació
“no se’n pot desprendre que
cap dels funcionaris hagi fet
un ús fraudulent de la infor-
mació”.

Les fitxes es poden consul-
tar informàticament a través
del Sistema d’Informació Pe-

nitenciari Català (SIPC) i se’n
pot demanar la impressió en
paper. Al SIPC hi tenen accés
tots els funcionaris dels tret-
ze centres penitenciaris que
hi ha a Catalunya, amb diver-
sos nivells d’autorització. Jus-
tícia subratlla que el conjunt
dels 4.500 treballadors dels
penals catalans està compro-
mès amb el dret a la intimitat
de totes les persones priva-
des de llibertat.

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

“Accés irregular” a les fitxes penals dels polítics

70
reclusos van tenir un per-
mís extraordinari amb vigi-
lància el juliol passat a Catalu-
nya. Inclou veure familiars o
fer-se proves mèdiques.

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

La xifra
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orroella de Montgrí, en-
tre els prolegòmens de la
festa major de Sant Ge-
nís, va instituir el 1985

les Medalles del Montgrí, la mà-
xima distinció ciutadana que
des d’aleshores ha reconegut la
trajectòria, cada any, de veïns,
empreses i entitats. Sempre de
tres en tres i en un to tan solem-
ne com festiu, fins aquest any,
en què l’excepcionalitat dels
–ahir ja– 186 dies d’empresona-
ment d’una veïna, exconsellera
i exregidora, Dolors Bassa, van
empènyer el govern local a pro-
posar una edició especial, amb
un sol guardó i una cerimònia
“de reivindicació política i de lli-
bertat” –com va destacar la
conductora de l’acte, Diana Ju-
lià– que va rebre el suport de
tots els regidors del ple, al juliol.

T
I, ahir al vespre, va aplegar més
de 800 persones a l’Espai Ter
per retre-li homenatge, però so-
bretot, per traslladar l’escalf de
bona part dels veïns del poble
als seus familiars.

El president del Parlament,
Roger Torrent, va encapçalar
l’acte, amb l’assistència també
del successor de Bassa al Depar-
tament de Treball, Chakir el
Homrani, diputats, senadors,
dirigents i excompanys d’UGT i
nombrosos alcaldes de la co-
marca. Però l’emotivitat, real-
ment, raïa en l’absència de Bas-
sa, present en els diversos es-
crits que en els darrers mesos
ha adreçat a l’alcalde, Josep Ma-
ria Rufí, i per extensió a la resta
de convilatans.

La germana de l’exconselle-
ra, Montse, i els seus fills i nebot
la van mirar de representar, en-
mig de llargs aplaudiments amb
l’auditori dempeus i crits de “lli-

bertat”. Després de la recollida
de la medalla, i lamentant que
la mare, Maria Coll, convales-
cent a l’hospital també es per-
dés l’acte, van intentar apropar-
la als presents amb la lectura a
quatre veus d’un escrit de Bas-

sa. En l’agraïment al seu poble,
tot i això, no obvia que se sent
“segrestada” a la presó, des d’on
ara veu “només un tros del cel
de l’Empordà entre barrots”.

L’alcalde, excompany de con-
sistori de Bassa i emocionat en

alguns instants de la seva inter-
venció, va qualificar d’“ignomí-
nia” els sis mesos d’empresona-
ment de Bassa i la situació de la
resta de presos i exiliats “només
per donar suport al mandat de-
mocràtic del poble”, i va refer-
mar que “no hi haurà prou bar-
rots per evitar” la defensa de la
República. Torrent, per la seva
banda, va excusar també haver
d’omplir el buit de Bassa i de la
seva predecessora, Carme For-
cadell, però va fer una crida a
“desmuntar la farsa, les menti-
des i els delictes” que la instruc-
ció de Pablo Llarena imputa als
presos i exiliats, en un judici ja
no tant de defensa com de de-
núncia: “Votar no és cap delic-
te”, va recordar, tot defensant
el “sacrifici personal i familiar”
de Bassa “pels vots del sí, però
també els del no, els dels que no
van votar i els que pensaven que
no s’havia de votar”. ■

DISTINCIÓ · L’Ajuntament de Torroella de Montgrí lliura el seu màxim reconeixement ciutadà a l’exconsellera i exregidora, però
veïna abans de tot ABSENT · La família la va recollir de mans del president del Parlament i davant el suport de 800 persones

Emili Agulló
TORROELLA DE MONTGRÍ

Medalla a Bassa i, sobretot, escalf

L’Espai Ter de Torroella, ahir, en l’homenatge a Bassa ■ JOAN SABATER
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Ajuntament de
Vilassar de Dalt

EDICTE

Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 5 del Pla d’ordenació 
urbanística municipal (POUM) de Vilassar de Dalt, per l’establiment 

del sistema d’habitatge dotacional públic en dues parcel·les qualificades 
com a sistema d’equipaments comunitaris

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, en sessió ordinària de data 31
de maig del 2018, ha acordat l’aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 5
del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Vilassar de Dalt, per l’establi-
ment del sistema d’habitatge dotacional públic en dues parcel·les qualificades com
a sistema d’equipaments comunitaris.

Així mateix, es suspèn l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urba-
nístiques per a aquelles àrees del territori objecte del planejament les noves deter-
minacions dels quals suposin una modificació del règim urbanístic vigent, d’acord
amb el que estableix l’article 73 de la Llei d’urbanisme i l’article 102 del Reglament
de la Llei d’urbanisme.

La durada de la suspensió és d’un any prorrogable per un altre any, i essent l’àmbit
d’afectació són les següents: el que comprèn el plànol que consta en aquest docu-
ment.

Es sotmet a informació pública pel termini d’un mes, a partir de la darrera publica-
ció, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tau-
lell d’edictes municipal, en el Portal de la Transparència de l’Ajuntament i al diari El
Punt Avui.

Durant aquest període l’expedient quedarà a disposició en les dependències dels
Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (Camí de Mataró, 10) de 9 a
14 h i de dilluns a divendres, per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo o ob-
tenir-ne còpies i, si escau, perquè presenti les al·legacions que consideri perti-
nents.

S’adjunta el plànol que delimita gràficament el sector.

Vilassar de Dalt, 19 de juliol del 2018
L’alcalde,
Xavier Godàs Pérez
Document signat electrònicament
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AGOST

El tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa ha dictat
la resolució núm. 6509 de data 26 de juliol de 2018, per la qual s’aprova inicialment la
“Memòria valorada de la construcció d’un abeurador per a bestiar a la finca de Can Bonvi-
lar”, redactada en data juliol de 2018 pels tècnics municipals del Servei de Medi Ambient,
amb un pressupost d’execució material de dotze mil set-cents quatre euros amb seixanta-
cinc cèntims (12.704,65 €), un pressupost d’execució per contracte de quinze mil cent di-
vuit euros amb cinquanta-tres cèntims (15.118,53 €) (sense IVA) i de divuit mil dos-cents
noranta-tres euros amb quaranta-dos cèntims (18.293,42 €) (IVA inclòs). El termini d’exe-
cució de les obres es preveu que sigui d’un mes i mig (1,5).

El document s’exposa a informació pública durant un període de 30 dies comptats des de
la darrera publicació d’aquest edicte, que serà inserit al Butlletí Oficial de la Província, a la
premsa local, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (e-tauler). El document es pot consultar
en la pàgina web de la corporació, dins l’espai de la seu electrònica municipal:
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/projectes-d-obres, i a les dependències de l’À-
rea de Territori i Sostenibilitat (c/ Pantà, 20, 2a planta), i es considera que si no s’hi presen-
ten al·legacions en el referit període esdevindrà aprovat definitivament.

Terrassa, 26 de juliol de 2018

Marc Armengol i Puig
Tinent d’alcalde 
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Edicte

www.terrassa.cat
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La vicepresidenta del go-
vern espanyol, Carmen
Calvo, considera que els
llaços grocs són elements
que “no afavoreixen la
convivència i el respecte,
sinó ben al contrari”. Així
responia ahir després del
Consell de Ministres a una
pregunta sobre la identi-
ficació que els Mossos van
fer a la Ribera d’Ebre de
persones que portaven
mocadors per tapar-se la
cara, pals i objectes pun-
xants en una acció per
arrencar els llaços. La vice-
presidenta va defugir pren-
dre posició sobre aquestes
identificacions i va afirmar
que a l’executiu de Pedro
Sánchez “no li sembla bé,
enlloc ni amb cap excusa”,
que hi hagi elements com
els llaços grocs que no aju-
den a la convivència.

Calvo va assegurar que
l’executiu està “preocu-
pat” per l’efecte que poden
tenir sobre la convivència

ciutadana i va recordar
que no representen tota
la societat i que només els
elements reconeguts per
la Constitució i per l’Esta-
tut representen tots els
catalans: “Els símbols que
ens representen a tots
són els que estan reglats
en les normes estatals i
autonòmiques.”

La vicepresidenta va
avalar l’ús privat dels lla-
ços grocs i també l’ús pú-
blic, però en l’àmbit indivi-
dual, sense aclarir si això
volia dir portar un llaç a

la solapa pel carrer o pen-
jar llaços en espais públics
–cal recordar que aquesta
mateixa setmana la fiscal
general de l’Estat, María
José Segarra, deixava clar
que tant penjar llaços
grocs com treure els que
han posat altres persones
són accions emparades
per la llibertat d’expressió,
sempre que no s’afecti la
seguretat ciutadana.

La portaveu del govern sí
que va censurar l’exhibició
de llaços grocs en espais
institucionals. Així, pel que

fa als símbols no emparats
per l’Estatut i la Constitu-
ció, va dir que, “amb una in-
tenció diferent, represen-
ten una part [dels ciuta-
dans], i només poden estar
en l’àmbit privat o públic de
la utilització individual, pe-
rò no en la institucional”.

L’executiu del PSOE ha
proposat al govern de la Ge-
neralitat abordar la polè-
mica sobre els llaços grocs
en la primera reunió de la
Junta de Seguretat, que
ha de tenir lloc a principis
de setembre. ■

a Defuig dir res sobre les identificacions de persones encaputxades que els
arrenquen i qualifica els llaços d’elements “preocupants” per a la convivència

Xavier Miró
BARCELONA

El govern espanyol critica
els llaços grocs i en
censura l’ús institucional

El govern espanyol vol reunir
al setembre una comissió bi-
lateral amb la Generalitat per
analitzar els recursos presen-
tats per l’Estat davant del Tri-
bunal Constitucional, sobre-
tot pel que fa a les lleis socials
aprovades per la Generalitat,
“amb l’objectiu de reduir la li-
tigiositat i garantir la consti-
tucionalitat de les normes”,

La vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, en la compareixença després del Consell de Ministres d’ahir ■ ACN

segons informava ahir una
nota de l’executiu. Aquest òr-
gan, que porta el nom de Sub-
comissió de Seguiment Nor-
matiu, Prevenció i Solució de
Conflictes, serà, de fet, una de
les subcomissions que es va
acordar crear en la reunió de
la comissió bilateral Generali-
tat-Estat, que va tenir lloc l’1
d’agost. L’executiu espanyol

avança que es tracta de revi-
sar el gran nombre de recur-
sos al TC presentats per la
Generalitat, però sobretot
per part de l’Estat contra la
Generalitat, especialment
pel que fa a “les lleis socials”
aprovades pel Parlament.
S’analitzaran les lleis impug-
nades i com es pot abordar la
“retirada de recursos”.

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

La Moncloa vol retirar recursos contra lleis catalanes
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L’expresident Puigde-
mont participa aquest cap
de setmana en un fòrum
internacional de debat
que té lloc a la capital esco-
cesa, Edimburg, on va ar-
ribar ahir a la tarda en un
vol procedent de Brussel-
les. En el primer viatge a
un tercer país que fa Car-
les Puigdemont des que va
tornar a Bèlgica en condi-
ció de ciutadà europeu
lliure, l’expresident pren-
drà part demà a les tres de
la tarda en un col·loqui ti-
tulat Where Now For Ca-
talonia and Europe. L’es-
criptor, filòsof i crític cul-
tural colombià Òscar

Guardiola-Rivera condui-
rà un diàleg amb Puigde-
mont que pretén analitzar
l’estat actual de “la lluita
per la independència de
Catalunya i el potencial-
ment emergent dèficit de-
mocràtic d’Europa”, se-
gons es diu en el programa
del Beyond Borders Inter-
nacional Festival en l’edi-

ció d’enguany. Puigde-
mont hi participa convi-
dat per l’organització del
fòrum en un viatge orga-
nitzat per la seva oficina
de Waterloo. Aquest fò-
rum cultural i polític “de
diàleg entre les petites na-
cions”, tal com es presenta
en el programa oficial, té
lloc durant tot el cap de
setmana i també debatrà
altres afers polítics, com el
populisme en “el nou des-
ordre mundial” i la lluita
per fer sentir la veu de les
dones en un debat en què
participen la directora edi-
torial de The New York Ti-
mes Global, Jodi Rudoren,
i la periodista de la BBC
Razia Iqbal.

En un altre col·loqui
conduït també per l’es-
criptor colombià Guardio-
la-Rivera, es debatrà sobre
la construcció de la pau a
Irlanda del Nord amb
l’acadèmica i política
nord-irlandesa Monica
McWilliams i amb Timot-
hy Phillips, l’impulsor de
Project on Justice in Time
of Transition, una organit-
zació de mediació interna-
cional en conflictes diver-
sos. ■

a Va aterrar ahir a Edimburg en el primer viatge a un tercer país després de tornar a Bèlgica
a Parlarà demà en un dels col·loquis d’un fòrum sobre cultura, afers internacionals i refugiats

Redacció
BARCELONA

Puigdemont participa en un
fòrum de debat a Escòcia

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

La data

26.08.18
Demà  Puigdemont parlarà a
Edimburg en el col·loqui
‘Where Now For Catalonia
and Europe’.

Puigdemont el dia de la seva arribada a Waterloo després de ser posat en llibertat sense
càrrecs per part de la justícia alemanya ■ ACN
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La graella

TV3

   06.00   Notícies 3/24.  
  12.00   Aire lliure.  
   12.50   TV3xunTUB.     
  13.55   No te la fotis.  
  14.30   Telenotícies migdia. 
   15.40   Tarda de cine. Assassinats 

a Alvèrnia . Troben el cos sense 
vida d’una jove prop del llac Pavin.  
Una fosca llegenda gira al voltant 
d’aquest llac i, pel que sembla, les 
circumstàncies de la mort són molt 
estranyes i podrien estar relacionades 
amb aquesta llegenda .

  17.20   Tarda de cine. Els misteris 
de l’illa.  El cos de José Chebec és 
descobert en un bot a la deriva prop 
de Fort Boyard. Vint anys abans 
havia comès un delicte que va acabar 
malament. Ell va ser condemnat, 
però el seu còmplice encara està 
desaparegut .

  18.57   Tarda de cine. Més enllà del 
nord. Capità Hook.  Hauke Jacobs, 
el nou veterinari de Schwanitz, troba 
per casualitat els cadàvers de dos 
pescadors del poble que han mort 
assassinats a trets. Lona Vogt, la 
comissària de policia de Schwanitz, 
investiga l’assassinat dels homes i 
descobreix que està relacionat amb la 
desaparició de dues joves letones. Però 
la Lona no és l’única que busca les 
dues noies, i aviat s’adona que darrere 
de tot plegat s’hi amaga un cas molt 
més tèrbol .

  20.25   Ja t’ho faràs.  
  21.00   Telenotícies vespre. 
   21.55   Cine.   Mai diguis mai més  . 

 L’agent James Bond ha d’evitar que 
l’organització criminal Spectre faci 
xantatge al govern. Aparentment, els 
seus agents han aconseguit robar dos 
projectils nuclears i ara demanen una 
gran suma de diners a canvi de no 
utilitzar-los per atacar una ciutat 

  00.10   Cine.   Moonraker  .  James Bond 
rep dels seus superiors l’ordre de 
localitzar el parador de la nau espacial 
Moonraker, que ha desaparegut 
misteriosament. Les seves primeres 
investigacions el porten a seguir la 
pista del milionari Hugo Drax.  

SUPER 3 / 33
   06.01   El drac Digby  .   
  06.25   El xai Shaun  .   
  07.07   El meu cavaller i jo  .   
  07.42   Les tres bessones  .   
  08.55   Pirata i Capitano  .   
  09.30   Kody Kapow  .   
  10.02   Set nans i jo  .  
  10.48   La família del Super3.  
  11.14   Quin crac, l’Angelo!  
    12.00   Espies de veritat  .   
  13.06   El xou de Tom i Jerry.  
  13.52   Pat, el gos  .  
  14.17   Salve, rei Julien!    
  15.05   Les aventures del Gat amb 

Botes  .   
  15.52   Zoom, el dofí blanc  .   
  16.40   Kung Fu Panda: Llegendes 

increïbles  .   
  17.26   Lucky Fred  .  
  18.00   Súper 4  .   
  18.38   Prodigiosa: Les aventures de 

Ladybug i Gat Noir  .  
  19.22   Robin Hood, el trapella de 

Sherwood  .   
  19.58   Els pingüins de Madagascar.  
  20.44   Pat, el gos  .   
  21.21   Tom & Jerry  .   
  21.55   Tocats de l’ala.
    22.30   La meva vida es un zoo. 
   23.19   Instint salvatge.   
  00.11   En situació crítica.  El fotògraf 

Steve Winter i el càmera Bertie Gregory 
viatgen a Bombai perquè volen mostrar 
com els habitants d’aquesta ciutat 
conviuen amb els lleopards que tenen 
els seus territoris als boscos dels 
voltants.  

  00.54   Tocats de l’ala.   www.elpuntavui.tv

La nostra graella

09.30 Notícies locals.  
10.00 Horari d’estiu. Magazín. Reemissió. 
11.30 Notícies locals.  
12.30 Torna-la a tocar, Sam. Reemissió. 
13.00 Notícies locals.  
13.30 Bàsquet en joc - 3x3.  Des de

Barcelona, final del Circuit Català de Bàsquet
3x3, amb els guanyadors de les diferents
proves disputades.

15.30 Rem a rem. Tot el que passa a la lliga
catalana de llaguts. Reemissió. 

16.00 Fòrum gastronòmic Girona 2017.
Kiko Moya. Al programa d’avui, La nova cuina
valenciana. La sal com a element
transformador, amb Kiko Moya (L’Escaleta,
Cocentaina, Alacant). 

17.00 Notícies locals.  
18.00 Diada castellera. Festa major del

Catllar.
21.00 Autèntics.cat. Amb Xantal Llavina.

Aquest vespre recuperem l’entrevista de
Xantal Llavina a Joan Dausà, músic, actor i
presentador. Reemissió. 

21.30 Gaudeix la festa. Una àliga per Gràcia.
Reemissió. 

00.00 Cicle JajaJazz. Jorge Rossy Vibes Trio
Featuring Al Foster and Doug Weiss.  El músic
barceloní Jorge Rossy actua tocant el
vibràfon, acompanyat per Al Foster a la
bateria i per Doug Weiss al baix.

01.25 Notícies locals.  

La Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Jove Xi-
quets de Tarragona i els Castellers de Vilafranca com-
parteixen una de les places més singulars del calen-
dari casteller de la temporada, amb motiu de la cele-
bració de la festa major del Catllar.

La diada de la festa major del
Catllar, en directe

18.00 DIADA CASTELLERA

La televisió

Espectacle ‘Danses del món’

22.00 ÉSDANSA 2018

Transmissió de l’espectacle Danses del món, en el
marc del festival Ésdansa de les Preses, amb la parti-
cipació dels grups següents: Bireun Seudati, d’Indo-
nèsia; Bafochi, de Xile; Othello, de la República turca
del nord de Xipre, i Esbart Marboleny.

www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45 De dilluns a divendres,
de 8 del matí a 3 de la tarda

Atenció al client972 18 64 80 i també aatencioclient@elpuntavui.cat
801175-1190865Q

El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

SWING&SWING
&SWING

Men in swing - Música

Teatre La Gorga de
Palamós, 

diumenge 9 de setembre,
a les 7 de la tarda  

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 10 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

HISTÒRIA 
DEL TANGO
Non Stop Tango Trio

Festival Internacional de
Música de s’Agaró

Església de s’Agaró, 
dissabte 8 de setembre,

a les 8 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 21 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

SORTEIG 
ACONSEGUEIX 2

ENTRADES GRATUÏTES

CND - DON
QUIXOT

Gran Teatre del 
Liceu de Barcelona, 

dissabte 15 de setembre, 
a les 9 del vespre

Inscriu-t’hi a www.clubdelsubscriptor.cat o al 972 18 64 45

Tens temps fins al dia 10 de setembre. Molta sort!

2x1 TOT L’ANY 

Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta

de subscriptor

MUSEU 
PAU CASALS

Av. de Palfuriana, 67
del Vendrell

Preu de l’entrada: 6 €

2x1 TOT L’ANY 

Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta

de subscriptor

MUSEU DE LA
MOTO DE 
BASSELLA

Ctra. C-14, km 134
(entre Ponts i Oliana)

Preu de l’entrada: 9 €

2x1 LIMITADA

Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo

juntament amb la 
targeta de subscriptor

EPICENTRE
Centre de Visitants del

Pallars Jussà

Passeig del Vall, 13
de Tremp

Preu de l’entrada: 3 euros

PORT BO, INDIRA
FERRER I GINA

ESPOLET
‘L’home de la guitarra’

(homenatge a Josep Bastons)
Musicant 2018

Plaça Catalunya de Campllong, 
dimecres 29 d’agost, 
a 2/4 de 10 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 14 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado


	pa25



