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www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45
2x1 TOT L’ANY

De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda,
i divendres
de 8 del matí a 2 de la tarda

HI HA RES MÉS
AVORRIT QUE
SER UNA
PRINCESA ROSA?

La televisió

La nostra graella

TV3
17.00 RELIGIONS

Paco Mir (El Tricicle)

L’Ateneu de Celrà,
diumenge 18 de novembre,
a les 6 de la tarda

OFERTA 2x1
LIMITADA
MUSEU
PAU CASALS

Preu de l’entrada: 8 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

Av. de Palfuriana, 67
del Vendrell
Preu de l’entrada: 6 €
Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta
de subscriptor

MONT PLANS
MONÒLEG

2x1 LIMITADA

El projecte ALPAN
El Punt Avui TV torna a emetre l’entrevista de la periodista Mireia Rourera a Albert Faus, responsable del
Rotary Club a Catalunya, i al mossèn de la parròquia
de Santa Tecla de Barcelona, Joan Sabé, dos dels impulsors del projecte ALPAN de menjadors socials.
Una acció promoguda per Rotary Club que ha aconseguit que set menjadors socials serveixin més de
300 menús diaris a gent necessitada.

‘SEMBLA QUE RIGUI’
Festival Úniques

Cúpula de les
Arts a Girona,
divendres 26 d’octubre,
a les 9 del vespre

08.30 Notícies locals.

09.00 L’ENTREVISTA

OFERTA 2x1
IL·LIMITADA
Preu butaca platí: 10 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

EPICENTRE
Centre de Visitants del
Pallars Jussà
Passeig del Vall, 13
de Tremp
Preu de l’entrada: 3 euros
Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la
targeta de subscriptor

Els menjadors escolars

SORTEIG
ACONSEGUEIX 2
ENTRADES GRATUÏTES

SLAVA’S
SNOWSHOW
Slava Polunin
Temporada Alta 2018

Teatre Municipal de Girona,
diumenge 4 de novembre,
a les 12 del migdia

Ramon Simon Campà, director general d’Atenció a la
Família i Comunitat Educativa; i Jordi Estarlich, membre del grup motor de SOS Menjadors; i Belén Tascón, presidenta de FAPAC, que parlaran sobre els
menjadors escolars, entre altres temes que preocupen, i molt, tant els pares com els docents.

10.00 Ben trobats. Entrevista a Josep Miret,
faquir amb més de 50 anys sobre els
escenaris. I el restaurant Can Berri ens
explicarà una recepta amb castanyes amb
motiu de la Fira de la Castanya de Viladrau.

2x1 TOT L’ANY
Inscriu-t’hi a www.clubdelsubscriptor.cat o al 972 18 64 45

Tens temps fins al dia 25 d’octubre. Molta sort!

CIRC RALUY
LEGACY
MUSEU DE LA
MOTO DE
BASSELLA
Ctra. C-14, km 134
(entre Ponts i Oliana)
Preu de l’entrada: 9 €
Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta
de subscriptor

Av. França de
Sarrià de Ter, Girona
Del 26 d’octubre fins a
l’11 de novembre del 2018

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada: 15 euros
Cal presentar la targeta

Pagament i reserves directament a les taquilles del circ

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

Atenció al client

972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1194881L

La graella

12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00

Notícies locals.
L’entrevista. Reemissió.
Notícies locals.
Bojos de castells. Reemissió.
Notícies locals.
Religions. Convidats: Albert Faus,

responsable del Rotary Club a Catalunya, i el
mossèn de la parròquia de Santa Tecla de
Barcelona, Joan Sabé. Reemissió.
17.30 En joc. Programa de repàs a la jornada
esportiva, presentat per Òscar Herreros.
19.00 Connecti.cat. Programa d’entreteniment
amb connexions en directe arreu del territori.
Amb informació d’actualitat, esports, cultura,
gastronomia, etc. Presentat per Pere Puig.

20.00 Notícies locals.
21.00 Caminant per Catalunya. Sant Pere
Despuig. Excursió entre Sant Pere Despuig a
la Vall de Bianya (Garrotxa) i Santa Llúcia de
Puigmal, al Ripollès. Reemissió.
21.30 Religions. Amb Mireia Rourera. Reemissió.

22.00 Notícies locals.

www.elpuntavui.tv

06.00 Notícies 3/24.
08.00 Els matins.
S’entrevista Maria Sirvent, diputada
de la CUP al Parlament. El programa
també connecta amb Waterloo, on
s’han de trobar el president Quim
Torra i Carles Puigdemont. I el director
general de Drogodependències de
la Generalitat valora la proposta
de Podem de legalitzar el cànnabis
i es confronten opinions sobre la
possibilitat d’eliminar la regla a les
dones.
12.00 12-14.
13.55 Telenotícies comarques.
14.30 Telenotícies migdia.
15.40 Cuines. Patates farcides.
16.00 Com si fos ahir.
La Marta torna a Adalisa. S’ha
compromès amb la Paula a desfer-se
del Lucas, però de seguida s’adona
que el nano li pot ser útil per
escalar, així que té el camí lliure.
Paral·lelament, el Quim i la Cati troben
una nova víctima, l’Arturo.
16.45 Tot es mou.
20.15 Està passant.
21.00 Telenotícies vespre.
Amb Toni Cruanyes. Esports: Maria
Fernández-Vidal.
22.00 Si no t’hagués conegut.
La clau: L’Eduard deixa l’estranya
doctora Everest i torna a casa, amb la
seva família. Sorprenentment, ha estat
absent molt més temps del que es
pensava.
23.05 Natura sàvia.
Granotes i gripaus. Format híbrid
que combina l’humor surrealista del
Peyu, Albert Pla i Quimi Portet amb
els coneixements de l’expert en fauna
Jaume Sañé, per preguntar-se si
realment l’ésser humà mereix estar al
capdamunt de la cadena tròfica. (Nou
en emissió.)
23.50 Al cotxe. En aquest programa,
comparteixen trajecte amb Eloi Vila
dos grans actors de la nova generació
d’intèrprets catalans: Andrea Ros i Pol
López.
00.35 Més 324. Amb Xavier Grasset.
02.10 Gran reserva.

SUPER 3 / 33
07.06 Kung Fu Panda.
07.30 Doraemon.
08.14 Les aventures del Gat amb
Botes.
08.40 El drac Digby.
09.00 L’hora del Timmy.
09.47 Raa Raa, el lleó escandalós.
10.30 Noddy, un detectiu al País de
les Joguines.
11.17 Vicky, el viking.
11.41 Quatre amics i mig.
12.07 L’inspector Gadget.
12.20 Les misterioses ciutats d’or.
12.45 Home: Aventures amb la Tip i
l’Oh.
13.11 Salve, rei Julien!
13.55 El detectiu Conan.
14.45 Bola de drac Z Kai.
15.31 Pat, el carter.
16.14 El petit drac Coco.
16.38 La caleta de la Lily.
17.14 Loopdidoo.
17.45 El Mic i els seus amics.
18.10 Bola & Bill.
18.45 Pat, el gos.
19.15 En Miku i la Fant.
19.30 Info K.
19.42 Info eKonomia.
19.50 Les Sisters. Hipnotitzada.
20.04 Els germans Kratt.
20.52 El detectiu Conan.
21.25 Com si fos ahir.
22.00 La història de Cuba lliure.
22.50 60 minuts. Gràcies, patró.
00.15 60 minuts. La nova esclavitud a la
Gran Bretanya.
01.05 La història de Cuba lliure.
01.55 Promeses de l’Àrtic.

P8,12

Més gravacions de declaracions mostren com
els presos polítics planten cara al jutge

Conversa telefònica
amb aposta pel diàleg

Pancarta de “Free
Junqueras” ■ EPA

Farmàcia i

Ortopèdia a mida
(plantilles, mitges...)

M.P. Roca i Albero
353926-1143082w

Junqueras defensa
l’autodeterminació
davant Llarena

Puigdemont
i Iglesias
analitzen
la situació
política

ORTOPÈDIA - HOMEOPATIA - DIETÈTICA - DERMOFARMÀCIA
FÓRMULES MAGISTRALS - ANÀLISIS DE SANG
C/ Nou, 1 / La Riera, 78 - 08301 MATARÓ - Tel. 93 790 19 57
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NACIONAL

P16,17

La primera corona
metropolitana del
transport s’amplia

Nacional

CANVI · Tots 36 municipis de
l’àrea passaran a la zona 1
i el tribut metropolità vinculat
s’estén a tota la conurbació

La diada vallenca va ser molt reivindicativa ■ ACN

GUANY · Se’n beneficiaran els
viatgers de 18 localitats en què
la T-10 per anar a Barcelona es
rebaixarà de 20,10 euros a 10,20

Santa Úrsula, a tocar
dels castells inèdits
Les colles vallenques, a les portes del 3
de 9 net i del 2 de 9 sense manilles

L’ESPORTIU

P19

Nacional

Márquez celebra amb el seu equip la setena victòria en un mundial de la seva carrera ■ EFE

Setena tronada de Márquez
El pilot de Cervera sentencia el mundial amb la victòria a Motegi i
guanya el seu cinquè títol de Moto GP i el setè en totes les categories

116119-1156059w

Mor la delegada d’El Punt
Avui a Madrid, Montse Oliva
Full de ruta

A la tres

Opinió

Abraçar
un nen

La Montse
Oliva

La periodista que
tots estimaven

David Portabella

Xevi Xirgo

Marta Clos
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Punt de Vista
Keep calm

La vinyeta

Lluís Falgàs

Fer

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

President: Joaquim Vidal i Perpinyà.
Consell d’Administració: Lídia Vidal i Juventench
(vicepresidenta), Eduard Vidal i Juventench, Esteve Colomer i Font
i Joan Vall i Clara.
Consell de lectors: Feu-nos arribar les opinions, els suggeriments
i les consultes que desitgeu sobre el nostre projecte editorial i els
nostres productes a conselldelectors@elpuntavui.cat. Tots els
contactes rebran resposta de la direcció.

Direcció Executiva: Joan Vall i Clara
(conseller delegat), Xevi Xirgo (Informació
General), Emili Gispert (Informació
Esportiva i local), Toni Muñoz (Serveis),
Josep Madrenas (Webs i Sistemes), Albert
París (Comunicació), Miquel Fuentes
(Administració i RH), Lluís Cama
(Producció), Concepció Casals (Distribució)
i Ricard Forcat.

El gest
d’Iglesias

C

om era d’esperar
s’estan fent moltes
lectures sobre la visita
a la presó de Lledoners
del líder de Podem, Pablo Iglesias, al president d’ERC, Oriol Junqueras. Els partits
més conservadors s’han posat les mans
al cap a l’hora d’interpretar que Iglesias
era un emissari del govern de Pedro Sánchez que anava a negociar el pressupost
general per aconseguir els nou vots
d’ERC al Congrés. És possible. Tot i que
amb aquesta malèvola interpretació caldrà que algun altre emissari del PSOE visiti Carles Puigdemont per aconseguir
els vots dels vuit diputats del PDeCAT.
Els partits polítics amb seu a Madrid
observen que el pes actual de Puigdemont, a l’exili, i Junqueras, a la presó, és
màxim. Creuen que a Catalunya ningú fa
res sense prèvia consulta als dos líders.
Malgrat que segueixen desunits per la situació i per les discrepàncies mantingudes al llarg del procés.
Tot i les interpretacions i els possibles
resultats que Pablo Iglesias aconseguís
divendres en la visita a la presó de Lledo-

Caiguda lliure
Eva Vàzquez

L’independentisme ha trobat
a faltar en els darrers anys
del procés sobiranista l’escalf
del progressisme espanyol
ners, cal valorar positivament que aquest
fet s’hagi produït. Com de ben segur que
seria positiva, de moment llunyana, una
visita d’algun polític espanyol a Waterloo.
Fa temps que es va desvelar que Puigdemont i Pablo Iglesias s’havien intercanviat missatges telefònics. Un fet sense
cap resultat.
L’independentisme i fins i tot el catalanisme ha trobat a faltar en els darrers
anys del procés sobiranista l’escalf del
progressisme espanyol. Sovint el seu
pronunciament no ha anat més enllà de
situar el problema dins el marc constitucional. Hi hagut moments de silenci del
progressisme i dels intel·lectuals espanyols que han decebut la ciutadania catalana. Moments de soledat en què només s’escoltaven valents comentaris
com el de l’exseleccionador espanyol de
futbol, Vicente del Bosque, que va manifestar públicament que respectava, tot i
que no compartia, l’independentisme i el
dret a decidir. Fet que li va suposar diversos retrets. El gest d’Iglesias com el de fa
uns dies del president de la Patronal,
Joan Rosell, i el líder de la UGT, Pepe Álvarez, donen una visió més positiva que
la de defensar només el marc constitucional.

Un pati amb hortènsies

D

arrerament, no faig més que
descobrir llibres de jardineria,
tan poca disposició que hi tinc,
i tots em meravellen. L’últim és El jardín perdido, de Jorn de Précy, on trobo aquesta màxima del bon jardiner:
“El camí cap a l’obra es fa de genolls.”
D’origen islandès, De Précy ha passat
a la història per aquest breu tractat
sobre el parc salvatgí que va agençar a
la seva finca de Greystone, a Oxfordshire. Hi va plantar roures, bedolls, ciclàmens i sicòmors amb el desig de
construir “un ordre feliç” que escapés,
diu, al “desastre de la història”. El seu
jardí és el reflex d’algú que s’ha retirat
d’un món envilit que ja no reconeix
com a propi, però cada edat té les seves, de flors.
De petita, les meves eren l’ortiga, la
rosella i el pixallits. No en coneixia
d’altres, a part de l’espiga de blat i les
faves posades a assecar a l’era del Cigarro o de cal Carreteric. De margarides, que ens fèiem un fart de dibuixar
a pàrvuls, amb prou feines en trobàvem en el camí cap a l’escola; només
unes que s’hi assemblaven, diminutes
com un botonet del puny de la bata

“
Les millors
lliçons de

floricultura venen
del pati de l’àvia

que algú de nosaltres hagués perdut
enmig de l’herba margenera. Eren
flors per fer-hi coses, no pas per contemplar-les o flairar-les. El pixallits el
bufàvem astorats que una cosa tan delicada i vaporosa pogués acabar deixant al descobert un pinyol tan lleig. A
la rosella, que a casa en dèiem quiquiriquic, li esclovellàvem la poncella per
fregar-li els pètals sedosos amb els dits
encara enganxifosos del suc de llet que
degotava de la tija tallada, amb aquella
pelussa tendra que la recobria. L’ortiga, si mai hi anàvem a ensopegar, l’assotàvem amb llàgrimes als ulls –i els
braços i les cames encetats– amb la

primera branca que trobàvem, per ensenyar-li l’odi que sentíem per tot allò
que era inexplicablement malvat, que
eren molt poques coses, llavors, i la
majoria tenien la forma dentada d’un
fullatge embardissat. Als campaments
escoltes, entràvem en contacte amb
una vegetació més complexa, encara
que, si no eres prou aplicat, tancaves
l’etapa juvenil no coneixent gaire res
més que les mores dels esbarzers i la
por del bosc quan es fa fosc.
Les millors lliçons de floricultura les
vaig rebre al pati de l’àvia. Hortènsies,
geranis i alguna mata de begònies, sobretot; flors de cases barates, de poble
feiner i ras, de davantal lligat al pit
amb un imperdible i olor de llenya humida i carn d’olla. No m’hi fixava gaire, la veritat, ni tan sols quan, per Fires de 1994, aquells testos van acabar
al celobert de casa, junt amb el mundo
i la vella olla d’aram, abonyegada de
tant fer-hi l’escudella. Fins que no et
fas gran, no comprens l’olor reparadora de la mimosa i el til·ler, que conté
totes les altres: la del pixallits, l’ortiga
i el quiquiriquic, i fins i tot la colònia
de l’àvia, i l’ordre feliç del món.
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La Montse Oliva

H

“
Massa injust i
massa precipitat.

Deixa un buit al cor
de tots els qui l’hem
coneguda que no
podrem omplir
i que vostès llegien puntualment. Amb
una anàlisi acurada. Gràcies a ella,
vostès (i tots nosaltres) sabíem què es
coïa a Madrid. Però la Montse era, és,
molt més que una firma. La Montse
era vitalitat pura, interès, preocupació per la feina ben feta i optimisme.
Positiva (costa, trobar persones posi-

De reüll

tives en la feina, i en la vida), pencaire
i una bona persona. Es feia estimar.
Vivia la vida i vivia la feina. I en un
món en què les relacions personals entre polítics i periodistes són complicades, ella hi ha deixat molts amics.
L’allau de condols d’ahir, els de la casa, els del col·lectiu de periodistes, i els
provinents de tot l’arc parlamentari,
tant de Madrid com de Catalunya, en
són una prova. Perquè la Montse, vital
com era, més enllà de la feina sabia establir complicitats. Deixa un buit que
no podrem omplir. Un buit al cor de
tots i cadascun dels qui l’hem coneguda i tractada. L’Amat i en Jaume han
patit un daltabaix (el pitjor daltabaix
possible) i nosaltres no podem fer res
més que ser al seu costat. I sé que parlo en nom de tots, també de vostès,
que si la llegien la coneixien molt més
del que es pensen, si dic que és injust, i
massa precipitat, tot el que ha passat.
I que no l’oblidarem.

Les cares de la notícia

Anna Puig

VICEPRESIDENT DE MOBILITAT DE L’AMB

El gest cap
als presos

Antoni Poveda

Millora en la mobilitat

E

l missatge que va transmetre Oriol Junqueras a
Pablo Iglesias, en la reunió que van mantenir a la
presó de Lledoners sobre el pressupost espanyol, és
que no hi ha res a negociar fins que no hi hagi un
moviment de l’Estat cap als presos. Cap novetat
respecte a les línies que mantenen tant ERC com Junts
per Catalunya els darrers dies amb relació als comptes
de Pedro Sánchez. La incògnita és saber què es vol dir
quan es parla de moviment o gest cap als presos. És
evident que l’Estat no farà absolutament res perquè la
fiscalia retiri les acusacions en el
Com
judici de l’1-O. Com ho explicaria el
govern de Sánchez als fans de l’“A
explicarien
por ellos”? Fer aquest gest és
un gest de
apagar un foc a Catalunya però
la fiscalia als encendre una foguera a Espanya. I,
fans de l’“‹A tant per tant, si es tracta d’escollir
entre Catalunya o Espanya...
por ellos›”?
Després s’ha parlat que sigui
l’Advocacia de l’Estat, també present en la causa de
l’1-O, la que faci aquest anomenat gest. En cas que el fes
–que ja és molt suposar– i que retirés les acusacions,
quina repercussió tindria en l’actual privació de llibertat
dels presos i en el mateix judici? Perquè tant la fiscalia
com Vox, en els seus escrits, no obviaran el delicte de
rebel·lió. Segurament seria un gest amb poc recorregut.
Consideren els partits que ja és prou per negociar el
pressupost espanyol? O quan diuen gest volen dir que
els presos estiguin a casa? Anem a totes o estem
disposats a anar de rebaixes? Concreció, sisplau.

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/wf7tua

EDITORIAL

A la tres
i ha notícies esfereïdores. La
mort de la Montse Oliva, companya d’aquesta casa, ho és. Ho
és perquè és injusta, perquè no tocava,
i perquè tot plegat ha anat molt ràpid,
massa ràpid. Tant que ni molts companys de la casa han tingut temps de
fer-se’n una idea (d’aquestes coses, de
fet, no te’n pots fer mai una idea) i a
alguns d’ells ahir la notícia els va agafar per sorpresa. Tres setmanes.
D’una mala notícia a la pitjor notícia.
Una situació de vertigen inassumible,
per als companys i sobretot per a la família, a qui hem sentit aquests dies
més a prop de mai. Vaig conèixer la
Montse anys enrere, abans d’arribar a
l’Avui, quan cap dels dos sabíem que
un dia treballaríem junts. Era difícil,
per no dir impossible, no tenir-hi bona
relació. Per a molts de vostès, la Montse Oliva només era una firma. La persona que signava moltes de les informacions que ens venien des de Madrid

Accedeix als
continguts del web

-+=

L’ampliació de la zona 1 del transport públic a
l’àrea metropolitana de Barcelona amb la inclusió
de tots els 36 municipis abarateix considerablement el transport integrat a milers de ciutadans.
Concretament, els viatgers de 18 localitats pagaran menys -la meitat- pels principals trajectes.
CAMPIÓ DEL MÓN DE MOTO GP

Marc Márquez

“El tro” és imparable

-+=

Marc Márquez ja té al sac i ben lligat el seu cinquè
títol de campió del món de Moto GP i el setè en
totes les categories. El pilot català va guanyar la
cursa del Gran Premi del Japó i va aconseguir la
vuitena victòria de la temporada. El de Cervera
forma part ja de les llegendes del motociclisme.
PRESIDENT DELS EUA

Donald Trump

Irresponsabilitat nuclear

-+=

Els EUA es retiraran del tractat sobre limitació
d’armes nuclears d’abast mitjà, firmat amb Rússia durant la guerra freda. Trump ho ha anunciat
en un míting a Nevada i ho justifica perquè Rússia
l’ha trencat reiteradament. Tornar a la guerra freda nuclear és una greu irresponsabilitat.

‘Brexit’, a
la recerca
d’una solució
La cimera de caps d’estat de
la Unió Europea (UE) d’octubre estava marcada en vermell en
totes les agendes des de feia mesos, ja que havia de ser la del pacte
del divorci entre la Gran Bretanya i
els seus exsocis europeus després
que els britànics votessin el ‘Brexit’
el juny del 2016. Però no ha estat així. De pacte, res de res. I de trencament, afortunadament, tampoc.
Comença un període de pròrroga
que ha de servir per solucionar els
dos grans entrebancs, la frontera irlandesa i la relació comercial, dos
grans reptes que estan sobre la
taula dels negociadors des de fa
més d’un any. La Gran Bretanya ha
de deixar la UE el 29 de març de
l’any 2019 i, per tant, l’acord no pot
ajornar-se gaire més. Ara, tampoc
es pot precipitar i qualsevol pròrroga serà bona si al final l’acord resultant és el més positiu possible per
als habitants als dos costats del canal de la Mànega.
La Gran Bretanya ja va veure,
des del mateix dia de la votació, que
la factura econòmica seria molt
gran. Prestigioses firmes financeres xifren la factura en 51.400 milions d’euros, a banda de la desaparició de la City com a centre de poder financer –i de 12.000 llocs de
treball. Només com a exemple del
que ja està passant, des d’aquell
mes de juny del 2016 la lliura esterlina s’ha depreciat un 15% respecte
a l’euro amb el que això significa pel
que fa a les exportacions. Però no
és només això, és que la factura a
pagar també és política i s’està notant que en aquest procés hi havia
molts lideratges de cartró dins el
mateix govern conservador.
D’aquesta negociació en sortiran
una Gran Bretanya i una Europa diferents però condemnades a entendre’s, almenys en alguns àmbits.
Per tant, millor un acord que tardi
però que sigui durador.
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1
any

Intervenció total
El govern espanyol pretén
destituir Puigdemont,
Junqueras i el conjunt
de l’executiu i escanyar
el Parlament.

Full de ruta

10
anys

Vot al pressupost
Zapatero burxa CiU pel seu vot
contra el pressupost. Afirma
que malgrat “presentar
l’esmena en realitat desitja
donar suport als comptes”.

20
anys

Cop d’efecte d’ETA
El govern es prepara per a un
“cop d’efecte” d’ETA abans de
diumenge. Els etarres
intentarien aconseguir un
augment del vot per a EH.

Tribuna

David Portabella

Núria Esponellà. Escriptora

Abraçar
un nen

E

scriure un article
és una benedicció
però també pot ser
una tortura quan no
trobes el tema o el to
que creus que mereix
el lector que et dedica el més preuat
que té, el seu temps. I aquí el lector
avui mereix una disculpa: aquest article no és per a ell, sinó per a un futur
lector que ara té 8 anys. Quan Carme
Chacón va morir, la teva mare, que tenia un espai com aquest i també vivia
la lluita entre la benedicció de compartir el millor article i la tortura d’omplirlo amb sensibilitat, ho va tenir clar. La
premsa s’ompliria d’obituaris que relatarien l’ascens de Chacón, l’etapa de
ministra de Defensa i la derrota davant
Pérez Rubalcaba al PSOE, però el pensament de la teva mare va ser una obsessió aquella setmana: el seu article
del diumenge 16 d’abril del 2017 versaria sobre Chacón, sí, però no sobre cap
episodi polític que ella coneixia millor
que ningú a Madrid, sinó sobre la fragilitat del sentiment de pèrdua d’un infant. Es titularia Abraçar un nen. “Parlaré del sentiment que provoca la mort
sobtada d’una persona jove i mare. Sigui quina sigui, tant és la rellevància
pública que tingui. I el que he observat
és que davant el decés, a banda de
l’esglai inicial, un dels primers pensaments que ha vingut al cap a la major
part de dones és el seu fill. La necessitat de protegir-lo d’un dolor inevitable
i, de retruc, l’impuls d’abraçar el teu fill,
net, nebot o germà petit”, escrivia. A la
teva mare li brillaven els ulls amb una
lluentor especial aquella setmana, i
eren encara més lluminosos quan l’endemà relatava l’abraçada que t’havia
fet al vespre. Aquell article va ser per a
ella la benedicció de qui pot compartir
la intimitat amb el lector. “És per això
que el dia que tots, homes i dones, davant la mort d’un pare o una mare tinguem com un dels primers pensaments abraçar i besar el nen que tens
al teu costat, voldrà dir, Carme, que ja
s’haurà avançat molt en l’educació en
la igualtat”, concloïa l’article. Els lectors
del diari, els millors lectors als quals un
articulista pot aspirar i la mare ho sabia, disculparan que per un dia l’article
no sigui per a ells i sigui per a tu, Jaume, que avui no el llegiràs. Com l’emocionaria a ella veure com veneres la seva targeta d’acreditació d’El Punt Avui
al Congrés que ella mai havia d’ensenyar perquè ella era una institució. Si
un dia pots llegir l’article de la mare, i
després llegir aquest article d’avui, i reviure aquella abraçada...

Dones supervivents
s així tal com s’autoanomenen.
Aquest qualificatiu designa un projecte de la Fundació SER.GI que
ajuda les dones víctimes de la violència
de gènere a tenir un habitatge propi,
perquè puguin recuperar la seva autonomia. Fa dies vaig participar en un dels
sopars solidaris que s’organitzen per recaptar fons destinats a aquest col·lectiu,
a la ciutat de Girona. Tot i que eludeixo
segons quines convocatòries nocturnes,
ja que he de matinar i vaig curta de son,
vaig passar per alt el cansament pensant que la causa s’ho valia, sense saber
que viuria una vetllada magnífica que
considero un regal.

É

L’ALIATGE entre les fundacions SER.GI i

Fidem va permetre sumar forces i va
propiciar una sèrie de sincronies –si ho
preferiu, casualitats- que em van sorprendre gratament: les dones empresàries de Fidem (Fundació Internacional de la Dona Emprenedora) han editat un llibre, Mandalas de mujer, que
és fruit d’un viatge a l’Índia i de la col·laboració amb la Fundació Vicente Ferrer d’Anantapur, que dona suport a les

dones descastades o dàlits i també
construeix cases per a elles i les seves
famílies. Es tracta d’una experiència
que vaig viure fa temps de manera semblant i que també va culminar amb la
publicació d’un llibre destinat a comprar material per a un hospital.
LES EMPRESÀRIES de Fidem van explicar

les seves vivències amb emotivitat contagiosa. Tot plegat, només un contrapunt a una trista realitat: hi ha tot un
col·lectiu de dones que es troben en
una situació de gran vulnerabilitat i
que necessiten un habitatge per poder
refer la seva vida i ser autònomes, bé
perquè la seva situació econòmica fa
que no puguin arrendar un pis o bé perquè han esgotat el temps d’estada en
els centres d’acollida que depenen de
l’administració. Enfront d’unes dades
esfereïdores –les estadístiques recullen la mort de vuit dones per violència
masclista durant el 2017 i res fa pensar
que el recompte a finals del 2018 sigui
inferior– aquestes supervivents són un
testimoni de coratge i resiliència. La
majoria d’elles s’han vist obligades a

marxar lluny d’on vivien, fins i tot han
hagut de falsejar la seva identitat per
evitar que els seus maltractadors les
persegueixin. Per damunt de tot són
lluitadores i eviten qualificar-se com a
simples víctimes, al contrari, volen ser
protagonistes amb ple dret a les seves
vides. I will survive, com diu la cançó
de Gloria Gaynor. Això és el que queda
clar quan sents les paraules testimonials d’algunes d’elles, que opten per
parlar amb la cara encoberta.
ÉS UN TEMA GRAVÍSSIM

que implica tothom i que s’ha d’afrontar des de l’educació de les famílies, mares, pares, infants i adolescents, i tot l’entorn social.
Cal també un reconeixement públic
cap a la tasca dels voluntaris, col·laboradors i treballadors de moltes fundacions com SER.GI que actuen globalment, amb tasques d’educació, xerrades, intermediació en habitatge o projectes com el de “Dones supervivents”.
Aquesta situació tan dramàtica i inacceptable demana mesures urgents a tota la societat i reclama que en siguem
part activa.

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

El MIF de mestres
a debat?
b Aquest 16 d’octubre del
2018 el MIF, o Millora i Innovació en la Formació de Mestres,
ha proposat un lloable augment en el nivell de coneixements dels futurs mestres de
primària. El problema esdevé
quan suposats experts en
educació, i que no imparteixen classes a secundària, proposen en aquest MIF com ha
de ser el perfil del professor a
secundària. En aquest sentit
defensen que tant mestres de
primària com professors de
secundària han d’impartir
classes indistintament dels 3
als 16 anys. Això provocaria un
xoc molt important de mètodes pedagògics i nivells de coneixements en els claustres
dels nostres centres. No és el
mateix una aula amb adolescents de secundària que una
d’infants de primària. Amb
aquesta mesura resulta obvi
que no es milloraria l’ensenya-

ment a Catalunya, i encara
menys quan molts membres
del MIF parlen d’augmentar
les teories pedagògiques en la
formació dels nous docents
en detriment dels coneixements que haurien d’impartir.
Ells, aquests experts, no imparteixen classes a secundària, però en canvi sentencien
què cal fer en aules amb adolescents. Educar tots ho fem;
ensenyar, sols uns pocs.
DAVID RABADÀ I VIVES
Barcelona

L’unionisme
és clarament
imperialisme
b És una realitat que patim
d’aquest sector social de la
nostra societat que, per les
seves idees que ens vol imposar de ciutadania “espanyola”
titllem nosaltres mateixos
d’“unionisme”. Això voldria dir
que són partidaris d’una certa
unió. Però de quina unió es
tracta? Doncs ni més ni

menys que de la unió (?) resultant d’aquell nefand Decreto de Nueva Planta, els efectes del qual al cap de trescents anys llargs encara patim. És la unió també que ens
predicava aquell personatge
que, desvergonyidament, encara no fa pas gaire, ens deia:
“Cataluña es nuestra por derecho de conquista.” I això no és
pas unió, es tracta de dominació. Per tant, no és imperialisme? Jo aconsellaria a tots els
patriotes catalans de no caure
en aquest parany; deixem de
dir-ne unionisme i anomenem-los clarament per la seva
ideologia: imperialisme, imperialistes.
MANEL CORULL I MOLINA
La Palma de Cervelló
(Baix Llobregat)

El pa de cada dia
b Fer veure que truques a
algú, mirar enrere mentre poses la clau a la porta, que se
t’acceleri el cor si no hi ha nin-

gú més al carrer. De la sortida
del metro a la meva porteria
de casa hi tinc exactament
230 metres, que són tres minuts caminant, i que a mi
se’m tornen uns quants més
quan es comença a fer tard.
Fa dos dies, tornant de casa
d’una amiga a mitjanit em
vaig endur un bon ensurt.
Mentre entrava a la meva porteria i intentava obrir la porta,
una moto va parar al davant i
el conductor em va començar
a parlar; ni tan sols vaig sentir
el que deia perquè ràpidament vaig encaminar-me cap
a dins. Just abans de tancar
la porta m’hi vaig fixar bé i
vaig veure que era un repartidor de Glovo que venia al meu
edifici i, evidentment, el vaig
esperar. No era res, però per
un moment vaig passar por,
i amb això hem de viure cada
dia perquè mai sabem si serà
o no.
LAIA ARRIOLA RAJA
Sant Adrià de Besòs
(Barcelonès)
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La frase del dia

“L’indult seria reconèixer ser culpable, i no ho soc”
Jordi Cuixart, PRESIDENT D’ÒMNIUM I PRES POLÍTIC

Tribuna

De set en set

El deliri de la postveritat

‘Le man’

Anna Carreras

Manuel Milián Mestre. Periodista i consultor d’empreses

P

rimer es va bandejar la religió com a
assignatura de les escoles: calia promocionar el laïcisme. Després, a
certs indocumentats els va semblar un excés dotar els alumnes d’una capa superficial d’ètica (minimum minimorum) per si
se’ls induïa a reduir la moral com a necessitat de vida i de conducta. Després, a un ministre del PP, “de cuyo nombre no quiero
acordarme” per neci i presumptuós, li arriba la il·luminació celestial d’excloure la filosofia com a assignatura obligatòria; i,
d’aquesta manera, netejar el cervell d’idees
i d’aptitud per a raonar, argumentar o
qüestionar. I jo em pregunto: i què és l’educació? Només les matemàtiques, o dotar
els nens i joves per a la vida i la professió?
AQUEST ÉS EL REGNE DE L’ABSURD: la vida

cal destruir-la potestativament per l’avortament; els vells caldrà eliminar-los per
l’eutanàsia per reduir el nombre de pensionistes, i així quadrar els comptes públics, i
poder finançar les operacions de canvi de
sexe, una cosa extremadament important
per al col·lectiu de moda LSGB. Quin serà el
proper “avenç”? Potser extingir els capellans, tancar les esglésies, exclaustrar les
monges i expandir els bordells i prostíbuls,
beneir els narcopisos i legalitzar el dret
d’autodestrucció de les persones amb la legalització de les drogues? De totes les drogues, ara que Barcelona va pel camí de convertir-se en l’Amsterdam dels anys setanta
(ja amb més narcopisos que la ciutat pionera holandesa), on la cocaïna ha franquejat
el pas a l’heroïna... Convertirem els temples en bars i discoteques i conrearem la
borratxera com a testimoni de devoció al
déu Bacus, a la manera de les orgies romanes en la decadència de l’imperi? La pàgina
següent és ja de sobres coneguda: la invasió
dels bàrbars al segle V de la nostra era.
EL MEU SARCASME és cabreig en majúscu-

les. Els que van tractar de desterrar la filosofia i l’ètica del pla d’estudis seran responsables del desastre moral al qual ja hem accedit. Algú assenyat pot creure que el lla-

Sísif
Jordi
Soler

dronici de l’erari públic, la corrupció en la
vida pública, la manca de respecte a la veritat són fenòmens casuals o gratuïts? El
gran Aristòtil ja ho certificava: no hi ha
efecte sense causa. I bona part de la fenomenologia causal dels desastres morals i
polítics d’aquesta societat està –particularment a Espanya– situada en la marginació
educativa d’aquestes regles. Del que es
sembra a l’infantesa, es recollirà en la maduresa. Una regla d’or que molts pretenen
ignorar, o pitjor, condemnar. Tan nociu és
l’art de pensar? Si no discorre pel terreny
de la raó, s’arribarà a la generació dels
monstres de la desraó. L’unamunià crit de
“que inventen ellos” és una apel·lació a l’orfandat analítica; i d’aquí al pensament absurd, al nihilisme, a la corrosió de les lleis i
fonaments de la mateixa societat.
ELS ESCÀNDOLS HABITUALS

de corrupció
tenen aquí el seu fonament. De poc va servir una pedagogia exclusivament del càstig. Per què no he d’enriquir-me si tinc al
meu abast les arques públiques, el poder de
les concessions, la signatura del Butlletí
Oficial de l’Estat? Alguns murmuraran:
“Ximple el que no ho faci.” Aquí, doncs, comença la carrera cap al suïcidi de la democràcia: autodestrucció per la corrupció, sí,
però no menys per la manca d’una educació moral quan tocava. Menteixen aquells
que prediquen l’exclusió de l’ètica de la polí-

“
Els que van
intentar desterrar la
filosofia i l’ètica del
pla d’estudis seran
responsables del
desastre moral al
qual ja hem accedit

tica, o l’ètica de la utilitat a la manera com la
practicava Nicolau Maquiavel. Per contra,
sense ètica no hi ha democràcia. I si al governant no se li exigeix, per quins set
sous s’imposarà al ciutadà? Si no és coherent el governant, es pot exigir la coherència al contribuent? Si roben els de dalt, per
què no poden fer-ho els de baix?
CONFESSO EL MEU FÀSTIC davant tants es-

càndols. El meu fàstic per veure com es
menteix des del govern; com es fa el contrari del que s’afirma; com els que són condemnats per chorizos es tornen màrtirs de la
choricería impunement. La qual cosa es dona en els negocis, en la política, en les relacions humanes, en el “tanto tienes, tanto
vales”, etc. La postveritat és la suma de totes les aberracions ètiques: la mentida i la
falsedat com a valor útil suprem (vegeu el
Brexit, les escombraries que protegeix
George Soros, que va voler encunyar la seva
ètica, tan particular, al Congrés dels EUA,
però no li va impedir arruïnar a la Borsa 100
milions de famílies a Àsia). La mentida corroeix absolutament la fiabilitat en les relacions socials. I què és, si no, la política? Algú
dubta que les fake news són un instrument
satànic de manipulació de la gent i del sistema? Avui, malauradament, hi ha molta
oferta pública per escandalitzar-se, però no
és menor l’estratègia dels malvats per desintegrar les certeses de l’ésser humà. Em
pregunto al respecte: Només l’Església té
pederastes? No existeixen entre els metges, els maçons, els advocats, els jutges, els
enginyers, els economistes, etc., etc.? És
que els seus col·legis professionals han emprès una investigació dels últims 70 anys,
com han fet els bisbes nord-americans, l’Església alemanya, els irlandesos, etc.? Repto
qui l’hagi duta a terme a fer-la pública. De la
moral de la utilitat, s’arriba aviat a la mentida, a les fake news, a la hipocresia, en suma.
I amb això es consuma el regne de la postveritat: només és bo allò que serveix. El mestre Ciceró estaria escandalitzat com qui això escriu. Política igual a mentida? Ho deixo, de moment, en l’interrogant.

M’

agrada com et
mires els ulls
blaus i diminuts del
gatet que el teu amic
custodia a la butxaca
interior de la jaqueta
texana amb folre de pèl d’ovella. També
em commou l’emoció que et pren la comissura del llavi quan em mostres postals del teu país, amb aquella nostàlgia
humida del llac que portes tatuat a la
retina. Ets molt jove, i molt ardit, però ja
tens el cor glaçat com un estany a 29
de gener. Ric quan fas servir una de les
valves del musclo per fer les funcions
de la forquilla a l’hora de pinçar el musclo següent, i haig de mirar cap a una
altra banda així que reconeixes que un
menjar concret –el pop a la gallega, les

Ets molt jove, i molt ardit,
però ja tens el cor glaçat com
un estany a 29 de gener
cues de gamba a l’all i les ostres amb llimona– és poesia a la boca. Aquesta teva boca que adopta la forma d’una u, i
s’hi queda una estona, no pas per besar
a ningú, que amb això ja ni hi penses, sinó en el precís instant en què despenges el telèfon i parles en la llengua que
t’ha vist créixer, envoltat d’aigua turquesa, muntanyes nevades, civilitat i
savoir faire. M’agrades quan prens una
cervesa al sol i l’escut que et fa de pell
s’estova una mica. Cremes per dins,
com una fura, malgrat la glacera que
els desenganys t’han fet a mida. T’agrada el color vermell, primari, sanguini, el
to del planeta Mart, de l’amor i del dimoni, de la bandera, del fènix, dels tatuatges més vistosos. La vida et crida
per megafonia. Reneix, no et torturis,
camina, torna a brillar. Ens banyem dins
dels ulls que ens rapten sense permís,
però no pateixis: en alguns dinars a Plutó, el plural de piragua sempre serà canoes.
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Junqueras va dir a Llarena que
l’autodeterminació és legal

a El líder d’ERC va recordar al Suprem que el Parlament havia proclamat el dret a decidir en diverses
ocasions sense cap persecució judicial a Per Forcadell, el 27-O va ser “una declaració política simbòlica”

Tractorada d’Unió de Pagesos per la llibertat dels presos polítics, ahir, davant del centre penitenciari de Lledoners ■ ACN

Redacció
BARCELONA

Oriol Junqueras, Raül Romeva i Carme Forcadell
van defensar davant del
magistrat instructor del
Tribunal Suprem Pablo
Llarena que el dret a l’autodeterminació està reconegut internacionalment i
que, de fet, el Parlament ja
l’havia reivindicat i proclamat en diverses ocasions
anteriors al 27 d’octubre
de l’any passat, els anys
1989 i 1998. L’expresidenta del Parlament va
precisar que la DUI estrictament no es va votar, sinó

que es va fer una “declaració política simbòlica”, que
no es va registrar, ni tramitar, ni votar ni publicar
i, per tant, “no té efectes
pràctics”, i que fins i tot es
podria haver fet fora de
l’hemicicle. En els àudios
d’aquelles declaracions,
del novembre i l’abril, als
quals ha tingut accés
l’ACN, l’exvicepresident,
l’exconseller d’Afers Exteriors i l’expresidenta de la
cambra van defensar, juntament amb l’exconseller
d’Interior Quim Forn, el
seu pacifisme i el rebuig a
qualsevol tipus de violència. El president d’ERC va

insistir en la legitimitat
del dret a l’autodeterminació i va recordar que la
declaració d’independència “explícitament i específicament tornava a reclamar la via de la negociació, de l’acord”, per “implementar les aspiracions legítimes d’una part significativa de la ciutadania”.
També va subratllar
que el Tribunal Constitucional “empara totes les
idees polítiques, fins i tot
les partidàries de canviar
el marc constitucional” i
que el procés judicial contra els polítics independentistes vulnera la seva

Cuixart desestima un eventual indult
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El president d’Òmnium, Jordi
Cuixart, rebutjaria acceptar un
indult si se li oferís en cas de
condemna. “Seria reconèixer
ser culpable, i no ho soc”, va
afirmar ahir en una entrevista
a The Sunday Times, la versió
dominical de The Times, feta
a Lledoners, en què el periodista va acompanyar la seva dona

i el seu fill. Cuixart està “preparat per, si cal, passar molt
temps” a la presó. El rotatiu
explica que els Jordis van ser
empresonats després d’enfilar-se en un cotxe de la Guàrdia Civil, però que “les imatges
demostren clarament” que
estaven demanant a la multitud que “es dissolgués”.

llibertat ideològica i el
Conveni Europeu dels
Drets Humans. Junqueras va constatar que altres
resolucions a favor del

dret a l’autodeterminació
de Catalunya mai s’havien
qüestionat judicialment.
Així mateix, Romeva va
explicar que el Parlament

ha aprovat diverses resolucions sobre el dret a l’autodeterminació dels catalans i va remarcar que
aquest dret és “legítim” i
que està reconegut per
diversos països i en tractats i sentències internacionals: “El món evoluciona cap a aquesta realitat,
que s’ha d’afrontar i plantejar políticament.”
Forcadell va assegurar
que exercir l’autodeterminació i anar a votar no és
delicte i va puntualitzar
que la mesa del Parlament
no va tenir res a veure amb
l’organització del referèndum de l’1-O. “Els ciutadans són lliures de poder
anar a exercir el seu dret,
ho entenc com un exercici
de la llibertat d’expressió”,
va reblar.
La fiscal li va preguntar
si tramitaria una proposició a favor de l’esclavitud
emparant-se en el dret a
debatre sobre qualsevol
qüestió. Forcadell va respondre que no, perquè el
límit se situa en el respecte als drets humans.
D’altra banda, en resposta a preguntes de la fiscalia, Forn va rebatre les
acusacions de passivitat i
inactivitat dels Mossos
d’Esquadra durant l’1-O recordant que les mateixes
acusacions es van repetir
el 8 de novembre següent,
amb l’article 155 ja en aplicació, quan els CDR van
ocupar les vies del TAV.
L’exconseller també va
defensar l’autodeterminació, però va concretar que
ell mesos abans ja havia
anunciat que deixava l’acta de diputat i que es retirava de la “política autonòmica”, i ja havia “renunciat a la via unilateral”,
perquè no la considerava
“adequada”, sobretot després dels resultats electorals del 21-D. ■

L’ANC reclama la publicació al DOGC
de la proclamació de la República
Redacció
BARCELONA

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) va instar
ahir el Parlament i el govern a publicar en el Diari
oficial de la Generalitat
(DOGC) la declaració que
proclama la constitució
de la República Catalana
com a estat independent

i sobirà, de dret, democràtic i social, votada en el ple
del 27 d’octubre de l’any
passat. En un comunicat
difós ahir, l’ANC informava que dissabte va presentar una petició telemàtica a la cambra per demanar-ne la publicació, i recordava que la proposta
va ser votada i aprovada
per majoria absoluta.

Amb el lema El mandat
de l’1-O no és simbòlic!
Publiqueu-lo al DOGC,
l’ANC convoca la ciutadania a acompanyar-la en
la presentació d’aquesta
petició de manera presencial dissabte vinent, quan
farà just un any de la proclamació de la independència, entre les nou del matí
i les dues de la tarda al De-

partament de la Vicepresidència i a les delegacions
territorials del govern a
Girona, Lleida i Tarragona. Així mateix, l’ANC organitzarà a totes les capitals de demarcació, a les
onze del matí, un acte per
reivindicar el mandat de
l’1-O, en vista de “l’absència de voluntat” de fer-lo
efectiu. ■

La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, parla amb el
president del govern, Quim Torra, en una imatge d’arxiu ■ EFE
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ca del PSC, explica que,
més enllà de “l’escalfament emocional” dels uns
i els altres –també de la
gent socialista que s’ha
sentit ferida–, “de manera
racional, la gent vol una
sortida” i defensa que cal
crear durant aquests mesos previs al judici “les condicions polítiques” i construir “un espai de calma”
que faci possible “el diàleg
franc”. Balmón sosté que
crear entre tots “condicions psicològiques positives” des de la discreció serà beneficiós de cara al judici: “Per a tots, també per
als advocats i els presos.”

Càrrecs, militants i simpatitzants socialistes, durant el consell municipal del PSC, tot just ara fa poc més d’un any, abans de l’1-O ■ QUIM PUIG

El PSC tem una sentència
que perjudiqui el diàleg

a Càrrecs locals reconeixen preocupació per una condemna de presó que pugui crispar l’ambient
polític a Sostenen que un esforç d’entesa fins al judici beneficia el clima i la defensa dels presos
Xavier Miró
BARCELONA

Diversos càrrecs locals del
PSC admeten preocupació de les bases del partit
perquè una condemna de
presó als exmembres del
govern català i als exlíders
civils independentistes
pugui perjudicar el diàleg
polític i el clima d’apropament iniciats. Amb més o
menys matisos, ningú no
vol una condemna per rebel·lió i sedició per una posició personal però també
perquè –i en això hi està
tothom d’acord– no hi
haurà cap altra sortida al
conflicte que la política.
Però també hi ha acord
que, un cop es posa a rodar, la justícia avança sola
i provar d’interferir-hi pot
arribar a ser contraproduent per als mateixos
afectats.
“Els jutges són els jutges”, sentencia un dels
càrrecs locals sobre el caràcter gremial de la justícia i posa l’exemple dels
contenciosos
ordinaris
dels ciutadans amb els tribunals: “Vols posar una
denúncia o una demanda

per qualsevol petit conflicte i el teu advocat et recomana no presentar-la
aquesta setmana perquè
el jutge de guàrdia no és
procliu al teu interès i et
proposa fer-ho l’altra setmana perquè la jutgessa
que hi haurà en el torn pot
estar més predisposada.”
Per això la majoria de
fonts consultades recelen
d’especular sobre un procés judicial del qual encara
no es coneixen oficialment les acusacions de la
fiscalia general de l’Estat,
tot i que no agrada el que
s’ha filtrat als mitjans de
comunicació sobre imputacions de rebel·lió i sedició. “És evident que hi ha
preocupació però és una
qüestió massa complicada
per fer hipòtesis i jocs malabars”, indica Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan
Despí i vicepresident de
l’Àrea Metropolitana.
Ni rebel·lió ni sedició
Els càrrecs consultats
comparteixen l’opinió expressada per la direcció
del partit. A més de considerar excessiva una presó
provisional que ja s’allarga

Les frases

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

“La majoria
de juristes no veuen
els elements
imprescindibles per
justificar rebel·lió”

“Demano la mateixa
empatia amb els
gestos de Sánchez
que jo tinc contra la
presó provisional”

“Crear ara condicions
psicològiques i
polítiques positives
beneficiarà el judici
i els presos”

Arnau Ramírez

Felip González

Antonio Balmón

REGIDOR I LÍDER DE LA JSC

REGIDOR I PRIM. SECR. DE MANRESA

ALCALDE I DIRIGENT DEL PSC

Reconèixer errors de tots i triar entre el PSOE o CS i el PP
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Per assolir una sortida política, diversos càrrecs demanen
un esforç per “reconèixer errors de tots” i que s’estan
aconseguint acords bilaterals
amb el govern de Sánchez.
“Negar que el govern actual
és diferent és una estupidesa.
De la mateixa manera que jo
no comparteixo la presó provisional, també demano empatia als independentistes”,
defensa González. I avisa que
tan difícil és per al govern ca-

talà fer gestos de distensió
davant dels seus i acceptar
“la dura realitat” com ho és
per al govern de Sánchez
“per la pressió de Ciutadans,
el PP i la Brunete mediàtica”.
Per la seva banda, Balmón
demana “sumar i sumar de
manera transversal per sortir
de l’espiral de dos blocs que
es retroalimenten emocionalment” en el conflicte. També
compromís d’empatia demana el secretari d’organització

del Baix Llobregat, Joaquín
Fernández, qui assegura: “La
nostra gent també ho ha passat molt malament però ara
ha millorat la convivència i
l’entesa. La gent respira.” Sobretot, diu, la preocupació és
que “els núvols” d’una condemna a presó no causin un
retrocés en aquest clima nou:
“Tothom voldria les penes
més baixes possibles i ningú
vol tornar a un escenari de
crispació i enfrontament.”

un any, coincidint amb els
empresonaments de Jordi
Cuixart i Jordi Sànchez, el
primer secretari Miquel
Iceta ja es va oposar a imputar sedició. Pel que fa a

la rebel·lió, “la majoria de
juristes no veuen en les accions realitzades els elements imprescindibles
perquè es doni” el delicte,
afirma Arnau Ramírez,

primer secretari de les joventuts i regidor de Sant
Feliu de Codines. Sobre la
presó preventiva, Antonio
Balmón, alcalde de Cornellà i secretari d’acció políti-

Clima positiu pels presos
És el mateix que defensa
l’alcalde de Viladecans i
membre de l’executiva del
PSOE, Carles Ruiz, qui argumenta: “En la mesura
que la societat catalana
avança en el diàleg, pot
ajudar. Es rebaixa el clima
de tensió i això beneficia a
tothom.” Després d’insistir en el fet que cal discriminar l’acció judicial de la
política, deixa clar: “Els
partits i governs “hem de
treballar en allò que podem.” Segons ell, no és
cap altra cosa que construir “una via política que
hem de fer de determinada manera. Si ens en sortim, tothom en sortirà beneficiat”.
La prolongació de la presó preventiva perquè el judici no arriba és, per Felip
González, primer secretari del PSC de Manresa, un
obstacle principal perquè
no serà fins després que “hi
podrà haver una sortida a
la vista”. És dels escèptics
pel que fa a les conseqüències d’una sentència més o
menys severa perquè considera que el mal ja està fet:
“Des de la sentència de
l’Estatut, som esclaus de la
judicialització. Tant de bo
el judici fos demà.”
Defensa que el procés sigui transparent i tan aviat
com sigui possible perquè,
passi el que passi, diu, la
sentència i el problema polític “s’hauran d’administrar políticament”. En una
línia semblant, si bé accepta que una condemna a
presó “enrarirà la situació”, Arnau Ramírez dubta
que pugui tenir repercussions diferents una sentència més o menys severa
perquè considera que, en
l’àmbit ciutadà, a peu de
carrer, la distensió és menor que entre els governs i
els partits, que sí que estan
fent gestos d’entesa mutus. ■
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Apadrinar cadenes
CONTRIBUCIÓ · Dues mil cadenes penjades a Girona a la llera del riu Onyar es van lliurar
als ciutadans que en van voler apadrinar a canvi d’un donatiu per les caixes de solidaritat
Esteve Carrera
GIRONA

que
he passat jo, i que van passar el
meu pare i el meu avi, a l’exili a Argelers.” És una de les persones
que ahir es van apropar a les ribes
de l’Onyar a Girona per apadrinar
una de les 2.000 cadenes que s’havien instal·lat aquest cap de setmana a la llera del riu, en una nova acció de gran format per reivindicar la llibertat dels presos, dels
refugiats i del país.
La performance es va instal·lar
dissabte matí, i ahir, a partir de
les quatre de la tarda, mentre els
més de 250 voluntaris que han fet
possible aquesta acció es preparaven per desmuntar-ho tot, s’hi
anaven acostant els que venien a
participar en l’última fase del dispositiu: un donatiu que alimentarà les caixes de solidaritat per la
llibertat dels presos i refugiats, a
canvi d’endur-se a casa una
d’aquestes cadenes –de plàstic negre– que formaven part del muntatge. “La repressió
de què som objecte en aquests últims temps és terrible; sembla que
no hi ha manera de sortir-ne, i
l’única cosa que podem fer nosaltres és col·laborar en tot el que puguem. Per això he vingut a apadrinar una cadena”, diu la Núria.
Els donatius són anònims, les
quantitats no importen, i els voluntaris que van repartint els tiquets
de reserva només faran el recompte quan tot estigui endreçat. No es
parla de quantitats, però la Roser i

El líder de Podem, divendres, a la sortida de Lledoners ■ EFE

Puigdemont i
Iglesias obren
una via de diàleg
a El president i el podemita s’insten en

una trucada a continuar en contacte
Redacció
BARCELONA

El muntatge instal·lat dissabte al riu Onyar ■ M. LLADÓ

en Josep fan notar que “hi ha gent
que està a la presó, o a l’exili, i que
no cobra. Si cal, ens estarem d’anar
un dia al restaurant”, expliquen. I
hi afegeixen que també han vingut
per agrair la feina dels voluntaris
que han fet aquesta acció: “Hi ha
un col·lectiu de gent, infatigable,
que ha
fet això, que no defalleix ni un dia
ni un altre. I, en la mesura que podem, hi col·laborem”, diu la Roser.
Els primers apadrinaments ja
havien començat el mateix dissabte, quan els voluntaris d’aquest
col·lectiu (que també va idear la
plantada de creus grogues a la plaça de Vic) instal·laven el muntatge. En una banda del riu, els símbols de l’Estat espanyol: la corona

reial, el retrat del monarca de cap
per avall, banderes espanyoles,
porres i uns grans rètols en què es
llegia “Intimidació, repressió, catalanofòbia, feixisme, opressió”. A
l’altra banda, els retrats dels presos i els exiliats, envoltats dels perfils de ciutadans i ciutadanes que
els fan costat. Més rètols en què es
llegeix “Dignitat, llibertat, esperança, República”. Per sobre, les
cadenes; entremig, una urna. La
nit de dissabte a diumenge, tot i la
vigilància, no es va poder evitar
que algú, d’amagat, aixafés algun
element, sense aconseguir malmetre el conjunt. Els voluntaris van
treballar a cara descoberta i a plena llum del dia per muntar-ho i
desmuntar-ho. ■

CONTRACTACIÓ D’OBRA
Presentació d’ofertes

El president Carles Puigdemont i el líder de Podem, Pablo Iglesias, van
mantenir ahir al vespre
una conversa telefònica
en què van parlar de la situació política a Catalunya
i Espanya, de les noves
correlacions de forces parlamentàries al Congrés i
de la situació dels presos
polítics i exiliats. Iglesias
va traslladar a Puigdemont que, com a líder de la
primera força política independentista de la coalició que governa Catalunya, és un interlocutor
molt important independentment de la seva situació processal i la seva condició d’exiliat a Bèlgica.
Tots dos van coincidir en
la necessitat d’obrir espais

Ajuntament de
Sant Vicenç de Montalt
ANUNCI

de diàleg polític sense excloure cap tema i es van
mostrar d’acord en el fet
que actualment no hi són.
La conversa, d’uns tres
quarts d’hora, va arribar la
mateixa setmana en què
el dirigent podemita va visitar el líder d’ERC, Oriol
Junqueras, a la presó de
Lledoners. Sobre la taula
hi ha la negociació del
pressupost, tant de Pedro
Sánchez com de Quim
Torra. Les converses entre Puigdemont i Iglesias
continuaran. De fet, el
president va convidar el
dirigent polític espanyol a
mantenir una reunió presencial. “Ho consideraré,
però de moment penso
que l’important és mantenir el contacte”, va piular
Iglesias, que avui es trobarà amb el lehendakari, Iñigo Urkullu. ■

135152-1197102L

E

n Téo té 71 anys i té molt
clar per què ha vingut:
“Perquè no vull que els
meus nets passin el mateix

Expedient: 2018/1151 33

EXP. 155/2018

155064-1197129L

Pressupost:
Termini d’execució:
Procediment d’adjudicació:
Forma d’adjudicació:
Fiança definitiva:
Data límit de presentació d’ofertes:
Documentació a presentar:
Obertura de pliques

77.848,36 € (abans d’IVA)
2 mesos
Obert
Segons Plecs
5% de l’oferta econòmica de l’adjudicatari
26-novembre-2018, a les 12:00, a les oficines del CATT
L’exigida als plecs
30-novembre-2018, a les 10:00, a les oficines del CAT

La documentació referent al concurs es pot consultar a la plana web www.ccaait.cat
Consorci d’Aigües de Tarragona. Oficina de Contractació (Autovia T-11, km 14, 43006 TARRAGONA. Tel. 977 63 62 07)
Josep Xavier Pujol Mestre

■

Director gerent

Constantí, 22 d’octubre de 2018

En sessió de Ple ordinari celebrat en data 27 de setembre de 2018 s’han aprovat inicialment les
bases generals dels processos de selecció i consolidació de places del règim funcionarial i del règim laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt en el següent sentit:
Primer. APROVAR INICIALMENT el text de les bases generals dels processos de selecció i consolidació de places del règim funcionarial i del règim laboral de l’ajuntament de Sant Vicenç de
Montalt.
Segon. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text de les esmentades
bases generals pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al diari El Punt Avui i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar el dia de la darrera de les publicacions. L’expedient restarà exposat al públic a la Secretaria de la Corporació i el text de les bases
generals també en la pàgina web municipal, a fi que s’hi puguin presentar reclamacions i/o al·legacions.
Tercer. Transcorregut el període d’informació pública sense haver-s’hi presentat cap al·legació ni
reclamació, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu sense l’adopció d’acord exprés,
i es procedirà a la publicació del text íntegre de les bases generals en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i entraran en vigor quan hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils
previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
L’alcalde
Javier Sandoval Carrillo
Sant Vicenç de Montalt, 15 d’octubre de 2018

109004-1196470Q

El Consorci d’Aigües de Tarragona fa pública la convocatòria per a la presentació d’ofertes per l’adjudicació del contracte d’obres referent a “Projecte de renovació d’arquetes de seccionament, ventoses i desguassos del Ramal
de Montblanc – CB19P”
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MALEÏDA HEMEROTECA AVUI FA UN ANY 22 d’octubre del 2017
JOAN RUEDA

L’extraterrestre Dastis
El ministre d’Afers Estrangers
del govern del PP, Alfonso Dastis, concedeix una entrevista a
la BBC on afirma, sense posarse vermell, que la majoria
d’imatges de la brutalitat policial de l’1-0 són falses. Textualment, assegura: “No crec que hi
hagi cap situació brutal. Crec
que, de moment, s’ha demostrat que moltes d’aquestes
imatges són falses.” Dastis
menteix sabent que les seves
mentides han estat comprades
en els mesos anteriors pels mitjans de Madrid de forma acrítica. però el mateix periodista de
la BBC li recorda que algunes de
les imatges que s’han vist van
ser enregistrades per la cadena
britànica in situ. Els dies posteriors a l’1-O Amnistia Internacional i Human Rights Watch
van obrir investigacions per
l’extrema violència policial.

“El PSOE no pot acceptar
de cap de les manares una
aplicació abusiva i
impracticable del 155”
RAIMON OBIOLS Exlíder del PSC

“[Sobre il·legalitzar els grups
independentistes] No juguem
a això! La gent vol un
missatge de tranquil·litat”
JOSÉ LUIS ÁBALOS Secretari
d’organització del PSOE

“[Sobre il·legalitzar els grups
independentistes] No ens
agrada; pots exigir complir les
lleis, no prohibir un anhel”
JUAN CARLOS GIRAUTA Portaveu de Cs

850151-1197226L

Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 15 d’octubre de 2018, va
prendre l’acord que en la seva part dispositiva es transcriu a continuació:
“Primer. Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Quirze del Vallès, en relació amb la delimitació d’un PMU
a l’Àrea Comercial clau 5c de l’àmbit de Can Canals Nord (Alcampo), d’aquest municipi.

Els municipis es mobilitzen
contra l’article 155 i la
policia és present a TVE
L’Associació de Municipis per la Independència
(AMI) i l’Associació Catalana de Municipis
(ACM) han fet públic que demanen als seus associats que rebutgin la possible aplicació de l’article 155 per part del govern del PP i que donin
suport a la declaració d’independència, d’acord
amb els resultats de l’1-O. Un any després, els
seus llavors màxims responsables, Neus Lloveras i Miquel Buch, estaran imputats pel paper
de les dues entitats municipalistes davant el referèndum.
El mateix dia, el sindicat CCOO denuncia que
hi ha policies estatals camuflats entre els treballadors de TVE a Sant Cugat del Vallès. Els policies van de paisà i, armats, es passegen per les
instal·lacions.

Segon. Aprovar la suspensió durant el termini d’un any de la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com l’atorgament de llicències i autoritzacions en tot l’àmbit del Centre Comercial Alcampo
de Sant Quirze del Vallès, delimitat gràficament a l’Annex 3 de la Proposta de Modificació, a l’empara d’allò establert a l’article 73.1 i 2 del TRLUC.
Tercer. Determinar que aquesta suspensió no afectarà les llicències d’obres relatives a actuacions de reparació i/o manteniment que puguin plantejar-se en l’àmbit
afectat ni les comunicacions ni llicències d’activitat que puguin exercir-se dins del
Centre Comercial o establiments actualment en funcionament en l’àmbit delimitat.
Quart. Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini d’un mes, mitjançant la publicació del seu anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
en un dels diaris de premsa diària de més divulgació a Sant Quirze del Vallès, web
o portal telemàtic municipal i exposició en el tauler d’anuncis municipal. Aquest termini es computarà des de la darrera d’aquestes publicacions, conforme a allò disposat a l’article 23.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme.
Cinquè. Sol·licitar durant el mateix termini informe als organismes afectats per raó
de les seves competències sectorials, els quals l’hauran d’emetre en el termini d’un
mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg.
Sisè. Atorgar durant el mateix termini audiència als ajuntaments que limiten amb el
terme municipal de Sant Quirze del Vallès.”
Recurs contra l’aprovació inicial del projecte
L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa, i no pot ser impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol recurs
ajustat a Dret.
Recurs contra l’aprovació de la suspensió de la tramitació de plans urbanístics

Pujol retreu a la CUP que
fa mesos que fa oposició
Redacció
VALLS

El portaveu de Junts per
Cat (JxCat), Eduard Pujol,
va assegurar que no estan
sorpresos de la decisió de
la CUP després del seu
consell polític de no asseure’s a negociar el pressu-

post i d’obstaculitzar la
tasca del govern, i li va retreure que “es vulgui allunyar de “la unitat que demana el carrer” i continuar “fent oposició” com
“ja va dir fa molts mesos”.
Malgrat tot, Pujol va instar
els anticapitalistes a
“moure’s” per passar a fer

costat al president, Quim
Torra, perquè “ha demostrat sobradament la voluntat decidida per fer República”. També els va fer
altres retrets des de Valls,
com ara no haver votat la
investidura de Jordi Turull, que hauria demostrat
“com de diferents haurien

estat les coses”.
D’altra banda, el vicepresident del govern, Pere
Aragonès (ERC), va reiterar al primer secretari del
PSC, Miquel Iceta, que no
negociaran el pressupost
de l’Estat si no hi ha cap
gest cap els presos polítics
perquè “la dignitat i la llibertat dels presos i de Catalunya no s’intercanvia
per cap partida pressupostària”, amb referència a
les afirmacions d’Iceta que
amb l’aprovació dels
comptes Catalunya rebria
2.200 milions. ■

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa, i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu, interposat davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos. Potestativament, es pot interposar recurs de reposició davant de l’òrgan que ha dictat l’acte, si exerceix una
competència pròpia, o davant de l’òrgan titular de la competència, si qui el dicta l’exerceix per delegació, en el termini d’un mes. Tanmateix, els legitimats activament
poden interposar qualsevol recurs ajustat a Dret.
Sant Quirze del Vallès, 18 d’octubre de 2018
L’alcaldessa,
Elisabeth Oliveras i Jorba
Àmbit de suspensió

