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L’òrgan tindrà un consell assessor
que presidirà Lluís Llach, que nega
que es vulgui redactar cap constitució

Lluís Llach i Quim Torra, en la
presentació d’ahir ■ JOSEP LOSADA
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L’assassinat de Khashoggi
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La CE rebutja els
pressupostos italians
És la primera vegada que un estat
membre no passa el tràmit a Europa
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‘Connexió
Parlament’,
a partir de les 9.30 h
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Tot el ple del
Parlament, avui
a El Punt Avui TV

Amb entrevistes en directe a Anna
Erra, Francesc Homs, Jorge Soler,
Gemma Espigares i Ernest Maragall

Comuns i sobiranistes
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Joan Josep Nuet, en la presentació de la plataforma del sector sobiranista de Catalunya en Comú ■ ORIOL DURAN
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La vinyeta

Martí Gironell

Fer

No ha passat

T

robo que és molt
cansat i una pèrdua de temps haver
de rebatre les opinions que presenten
alguns polítics com si
fossin certes sense cap prova que
aguanti la seva argumentació. Una de
les últimes mostres l’hem tinguda amb
aquesta declaració de la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, assegurant que
el president Lluís Companys no va ser
afusellat per l’Estat espanyol. D’això,
se’n diu negacionisme, i està perfectament descrit com un comportament
irracional per part d’algú que decideix
negar la realitat o un fet històric empíricament verificable per fugir d’una veritat incòmoda. Hi ha exemples claríssims de negacionisme que han fet forat. La negació de l’Holocaust, la del virus de la SIDA i la del canvi climàtic. Això només per citar-ne tres que han encès sempre la polèmica quan algú decideix sense cap prova a les mans
sembrar el dubte perquè els deu ser
més rendible i confortable viure d’esquena a la realitat que acceptar un

Vuits i nous

Negar que l’Estat va afusellar
Companys és negacionisme i
està descrit com un
comportament irracional

Efecte papallona

canvi. D’un temps cap aquí i arran de la
irrupció en el panorama polític d’algunes cares noves, com ara el flamant
president del PP, Pablo Casado, aquesta tendència al negacionisme i a la
mentida directament s’ha estès de manera desmesurada. Ho veiem i ho sentim en els discursos i les declaracions
que fan sense miraments. Fa alguns
dies, el mateix Casado afirmava que
Terra Lliure havia comès 300 assassinats quan hauria d’haver dit atemptats.
Encara que després matisin les declaracions, la mentida ja s’ha escampat.
La mentida també és en el sòcol del
discurs negacionista que s’acompanya
de la distorsió i la tergiversació. Els antropòlegs que han estudiat el fenomen
negacionista alerten que, com que protegeixen una idea que comporta una
crítica per a la seva identitat, no hi ha
opció al diàleg legítim. No és una opció
vàlida per aquells que estan interessats
a defensar idees tendencioses o no
raonables des de fets científics o històrics. L’únic recurs és tirar d’argúcies i
tàctiques retòriques, pobres i insulses,
per mantenir sense escrúpols ni criteris
que això no ha passat.

Manuel Cuyàs

D

issabte vaig saludar fugaçment
pel carrer en José Manuel Giménez. O en Josep Manel Ximenes. O Eiximenis. Va ser l’impulsor del
referèndum d’Arenys de Munt el 2009,
origen del del 9 de novembre, del del
primer d’octubre i del que, pactat i
efectiu, inevitablement un dia o altre
s’haurà de muntar per al bé de Catalunya, Espanya i Europa. Volen més històries que semblen inversemblants?
Tots seguit els n’ofereixo una altra,
que poden afegir a les dues que els explicava dies enrere. Una setmana després del referèndum d’Arenys de
Munt, en José Manuel Giménez em va
cridar al seu poble, on era regidor per
la CUP. Per mi sempre serà José Manuel Giménez. Havia estat alumne
meu, trenta anys abans. Li havia fet
classes de català i història. Les va suspendre sempre. Em va dir, en el bar on
m’havia citat: “per culpa teva no vaig
poder fer estudis superiors.” Em vaig
incomodar una mica: per a retreure-m’ho m’havia fet pujar a Arenys de
Munt? Va afegir, enigmàtic: “gràcies a
tu hem celebrat aquest referèndum.”
Vaig quedar parat. Em va explicar:

“
Del referèndum
d’Arenys de Munt a
l’inevitable i
vinculant

“Quan anava a l’escola on feies classe
jo era un fill d’immigrants refractari a
tot el que fos català. Ni m’interessava
la història d’aquest país ni la seva llengua. Parlava o escrivia en castellà sistemàticament, desafiant. Els suspensos eren inevitables. Pel que fa a la història... explicaves història general,
com manava el programa, però sovint
la conduïes cap a la de Catalunya. M’hi
revoltava. Deixava els exàmens en
blanc. També haig de reconèixer que
no era brillant en gaire res.” Em va
preguntar: “Coneixes l’efecte papallona?” Li vaig dir que n’havia sentit parlar. “Durant tots aquests anys he ru-

miat aquelles classes remotes. M’han
fet finalment transformar. Parlo i escric en català sempre. És la meva llengua. La història de Catalunya és la meva història. M’he fet independentista i
el referèndum n’és la mostra. Jo i
molts com jo al poble ens hem cansat
d’esperar que els tribunals dictin sentència sobre l’Estatut, que s’endevina
negativa.” (La sentència, negativa, es
va fer pública l’any següent). Va afegir,
amb un punt d’exaltació: “Hem situat
el referèndum el 13 de setembre. Alguns s’han pensat que per proximitat
a la Diada i perquè era diumenge. El
13 feia anys la meva filla. Li vaig voler
regalar el futur d’un país en llibertat.”
Perdonin la referència personal. Em
sento des d’aquell dia papallona “adoctrinadora” i portador d’una gran responsabilitat, si un referèndum és, com
s’albira, la solució. Passin el mèrit a en
José Manuel Giménez. O Ximenes. O
Eiximenis. Les conversions sovint impliquen un canvi de nom. Un ídol caigut: va ser expulsat de la CUP per coses de poble, per apropiació de mèrits i
per uns “comentaris xenòfobs i masclistes”. Aquí, no em busquin.
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A la tres

“
Feia tants dies
que estàvem

encallats (o barallats)
que ja era hora que
alguna cosa es
posés en marxa
podrà fer algunes coses impensables
des d’aquí. Intueixo que algun desplegament de la república (d’aquest “farem república” que deia Torra) té a
veure amb Waterloo. Amb Waterloo i
amb allò que la tecnologia podrà fer legalment des d’un altre país, i que el govern espanyol tindrà molt complicat
de tombar. Perquè a Waterloo, ni que
sigui per les circumstàncies en què

De reüll
Anna Serrano

s’hi han trobat, creguin-me que d’autonomisme en parlen poc. I dos. No sé
ben bé com s’organitzarà ni com Lluís
Llach –ben tornat!– desplegarà el consell assessor per a l’impuls del Fòrum
Cívic i Social per al Debat Constituent
(per què carai han de posar aquests
noms tan llargs?), però és evident que
permetrà que molts catalans debatin
quin país volem. Emparat en la llei de
consultes (tot i el precedent de Rajoy
amb el comissionat per la Transició
Nacional, que va dur al TC), l’eina que
presideix amb tota la legalitat al darrere Lluís Llach hauria de permetre moltes coses. Per mi no cal ni dir-ho, que
un dia les seves conclusions poden ser
la base d’una futura Constitució catalana. La qüestió, deia, és que després
de molts dies encallats, veig coses que
es posen en marxa. Incipients, que no
agradaran a tothom (a la CUP sembla
que tampoc, quina novetat), però que
es posen en marxa. Que duri!

Les cares de la notícia
MINISTRE D’AFERS EXTERIORS ESPANYOL

Josep Borrell

Impossible i
impensable

Hipocresia lingüística

L’

aprovació del pressupost és una prova de foc per a
tot govern i el del PSOE no és una excepció. Al
capdavant de l’executiu espanyol des del mes de juny
passat, els comptes del 2019 seran un test d’estrès per
a Pedro Sánchez i el seu gabinet. La negociació
evidenciarà la dèbil situació dels socialistes al Congrés,
on tenen 84 diputats als quals han sumat els 67 d’Units
Podem. Encara queden lluny dels 176 de la majoria
absoluta i, com a l’estiu, miren la bancada del PNB, ERC i
el PDeCAT. Però una cosa és donar suport a una moció
de censura per desallotjar Mariano
Si el PSOE
Rajoy i el PP de La Moncloa i una
altra de molt diferent donar llum
continua
verd a un pressupost com si res. La
immòbil no
situació que es viu a Catalunya,
hi hauria
malgrat que alguns la voldrien
d’haver
normalitzar, és de total
excepcionalitat. I des de fa més d’un
pressupost
any. Hi ha nou dirigents socials i
polítics a la presó i uns altres a l’exili. Deslligar el context
dels números i mirar de pactar-los al marge és
impossible i impensable. Així s’ha constatat en la recent
trobada que va mantenir Pablo Iglesias amb Oriol
Junqueras al centre penitenciari de Lledoners, on els
republicans ja van advertir-lo que no s’entrarà en cap
negociació mentre no hi hagi un moviment del govern
del PSOE amb els presos. Iglesias es va afegir a la
pressió a Sánchez perquè hi hagi un gest. Si els
socialistes continuen immòbils no hi hauria d’haver
pressupost. La pilota és a la teulada de Ferraz.

http://epa.cat/c/7rntsb

Crim d’estat
inacceptable

En marxa

C

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

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

om que feia tants dies que estàvem encallats (no sé si hauria de
dir barallats, de fet), els he de reconèixer que les dues notícies que
hem sabut aquests darrers dies (la
creació del Consell de la República a
Waterloo, i que Llach presidirà el Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent) han estat allò que en diuen una
alenada d’aire fresc. Ja tocava, senyors meus, fer algun pas endavant.
Perquè, per més que encara hi hagi
moltes indefinicions i no coneguem
exactament com anirà tot plegat, és
difícil d’interpretar que aquests dos
anuncis siguin passes enrere. El Consell de la República, que finalment es
constituirà a final d’aquest mes (després de les baralles al Parlament vaig
témer que no s’engegaria mai), fa la
sensació que no serà un fet menor.
Perquè serà una institució del tot legalment constituïda que operarà des
de l’estranger i que, no ens enganyem,

Accedeix als
continguts del web

-+=

Està molt bé anar a l’ONU a fer proclames a favor del
multilingüisme com va fer Espanya dilluns, si no fos
perquè és tot fals; cinc dies abans, la mateixa Espanya va rebutjar de demanar l’ús del català al Parlament europeu tot i tenir el vistiplau del president, i
mai hi ha donat cap facilitat al Congrés i al Senat.
CANTAUTOR I EXDIPUTAT

Lluís Llach

Construir futur

-+=

El cantautor i exdiputat de Junts pel Sí torna a
l’escenari polític per liderar el consell assessor
que posarà en marxa i ordenarà el procés constituent, és a dir, el debat participatiu que ha de culminar amb la redacció d’un projecte de constitució. Una feina clau per al futur del país.
ESCRIPTOR

David Martí

Premi Néstor Luján

-+=

L’escriptor barceloní (1970), autor també de Les
bruixes d’Arnes i La metgessa de Barcelona, ha
guanyat el premi Néstor Luján de novel·la històrica amb l’obra titulada El pirata de Cala Morisca,
una novel·la d’aventures que narra la història d’un
pirata originari de Sitges al segle XVIII.

L’assassinat del periodista
saudita Jamal Khashoggi s’ha
escapat del control de les autoritats
de l’Aràbia Saudita i s’ha convertit en
una gran bola de neu, que creix imparable a cop de revelacions sobre
les circumstàncies de la mort i de reaccions internacionals. Ahir va ser el
mateix president turc, Recep Tayyip
Erdogan, qui va revelar l’existència
d’evidències d’un “assassinat planificat i molt cruel”, avalant la tesi del
crim d’estat i desmentint rotundament les autoritats saudites, que primer havien negat saber res de la
desaparició del periodista i després
van admetre la seva mort, segons
versió oficial, en el curs d’una baralla
amb agents de l’ambaixada saudita.
La falta de credibilitat, però, no
és el principal problema de les autoritats àrabs, comparat amb la seva
implicació directa en l’assassinat
certificada per la investigació policial
i presumptament inspirada pel príncep hereu saudita Mohamed bin Salman. Aquest és el factor que pot accelerar l’efecte dominó de les reaccions internacionals i alterar les relacions comercials del país àrab amb
diversos països del primer món. De
moment, però, només Alemanya ha
suspès la venda d’armes a Aràbia i
demana que els socis europeus facin
el mateix fins que s’esclareixi el cas.
Espanya s’ha quedat extremadament curta en la reacció, donant
per bona la versió oficial de Riad, cosa que no han fet França, Alemanya
o el Regne Unit, i protegint el lucratiu
negoci de la venda d’armes, que el
converteix en el tercer proveïdor de
l’Aràbia Saudita, i l’acord militar secret negociat directament entre els
reis Salman i Felip VI. El govern de
Pedro Sánchez no pot passar per alt
crims d’estat, ni violacions de drets i
tampoc hauria de poder incomplir la
seva pròpia legislació, que l’obliga a
denegar la venda d’armes a països
que no respectin els drets humans,
com l’Aràbia Saudita.
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Tal dia
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avui fa...
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155 ‘sine die’
El PP no només no pensa
complir el pacte amb el PSOE i
Cs de fer eleccions al gener,
sinó que preveu allargar la
intervenció sense data.

Carina Filella

20
anys

Pendents d’ETA
Els partits tanquen la
campanya pendents d’un nou
missatge d’ETA. Arzallus
promet que no oblidarà el “joc
brut” del PP i el PSOE.

Jordi Llavina. Escriptor

Un càrrec
pendent

J

anys

L’“excel·lent salut” de la
Seguretat Social retarda nou
anys la crisi del sistema. Un
factor clau és la incorporació
dels immigrants.

Tribuna

Full de ruta

osep Andreu, president del Port de
Tarragona des de fa
set anys, va renunciar
al càrrec el 6 de juny
passat. Fa 141 dies.
Quasi cinc mesos. La decisió de deixar
la presidència la va comunicar al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que feia vuit dies que havia
estat designat per ocupar una conselleria que havia quedat buida per
l’amarga presó de Josep Rull, el seu
predecessor. Aquell mateix dia, el 6 de
juny, Calvet havia escenificat ja el relleu al capdavant del Port de Barcelona, amb la nova presidenta, Mercè Conesa. Però a Tarragona ningú no va trucar a la porta de l’Autoritat Portuària, i
Josep Andreu, que sempre ha sostingut que és gestor i no polític i que estava envoltat de rumors que el nou govern no el revalidaria en el càrrec per la
seva poca identificació amb el PDeCAT, devia ensumar que els seus dies
estaven comptats en aquesta butaca i
va decidir plegar. Fa 141 dies. Aleshores
van quedar amb el conseller que dei-

10

Paradoxal

El cirerer talat

L’

escultor i fotògraf Josep Massana
acostumava a fer cada dia, en cotxe, el trajecte entre el seu poble,
Sant Pau d’Ordal, i el poble veí de Lavern.
És una terra de vinyes, en una raconada
una mica feréstega del Penedès. Un dia
que passava, com d’habitud, per una carretera que discorre a prop d’una vinya, va
notar una cosa estranya. Aturà el cotxe, i
va tirar una mica enrere. De seguida va
descobrir què havia motivat la seva sorpresa: aquell cirerer al bell mig d’una vinya –una cosa una mica estranya, si es
vol– que era com una mena de fita del costum diari havia desaparegut. Ara cap arbre no destacava per sobre dels ceps. Havien aterrat un cirerer que era vell de més
de seixanta anys. En quedava, però, la soca, grossa com un bou, que encara no havien retirat.

fa més d’un any, potser
dos, em va explicar aquest fet, jo vaig pensar que hi havia tema per a una obra. I tot
d’una em va venir al cap un poema de Thomas Hardy, Throwing a Tree (Talant un
arbre), que, en la traducció de Josep Maria Jaumà, acaba dient: “La força de tants

QUAN EN JOSEP,

Després de 141 dies de
renunciar a la presidència del
Port de Tarragona, Josep
Andreu continua en el càrrec
perquè el conseller Calvet no
en designa cap substitut

El lector escriu

xaria definitivament la presidència en
dues o tres setmanes, per acabar de
tancar algun projecte. I que al juliol ja
tindríem nou president o presidenta
del Port de Tarragona. Però encara ara
Andreu ha de continuar allargant la seva provisionalitat. El conseller Calvet
ha dit fa pocs dies que estan avaluant
“els diferents perfils” i que abans no
acabi l’any ja hi haurà substitut. Josep
Poblet, president de la Diputació, és un
dels noms que sonen (almenys fins fa
uns dies, quan ell i Andreu van fer públiques les seves desavinences per la
ubicació de la futura terminal de
creuers). La reusenca Teresa Pallarès,
exsubdelegada del govern espanyol a
Tarragona pel PSC i actualment diputada per JxCat n’és una altra, de les
possibles candidates. Però el cas és
que el Port de Tarragona està des de fa
gairebé cinc mesos funcionant amb el
temps afegit i aquesta espera injustificada es fa agònica. I això que Andreu
deixarà el càrrec amb la qualificació de
bon gestor i amb unes bones xifres
econòmiques que l’avalen.

b Soc farmacèutica, i encara
que resulti una mica inversemblant la teràpia de l’autisme amb MMS, és injusta la
persecució i difamació que es
fa als que la defensen. No
s’afirma que es curi sinó que
s’ha apreciat millora en 180
casos i que val la pena investigar. Els avenços moltes vegades han sigut fruit de la casualitat, com el descobriment
de la penicil·lina en la floridura
del pa. Les malalties degudes
a exposicions als metalls pesants es manifesten amb alteracions neurològiques. No és
gens escabellat pensar que alguns tipus d’autisme o les seves manifestacions poden estar-hi relacionats. La quelació
és una solubilització
d’aquests metalls amb una
substància química per eliminar-los per l’orina. El grau de
salut depèn de l’equilibri de
reaccions químiques que es

anys ha arribat al final [...], i en dues hores
s’extingeix el créixer de dos-cents anys.”
El que no podia imaginar és que l’escultor
en faria l’obra de la seva vida, una obra que
combina l’escultura, la fotografia i el vídeo. Es pot veure fins al dia 28 d’aquest
mes al Centre d’Art Contemporani la Sala
–en concret, a l’esplèndida sala de les voltes–, de Vilanova i la Geltrú. Jo la recomano encaridament.
EN MASSANA hi reflexiona sobre l’esdeve-

niment del viure i del morir. Com hi pesa
el temps, en aquesta seva obra multidisciplinària! En aquells rostres de fusta commovedors –és més: en aquell rostre com-

“
L’obra de
l’escultor Josep
Massana està
imbuïda de
profunditat

movedor de la fusta, tota ella una ànima
dolorosa– entenem la joia i el drama de
l’existència humana, que, com el cirerer
homenatjat, arrela en un lloc, alça els braços a l’aire, com si aspirés a fer-se eterna,
però que acabarà caient, convertida en un
pilot de llenya morta. Veiem com se succeeixen les estacions, com el vent sacseja
la naturalesa, com la pluja la fueteja. I, bé
que absent, al cor mateix d’aquesta naturalesa, la natura humana, que no deixem
mai d’intuir al llarg del recorregut.
L’ESCULTOR HA VISCUT molts mesos en la

seva obra. Va demanar a amics i coneguts
que guardessin els pinyols de les cireres
que menjaven, i amb milers i milers de pinyols recollits ha compost les figures
enormes d’unes cireres que mostren el
procés de generació o absència. Escric
aquestes ratlles des del record del dia de la
inauguració, en què la llum de la sala il·luminava les diverses peces: hi ha, en aquesta obra –titulada, per cert, Marques i signes del paisatge–, un inevitable anhel de
perdurabilitat. Quin artista no el sent,
aquest anhel? L’obra de Massana, però,
està imbuïda de profunditat.

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

En defensa del Sr.
Pàmies

produeixen al nostre organisme i que es veuen afavorides
per la presència de catalitzadors orgànics o químics que
es troben en el mitjà de reacció (funció que pot realitzar
aquest compost clorat). Tant
la seva presència com el canvi
en el pH que pot realitzar
aquesta substància en el medi
de reacció perquè es puguin
quelar. L’MMS té moltes contraindicacions, com tots els
medicaments, i per això es
prenen en unes determinades
dosis i malalties. Com l’aspirina i l’ibuprofèn, que inclús han
matat però no s’ha multat la
Bayer. El liti és tòxic però estabilitza els bipolars. El magnesi
no cura les malalties articulars
però n’alleuja els símptomes.
Les substàncies que curen i
les que maten no sempre tenen noms raríssims, poden
ser: oxigen, clor, magnesi, calci... I no tot el que porta clor és
lleixiu. La sal porta clor i no és
lleixiu. Per què no s’estimula la
formació d’un equip de recer-

ca en aquesta via? Potser dona resultats positius... Si hi ha
aquestes reticències deu ser
perquè les farmacèutiques no
hi veuen negoci.
MONTSERRAT GRÀCIA
Lleida

Respecte
b Acabo de veure un vídeo a
Twitter on una senyora parlava sobre la independència.
Segons ella, uns delinqüents
catalans volien separar Catalunya d’Espanya. Estava molt
trista perquè recordava l’1
d’Octubre com un dia ofensiu.
Deia que aquesta “gentuza”
estava insultant i no respectant els catalans que volien
continuar formant part d’Espanya. Jo em pregunto, vostè
no veu la falta de respecte que
suposa referir-se a tots els independentistes com a “gentuza”? O és que d’irrespectuosos només en podem ser nosaltres? Potser hauríem de començar a respectar-nos els

uns als altres de veritat i intentar entendre totes les opinions i punts de vista sense
tancar-nos en banda.
LAIA TORNER CAPELLAS
Barcelona

Fem neteja
b Algun cop he sentit a dir
que a Catalunya som més
semblants a un país del nord
d’Europa per la nostra forma
de ser que no pas a un del
sud. Quan he pogut viatjar a
un d’aquests països sempre
he trobat els carrers absolutament impol·luts, sense papers, plàstics, cagarades de
gossos o burilles. Visc en un
poble petit, però sé que a gairebé tot arreu a prop de Barcelona ens passa el mateix:
embrutem com si ens fos
igual que els nostres residus
acabin en una vorera o en una
zona verda. Evolucionem com
a societat, si us plau.
ALBERT LÓPEZ JIMÉNEZ
La Llagosta (Vallès Oriental)
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La frase del dia

“Jamal Khashoggi va ser víctima d’un assassinat molt cruel
i planificat”
Recep Tayyip Erdogan, PRESIDENT DE TURQUIA

Tribuna

De set en set

Pressupostos i més

Una agenda

Antoni Segura i Mas. Catedràtic d’història contemporània de la Universitat de Barcelona

A

quests dies hom està pendent
dels pactes que necessita el govern de Pedro Sánchez per aprovar els pressupostos generals de l’Estat
(PGE). I amb 85 diputats socialistes
(inclosa Nueva Canarias) més els 71 de
Podemos i totes les confluències, que
són els que li donen suport inicialment,
no cal fer gaires números per saber que
o repeteix la majoria de la moció de
censura contra Mariano Rajoy, 180 diputats (156 del PSOE i Podemos més 9
d’ERC, 8 del PDeCAT, 5 del PNB i 2
d’EH Bildu), o no s’aproven els PGE.
NO TÉ UNA TASCA FÀCIL,

Sánchez, perquè, per arribar a la xifra imprescindible de 176 diputats, necessita els vots
d’ERC i del PDeCAT i això planteja un
doble problema. ERC i el PDeCAT no
poden donar un segon xec en blanc (el
primer fou el de la moció de censura on
es confluïa en la necessitat de fer fora
Rajoy) amb els seus dirigents a la presó
i a l’exili; el PSOE no vol forçar una petició a la fiscalia perquè renunciï a l’acusació de rebel·lió i posi fi a la presó preventiva perquè creu que comprometria
la separació de poders de l’estat de
dret, tot i que aquesta ja ha estat feta
miques pel govern del PP fins a extrems inacceptables en un estat democràtic.
de la reflexió serena per
veure si la voluntat de negociar i d’arribar a acords dels partits independentistes i del PSOE es tradueix en un punt
d’encontre entre posicions inicialment
molt allunyades, la qual cosa implica
fer gestos i cedir per ambdues bandes.

ÉS EL MOMENT

EL GOVERN DE CARLES PUIGDEMONT va ti-

rar endavant un referèndum a pesar de
tots els obstacles posats pel PP i la violència policial. És una victòria irreversible que legitima la voluntat dels ciutadans de Catalunya de decidir per si mateixos el futur polític i la relació amb

Sísif
Jordi
Soler

Espanya. Paral·lelament, en les darreres eleccions –fins i tot les celebrades
sota el marc repressiu de l’article 155–
la majoria parlamentària independentista es fa palesa una vegada i una altra.
I, tanmateix, com recordava en una entrevista a la BBC el conseller d’Acció
Exterior, Ernest Maragall, si es vol reclamar el reconeixement internacional cal una majoria social superior al
50% i per això cal eixamplar la base de
l’independentisme, cosa que només es
pot fer amb un govern estable i creïble i
que, sobretot, governi. Per reblar la posició d’ERC, el vicepresident del govern, Pere Aragonès, advertia que a “la
independència s’hi arribarà en una
taula de negociació política” i que “la
unilateralitat la imposa qui pot, no qui
vol” –una autocrítica implícita–, i, alhora, Oriol Junqueras li transmetia a
Pablo Iglesias que no pot haver-hi negociació sobre els pressupostos si prèviament el govern de Sánchez no mou fitxa i fa un gest contundent i explícit respecte als presos i els exiliats.
L’INDEPENDENTISME

està reconeixent

“
El PSOE ha de
demostrar lucidesa

per no caure en els
paranys de la dreta i
el seu entorn
mediàtic i
demostrar coratge
per trobar una
sortida política
negociada

–encara que de manera críptica– els errors comesos –i no fou cap error convocar el referèndum–. El mateix ha de fer
el PSOE i començar a assumir l’equivocació de donar suport al 155. Ara és
moment de gestos i de política. I el primer pas, en una Europa que camina
cap al populisme i l’autoritarisme, és
marcar el territori que separa una opció socialdemòcrata d’una dreta que en
lloc de donar respostes polítiques als
conflictes els judicialitza.
I, ENCARA MÉS, apartar-se d’aquells que
es van forjar contra la llengua catalana i la immersió lingüística i que reiteren una i mil vegades les velles mentides de sempre. La darrera ignomínia
és que no fou l’Estat espanyol qui va
afusellar Lluís Companys, sinó el franquisme. A tall de recordatori, l’any
2000, el president d’Alemanya va demanar perdó davant del Parlament
d’Israel per l’Holocaust; dos anys
abans el Parlament alemany havia fet
el mateix amb Gernika pel bombardeig del 1937. I és clar que no van ser
els “alemanys”, sinó l’Estat alemany
d’aquells moments –l’Estat nazi–, qui
va cometre aquells crims. Com no van
ser els “espanyols”, sinó l’Estat espanyol –franquista llavors i per algunes
dècades més–, qui va afusellar Companys i desenes de milers de republicans catalans i espanyols.
EN SUMA, EL PSOE ha de demostrar luci-

desa per no caure en els paranys de la
dreta i el seu entorn mediàtic –tot i les
dures crítiques que rebrà com van fer
amb José Luis Rodríguez Zapatero
quan intentà un final dialogat de la
violència a Euskadi, frustrat per
l’atemptat de Barajas– i demostrar coratge per trobar una sortida política
negociada a un conflicte que només es
resoldrà amb el vot dels ciutadans de
Catalunya sobre quin futur polític i
quina relació volen amb Espanya.

Ignasi Riera

A

mb el subtítol de
“llatinoamericana” i que ja fa gairebé
trenta anys que ens
marca itineraris de
solidaritat. Presentació a Girona, divendres que ve. Sempre amb el nom de qui es mereix un títol d’honors civils, que potser refusaria, i religiosos: el bisbe català Pere
Casaldàliga. M’adono que fa molts
anys que vaig tenir la sort de presentar-la. Hi torno, tardoral com soc, i, a
més, lacai amadrilenyat. En un context
sociopolític mundial massa carregat
de neguits i de dubtes, quan encara
s’han de resoldre problemes tan
greus com la pobresa, els fluxos migratoris dels que fugen de la guerra i
de la fam, i sota el signe del sarcasme
dels poderosos que creuen que Amèrica és d’ells i que això de Llatinoamèrica és com la torna, que pot ser venuda per quatre xavos i un grapat de
vots a favor de la intolerància.
M’adono que potser, des la nostra
petita pàtria, en una hipotètica borsa
de valors, l’Amèrica Llatina cotitza a la
baixa. Recordo la trobada dels anys
vuitanta a Xile, en el marc del Chile
crea, com a contrapès, gairebé clandestí, a la barbàrie d’un Pinochet i sota el signe de les morts d’Allende i de
Pablo Neruda. Entre els catalans hi
érem Quico Pi de la Serra, Vázquez
Montalbán, Raimon, Enric Majó, el pintor Guinovart, Assumpta Clos, J.L. López Bulla... (a Joan Manuel Serrat, les
autoritats xilenes li van negar l’entrada). Recordava l’assassinat de Joan
Alsina. I, ara, el de Lluís Espinal, crucificat a Bolívia. I una pancarta d’actors
xilens, també perseguits, que deia:
“¡Me cago en el V Centenario!”, amb la
proposta d’exigir a Espanya “un desagravio” i, a canvi, el retorn dels mirallets que regalaven als nadius els del
Descubrimiento evangelizador amb la
marca Castilla.
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Actualització
de la
immersió
lingüística

La nova atenció
plurilingüística a
l’escola parteix de
l’existència de més
llengües que al 1973

Restes
d’amiant al
metro de
Barcelona

TMB trigarà quatre
anys a retirar els
elements que
contenen el
component

Del procés al debat con
FET El govern crea un consell assessor
per impulsar un nou fòrum des del qual
“debatre” i “repensar” el país MÉS El
presidirà Lluís Llach, que vol un òrgan
inclusiu i obert a no independentistes
DATA No hi ha calendari ni pressupost
Emma Ansola
BARCELONA

Ni procés constituent ni
constitució. De moment,
toca “repensar el país”, i
fer-ho sense presses i sota
la batuta de la ciutadania.
El pla de govern que va
anunciar el president de la
Generalitat, Quim Torra,
a l’inici de la legislatura,
sota la premissa “De la restitució a la constitució”, va
per llarg si ens atenim al
nou pas anunciat ahir pel
cap de l’executiu, amb la
complicitat de l’exdiputat
i cantautor Lluís Llach.
Aquesta línia d’actuació
dona la veu a la ciutadania,
un dels protagonistes dels
quatre eixos que tindrà,
segons Torra, la legislatura
–els altres tres fan referència als presos, als exiliats
i a les institucions–, per
la qual cosa, el govern va
aprovar ahir la creació
d’un nou òrgan, un consell
assessor, que s’haurà de
dedicar a definir com i
quan es construeix aquest
nou escenari en què la ciutadania podrà debatre sobre quin país vol. Aquest
nou escenari ha estat batejat com a Fòrum Cívic i
Social per al Debat Constituent. No se’n sap res més.
I sobre l’ens que l’ha de
dissenyar –l’esmentat consell–, poca cosa. A excepció
de qui el presidirà. Avui en
el Diari oficial de la Generalitat (DOGC) sortirà publicat el nom del seu màxim garant, Lluís Llach,
que en les pròximes setmanes es dedicarà a acabar de
perfilar l’equip de treball,
entre 10 i 20 persones, que
també seran nomenades
per Torra a proposta de

l’exdiputat. Cap de les
quals rebrà retribució per
la seva feina ni tampoc disposaran d’un calendari de
treball per tenir enllestit
el fòrum. L’objectiu, de moment, és tan sols prepararlo i posar-lo en marxa. La
forma i la direcció que acabi prenent el fòrum ja serà
decisió dels seus participants i fins i tot podria
acabar al Parlament, tot i
que aquest procés no està
subjecte a aquesta legislatura, ni tan sols als governants actuals.
Pel que fa únicament al
consell, Llach vol que els
seus membres representin
“una transversalitat absoluta”, tant des del punt de
vista de territori com de gènere. Si bé està obert a totes les ideologies, també va
voler subratllar que un dels
punts en comú havia de ser
el dret a l’autodeterminació i el clam contra la repressió de l’Estat espanyol.
Un passat impugnat
Conceptes eteris i un procés lent. Potser perquè cal
no oblidar que el govern
espanyol, ara també el liderat per Pedro Sánchez,
continua observant amb
lupa els passos que fa l’executiu català. Per aquest
motiu, l’equip de Torra ha
volgut vetllar per aquest
nou òrgan assessor i li ha
donat cobertura jurídica
sota la llei 10/2014 de consultes populars no referendàries i altres formes
de participació ciutadana.
També
forma
part
d’aquest aixopluc jurídic
la resolució aprovada en el
debat de política general
del 2016 que fa referència
a la “creació d’un consell

Les frases

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

“És una eina
republicana per
avançar en el dret
d’autodeterminació
del poble català”

“Avui no s’inicia un
procés constituent,
això correspon al
Parlament, sinó
un debat”

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

EXDIPUTAT I CANTAUTOR

Quim Torra

assessor en el termini de
dos mesos que hauria d’estar format per experts que
assessorin sobre les polítiques públiques que han de
permetre l’acompliment
–i aquí sí que es menciona– del procés constituent liderat per la societat civil organitzada”.
Sigui com sigui, el pri-

Lluís Llach

mer pas serà la configuració del consell, que Llach
ja va avançar ahir que vol
que sigui “inclusiu” i
“obert” a tota la ciutadania, també als no independentistes, tot i que no va
avançar cap nom. Llach va
voler aclarir que no té com
a objectiu fer cap constitució, però sí que va relacio-

nar aquesta nova feina
amb la realitzada i produïda en legislatures anteriors, concretament en la
Comissió d’Estudi del Procés Constituent, que presidia el mateix diputat.
Aquest ens, però, va ser
anul·lat per ordre del Tribunal Constitucional arran de la impugnació del
govern dirigit llavors per
Mariano Rajoy. En aquesta mateixa línia, també va
ser invalidat el Comissionat per la Transició. Llach
també es va referir a altres
aportacions que provenen
d’anteriors moviments
ciutadans, com Reinicia.
“Estem en aquest constant esforç de repensar el
país”, assegurava l’exdipu-

tat, que es va voler remuntar al Congrés de Cultura
Catalana (1975-1977) per
mostrar exemples similars a l’iniciat ahir.
El president Torra va
ancorar aquests nous òrgans amb el Consell de la
República, que es va anunciar abans-d’ahir, i va assegurar que no té pensat
convocar eleccions –ho
podria fer a partir del dia
27– malgrat la feble aliança amb ERC. El nou consell, així com el fòrum, va
topar amb les crítiques
dels comuns i de la CUP.
Tots dos van lamentar el
“simbolisme”, la “gesticulació” i la inconsistència
de les polítiques que practiquen JxCat i ERC. ■
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Reciclatge
Carles Sabaté

La immersió lingüística encetada a Santa Coloma de
Gramenet fa 30 anys hauria d’actualitzar-se. Tot i que
el projecte d’ensenyament multilingüe té encara algunes ombres, sobretot pel que fa a les possibilitats
d’aplicació, ha arribat l’hora de reciclar l’ensenyament
en català. Quan es va projectar hi havia una llengua predominant en els mitjans de comunicació i en l’ús oficial,

que era el castellà, i una que lluitava per sobreviure, el
català. Ara hi ha desenes de llengües fruit de la immigració, i l’ensenyament del català hauria d’adaptar-s’hi.
Probablement els lingüistes més estrictes ens avisaran
que una llengua sempre s’acabarà superposant a l’altre, en cas de coexistència, però el camí sensat, a hores
d’ara, sembla el del multilingüisme.

stituent
El president Torra i l’exdiputat Lluís
Llach presenten el nou òrgan al Palau
de la Generalitat ■ JOSEP LOSADA

Elsa Artadi, consellera de la Presidència i portaveu del govern, ahir a la sala de premsa després del Consell Executiu ■ ACN

El govern exigeix una
oferta política a Sánchez
si vol pactar el pressupost
a L’executiu espera seduir la CUP amb l’impuls del Fòrum Cívic i el Consell de la

República, tot i que els anticapitalistes els consideren nous gestos simbòlics
X.M.
BARCELONA

La pobresa energètica, sense recurs
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Alerta pel Consell de la República
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El govern espanyol actuarà
contra el Consell de la República que vol liderar el president Carles Puigdemont des
de Waterloo si aquest organisme de nova creació es dota d’entitat jurídica que vulneri la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia. Així ho va advertir ahir la número dos del
PSOE, Adriana Lastra, en declaracions als mitjans de comunicació a la sortida de la
junta de portaveus del Congrés dels Diputats. La portaveu parlamentària del socialistes espera que el Consell
de la República, que té previst presentar-se en societat

el dia 30 d’octubre a la seu
de la Generalitat, quedi en
una mera “declaració d’intencions”, perquè, si no és
així, el govern actuarà, va assegurar la portaveu. Ahir la
consellera de la Presidència,
Elsa Artadi, va desvincular el
Consell de la República de
l’activitat del govern català.
“Seran espais de decisió ben
diferenciats”, va explicar Artadi. Torra s’hi va referir en
l’acte de presentació del consell assessor i va assegurar
que tot forma part del mandat democràtic sorgit del
referèndum de l’1-O i de les
eleccions del 21-D.

El govern de JxCat i ERC
adverteix l’executiu de Pedro Sánchez que no ha fet
cap pas en el seu compromís de buscar una solució
política al conflicte català i
manté que no negociarà el
pressupost de l’Estat si no
es posa una proposta política sobre la taula.
Relacionant aquesta
negativa a parlar del pressupost si no hi ha oferta
política amb l’ultimàtum
que el president Torra va
llançar al govern de l’Estat, la consellera de la Presidència i portaveu de l’executiu català, Elsa Artadi,
deia ahir que la situació “té
molt a veure amb la llei del
pressupost de l’Estat. No
hi ha cap oferta sobre la
taula. No hi ha cap moviment i continuem on
érem, no hi ha cap avenç
en les possibilitats de ne-

El govern espanyol s’ha compromès a retirar totalment el
recurs d’inconstitucionalitat
contra la llei de pobresa energètica catalana i assegura
que només queda “un obstacle jurídic” a pactar amb la
Generalitat. La delegada de

l’Estat a Catalunya, Teresa
Cunillera, va explicar que l’executiu s’ha compromès a retirar el recurs a canvi que el
govern desenvolupi una normativa específica referida a la
cessió obligatòria d’habitatges buits de grans tenidors.

gociar”. Per fer-ho, adverteix Artadi, caldrà alguna
cosa més que un gest polític: “No estem esperant un
gest, això significaria esperar una picada d’ull. Estem esperant una oferta
política. Que ens expliquin
on són i què volen fer amb
la situació de repressió i en
la recerca d’una solució
política.”
Negant que hi hagi hagut cap contacte per parlar del pressupost, la portaveu del govern va desmentir que la visita a la

presó de Pablo Iglesias al
líder d’ERC, Oriol Junqueras, i als membres de
JxCat –Jordi Sànchez,
Jordi Turull i Josep Rull– i
la llarga xerrada telefònica amb Carles Puigdemont tingués com a objectiu el pressupost, Artadi
va defensar que les trobades pretenen compartir la
diagnosi sobre “la situació
d’anormalitat actual” i la
necessitat de bastir ponts i
“reforçar el contacte i el
diàleg entre diferents interlocutors”.

Per altra banda, l’executiu de JxCat i ERC assumeix que la CUP s’ha
plantat pel que fa a la participació en l’impuls del
Consell de la República i el
Fòrum Cívic i Social per al
Debat Constituent. Tot i
que els anticapitalistes ja
han anunciat que no participaran en organismes
simbòlics i, fins i tot, la
possibilitat d’abandonar
els escons del Parlament
en determinades ocasions, Artadi confia que la
majoria governamental
pugui seduir la CUP a mesura que aquests organismes es facin realitat. La
portaveu de l’executiu va
recordar que ahir només
es va fer el primer pas amb
el nomenament de Llach
al capdavant del consell
assessor del Fòrum i va
confiar que l’exdiputat podrà seduir diferents sectors més enllà de l’independentisme. ■
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Sánchez es referma en el
recurs a la reprovació del rei
a Assegura que el govern espanyol impugnarà la proposta de resolució al TC per “pur convenciment”
a Censura que el text del Parlament, de manera indirecta, “qüestiona l’ordre constitucional”

censura a la monarquia el
suport de JxCat i ERC i
l’abstenció de la CUP. Es
tracta d’una proposta de
resolució de fort nivell polític, però sense efectes jurídics motiu pel qual, tot i
haver anunciat des del primer moment que la recorreria en contra al Tribunal
Constitucional, el govern
espanyol va demanar divendres passat un informe
al Consell d’Estat previ a la
impugnació, encara no registrada. Sánchez va defensar que el recurs s’ha de
fer efectiu perquè “el que
no es pot fer és atacar la
institucions de l’Estat”. El
president de l’executiu estatal va instar les forces in-

La frase

—————————————————————————————————

“Qüestiona l’ordre
constitucional i per
això el govern
d’Espanya es veu
obligat a actuar”
Pedro Sánchez

PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ahir durant la sessió de control al Senat ■ FERNANDO VILLAR / EFE

Redacció
BARCELONA

Per “pur convenciment”.
Així portarà el govern espanyol la reprovació del
Parlament al rei Felip VI al
Tribunal Constitucional.
Ho assegurava el president de l’executiu estatal,
Pedro Sánchez, en la sessió de control del Senat on
alertava el govern i la cambra catalana que actuarà
“com en el passat” si les
institucions catalanes incompleixen “de nou” la

Constitució. No va anar
més enllà, però. La resolució aprovada al Parlament
l’11 d’octubre en què, a
més de reprovar el rei,
s’aposta per “l’abolició d’una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia” no té cabuda a la
carta magna, a parer de
Sánchez, atès que “qüestiona de manera indirecta
l’ordre constitucional espanyol”, que és “una monarquia parlamentària”.
El text, promogut pels
comuns, va rebre en la

Oberta la porta a eliminar delictes contra la corona
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El Congrés va fer ahir el primer pas per eliminar del Codi
Penal els delictes contra els
sentiments religiosos, la corona, els ultratges a símbols,
les injúries al govern o als jutges, l’enaltiment del terrorisme i els delictes d’odi. La proposició de llei de Podem, que
aposta per esborrar tots
aquests delictes, va tenir el
suport del Grup Socialista,
ERC, el PDeCAT, el PNB i

Compromís. Els vots dels socialistes van ser fonamentals
per permetre que la iniciativa
dels de Pablo Iglesias es pugui, almenys, debatre.
La proposició, que inicia
un llarg camí parlamentari,
planteja l’eliminació d’aquests articles, però els
grups ja van anunciar que
l’esmenarien. Les al·legacions podrien comportar la
modificació del redactat ini-

cial i que alguns articles acabin sent canviats en comptes
d’eliminats.
Des de Podem, el diputat
Alberto Garzón va defensarla com una iniciativa per
“protegir la llibertat d’expressió”. Garzón va criticar que
són delictes “obsolets” que
provenen de la dictadura i
provoquen “situacions ridícules”, com ara el cas de l’actor Willy Toledo o de Valtònyc.

Carta de Justícia i Pau que demana
el sobreseïment de les causes
Redacció
BARCELONA

Justícia i Pau, l’entitat que
defensa els drets humans
arreu del món, ha enviat
una carta a les principals
responsables de l’Estat espanyol en què reclama el
sobreseïment de les causes
judicials per sedició i rebel·lió contra els dirigents

polítics catalans. La delegació de Catalunya de Justícia i Pau considera que
els independentistes catalans haurien de sortir de la
presó perquè les acusacions “no s’ajusten a dret”.
En la carta, es recorda que
“els fets objectius d’aquesta investigació penal no poden en cap cas ser qualificats de delicte de rebel·lió”.

L’associació pacifista i
contra la vulneració dels
drets humans va enviar la
petició al rei Felip VI, al
president espanyol, Pedro
Sánchez, a la ministra de
Justícia, a la fiscal general,
a una desena d’alts càrrecs
de l’Estat, i també a la delegada del govern de l’Estat a
Catalunya, Teresa Cunillera.

A la carta els demana
que “actuïn de forma urgent en el marc de les seves
competències per corregir
i posar fi a una manifesta,
greu i inacceptable violació
dels drets humans de diverses persones, entre les
quals diversos càrrecs públics electes”. La carta recorda les resolucions de les
justícies europees, que

Maria José Segarra, fiscal
general de l’Estat ■ EFE

dependentistes a “buscar
camins de solució” que es
basin en el compliment de
la legalitat i que tinguin
lloc en el marc de l’autogovern.
Sánchez responia a la
intervenció del senador
d’ERC Joaquim Ayats, que
li va demanar si el recurs
s’impulsa per instruccions
d’un monarca que va
“menysprear” el poble de
Catalunya, que va trucar a
empreses perquè marxessin i que va legitimar l’acció repressiva del govern
espanyol amb “zero empatia”. “Els catalans no tenim rei perquè hem decidit que no volem ser súbdits” d’un monarca “que
mai hem votat”, va etzibar
Ayats a Sánchez. ■

descarten qualsevol mena
de delicte de rebel·lió ni sedició per denegar les extradicions.
Fins ara només tres oficines han respost. El secretari de la casa reial, Emilio
Tomé de la Vega, que recorda “l’absoluta independència de funcionament
dels tribunals de justícia”,
el registre del Defensor del
Poble i la fiscal general, Maria José Segarra, que també recorda que “no hi ha
hagut cap canvi en la investigació que aconselli una
modificació de la situació
processal dels implicats”. ■
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Plega un cap de
la policia per
insults a polítics
a Dimissió forçada del màxim responsable de la Policía Nacional
a Navarra a Va faltar al respecte a dirigents d’ERC i Podem
Redacció
BARCELONA

El cap superior de la Policía Nacional a Navarra,
Daniel Rodríguez López,
va presentar ahir la seva
dimissió hores després de
descobrir-se que va utilitzar un compte de Twitter
per insultar polítics d’esquerres. Fonts policials
van comunicar aquesta
renúncia, però el ministre
de l’Interior, Fernando
Grande-Marlaska, ja estava estudiant una possible
destitució de Rodríguez.
El fins ara màxim responsable del cos policial navarrès va assumir el càrrec el 2012 després de ser
nomenat pel govern espanyol, que en aquells moments estava en mans del
PP.
Segons va informar Eldiario.es, els insults que

La frase

—————————————————————————————————

“Tejero era un soldat
i guàrdia civil que va
posar la seva vida al
servei d’Espanya”
Daniel Rodríguez López

EXCAP DE LA POLICÍA NACIONAL A
NAVARRA

va difondre per Twitter feien referència a diversos
dirigents, com ara l’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, que va ser titllada
d’“analfabeta funcional”, i
altres membres destacats
de Podem van rebre el
qualificatiu de “fastigosos”. A través del compte
de la xarxa social, la màxima autoritat policial a Navarra també va insultar
Gabriel Rufián, diputat
d’ERC al Congrés, a qui va
anomenar “imbècil pato-

lògic” i va desitjar que fos
banyegat per un toro a la
festa dels Sanfermines.
Els insults als polítics
d’esquerres se sumen a les
lloances dirigides al dictador Francisco Franco i al
colpista Antonio Tejero, el
qual va ser valorat com
“un soldat i guàrdia civil
que va posar la seva vida al
servei d’Espanya”. En
aquesta mateixa línia, el líder de Vox, Santiago
Abascal, també va rebre
els elogis de Rodríguez, en
assegurar que “li tocarà
ser el José Antonio d’aquest segle”.
Després de conèixer-se
els fets, la direcció general
de la policia va obrir una
informació reservada sobre el comportament d’aquest alt comandament
policial, tot i que ell mateix
va reconèixer ser l’autor
dels missatges de Twitter.

Una unitat de la Policía Nacional dirigint-se al Tribunal Suprem ■ EFE

Sigui com sigui, el Ministeri de l’Interior va aclarir
ahir que la destitució s’havia de fer en els pròxims
dies, conjuntament amb
altres canvis considerats
“inevitables” pel govern
espanyol, però els fets
s’han “precipitat” amb
aquesta dimissió i encara
no hi ha substitut.
El cas del Daniel Rodríguez López no ve de nou.
El mes de febrer també va

ser caçat a Twitter el cap
policial de la Guàrdia Civil
que investigava l’1-O. El tinent coronel Daniel Baena, responsable de la policia judicial d’aquest cos a
Catalunya, va criticar polítics, censurar actuacions
dels Mossos d’Esquadra i
increpar periodistes a través d’un perfil fals de la
mateixa xarxa social que
el cas que es va destapar
ahir. Baena va ser l’encar-

El FT defensa la
salut econòmica
a Catalunya
a El rotatiu econòmic

assegura que “les
pors dels inversors no
s’han materialitzat”

Redacció
BARCELONA

La història de Pere i el llop
no s’ha complert en el cas
català, segons el prestigiós
rotatiu econòmic Financial Times (FT). El rotatiu
britànic escrivia dimarts
en un article que “les pitjors pors dels inversors i
els líders econòmics” durant el procés independentista a Catalunya “no

s’han materialitzat” i la situació econòmica és “molt
més esperançadora” del
que semblava, segons informa l’agència ACN.
El diari econòmic cita
empresaris i inversors que
asseguren que les “tensions polítiques” del darrer any han tingut un impacte “nul” o gairebé “imperceptible” en els seus
negocis. És el cas de declaracions, per exemple, del
CEO i fundador de Wallapop, Agustín Gómez, que
assegura al FT que la situació política no els afecta
“gens” i que, tot i que és un
tema important per a la

regat dels informes que
sustenten les causes que
instrueix ara el Tribunal
Suprem i altres jutjats
contra centenars d’independentistes. En un primer moment, el guàrdia
civil va admetre que estava al darrere del perfil, però després ho va matisar
dient que unes quantes
persones el gestionaven i,
finalment, va negar que hi
tingués res a veure. ■

El BBVA manté
en el 2,5% l’alça
del PIB enguany
—————————————————————————————————

Centre d’Amazon a Castellbisbal. La nord-americana ha apostat per invertir a Catalunya ■ X.A.

societat, no afecta l’empresa. L’article també cita
el president de la consultora immobiliària Savills
Aguirre, Santiago Aguirre, que diu que, tenint en
compte la demanda d’espais per a oficines, “les empreses no estan preocupa-

des per la política”.
“Les empreses estrangeres no semblen gaire
preocupades per la situació. Microsoft, Siemens,
Amazon, Nestlé, Facebook, Allianz, Oracle, Media Markt i Lidl han invertit
a Barcelona el darrer any”,

diu el diari britànic. El diari
sí que constata problemes
pel que fa al turisme i diu
que les imatges de la violència policial de l’1-O i dels enfrontaments el primer aniversari del referèndum
han pogut desencoratjar
alguns visitants. ■

BBVA Research preveu que el
PIB català augmentarà enguany del 2,5% i del 2,3% el
2019, les mateixes xifres que
va anunciar el 23 d’abril, segons Miguel Cardoso, economista en cap. Cardoso va presentar ahir una nova edició de
Situació Catalunya, en què
s’indica que si es confirma
aquesta previsió a finals
d’aquest any el PIB encadenaria sis anys amb una mitjana
de creixement anual del 2,9%.
Cardoso creu que el 2018 i el
2019 es crearan 130.000 llocs
de treball i la taxa de desocupació se situarà en el 10% a finals del 2019. L’entitat creu,
però, que ’’la incertesa política
a Catalunya, el procés els
atemptats de l’estiu han evitat
la creació de 30.000 llocs de
treball en l’últim any.

|

12 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 24 D’OCTUBRE DEL 2018

Sobiranistes diu queComuns
s’allunya de la majoria social

política de Catalunya. Alamany va dir que els partits
que integren la confluència “han de fer un pas enrere perquè el projecte faci
un pas endavant”, en una,
referència implícita a ICV
però també a la direcció
orgànica de la Barcelona
en Comú de l’alcaldessa
Ada Colau.
En una atenció als mitjans posterior a l’acte, Alamany va assegurar que la
seva proposta sí que s’ha
debatut als òrgans interns
i que part de la direcció sa-

a La nova plataforma interna de Catalunya en Comú demana un pas enrere a ICV i a Barcelona en
Comú en bé del projecte a Gent de Guanyem, Podem, EUiA i MES acompanyen la presentació
Xavier Miró
BARCELONA

Sobiranistes és el nom de
la nova plataforma nascuda al si de Catalunya en
Comú com a toc d’atenció
a un projecte que veuen lligat de mans per partits
que l’integren com ICV i
Barcelona en Comú i que,
adverteixen, s’allunya de
la majoria social que li va
fer guanyar les eleccions
generals de 2015 i 2016.
La portaveu del grup
parlamentari de la formació, Elisenda Alamany, i el
coordinador d’EUiA, Joan
Josep Nuet, van presentar
ahir la plataforma en un
acte que va deixar petita la
sala de la barcelonina Casa
Golferichs perquè només
va poder acollir una seixantena de persones i se’n
va quedar fora un centenar. L’exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater;
l’alcalde de Cerdanyola del

Vallès, Carles Escolà, per
les confluències municipals de Guanyem; l’exdiputat Joan Giné, de Podem; la regidora barcelonina d’EUiA, Mercedes Vidal, i el també militant
d’EUiA David Companyon
i l’exmembre de l’executiva de Xavier Domènech,
Marc Parés, van ser cares
conegudes de la presentació del corrent intern dels
comuns.
Nuet va afirmar que Sobiranistes.cat no neix
“contra ningú” sinó que
aspira que els comuns sedueixin la gent “que va tenir la il·lusió” de participar-hi i “ara ha afluixat” i
va advertir a l’actual direcció que “hi ha més gent fora que dins” respecte dels
sectors socials que considera pròxims a l’ideari.
Nuet anunciava que el manifest fundacional serà
provisional “perquè molta
gent ens ha demanat

La frase

—————————————————————————————————

“Tenim un gran espai
però l’eina l’ha fet
petit i que es replegui,
i té el risc d’apel·lar a
una part més petita”
Elisenda Alamany

IMPULSORA DE SOBIRANISTES.CAT

Escolà i Sabater van acompanyar en primera fila Alamany i Nuet ■ ORIOL DURAN

temps per llegir-lo i pensar-lo” i estan disposats a
“millorar-lo” després del
seguit de trobades que emprendran amb partits i entitats de la societat civil
que no formen part de Catalunya en Comú.

Alamany, per la seva
part, va lamentar que la
formació “es desvia del
projecte original”, que havia de ser “una oportunitat per a la nova política” i
per als valors que els van
fer “protagonistes i gua-

nyadors”. Per la portaveu
parlamentària dels comuns, la lògica de dos
blocs del procés independentista ha portat la formació al “replegament” i a
deixar en segon terme
l’objectiu de la sobirania

bia que es presentaria la
plataforma, a més d’afirmar que “ICV ha estat un
dels entrebancs”. Respecte a la destitució de Marc
Grau com a coordinador
del grup parlamentari,
just abans-d’ahir, Alamany va concloure: “Tots sabíem que fer aquest pas
tindria costos. Les misèries internes que les expliquin aquells que les protagonitzen.” ■

MALEÏDA HEMEROTECA AVUI FA UN ANY 24 d’octubre del 2017
XEVI SALA

Segrest imminent
de l’autogovern
de Catalunya

“Fins dimarts que ve”
JORDI TURULL CONSELLER DE LA
PRESIDÈNCIA

El Consell de Ministres ha elevat l’aplicació de l’article 155 al Senat i la cambra alta ja ha creat una comissió per
tramitar-lo. Junts pel Sí aposta per
proclamar la independència en el ple
específic que comença demà al Parlament per protegir-se del segrest imminent de l’autogovern. ■ EPA

Intents de suavitzar la
intervenció

Montilla manté la
incertesa al Senat

Colau intenta salvar el
pacte amb els socialistes

Cada vegada es veu més clar que el 155
està per caure però apareixen esquerdes al bloc constitucionalista. El PSOE
discrepa amb el PP sobre l’abast de
l’article, especialment pel que fa a la
intervenció de TV3, i també considera
que la convocatòria de les eleccions
l’hauria d’aturar. Rajoy, però, ja té la
decisió presa.

L’expresident de la Generalitat i únic
senador del PSC que haurà de votar al
Senat l’aplicació del 155, José Montilla, manté la incertesa sobre el sentit
del seu vot quan el tema arribi a la
cambra alta. Mentrestant, Montilla
demana al president Puigdemont que
convoqui eleccions per donar veu als
catalans per evitar la “trencadissa”.

Preveient que l’aval socialista a la intervenció de la Generalitat pot repercutir en
els pactes municipals de Barcelona, Barcelona en Comú, i més explícitament l’alcaldessa Ada Colau, intenten guanyar
temps. Efectivament, serà només qüestió de temps, perquè al capdavall les bases empenyeran la formació a divorciarse del PSC i a governar en solitari.

“Dijous comença la
batalla final i polítics,
institucions i ciutadans
estarem braç a braç
per aconseguir-ho”
ANTONI CASTELLÀ DIPUTAT DE
DEMÒCRATES

“Unes eleccions són
una arma nuclear per
eliminar el procés”
CARLES RIERA DIPUTAT DE LA
CUP

