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Sense control
Els contagis s’eleven a nivells que no es registraven des del març passat
Girona i la Catalunya Central, les regions on el risc ha crescut més
El govern demana l’estat d’alarma per decretar el toc de queda nocturn
Risc de rebrot
(elevat a partir de 100 punts)

Casos diagnosticats
(per dia)

635 5.295

(casos per cada 100.000
habitants)

Ingressos als hospitals per Covid

Positivitat dels tests:
10% dels PCR o tests d’antígens

Ingressats a les UCI

1.698 296
a tots els hospitals

32% llits d’UCI
ocupats per
pacients Covid

Barcelona
pel Canvi es
prepara per
al relleu de
Manuel Valls

L’independentisme
suma, però encara
no supera el 50%

L’ex-primer ministre
francès se’n torna
després del seu fracàs

El CEO sosté que la suma de les formacions
independentistes se situaria al 47,7% i que ERC
guanyaria, seguida per un JxCat a l’alça
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CANVI D’HORA
L’Audiencia
investiga
Gordó pel
3% i el cita a 11 1122 1 2
declarar
3

Aquesta matinada, quan el
rellotge marqui les tres, caldrà
endarrerir l’hora ﬁns a les dues

La citació li arriba
després de les
declaracions d’Osàcar
NACIONAL. Plana 13
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PUNT DE VISTA

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

Keep calm

EDITORIAL

Salvador Cot

Controlar el descontrol

L’últim cambrer
morirà de gana

A

questa crisi, tan
cruel, està devastant la societat. Ens
afecta a tots en alguna
mesura però, a diferència de les davallades anteriors, aquesta pandèmia fa que
les autoritats, a tots els àmbits administratius, prenguin decisions que arruïnen,
d’un dia per l’altre, sectors sencers. És el
cas del càstig, duríssim, que està patint
el sector de l’hostaleria. Tot i que les xifres oficials de Sanitat indiquen que només un 3,5% dels contagis es produeixen en l’entorn de bars i restaurants, la
Generalitat n’ha decretat el tancament
total, terrasses incloses. Un comportament incomprensible des d’un punt de
vista estadístic, sobretot tenint en
compte que els contagis en l’àmbit escolar multipliquen per set o vuit les xifres de bars i restauració. No han servit
de res les mesures escrupoloses que
hem vist que s’aplicaven a la immensa
majoria d’establiments, ni l’obsessió per
desinfectar i passar el drap, una i altra
vegada, sobre cada taula que s’aixecava.
Res a fer, les autoritats han decidit que
siguin els bars els que s’ofeguin amb el
cost insuportable d’aquesta emergència sanitària.
Tot plegat, l’hostaleria paga el preu de
ser un sector atomitzat, amb empreses
que, de mitjana, només gestionen 1,1 establiments. En general són negocis familiars molt mal representats per les patronals i completament oblidats pels
sindicats. Uns treballadors que sovint
són autònoms sense cap més cobertura que el seu esforç i –a diferència dels
taxistes, posem per cas– amb una capacitat de mobilització gairebé nul·la.
Uns professionals que si no se’ls ajuda
–molt i ràpid– moriran de gana dins
dels restaurants.

La segona onada de la pandèmia avança imparable tal com
estava anunciat. La previsió, el seguiment i gestió de la situació i la successió de mesures adoptades per limitar
l’expansió del coronavirus potser han
retardat la seva arribada, però han estat clarament insuficients per evitarla i avui tots els indicadors estan disparats i la velocitat amb què s’enfilen
torna a amenaçar la capacitat del sistema sanitari. El confinament de la
primavera va tenir la creu d’aturar
l’economia i aquest és un peatge que
tothom vol evitar, però va tenir la cara
de frenar la pandèmia i és l’única mesura que ho ha aconseguit. Podem
analitzar el camí fet des de llavors i
establir que la desescalada va ser

Conselldelectors:
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.

massa ràpida, que el dispositiu de detecció i sobretot de traçabilitat dels
contagis i dels seus contactes era i
encara és insuficient i que l’estratègia
de mantenir a ratlla el virus s’ha mostrat ineficaç. No obstant això, l’anàlisi
seria incompleta i errònia si no hi afegim la responsabilitat dels ciutadans
que van sortir en estampida del confinament, que no sempre han seguit
les recomanacions o pres les precaucions necessàries i que, en definitiva,
han tingut una percepció laxa del risc
d’aquest rebrot.
No cal generalitzar, ni tampoc es
tracta de repartir les responsabilitats,
sinó que els pròxims passos que es facin serveixin per superar aquesta si-

tuació amb els menors costos humans, socials i econòmics possibles.
L’objectiu continua sent fer el que calgui per frenar el virus, però també per
evitar un nou confinament general i,
en aquest sentit, la petició de l’estat
d’alarma descentralitzat que van fer
ahir Catalunya i Euskadi i el toc de
queda nocturn que es decretarà tot
seguit és un pas més en aquesta direcció. Però aquesta iniciativa i totes
les acumulades han d’anar secundades per una actitud generalitzada entre la població de contenció en la mobilitat i de limitació del contacte social, perquè aquest és l’únic camí conegut per frenar el contagi i fer menys
costosa l’espera de la vacuna que permeti superar aquesta crisi.

La frase del dia

La foto

Gerard
Piqué
JUGADOR DEL FC BARCELONA

La tensió del duel Trump-Biden es va reflectir en el seguiment del segon debat televisiu, a
les cases, als bars i fins i tot a l’aire lliure, com en aquesta imatge de Brooklyn, Nova York ■ EFE

“Si els jugadors hem
tingut el poder [en el
Barça] és perquè altres
persones no l’han
volgut exercir”

De set en set

L

a filla nord-americana (i, segons
diu ella mateixa, mig catalana)
d’una amiga gironina, que ha
viscut un llarg temps en una ciutat
dels EUA, va decidir l’any passat que
volia estudiar en una universitat catalana. Superant uns quants entrebancs, entre els quals els d’una ambaixada espanyola on encara practiquen el “vuelva ústed mañana”, ho
ha aconseguit. Mentre ho intentava,
comprensiblement, va dubtar de fer
aquest salt, sobretot perquè va irrompre la Covid-19, però va perseverar el
desig d’una experiència (motivada
per l’interès concret per un grau, però també pel desig de relacionar-se

Universitat

Imma Merino

amb persones diverses i de conèixer
més una realitat que, per via materna, no li és aliena) a contracorrent
del supòsit que no hi ha universitat
millor que una de nord-americana.
Un cop va arribar a Catalunya, va
trobar-se que la majoria de les classes
del seu grau es farien en línia. Amb les
noves mesures per contenir el coronavirus, la situació s’ha agreujat. Com en
tants d’altres casos. Com també li hauria passat en qualsevol universitat dels
EUA: tots aquells campus estan deserts. I és així que he relatat una petita història relativa a persones que estimo, però tenint present una circumstància pràcticament universal.

M’atreveixo a dir que els que hem
tingut la possibilitat d’estudiar a la
universitat no tan sols valorem les
classes presencials, en les quals, recordem-ho, no és només important el
discurs dels professors, sinó allò inesperat que pot aparèixer quan diverses persones estan juntes en una aula. Hi ha tots els moments passats en
altres espais (de la biblioteca al bar) i
les relacions que s’hi han fet. Dic això
en contra dels que semblen celebrar
aquesta situació amb el convenciment que, per fi, s’implantarà un model universitari en què es podrà prescindir de la presencialitat. Allò que
seria és la fi de la universitat.
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Trapero ho torna a fer

E

l tristament famós “a por ellos”
ha estat i és un escàndol amb majúscules per a la democràcia i l’estat de dret i la convivència. Va ser el
crit de guerra testosterònic que va guiar els piolins de l’1-O i ha estat banda
sonora de la repressió durant tres llargs
anys; el xec en blanc policial, judicial,
administratiu, polític i mediàtic que
pretén decapitar i escarmentar l’independentisme com a moviment i que
s’ha traduït en violència, condemnes de
presó, exili, pèrdua de drets, multes,
por, criminalització, humiliació i almenys 2.850 represaliats directes. Una
marxa imperial i impertorbable fins
que, aquesta setmana, la sala penal de
l’Audiencia Nacional (qui ho havia de
dir!) ha gosat pronunciar la sentència
absolutòria del major Trapero, la intendenta Laplana, el director Soler i el secretari d’Interior Puig.
Òbviament, és una sentència impor-

“
L’absolució del
major i la cúpula

d’Interior és una
esmena a la totalitat
de l’‹‘a por ellos’›
policial i judicial
tant per a la llibertat i restitució dels interessats; ho és també per a la dignitat i
prestigi del cos dels Mossos d’Esquadra;
però sobretot ho és perquè és el primer
contrapunt significatiu dins la causa general contra l’independentisme i perquè
en si mateixa és una esmena a la totalitat
de l’“a por ellos”. Per què? Per la contundència amb què desmunta el relat de fets

que van imposar la Guàrdia Civil, la fiscalia general de l’Estat i la judicatura, todos
a una como en Fuenteovejuna, amb l’objectiu de criminalitzar el líders del procés
sobiranista. I per la nitidesa i rigor jurídic
amb què desacredita el modus operandi
de la instrucció policial i judicial, la
d’aquest cas i per extensió la d’altres casos, basat a acusar primer, i després triar i
remenar, suposar, tergiversar, amagar o
inventar el que calgui per sostenir l’acusació. Una càrrega de profunditat contra els
fonaments de l’Estat de dret, que aquest
tribunal, en aquest cas i per un sol vot de
diferència, ha encertat a desactivar, deixant amb el cul enlaire des de la destitució
de Trapero dictada per Mariano Rajoy,
fins a la instrucció de la jutgessa Carmen
Lamela, passant pels informes i testimonis del coronel Pérez de los Cobos i el tinent coronel Baena o pel judici sumaríssim de ministres, funcionaris, polítics
i mitjans de desinformació.

Sísif
Jordi
Soler

De reüll.Maria Palau
Llums i ombres
d’un llegat artístic

D

urant els mesos de febrer i març, la Guàrdia Civil va
localitzar més de 400 obres de la col·lecció de Julio
Muñoz Ramonet en magatzems, empreses i cases de les
filles i dels nets d’aquest industrial que va fer hereva
Barcelona del seu patrimoni artístic. La macrooperació
es va donar a conèixer fa uns dies. Lògicament, amb
alegria. La quantitat de peces recuperades marca una
fita en el llarg procés de restitució a la ciutat d’allò que li
pertany. Les germanes Muñoz han torpedinat amb
estratègies de tota mena la voluntat
L’Ajuntament del seu pare, però cada vegada estan
acorralades. Dit això, tampoc
ha de decidir més
cal ser ingenus: elles sempre han
què vol fer
anat al davant. Les obres més
amb les obres valuoses del fons continuen sense
aparèixer. Si les tenen amagades o
de Muñoz
se les han venut és tot un misteri
Ramonet
que ja veurem si s’acaba desvelant
mai. Mentrestant, l’Ajuntament de
Barcelona té una responsabilitat que de moment està
esquivant. Decidir què farà amb totes les obres que ja
són a les seves mans. Quines, on, com i quan pensa
exposar-les. Compte amb el com, el relat, indissociable
de la fosca figura de Muñoz Ramonet. És, hauria de ser,
un relat potent vinculat d’alguna forma al palauet del
financer del carrer Muntaner, les claus del qual el
consistori va aconseguir el 2013, però encara ara l’ús o
els usos que tindrà són estranyament nebulosos.

Les cares de la notícia
REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Manuel Valls

Paracaigudisme polític

-+=

Els que intuïen que l’aterratge de l’exprimer ministre
francès a la política catalana i, encara més, a la barcelonina era oportunista, instrumental i fugaç ja tenen la
seva resposta. El paracaigudista no ha fet forat i plega
veles per tornar a la política francesa.
ALCALDESSA DE TORTOSA

Meritxell Roigé

Dignitat democràtica

-+=

El llum verd de l’Ajuntament de Tortosa per retirar el monument franquista que s’erigeix a la llera de l’Ebre s’ha
fet esperar molt, però ja és un fet gràcies al ple extraordinari d’ahir en què va retirar el monument del catàleg
d’edificis i conjunts històrics i artístics de la ciutat.
DIRECTOR DEL MNAC

Pepe Serra

Rescat de l’art

-+=

La Generalitat ha invertit aquest any prop d’1,4 milions, més del doble que el 2018 i el 2019 (650.000
euros), i cinc vegades més que el 2017 (270.000), en
l’adquisició d’obres d’art, fotografies i còmics per a la
col·lecció nacional d’art que s’exposa al MNAC.

Barcelona... i els
quioscos...?
b A tota la pandèmia que ens ha tocat viure i que vivim últimament,
s’hi afegeix que a molts carrers i
places de Barcelona hi ha molts
quioscos tancats, i fa molta pena la
manca d’uns negocis que donen vida als carrers i als barris, i que entre
altres coses, fomenten la lectura,
donen caliu, animen els nens a començar a llegir contes i fer col·leccions de cromos, donen feina a aturats de totes les edats –i més quan
hi ha empreses que tanquen–, i fins
i tot a persones amb alguna dificultat, faciliten la compra de targetes
del bus, i en podria dir moltes més.
Com és que preferim tenir-los tancats en lloc de donar solucions o
avantatges als seus propietaris per
seguir estant oberts? Fins i tot són
uns negocis que ajuden socialment
en els barris molts veïns que estan
sols... Us en podria dir molts, de
llocs de la nostra ciutat on els veig
tancats, però em sorprèn que els
responsables de la ciutat no arreglin
aquest tema, amb el temps que fa
que això està així...
Aprofito per agrair l’esforç dels
quioscos que durant el temps del
confinament van obrir unes hores al
matí per poder tenir els nostres diaris entre les mans...
JOAN SALA I CASTELLS
Barcelona

Alguna proposta de
l’alcaldessa?
b L’Ajuntament de Barcelona, a
banda de malgastar diners pintant
carrers i clavant “palets” a les calçades de l’Eixample, què fa pels ciutadans en aquesta terrible situació
que estan passant els restauradors,
els botiguers i els altres professionals i establiments comercials?
No he vist ni sentit en cap compareixença de l’alcaldessa cap proposta per ajudar els ciutadans que
estan sofrint unes mesures tan
dràstiques i doloroses.
L’Ajuntament, però, segueix cobrant tots els impostos als comercials que sense fer negoci estan pagant l’IBI, els lloguers, les escombraries i tantes altres despeses municipals
L’Ajuntament ha de donar resposta a aquest sector que es veu abocat a la ruïna amb les mesures tan
dràstiques que han d’aplicar.
De debò que l’Ajuntament de Barcelona no pensa fer res per ajudar
els comerciants, els professionals,
els negocis i els establiments de
Barcelona que hauran de tancar?
M. DOLORS DURAN
Barcelona
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La desitjada primavera de l’ONU

A
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vui fa 75 anys, 50 països es reunien per reconstruir un món
sobre les cendres encara fumejants que havia deixat la Segona
Guerra Mundial. No era una tasca fàcil construir la pau després de dues
guerres mundials en poc més de trenta anys i el fracàs de la Societat de
Nacions, incapaç de resoldre els conflictes entre estats i contrarestar un
feixisme que oferia falses solucions
nacionals davant problemes i reptes
globals, com la crisi econòmica que
va deixar el crac del 29.
Tres generacions més tard, som
testimonis de diversos intents de debilitar aquest sistema a través de crítiques i retallades de fons. Si bé el sistema de Nacions Unides està lluny de
ser perfecte, com s’ha fet palès en diverses ocasions, des de Catalunya sabem veure les oportunitats que ofereix aquest sistema, renovat. En un
món cada vegada més interconnectat
i interdependent, com ens ha mostrat
la pandèmia que vivim, limitar la diplomàcia a l’activitat dels estats és
simplement voler tancar els ulls davant un món que ha canviat, ignorar
quin és el seu funcionament.
Avui cal donar la veu als actors
subestatals, locals i regionals, a la societat civil, a les comunitats i territoris
tradicionalment ignorats, i fer un sistema més inclusiu, participatiu i responsable, al servei de les persones.
Un clar exemple d’això és l’aprovació, fa cinc anys, en el marc de les Nacions Unides, de l’Agenda 2030. Malgrat haver estat signada per 193 estats, el 65% de les accions per dur-la
a terme hauran de ser implementades en l’àmbit regional i local. Una
agenda amb la qual estem plenament
involucrats i que hem fet nostra,
transposant-la i determinant-ne els
diversos objectius que cada departament de la Generalitat haurà de dur a

Germà Gordó,
investigat pel
blanqueig a CDC
a El jutge el cita

després que Osàcar
sostingués que ho va
“idear” l’exconseller

Mayte Piulachs
BARCELONA

Elecció dels nous membres del Consell de Drets Humans, durant l’assemblea
general del dia 13 a Nova York ■ EFE

terme per tal d’assolir les metes fixades per al 2030: des de l’erradicació
de la pobresa, passant per la sostenibilitat, fins a la millora de la governança i la rendició de comptes de les institucions.
En el Dia de les Nacions Unides, des
de Catalunya volem reiterar el nostre
convenciment que una bona governança ha de tenir com a principi la ferma defensa dels drets civils i polítics
arreu, com el dret dels pobles a decidir
el seu propi futur, a preservar la memòria i a promoure la llengua i la cultura pròpia. Per això estem desenvolupant projectes de la mà de les Nacions
Unides, com el lideratge d’un projecte
de la Unesco en esport i desenvolupament en el marc del Pla d’Acció de Kazan, el suport a l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels
Drets Humans (Oacnudh-Colòmbia)
per a la verificació de la situació dels

drets humans i la protecció de les persones defensores a Colòmbia, o l’enfortiment de la Unidad de Averiguaciones Especiales de Guatemala, en collaboració amb el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament.
Des de Catalunya volem ser part, i
volem posar el nostre gra de sorra a
aquesta posada a punt que, 75 anys
després, cal que es plantegi les Nacions Unides. Des de la nostra experiència, la nostra història i les nostres
singularitats.
Quan les Nacions Unides naixien,
Catalunya es trobava a l’hivern de les
nacions, que diria Prat de la Riba, però sentim la seva història molt a prop.
La història de pactes, acords, de negociació i de pau, d’una pau que requereix el compromís de tots els seus
membres i que només s’aconsegueix
amb el diàleg i el respecte pels drets
humans, és, també, la nostra història.

El jutge de l’Audiencia Nacional José de la Mata ha
citat l’exconseller de Justícia Germà Gordó com a investigat pel suposat blanqueig de capitals a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), una peça
del cas 3%, en què està
processat. El magistrat cita a declarar Gordó, defensat pel penalista Cristóbal
Martell, el 30 d’octubre,
després que aquesta setmana l’extresorer Daniel
Osàcar, també investigat
en les dues causes de CDC i
condemnat pel cas Palau,
declarés, per primera vegada, que Gordó, quan era
gerent del partit, entre els
anys 2008 i 2010, “va
idear aquesta operació, la
va planejar i va dirigir la seva implementació”, segons la interlocutòria.
El sistema consistia en
el fet que consellers i càrrecs de CDC fessin donacions de 3.000 euros al partit per quadrar els comptes. En alguns casos es tornaven les donacions amb
diners il·lícits que havien
pagat empresaris, que volien fer aportacions per
ajudar el partit o per tenir
obra pública, tot i que en
aquella època governava el

Germà Gordó, al Parlament
el 2017 ■ JOSEP LOSADA

tripartit. Osàcar negocia
un acord amb la fiscalia per
la seva col·laboració en el
cas, del qual va sostenir
que Artur Mas podria saber el sistema del blanqueig, que l’expresident va
negar. En el cas Palau, Anticorrupció no va voler pactar amb Osàcar perquè volia un responsable de CDC
a la presó, segons fonts
properes a la seva defensa.
Família Pujol
D’altra banda, la fiscal ha
sol·licitat a la sala penal de
l’Audiencia Nacional que
no accepti els recursos de
la família Pujol —també
defensada per Martell, que
refusa l’acusació de grup
criminal, de la qual també
sosté que està prescrita, ni
tampoc la de blanqueig de
diners
suposadament
aportats per empresaris a
canvi d’obra pública— i
que els envii a judici. ■
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CEO. Enquesta sociopolítica 2020
Eleccions al Parlament de Catalunya
Estimació
Cs
Junts per Catalunya
ERC
PSC
CeC-Podem
CUP
PP
Vox
Altres
Indecisos

Resultats 2017

% vots

escons

% vots

escons

12,0
19,4
23,4
18,0
7,6
4,9
6,0
4,5
3,6
21,3

16 -17
31 -32
35 -36
24-25
8-9
6-7
7-8
4-6
---

25,35
21,66
21,38
13,86
7,46
4,46
4,24
--1,14

36
34
32
17
8
4
4
-----

Valoració dels líders
Oriol
Junqueras
Marta
Rovira
Salvador
Illa

Quina de les següents opcions
considera que és la millor per a
Catalunya?
Ser una comunitat
autònoma d’Espanya

Quina forma de govern prefereix,
monarquia o república?

51,7

Pactar un referèndum
amb l’Estat espanyol

Monarquia

82,5

Declarar la independència
unilateralment

República

37,3

No ho sap

3,1

No contesta

2,9

14,5
71,1

Una altra

4,6

No ho sap

6,7

No contesta 3,1

Vol que Catalunya esdevingui un estat independent?

Sí

5,61

No

4,90

4,72

45,3

48,0

44,5 44,1

Quim
Torra

4,19

Carles
Puigdemont

4,17

Miquel
Iceta

4,01
Des.
2014

Feb.
2015

50,0

47,8 46,6
46,7 48,2

42,9

Juny
2015

Oct.
2015

Nov.
2015

45,5
45,3

Març
2016

47,7

42,4

Juny
2016

45,1 46,8
44,9 45,3

Nov.
2016

Des.
2016

50,5
48,5 49,4 48,7 48,0
48,4 48,3 47,9 47,1
46,7 47,2
46,3
44,3

Març
2017

41,1

Juny
2017

44,9
44,9
43,6 43,7
43,2 44,1 44,0 43,7

Oct.
2017

Abril
2018

Jul.
2018

Oct.
2018

Març
2019

Jul.
2019

Nov.
2019

Feb.
2020

45,5
42,0

Jul.
2020

Oct.
2020

GRÀFIC:
À
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L’independentisme sumaria,
però no superaria el 50%
a ERC guanyaria les eleccions amb quatre diputats més que JxCat, segons el CEO a La majoria per
la ruptura s’ampliaria de dos a cinc escons a El PDeCAT no apareix i Vox irrompria amb 4-6 seients
Emili Bella
BARCELONA

La gran pròxima fita que
espera assolir l’independentisme en les eleccions
al Parlament del 14 de febrer, superar el 50% del
vot, s’haurà de deixar per
a més endavant, segons
l’última enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió
(CEO), que situa el vot per
la ruptura al 47,7%, a 2,3
punts més un vot del seu
objectiu. Això sí, la majoria independentista tornaria a sumar, i amb més
força, passant dels 70 escons del 21-D a una forquilla de 72 a 75 diputats.
ERC, que ara en té 32,
guanyaria les eleccions a
la cambra per primera vegada des de la República,

amb 35-36 parlamentaris,
i a poca distància del seu
competidor dins del bloc
independentista, Junts
per Catalunya, que retrocediria dels 34 actuals a 31
o 32. De fet, ERC ampliaria la distància respecte a
JxCat: el darrer baròmetre del CEO donava pràcticament un empat tècnic
entre les dues forces. “El
país seguiria governat per
l’independentisme i el
mandat de l’1-O seria vigent”, va celebrar la portaveu del govern, Meritxell
Budó.
Igual que els republicans, la CUP creixeria, de
quatre a sis o set escons.
En el millor dels resultats
d’ERC i JxCat, els socis de
govern actuals necessitarien continuar disposant

El sí retalla distàncies i es prefereix un referèndum pactat
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El sí a la independència de
Catalunya, del 45,5%, retalla
distàncies i se situa a menys
d’un punt del no, que obté un
46,3%, segons l’enquesta del
Centre d’Estudis d’Opinió.
Al juliol, els partidaris de la
independència eren tres
punts i mig menys, mentre
que els contraris a la secessió
són ara 4,2 punts menys. El
no guanya des del juliol de

2019 i des d’aleshores el sí no
havia estat tant a prop de fer
el sorpasso. El turbulent octubre de 2017 va ser quan els
partidaris que Catalunya esdevingui un Estat independent van assolir el seu sostre,
amb un 48,7%.
D’altra banda, la gran majoria dels enquestats, un
82,5%, prefereix que la Generalitat pacti un referèndum

d’autodeterminació amb
l’Estat espanyol. En canvi, el
37,3% declararia la independència unilateralment.
Preguntats entre si prefereixen que Catalunya sigui
una comunitat autònoma, un
Estat dins una Espanya federal o un Estat independent,
guanya la tercera opció amb
un 35,4%. Les altres reben un
29% de vots.

dels vots anticapitalistes
per arribar a la majoria.
El CEO no detalla quina
part del 3,6% de sufragis
que aniria a “altres” correspon a partits sobiranistes. Val a dir també que un
21,3% està indecís. Tot i

que la pregunta és de resposta espontània i es pot
especificar a quin partit es
té intenció de votar, el Partit Demòcrata, que des
d’abans de l’enquesta ja
preparava la seva candidatura en solitari, no treu el

cap, per bé que una part de
respostes despistades podrien haver anat a parar al
sac de JxCat.
Tant el PSC com el PP
es beneficiarien de la caiguda de Ciutadans, l’actual primera força, que po-

dria perdre de cop una vintena d’escons: passaria de
36 a 16 o 17 diputats. El
socialista Miquel Iceta
quedaria en tercera posició, amb 24-25 seients
(ara en té 17), seguit d’En
Comú Podem, estable en
8-9. Els populars podrien
arribar a doblar els quatre
diputats actuals. D’altra
banda, la ultradreta de
Vox irrompria a la Ciutadella amb 4-6 parlamentaris, i això sense comptar
amb la promoció del candidat Ignacio Garriga en la
moció de censura d’aquesta setmana al Congrés.
L’enquesta, telefònica,
va ser feta a 1.500 persones entre el 29 de setembre i el 9 d’octubre, quan ja
estava clar que Catalunya
celebraria eleccions, en un
moment en què la majoria
de partits encara no havia
proclamat el seu candidat
i quan s’acostava la segona
onada de la pandèmia, però encara no havien tancat bars ni restaurants.
Només aprova Junqueras
El president d’ERC, Oriol
Junqueras, que no es podrà presentar a les eleccions perquè és a la presó,
és el líder polític més ben
valorat, amb un 5,6. És, de
fet, l’únic que aprova. El
segueixen la secretària
general republicana, Marta Rovira –a l’exili– (4,9),
el ministre del PSC, Salvador Illa (4,7), i els presidents Quim Torra –inhabilitat– i Carles Puigdemont –exiliat– (4,1). Els
comuns Jaume Asens i
Jéssica Albiach o el cupaire Carles Riera superen la
nota dels dos presidents,
però el seu grau de coneixement entre la població
és molt menor.
En termes generals, els
polítics catalans no mereixen la confiança dels enquestats (un 52,8% els
suspèn), però encara
menys confiança els mereixen els dirigents espanyols, a qui un 74,1% suspèn. La Generalitat rep
una nota mitjana de 3,88,
mentre que La Moncloa,
de 3,54. La forma de govern que prefereixen els
catalans és clarament la
d’una república, un 71%,
davant de l’ínfim 14,5%
que vol la monarquia. Pel
que fa a la situació política
actual de Catalunya, més
del 80% considera que és
dolenta o molt dolenta.
Només l’abril del 2018
s’havia superat aquest
llindar. La d’Espanya arriba al 82%, més que l’octubre del 2017. ■
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El Gran Recapte
d’enguany serà
només virtual
Redacció
BARCELONA

La dotzena edició del Gran
Recapte serà molt diferent de les anteriors: no hi
haurà caixes a les entrades dels supermercats i
només s’acceptaran donacions virtuals. Enguany la
iniciativa solidària és
“més necessària que mai”,
va assegurar ahir la presidenta de la Federació Catalana de Bancs dels Aliments, Roser Brutau, que
va recordar que la demanda d’aliments a l’entitat
El monument que es va aixecar sobre una de les pilastres de l’antic pont ■ ORIOL DURAN

Un punt de recollida en el
Gran Recapte de l’any passat
a Girona ■ JOAN SABATER

s’ha incrementat del 40%
arran de la pandèmia. De
fet, el director de l’entitat
de Barcelona, Lluís FatjóVilas, va dir que estan “espantats” perquè els indicadors mostren que la situació “es pot agreujar” i
alerta que han reduït de
dotze a set els quilos d’aliments per persona que reparteixen mensualment.
La recollida d’aliments
virtual es podrà fer del 16 al
21 de novembre en els 600
punts situats en supermercats i mercats. Concretament els Bancs dels Aliments busca 9.000 persones perquè estiguin a les
entrades dels establiments
informant els clients que
poden fer donacions. Els
clients podran adquirir
bons d’entre tres i cinquanta euros, va explicar Sabine Hindersin, responsable
de les campanyes solidàries de l’entitat. ■

Descatalogat
el monument
franquista tortosí
a L’Ajuntament de Tortosa fa el primer pas per treure del

riu el vestigi de la dictadura enmig de retrets pel retard
Redacció
TORTOSA

El “despropòsit” de la consulta
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’Ajuntament de Tortosa
va fer ahir el primer pas
per retirar el monument
franquista que s’aixeca al
mig del riu Ebre al seu pas
per la ciutat i va aprovar
gairebé per unanimitat la
seva descatalogació patrimonial. Només amb el vot
en contra del regidor de
Ciutadans, en el ple d’ahir
al matí es va aprovar la
modificació del POUM per
treure el monument inaugurat el 1966 pel dictador
Francisco Franco del catàleg d’edificis i conjunts històrics i artístics.
Tot i la gairebé unanimitat de la decisió, el debat plenari va estar ple de
retrets mutus sobre la responsabilitat de la inacció i
el retard històric per eliminar “el monument franquista més gran de Catalunya”, en paraules de la Comissió per a la Retirada
dels Símbols Franquistes
de Tortosa, que ha impulsat la moció ciutadana
perquè el monòlit sigui
descatalogat. Segons recull ACN, el regidor de la

El portaveu de Movem Tortosa, Jordi Jordan, va demanar
deixar la picabaralla i tenir
responsabilitat per “actuar
d’una vegada per totes de
manera coordinada”. També
el portaveu d’ERC, Xavier
Faura, va demanar mirar endavant tot i admetre el “cúmul de despropòsits” històrics. De fet, la consulta impul-

sada el 2016 va ser sabotejada per les entitats favorables
a la retirada del monument,
de manera que la participació
no va arribar al 30% –només
van votar 8.000 de les
28.000 persones que podien
fer-ho–. El resultat va ser que
van guanyar els partidaris de
mantenir-lo però reinterpretant-lo com defensava Bel.

CUP, Sergi Arnau, va afirmar que la consulta ciutadana del 2016 impulsada
per l’aleshores alcalde de
CiU, Ferran Bel, va ser “un
error de les esquerres tortosines, que es van deixar
arrossegar per la manca
de voluntat de la dreta tortosina de retirar el monument”. Els grups es van retreure la posició sobre el
monument, la seva catalogació, la consulta que se’n
va fer i el suposat ús electoralista.
L’alcaldessa de Junts,
Meritxell Roigé, va negar
que el seu partit hagués fet
mai campanya per a la reinterpretació del monòlit i

que hagués bloquejat la retirada del monument o
que l’hagués catalogat al
POUM. “Les esquerres no
van retirar el monument,
no van fer absolutament
res per treure’l, no van fer
cap demanda a ningú, ni a
la Generalitat ni a l’Estat, i
van protegir-lo al POUM
de Tortosa. Això és el que
van fer. El van protegir
vostès i a partir d’aquí vam
decidir tots plegats portar
a terme una consulta, de
forma encertada o no”, defensava Roigé. El portaveu
de Movem Tortosa, però, li
va recordar que sí que ho
van fer diversos càrrecs de
CiU. ■

PIS A OLOT

5938

CEE E

CEE: E

BAIXOS A LLAGOSTERA 5865

PREU VENDA: 127.000 €
HAB.: 3. BANYS: 2. M2: 82.
ZONA Sant Miquel, pis de protecció oficial,
terrassa, calefacció de gas, pàrquing, traster

Zona Centre, jardí a reformar.

PIS A FIGUERES 5936

PIS A GIRONA 5946

CEE C

PREU VENDA: 135.000 €
HAB.: 3. BANYS: 2. M2: 74. Zona Creu de la
Mà, cèntric, semi nou, suite, cuina-menjador,
calef,, aire condicionat, ascensor, pàrquing

118280-1221591L

PREU VENDA: 243.000 €
HAB.: 3. BANYS: 3. M2: 171.

CEE F

PREU VENDA: 215.000 €
HAB.: 4. BANYS: 2. M2: 90.
Cèntric, terres de gres, calefacció de gas,
balcó.

