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FUTUR · Advoca per fer del
judici de l’1 d’octubre un gran
aparador internacional de la
repressió a l’Estat espanyol

ERC: estratègia
unitària, però
llistes separades
FEINA · Aragonès insisteix en
l’objectiu d’Esquerra i revela 
que les forces independentistes
ja han començat les converses

P8

NACIONAL P10

Els terroristes de Ripoll van acumular fins a 340 litres 
de peròxid d’hidrogen i 500 d’acetona comprant en 
dies i llocs diferents entre el 12 de juliol i el 7 d’agost

Dos dels joves manipulant els
materials a Alcanar ■

La cèl·lula del 17-A va
comprar material per als
explosius de Vic a Vinaròs

Podi de la nedadora barcelonina en els 200 metres braça

L’ESPORTIU

Jessica Vall, plata europea
Jessica Vall, del CN Sant Andreu, somriu just després d’aconseguir la medalla de plata ■ PATRICK B. KRAEMER / EFE

L’Estat deixa extreure
corall vermell, en perill
Contradiu la veda de deu anys que havia
imposat la Generalitat per protegir-lo

Nacional P6,7

Metges de l’hospital Vall d’Hebron fan
un trasplantament d’alta complexitat

Nacional P14

La mare agafa la mà d’una de les receptores ■ O. DURAN

Trasplanten un sol
fetge a dues nenes

L’Ebre exigeix la solució
al problema de l’N-340

Nacional P13

Foment incompleix el compromís de
bonificar el pas de camions per l’AP-7
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Es mantenen les diferències
entre treballadors dels controls
de seguretat del Prat i empresa,
que demà van als jutjats per
una demanda d’Eulen.

10
anys

20
anys

S’ajorna la constitució de l’ens
que gestionarà els impostos
cedits ala Generalitat, que
s’havia de crear abans del dia 9
d’agost.

Les ambaixades dels EUA a
Nairobi (Kenya) i Dar es Salaam
(Tanzània) són víctimes
d’atemptats amb cotxes bomba
que causen una matança.

Encallats S’endarrereix MatancesTal dia
com
avui fa...

ls qui posen el crit
al cel perquè a

l’espai públic hi hauria
de regnar la “neutrali-
tat” en lloc de símbols
com llaços grocs i es-

telades (bé, sense el “com”, perquè en
realitat el que els molesta són justa-
ment els llaços grocs i les estelades, i
no tota la resta de símbols) haurien de
fer un tomb per l’Alemanya d’Angela
Merkel, per ells considerada abans de
la sentència de Schleswig-Holstein
com la gran defensora dels estats i les
seves constitucions, per molt contes-
tades que siguin aquestes constitu-
cions entre els qui les han de patir.
L’actual Alemanya, i sobretot la ciutat
de Berlín, basen bona part de la seva
identitat democràtica en una revolta
desobedient a les lleis, i no s’està
d’omplir la ciutat de símbols, cartells,
grafits ja fets oficials, museus a l’aire
lliure i fins i tot espectacles d’adoctri-
nament per a turistes on s’explica que
va ser la gent i la seva desobediència
qui va tombar el mur de Berlín i va fer
caure l’Alemanya de l’Est.

Diumenge, a l’esplanada que s’estén
davant del riu al costat del Reichstag,
projectaven davant d’un miler de per-
sones on s’explicava, amb una èpica i
una càrrega emotiva ben generoses,
com va anar aquella revolta ciutadana
pacífica que va esclatar de forma es-
pontània i que tenia el seu origen en
dècades de submissió i govern autori-
tari. Quan una revolta triomfa, el nacio-
nalisme d’estat l’acaba fent seva, pas-
sa a formar part de la veritat democrà-
tica del país i ni el senyor Rivera ni cap
altre perseguidor de símbols aliens hi
veuen res incòmode perquè el nacio-
nalisme banal mai no es reconeix ell
mateix ni els seus congèneres.

Aquell procés poc té a veure amb el
català perquè cap revolta és clavada a
les altres: ni les aliances i interessos in-
ternacionals, ni la gravetat de la re-
pressió (van morir 238 persones cre-
uant el mur de Berlín durant el temps
que va existir). Però, caram, com ho
són, de properes, les imatges de ma-
cromanifestacions a l’Alexanderplatz,
els crits de llibertat per als presos polí-
tics, l’allau de gent desbordant la poli-
cia i un estat que no va poder resistir
l’assalt cívic, i la veu d’un president de
Bundestag que, amb l’emoció mal dis-
simulada d’una Carme Forcadell, pro-
clamava el resultat d’una votació par-
lamentària, ressonant 29 anys després
en la nit d’una ciutat agraïda per la go-
sadia rebel dels seus ciutadans i la re-
solució democràtica dels seus polítics.

E

Full de ruta
David Marín

Elogis per
desobeir

“La inversió de
la Generalitat ha
estat homogènia, no
ha prioritzat les
àrees més
despoblades i grans

na opinió estesa afirma que a Cata-
lunya s’han fet grans inversions en
les comarques més despoblades en

una potent acció de reequilibri. La realitat
la desmenteix. El total de la inversió de la
Generalitat al llarg de 32 anys (1982-
2013) ha estat de 48.000 milions d’euros,
uns 5.758 euros per persona. La major
part d’aquests valors els tenim comarcalit-
zats, a excepció d’un 10% estimat de ca-
ràcter general. Resulta que aquesta inver-
sió ha estat força homogènia. Només un
12,1% del total ha estat assignada de ma-
nera desigual, en més, a 26 comarques re-
ceptores, i en menys, a 15 d’aportadores.
Així doncs, les xifres de redistribució cata-
lana són moderades i no tenen res a veure
amb els grans contrastos de la inversió es-
tatal entre comunitats autònomes.

ELS VALORS són més espectaculars en
aportació, perquè ho han fet unes poques
comarques: Vallès (el 36,3% del conjunt),
Maresme (24,3%), Camp de Tarragona
(16,6%) i Garraf (8,2%). Ni el Barcelonès
ni el Baix Llobregat han estat aportadors
nets, sinó receptors. La comarca capital
rep el 13,1% del total redistribuït, i el Bar-

U celonès amb unes notables rendes de capi-
talitat. Amb un 29,7% del total de la pobla-
ció, en un espai petit, ha absorbit el 31,4%
del total. I si els valors no comarcalitzats
s’haguessin assignat, llavors la imputació
al Barcelonès encara creixeria més.

LES 4 COMARQUES que han rebut més de 3
cops la mitjana només representen el 0,7%
de la població (Garrigues, Pallars Jussà i
Sobirà i Terra Alta), amb solament un 2%
de la inversió redistribuïda. Aquests valors
posen en relleu la reduïda transferència i el
mite d’unes inversions intensives a la Ca-
talunya deprimida. Per contra, la debilitat

de la inversió se situa notablement a la pe-
rifèria de la gran Regió de Barcelona: Ma-
resme, Garraf, Vallès, Penedès i Camp de
Tarragona. Aquests són els principals ter-
ritoris solidaris.

AQUESTES XIFRES no contenen les inver-
sions de l’Estat, significativament auto-
vies i AV ferroviària. Aquestes inversions
serien generals a excepció de les obres
olímpiques o l’AV amb una clara incidèn-
cia a la capital. Una visió conjunta d’inver-
sions Generalitat i Estat només posaria en
relleu la concentració del Barcelonès, un
fet que caldria no ignorar en termes de
país. La gran regularitat entre població i
despesa no permet parlar realment d’equi-
libri territorial a Catalunya, sinó d’homo-
geneïtat en la despesa inversora. Clara-
ment, les inversions de la Generalitat són
més curtes del que caldria i aquest fet ha li-
mitat una política territorial amb nom pro-
pi. Si el concepte d’equilibri territorial sig-
nifica un transvasament de recursos a les
àrees més despoblades i més grans, no es
pot dir que hagi existit cap mai. Com a mà-
xim, simple igualtat distributiva i una dis-
tingida capital amb una perifèria pobra.

Manel Larrosa. Arquitecte

Equilibri territorial?
Tribuna

Tatuatges i creus

b Vivim uns temps especials.
Volem expressar el que sen-
tim de diferents maneres. No
sé a on és el límit del respecte,
però la humanitat ha evolucio-
nat gràcies a l’experimentació
de sensacions que vol trans-
metre o mostrar.

De tota la vida, sabem que
les tribus de l’Àfrica o altres
llocs es tatuen. Ho trobem
molt normal, però quan algú
de prop nostre ho fa, moltes
vegades no ho acceptem de la
mateixa manera. Al ser una
novetat dins de la nostra edu-
cació, en principi molesta.
També hi ha altres manifesta-
cions per comunicar des-
acords.

Les creus de Vic clavades fa
pocs dies a la plaça han fet re-
accionar a tothom. Fins i tot a
persones que veuen la creu
com un objecte que cal res-
pectar. Va ser un crit a la injus-
tícia que pateixen els nostres
polítics.

Totes les aclamacions pú-
bliques es fan per ser escolta-
des o admirades i per tant po-
den ser criticades! Llavors po-
dem opinar i és el temps el
que ens dirà fins a quin punt
són útils.

Però el que ningú pot obviar
és que l’evolució dels humans
està plena d’esdeveniments
com aquests! Recordem es-
cultors, pintors, cantants...
perseguits en el seu temps i
ara, alguns, són venerats!
ALBERT ALTÉS SEGURA
Vic (Osona)

El Sr. Felip a
Barcelona
b La casa reial ha pactat amb
el president espanyol la pre-
sència del rei Felip de Borbó a
Barcelona el 17 d’agost, com a
gest de dolor, de solidaritat,
d’humilitat, de servei, d’ajuda,
i no sé què més, a les víctimes
de l’atemptat criminal del
2017.

La realitat és tota una altra:

la bossa de vots que el PSOE
vol arrabassar a les dretes es-
panyoles de cara a unes elec-
cions generals. Vergonya.
BERNAT VILLARONGA I GRÍFUL
Calella (Maresme)

Grafits als trens

b Quedo perplex i al mateix
temps indignat en veure que la
majoria dels trens que veig
passar estan pintats de grafits.
Fa un temps vaig veure a la te-
levisió la notícia d’un grup de
10 o 15 grafiters que s’enfron-
taven a dos guardes de segu-
retat del Metro de Barcelona
que intentaven impedir aques-
tes accions vandàliques. No
solament no van fugir davant
la presència dels guardes, que
estaven en franca minoria, si-
nó que els van agredir amb els
mateixos esprais que utilitza-
ven per fer les seves pintades.

El mateix passa a tot arreu:
persianes de comerços, edifi-
cis emblemàtics, murs, parets,
tanques de la carretera, mobi-

liari urbà i fins i tot la naturale-
sa també és ultratjada, roques
de la platja, arbres centenaris,
etcètera. Ja no respecten res.
Crec que caldria una normati-
va més contundent de les ad-
ministracions públiques per
evitar-ho. A més dels diners
que costa als ajuntaments i
empreses de transport netejar
totes aquestes pintades, la
imatge de brutícia, deteriora-
ció i incivisme és una contami-
nació visual que ens perjudica
a tots i transmet una lamenta-
ble i nefasta imatge com a
país.

Se m’ocorren diverses ma-
neres de pal·liar aquesta proli-
feració d’incivisme: més cam-
panyes educatives i preventi-
ves, major vigilància, endurir la
legislació en aquesta matèria i
potser controlar d’alguna ma-
nera la venda d’aquests es-
prais. Senyors polítics, posin-
se tots a l’una a solucionar
aquesta lamentable xacra.
GUILLERMO MARTÍ CEBALLOS
Sant Pol de Mar (Maresme)

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió.
El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

El lector escriu

cfarre
Resaltado
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El vicepresident del go-
vern, Pere Aragonès, és
partidari de pactar una
“estratègia” entre les for-
ces independentistes sen-
se que això impliqui for-
malitzar una candidatura
conjunta a les eleccions.
Segons el republicà, les
forces independentistes ja
ho estarien parlant, però
considera que és una feina
que s’ha de fer “amb dis-
creció” i quan convingui ja
es donarà a conèixer. Ara-
gonès, en una entrevista a
Efe, afegeix que arran
d’aquests primers contac-
tes s’ha constatat que “hi
ha una bona voluntat” per
part de tots els actors, per
la qual cosa s’ha mostrat
convençut que hi haurà
un acord entre indepen-
dentistes per definir una
estratègia.

Després de les últimes
discrepàncies entre Junts
per Catalunya i ERC,
aquestes serien les prime-
res declaracions que advo-
quen per l’acostament en-
tre els dos socis. Sobre la

taula de negociació, però,
totes dues forces mante-
nen el torcebraç per la sus-
pensió dels diputats en
presó preventiva decreta-
da pel jutge d’instrucció
Pablo Llarena, a la qual,
només en el cas concret
que afecta el president
Carles Puigdemont, el
grup de JxCat s’hi oposa.
Al setembre, la mesa del
Parlament haurà de pren-
dre una decisió, ja que en
cas contrari perilla la ma-
joria simple dels indepen-
dentistes a la qual, ara per
ara, la CUP no s’afegeix.

Quant a la candidatura
conjunta, Aragonès recor-
da que “ERC té 87 anys
d’història” i acumula
“moltes raons” per tal que
el seu projecte continuï

sent una opció electoral”.
“La fortalesa de l’indepen-
dentisme és la seva diver-
sitat”, va afegir-hi.

I pel que fa al procés ju-
dicial contra l’indepen-
dentisme a la tardor, Ara-
gonès va subratllar que cal
“treballar perquè quedi
molt clar que el judici s’ha
de convertir en un judici
públic contra la repressió
de l’Estat, la qual cosa im-
plica mobilitzacions. Fi-
nalment, el vicepresident
va treure importància a
les protestes ciutadanes
davant de la seu del partit
per reclamar “desobedièn-
cia o dimissió” i va dema-
nar que no s’extrapolés
una protesta de 40 perso-
nes a tot el col·lectiu inde-
pendentista. ■

Redacció
BARCELONA

Nou intent
d’ERC i JxCat
per pactar
l’estratègia
a El vicepresident assenyala contactes
“discrets” i “la bona voluntat de tots”
a Descarta la candidatura unitària

“Hem d’acordar una
unitat estratègica, que
no és incompatible
amb anar a eleccions
de forma separada”
Pere Aragonès
VICEPRESIDENT DEL GOVERN

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

La frase

El vicepresident, Pere Aragonès, ahir durant l’entrevista ■ EFE

Dos diputats d’ERC al Parla-
ment, Jen Díaz i Josep Maria
Jové, han denunciat un agent
de la Policía Nacional per ha-
ver-los insultat i escopit quan
passaven per davant seu
mentre feia guàrdia a la porta
de la comissaria de via La-
ietana, a Barcelona. Els fets
van ocórrer el dia 23 de juliol,
entre les 18:50 i les 19:00 ho-
res, quan els dos republicans
caminaven en direcció a l’ac-
te oficial d’entrega de les
Creus de Sant Jordi que se
celebrava al Palau de la Músi-
ca Catalana. En arribar a l’al-
tura de la comissaria, “un
dels agents que custodiaven
la mencionada instal·lació,

uniformat i armat amb arma
llarga, va abandonar la posi-
ció [...] posant-se a caminar
unes passes al costat seu [...]
i va escopir a terra en la direc-
ció on eren els diputats”. En
girar-se per mirar-lo, afirmen
que l’agent els va dir “fills de
puta” en castellà. Els fets, de-
nuncien, els han “causat te-
mor i desassossec en no ser
un cas aïllat, ja que reben
amenaces, insults o danys a
la propietat a causa de la seva
ideologia política des de fa
mesos per part de ciutadans
que, presumiblement, no la
comparteixen”. Els diputats
ara volen saber si hi ha imat-
ges gravades dels fets.

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

Jové i Díaz denuncien un policia

Mitjançant els seus advo-
cats, l’expresidenta del
Parlament, Carme Forca-
dell, ha presentat un escrit
de recusació dels magis-
trats del Suprem perquè
considera que no li garan-
teixen un judici just tenint
en compte que han tingut
coneixement de fets, in-
formes i escrits de la fisca-
lia durant la instrucció.

Forcadell
també recusa
els magistrats

Redacció
BARCELONA

La conselleria d’Interior té
preparat ja el dispositiu
d’escorta policial per al
president de la Generali-
tat Carles Puigdemont a
Bèlgica. El govern espera
rebre l’autorització del mi-
nisteri d’Exteriors i de la
Guàrdia Civil per tal de
desplaçar els agents que
s’han d’encarregar de la
seguretat de l’expresi-
dent. Els tràmits per al
trasllat d’algun agent dels
Mossos d’Esquadra es van
començar al juliol, arran
de la tornada a Bèlgica. Un
informe jurídic avala la
despesa del servei i la ne-
cessitat que n’hi hagi, de
manera que s’espera que
les autoritats belgues in-
formin les espanyoles del
seu vistiplau. ■

El govern jaté
a punt
l’escorta per a
Puigdemont

Redacció
BARCELONA
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