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SÍMBOL · Encara es treballa en
l’organització i s’ha de concretar
el lloc però se celebrarà entorn
de l’aniversari del referèndum

La Crida preveu
constituir-se
com a partit l’1-O
PAS · La plataforma envia una
carta als 50.000 adherits per
convidar-los a la convenció en
què se’n definirà l’estructura

P8

El vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri, davant d’un dels autobusos ■ ACN

Òmnium els farà saber, amb tres autobusos, la repressió de l’1-O

Campanya per als turistes

CULTURA P26,27

El director, escenògraf, professor de teatre
i pintor, va ser un dels renovadors de
l’escena catalana dels anys setanta

Mor Iago Pericot,
un transgressor
dins el teatre català

Els gihadistes voltaven
per Alcanar feia 2 anys

Nacional P10, 11

El temps complica el trànsit en un dia
negre amb tres accidents mortals

Nacional P14

Bombers retirant arbres a Cabrera de Mar ■ ACN

La pluja escombra 
el país i la calorada

L’ESPORTIU

Yerri Mina i André
Gomes, a l’Everton
El Barça rep 30 milions pel colombià i
el portuguès marxa cedit per un any

Barça



2 | EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 10 D’AGOST DEL 2018

i ara mateix hi ha
una certa des-

orientació en l’inde-
pendentisme és per-
què no s’ha estat ca-
paç de posar sobre el

paper un diagnòstic compartit de la
situació ni de reescriure el traçat
posterior als fets d’octubre, tenint en
compte les variacions de la situació
fruit de les errades pròpies i els ter-
rabastalls de la repressió antidemo-
cràtica. Diversos dels actors de l’es-
pectre independentista semblen més
preocupats a fer girar el debat polític
al voltant del format en què s’hauria
de concórrer a les successives elec-
cions –unes propostes que, casual-
ment, sempre van en correlació amb
els interessos de qui les formula–
que no pas a trobar la manera de re-
mar tots en la mateixa direcció. Ara
mateix, sota l’eslògan de superar el
partidisme, les diferències de part
són més vives que mai i no les evita-
rem sense entendre que s’ha de ser
capaç de respectar la diversitat inhe-
rent a qualsevol societat democràti-

ca, que es pot estar d’acord amb vo-
ler una Catalunya independent sense
haver de coincidir en res més, i que
violentar els companys de viatge per-
què s’adaptin als teus interessos se-
gur que genera tensions i ho fa tot
molt més incòmode.

Aquest debat que comentàvem, a
banda de ser repetitiu i no aportar res,
ens aparta d’allò realment important:
a hores d’ara encara ningú no m’ha
sabut explicar què hi tenen a veure les
llistes unitàries i les candidatures per-
sonalistes, amb la independència, i ai-
xò que em faig un fart de preguntar-
ho. El que sí que comporten totes
aquestes propostes, i així ho hem anat
comprovant al llarg d’aquests anys, és
malestar i divisió. La veritable unitat,
que no té res a veure amb la uniformi-
tat, només serà possible des d’una ci-
mera on es cerquin acords que parlin
d’objectius compartits, en comptes
de tractar de coalicions, sigles i elec-
cions. Tot el que s’aparti d’això, a la
pràctica, és el partidisme més nociu
disfressat amb perruca, ulleres de sol
i un bigoti postís.

S

Keep calm
Andreu Pujol

Partidisme
disfressat

Ningú no m’ha sabut explicar
què hi tenen a veure les
llistes unitàries i les
candidatures personalistes,
amb la independència

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

n el relat que Nelly Dean fa sobre
una vintena llarga d’anys ante-
riors al present en què s’inicia

Cims borrascosos, hi ha el pes dels
morts, però també hi ha naixements,
un dels quals el d’una criatura feble
que, des del començament de la no-
vel·la, sabem que ha mort durant
aquest període: el petit Linton, fill de
Heathcliff i d’Isabelle Linton, que va
aconseguir fugir del seu maltractador
abans de tenir la criatura lluny dels
cims. Catherine Earnshaw mor parint
una filla que rep el seu mateix nom,
tot i que el pare, per diferenciar-la, li
diu Cathy, com Heathcliff anomenava
la difunta i així, doncs, no pas el ma-
rit.

Nelly té cura de Cathy Linton, a la
qual defineix com “la criatura més en-
cantadora que mai un raig de sol portà
a una casa desolada”. Passats dotze
anys, que la criada-narradora conside-
ra els més feliços de la seva vida, Isa-
belle Linton mor i el petit Linton és
enviat a la Granja dels Tords, la casa
del seu oncle i de la seva mare. Però el
seu pare el reclama i Edgar Linton no
pot fer res per evitar-ho: no hi ha cap

E

institució a la qual el pugui remetre
al·legant que el capteniment cruel de
Heathcliff és una amenaça per al seu
fill malaltís. Aquesta fragilitat farà que
el nen encara resulti més insuportable
a Heathcliff: Linton no ha heretat la
seva fortalesa, sinó la feblesa de la ma-
re, que aquesta comparteix amb el seu
germà Edgar. Nelly Dean diu que la fa-
mília Linton és de constitució delica-
da: “Tant ella [Isabelle] com Edgar es-
taven mancats de la complexió robus-

ta tan general en la gent d’aquestes re-
gions.” Són els més burgesos, potser
els més rics, i els més cultes. Nelly
creu que els dos germans van morir
del mateix: “Una mena de febre, lenta
al principi, però incurable, i que en
l’etapa final els consumí ràpidament la
vida.”

Llegint-ho se’m fa present que la
malaltia i la mort prematura van mar-
car les Brontë. La mare va morir jove-
níssima. Les dues filles grans, Maria i
Elizabeth, encara més. Ho van fer ma-
laltes de tuberculosi, com el dissortat
Branwell, Emily i Anne amb 31, 30 i
29 anys respectivament. Només Char-
lotte va viure una mica més, però va
morir de part als 39 anys. Filles i fill
del reverend Patrick Brontë, que els
va sobreviure a tots, no eren burgesos
i de cap manera rics, però devien ser
dels més cultes de la contrada de Ha-
worth. La tuberculosi la van contraure
a Cowan Bridge, un col·legi sinistre,
autoritari, de moral calvinista estricta
i condicions higièniques deplorables
del qual Charlotte Brontë es va venjar
convertint-lo en el Lowood de Jane
Eyre.

“Llegint-ho se’m
fa present que la
malaltia i la mort
prematura van
marcar les Brontë

Imma Merino

Una constitució delicada

Ombres d’Estiu
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El jutge Llarena ja ha conclòs
la instrucció del cas contra la

cúpula de l’independentisme català
per l’organització de l’1-O, però el
jutjat d’instrucció número 13 de
Barcelona continua la seva croada
en paral·lel i ara apunta contra el vi-
cepresident del govern, Pere Arago-
nès, i els diputats Lluís Salvadó i Jo-
sep Jové, demanant al TSJC que els
investigui per les seves gestions a
l’estranger estudiant possibilitats
de finançament i de funcionament
tributari, encara que el mateix in-
forme de la Guàrdia Civil precisa
que eren activitats que entraven
dins de les seves competències en
tant que alts càrrecs de la conselle-
ria d’Economia.

El discurs conciliador del presi-
dent del govern espanyol, Pedro
Sánchez, parlant de solucions polí-
tiques i descartant la via judicial,
contrasta molt amb la inexorable
ofensiva de l’Estat a través dels jut-
ges, però són les dues cares de la
mateixa moneda. L’objectiu comú
és liquidar el procés sobiranista a
Catalunya i desactivar l’indepen-
dentisme. Sánchez s’aixopluga for-
malment sota la separació de po-
ders, mentre els magistrats i jutges
fan política al marge de la democrà-
cia, vetant candidats electes, sus-
penent diputats, condicionant el
Parlament o, com ara, intentant es-
capçar el govern català i la cúpula
d’ERC per segona vegada.

Caldrà esperar la decisió del
TSJC, però es constata una vegada
més l’especial interès i la voracitat
del titular del jutjat número 13, Juan
Antonio Ramírez Sunyer, que conti-
nua construint i alimentant una
causa judicial paral·lela a la instruï-
da al Tribunal Suprem pel jutge Lla-
rena. Una situació insòlita i irregular
que, segons experts i juristes,
abans o després, acabarà sent cen-
surada per les instàncies judicials
europees.

La croada
del 13

EDITORIAL

om que ens acostem al 17-A i
s’acaba de fer pública una part
del sumari sobre els atemptats

de Barcelona i Cambrils, ara cada dia
que passa ens assabentem d’alguna
cosa més. Una cosa, de fet, ja la sa-
bíem abans. I és com de vulnerables
som tots plegats. Sobretot, és clar,
quan hi ha qui ens vol mal. Els desce-
rebrats terroristes del 17-A (ja ens ho
havien dit en aquell moment però ara
n’anem sabent més coses) van impro-
visar l’inhumà i salvatge atemptat a
les Rambles de Barcelona i Cambrils
quan, en realitat, buscaven ser encara
més cruels i fer més mal atemptant al
Camp Nou o en alguna discoteca per
provocar un horror a l’estil del de la sa-
la Bataclan de París. No em tranquil-
litza, a mi, saber tots aquells detalls.
M’està bé saber-los, però no em tran-
quil·litza perquè ens fa conscients de
com de vulnerables som. Estem expo-
sats i només tenim una fórmula per

C “No em
tranquil·litza, a mi,
saber cada dia més
detalls dels
atemptats del 17-A

lluitar-hi, i és la de la normalitat, la de
no permetre que bestiesses com la
d’ara fa un any esquerdin la nostra
convivència. La de la normalitat i, és
clar, la de la confiança que aquells qui
s’han d’encarregar de la nostra segu-
retat facin la seva feina. Aquests dies,
en què gràcies al sumari i a informa-
cions periodístiques anem sabent més
detalls de tot plegat, em pregunto si
ho sabrem mai del tot, el que va pas-
sar, aquell 17-A. Què va passar aquell

dia i, és clar, què havia passat mesos i
anys abans. Per això m’agradaria que
un dia o altre, més aviat que tard,
se’ns aclarís un dels punts més foscos
que ha revelat el sumari del cas, i és la
relació que l’imam de Ripoll tenia amb
els cossos de seguretat de l’Estat. Per-
què tant important com la nostra se-
renitat és la confiança en els cossos
policials. Quan l’imam de Ripoll, el su-
posat cervell dels atemptats, era anys
abans a presó complint condemna per
tràfic de drogues, per què el van anar a
visitar en quatre ocasions (ho revela el
sumari) agents de la Guàrdia Civil i del
CNI? Mentre era a presó, Abdelbaki Es
Satty va tenir més contactes amb la
policia que amb la seva dona. Per què
hi van anar? Què vol dir que la policia
va tenir “contactes” amb l’imam? De
què van parlar? Em tranquil·litzaria
saber-ho. I ells haurien de ser els pri-
mers interessats que ho sabéssim. Ens
generaria confiança.

Ho sabrem mai?
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Les cares de la notícia

La societat argentina està molt dividida en la
qüestió de l’avortament, però és evident que hi ha
una demanda social per despenalitzar-lo. Per això
s’ha debatut i per això s’ha votat, al Congrés (sí:
129-125) i al Senat (no: 31-38). I tard o d’hora ho
acabaran decidint (votant) els ciutadans.

VICEPRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

La gent ha de decidir

La internacionalització continua sent factor bàsic
per a l’èxit del procés sobiranista a Catalunya. Va
en aquest sentit la campanya informativa d’Òmni-
um adreçada als turistes que són a Catalunya per
explicar-los que aquí hi ha presos polítics i exiliats
pel fet de voler exercir el dret a l’autodeterminació.

-+=

-+=

Progrés contra el càncer
Manel Esteller

Més internacionalització
Marcel Mauri

-+=

Mauricio Macri

La utilització del sistema immunitari per vèncer el
càncer ja va ser un gran avenç, però en alguns ca-
sos no funciona. Ara s’ha descobert per què i com
modificar la immunoteràpia perquè sigui eficaç
en alguns càncers de pulmó. La investigació con-
tra el càncer continua progressant.

INVESTIGADOR BIOMÈDIC

PRESIDENT D’ARGENTINA

De reüll
Rosa M. Bravo

El ‘low cost’
fa mandra

aig viatjar a Cuba fa anys, quan encara no teníem
l’euro i Ryanair no venia bitllets per Internet. Era

aquella època en què anaves a l’agència de viatges i
confiaves a trobar una bona oferta. Com un 2x1 pel dia
dels enamorats, que em va permetre viatjar a l’Havana a
un preu que em podia permetre. En els últims 20 anys
ha canviat radicalment la nostra forma de viatjar, de tal
manera que ara ens podem permetre volar a preus
sovint irrisoris, tant, que ens surt més car deixar el cotxe
al pàrquing de l’aeroport que volar a una capital

europea. Però a quin preu? Ryanair
cancel·la avui centenars de vols a
tot Europa per la vaga de pilots a
Suècia, Irlanda, Alemanya i Bèlgica.
Però després d’haver viatjat amb
uns i altres, considero fins i tot pitjor
el servei que ofereix habitualment
Vueling. És tan recurrent el retard
dels vols que el Prat s’ha instal·lat

en la part baixa del rànquing de puntualitat, i d’allà no es
mou. El Prat s’ha convertit en la base del low cost i l’estiu,
en sinònim de col·lapse, incertesa i d’estrès per no saber
si el teu vol sortirà o si les teves vacances se n’aniran en
orris. Confesso que cada cop em fa més mandra volar al
juliol i a l’agost, i a casa ja tendim al turisme de
proximitat a l’estiu. Què s’amaga darrere de les tarifes
barates? Sous barats i un funcionament tan al límit que
qualsevol imprevist fa trontollar el sistema. Començo a
preferir pagar una mica més per un servei que no ens
tingui amb l’ai al cor cada estiu.

V

Què s’amaga
darrere de les
tarifes
barates dels
vols? Sous
barats

http://epa.cat/c/k3dsvo
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La Generalitat tramet a Madrid
les despeses del 2017 però no
el nom dels funcionaris. El
govern arribarà a l’1-O amb la
tresoreria a punt.

10
anys

20
anys

De la Vega acusa Montilla
d’“excessos verbals” per
defensar l’Estatut. El tripartit i
CiU treuen credibilitat a
Zapatero.

Els EUA ja tenen les primeres
pistes sobre els autors del
doble atemptat contra les seves
ambaixades a Kenya i Tanzània,
que ha provocat uns 200 morts

Encarrilades El PSOE s’irrita Primeres pistesTal dia
com
avui fa...

“Pedro Sánchez
provocarà una crisi
innecessària en fer
aterrar el darrer
Borbó a la Rambla

e vegades diries que els polítics ni
saben que cal fer amb el poble que
governen, diries que no saben què

desitja realment, no tenen ni idea de qui
és. Fer venir Felip VI a la cerimònia de re-
cord de l’atemptat de la Rambla és no sa-
ber quin peu calcen els catalans, els que
tan necessita Pedro Sánchez per a seguir
sent president del Gobierno de España.
De vessades més o menys importants n’hi
ha cada vegada que un polític del regne
apareix a Catalunya per primera vegada. I
és que, des de Madrid, no se sap qui som.

EN PEDRO SÁNCHEZ tampoc coneix el po-
ble català. Portar el rei a fer cerimònies al
costat de la gent que va sofrir l’atemptat
més brutal i inesperat, portar el rei que ja
l’any passat va ser rebut amb una gran
xiulada, portar-lo ara, ara que Felipe VI va
ser tan amable en aquell discurs reial del
3 d’octubre, dos dies després de la gran
ensulsiada que la Guàrdia Civil i la Policia
van infligir a la nostra societat, a aquella
gent que el que desitjaven era simple-
ment posar una papereta en una urna, vo-
ler fer-lo venir com si res no hagués passat
és senzillament no saber on es posa.

D QUE NO HO SAP, Pedro Sánchez, que tots
els col·legis electorals estaven plens de
gent durant tota la nit i que van ser envol-
tats per la població qui, ordenadament,
anava a votar? No sap que les forces de se-
guretat de l’Estat es van abraonar da-
munt la població catalana que desitjava
dir si volia o no la independència de Cata-
lunya? Que no ha vist els reportatges
emesos arreu d’ Europa? No s’ha espavi-
lat, com a president del govern, a saber
“què va passar realment aquell 1-0”? No
sap que l’endemà passat el monarca, el
que està per damunt del bé i del mal, va di-

rigir-se al nostre poble... sí, a aquell poble
que havia rebut garrotades mentre esti-
rava el braç per a posar la papereta a l’ur-
na, i li va fer un discurs de Borbó? Pedro
Sánchez no sap res del nostre poble. I això
sí que és una veritable mala sort, ja que els
nostres representants a les Corts espa-
nyoles van votar per a fer fora el PP, cosa
que, de retruc, li donava a ell l’autoritas.
Cosa que aportava una certa esperança a
un poble que des del 2010 va saber que no
se’l considerava part d’Espanya. Que va
rebre una bella carta del Tribunal Consti-
tucional que li deia... sabeu “del Estatut
que votasteis, nada de nada”.

PEDRO SÁNCHEZ ENS SOTMETRÀ a una cri-
si innecessària en fer aterrar el darrer
Borbó a la Rambla de Barcelona. Hi series
a temps, Pedro Sánchez, de canviar de
procediment... De desar el rei i la família
reial a dins La Zarzuela, fins que la cele-
bració hagi acabat? Potser al cap d’uns
dies, Felipe VI podria aterrar silenciosa-
ment al Prat i entrar, amb sigil, a la plaça
de Catalunya per a agenollar-se al capda-
munt de la Rambla i besar el terra. Amb
penediment.

Assumpció Cantalozella. Escriptora

Política-Majestat
Tribuna

equador del mes
d’agost, amb

una calor que estova
fins i tot els adjectius,
convida a revisar eti-
quetes que se li servei-

xen al lector com a segures i que potser
mereixen una disculpa. Sense anar més
lluny, últimament ha llegit sobre el po-
pular Pablo Casado. De debò és popu-
lar algú que no va ser mai vist per cap
dels seus companys de màster a la Rey
Juan Carlos el curs 2008/2009? No
seria més fidel als fets identificar-lo
com el desapercebut Pablo Casado?
Una opció és deixar-ho en el jove Pablo
Casado. Però de debò és jove? El seu
carnet d’identitat sosté que té 37 anys,
però ell enyora la llei de l’avortament
del 1985 –la de quan ell tenia quatre
anys!– perquè diu que era “la del con-
sens”, així que és fàcil trobar gent més
jove en qualsevol casal d’avis. I, tot i que
Albert Rivera viu l’estiu exiliat a Insta-
gram, potser ha llegit sobre el partit
constitucionalista Ciutadans. De debò
és constitucionalista un partit que crida
a files brigades ciutadanes paraestatals

a “netejar” els carrers de llaços grocs?
Si convocar encaputxats a airejar la
testosterona per suplantar les forces
de l’ordre és ser constitucionalista, què
és ser antisistema? Així que Cs es defi-
neix com el partit taronja, que no vol dir
res fora d’Ucraïna però que t’evita els
adjectius indesitjats. I què dir del partit
republicà Podem? De debò és republicà
un partit en el qual Ramón Espinar de-
fensa que “mentre sigui cap de l’Estat
el rei Felip VI ha d’acudir a aquest tipus
d’actes” com el del 17 d’agost a Barce-
lona? I què és ser monàrquic, doncs?
Quan els adjectius es fonen fins a la de-
formació com un rellotge de Dalí cal
posar el crit al cel, encara que airejar
els dubtes no millori res i al setembre
els adjectius de moda siguin els matei-
xos. Perquè cap corrector lingüístic
sensat admetrà de cop publicar el des-
apercebut Casado, el partit antisistema
Cs o el partit monàrquic Podem, i pot-
ser farà bé. Però si l’equador de l’agost
no és el moment de compartir teràpia
sobre els adjectius que la calor ha fos,
quan ho serà?

L’

Full de ruta
David Portabella

Adjectius
a revisar

De debò és popular algú com
Casado que no va ser mai vist
per cap company de màster?
És constitucionalista Cs quan
vol brigades paraestatals per
“netejar” els llaços grocs? Quina lucidesa,

senyor Sánchez...
b Un tal senyor Sánchez ens
diu: “El que proposa l’inde-
pendentisme no representa el
80% (que exigeix ell per ser
vàlid) i, per tant, és una fractu-
ra, no uneix.”

Molt bé, visca l’equanimitat
que el distingeix a ell i als al-
tres unionistes que diuen més
o menys el mateix...

Perquè, amb la mateixa re-
gla, deduïm que “el que pro-
posa l’unionisme no represen-
ta pas el 80% i, per tant, des-
uneix”.
MANEL CORULL I MOLINA
La Palma de Cervelló (Baix Llo-
bregat)

El drama dels
refugiats
b  Un tema candent dia rere
dia, però la solució no acaba
d’arribar mai. Per què no es
pot aturar d’una vegada? Tot-
hom hauria de tenir dret de

fugir de la guerra o de la situa-
ció de pobresa en què es tro-
ba per buscar formes més
dignes de viure. La majoria no
deixen casa seva per gust. El
drama que es viu al Mediter-
rani és massa tràgic. No es
pot convertir en la fossa co-
muna més gran del segle XXI.

Europa ha de reaccionar, els
dirigents polítics no es poden
quedar de braços plegats. No
es pot oblidar com ha espoliat
al llarg dels segles el Tercer
Món..., i de la venda d’armes,
qui en fa el negoci? Aquí hi ha
l’arrel del drama dels refu-
giats. No posar fre a les cau-
ses de les migracions. Fomen-
tar que hi hagi més guerres en
lloc d’ invertir en educació i en
la creació de llocs de treball al
seu país d’origen.

Es necessita més Europa
que mai, tornar als grans
ideals de construir una unitat
defensora dels drets humans,
de la democràcia i de la lliber-
tat. Acabada la guerra es va-
ren trobar vies alternatives i

innovadores per salvar una si-
tuació extrema. I es va acon-
seguir reconstruir Europa. Ara
els mitjans i les condicions per
combatre la pobresa són molt
més factibles. El que cal és
més solidaritat entre els pa-
ïsos rics i pobres. Per què no
es creen nous models econò-
mics basats en principis ètics,
que no afavoreixin la corrup-
ció sinó una economia social
que garanteixi l’accés als
fruits de la terra a tothom?
M. ÀNGELS PAGÈS CALVET
Ventalló (Alt Empordà)

La Costa Brava,
assetjada
b Soc dels que ingènuament
ens pensàvem que amb la de-
mocràcia s’acabarien els dis-
barats urbanístics perpetrats
pel franquisme al nostre país.

És evident que anàvem ben
errats. Tot i que les coses van
millorar amb la democràcia,
els desgavells no s’han aturat.
Després d’uns anys de crisi,

durant els quals semblava
que la cobdícia s’alentia, ja hi
tornem a ser i la magnífica Tri-
buna de Santiago Vilanova a
El Punt Avui del dia 7 d’agost
alertant-nos dels propers des-
gavells a la Costa Brava n’és la
prova més evident.

Tots hauríem de saber per
experiència que si els ciuta-
dans no ens hi posem a través
de les associacions constitu-
ïdes per defensar el territori,
les administracions, ajunta-
ments, Generalitat i diputa-
cions no ho aturaran, bé sigui
per impotència, per desídia o
per complicitat vergonyosa
amb els promotors.

Celebro, doncs, que s’hagi
creat una plataforma per de-
fensar el nostre territori dels
despropòsits que assetgen la
Costa Brava i desitjo que mol-
ta gent hi col·labori, perquè la
història ens ha demostrat que
sovint és l’única manera d’evi-
tar aquests desastres.
ENRIC CUSI I BOLDÚ
Barcelona

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

El lector escriu
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Sísif
Jordi
Soler

l paisatge és un
tret rellevant en la

configuració d’identi-
tats nacionals. Ho va
argumentar el cate-
dràtic gironí Joan No-

gué en una sessió a l’IEC (Secció de Fi-
losofia i Ciències Socials) fa tres mesos.
La definició d’una nació concreta es
compon d’elements diferencials que la
fan única: història, llengua, dret, territo-
ri, costums, tradicions. Sovint oblidem
paisatge, concepte que cal no confon-
dre amb territori. Hi ha arquetips pai-
satgístics que entren en l’imaginari pa-
triòtic. Alguns són compactes, com el
d’anglicitat. Altres son més complexos,
com el de catalanitat. Nogué diu que en

matèria paisatgística hi ha dues Catalu-
nya: la verda i la marítima. En la idealit-
zació històrica d’aquesta dicotomia
geogràfica podem associar “la verda”
amb sensibilitats de la Renaixença i del
Modernisme; “la blava” (marítima)
amb el Noucentisme. Poesia, pintura i
música ho perpetuen. Poso per cas uni-
versos melòdics de la sardana: Ventura,
Garreta, Morera, evoquen “la verda”;
Toldrà, “la blava”. Els dos tipus de pai-
satge català surten en obres de Marcel
Chevalier (1912), d’Antoni Muntanyola
(1932). El 1975 Pierre Deffontaines do-
nava una fórmula dicotòmica que com-
binava història i geografia: Catalunya
Vella=humida (“verda”) / Catalunya
Nova=seca (“blava”). Tot i que el títol
del seu llibre és La Méditerranée Cata-
lane, argumentava que és massa sim-
ple reduir Catalunya a la mediterrane-
ïtat “blava”. Els tres autors remarcaven
que aquest país és únic en conjuminar
valors naturals “verds” i “blaus”.

E

De set en set
Josep Maria Casasús

Verda, blava

Sovint oblidem paisatge,
concepte que cal no
confondre amb territori

Miquel Buch, CONSELLER D’INTERIOR

“Un any després del 17-A els Mossos encara no tenen
accés a la base de dades de les policies europees”

La frase del dia

“Qui substitueixi
l’alcalde Ros haurà
de girar la ciutat
com un mitjó per fer
la transformació
real que Lleida
necessita

s difícil parlar de la gestió del l’últim
alcalde de Lleida, després del que
han escrit tan acuradament i justa

altres articulistes com Albert Velasco i Da-
vid Marín. Amb tot, m’atreveixo a opinar
sobre els més de 14 anys d’Àngel Ros, amb
una gestió sense planificació ni visió ciuta-
dana i ni de bon tros com una capital. M’ex-
plicaré. L’any 2014, quan va morir l’exal-
calde franquista Víctor Hellín, Àngel Ros
va escriure que havia sigut una “bona per-
sona”. Li vaig dir que no n’hi havia prou de
ser “bona persona” i que em digués quina o
quines obres destacaria de l’època d’Hellín,
però es veu que tret de la seua bonhomia
només consten l’“adhesión inquebranta-
ble al régimen y a los principios funda-
mentales del Movimiento”.

I DE ROS, QUÈ RECORDAREM els lleidatans?
Principalment un pont a Pardinyes i una
Llotja al mateix barri –per cert, què se n’ha
fet, de la ciutat de congressos?–, com a
obra faraònica. Ah! I un museu del clima
del qual no se n’ha cantat ni gall ni gallina
des de que es varen presentar les quatre pa-
rets. I què més? Carrers bruts i plens de ti-
fes, parets grafitejades a plaer, mobiliari i
senyalització urbana sense cap manteni-
ment... una sensació general de desídia per
tot el que te a veure amb el ciutadà del car-
rer. Un exemple: durant 365 dies no s’ha
fet res al mal anomenat parc de les Arts. És
allí on fa anys el mateix Ros va anunciar a
so de bombo i platerets que s’hi construiria
el museu de la Fundació Sorigué, final-
ment establert a Menàrguens. Els veïns de
la zona continuem engolint polseguera i
mirant com creixen les males herbes.

QUÈ MÉS QUEDARÀ de l’etapa Ros a Lleida?
El seu pacte amb Ciudadanos, la dreta més
franquista i reaccionària d’Espanya, amb
l’acord signat per la llengua. La col·locació
d’un més que polèmic i maldestre gendre al
seu gabinet; els pactes secrets amb cons-
tructores per a concessions opaques; les re-
lacions amb CaixaBank i les dietes i sobre-
sous no aclarits; el menyspreu a l’oposició;

E les multes denunciades pel Comú retirades
del cobrament a polítics i alts càrrecs de
l’equip de govern, etc., etc. I com a cirereta
del pastís, la cosa més vergonyant, com és
pagar amb diners públics el tiquet del taxi
del seu sogre, així com els rams de flors dels
aniversaris de la seua esposa; misèrrim.

LA LLISTA SERIA INACABABLE. La manca de
transparència amb la liquidació dels pres-
supostos; o amb l’oposició a retirar els
noms de franquistes dels carrers (potser
l’explicació sigui que se sent franquista; ai-
xò explicaria per què se’l va veure desfilant
amb les forces d’ocupació de Societat Civil
Catalana i els seus adlàters de Ciudadanos i
PP), i d’altres coses que em deixo (suport al
155, condemna dels presos polítics, obres
de Sixena, llaços grocs, etc.). Amb tot això
no es estrany que durant els últims anys
hagi ressonat a la Paeria la frase “Ros di-
missió! ”. Però ell, com si sentís ploure; la di-
missió no és al seu vocabulari. Com a molt,
buscar una sortida digna. Primer, col·locar
el gendre, i després, a veure si aconseguim
una secretaria d’estat o alguna altra cosa
de nivell per sortir cames ajudeu-me.

POT SEMBLAR QUE ARA s’està fent llenya de
l’arbre caigut. Però resulta curiós que des
que va sortir la notícia de que deixava l’al-
caldia, no he pogut trobar cap article o co-

mentari laudatori de Ros, tret dels dels
seus fidels companys de partit i d’estómac
agraït com Montse Mínguez i Fèlix Larrosa
i Gómez i la seua muller, així com un comu-
nicat del mateix PSC. Cap entitat de l’àm-
bit esportiu, cultural, econòmic, o social,
que jo sàpiga, ha publicat res on feliciti el ja
exalcalde per la seua gestió. La consigna
des del seu entorn és fer córrer que “Àngel
Ros ha transformat la ciutat”. Així ho afir-
men en els seus articles o tuits els personat-
ges que acabo de citar, però no especifi-
quen on es la transformació. Perquè supo-
so que no es refereixen als 150 milions
d’euros d’endeutament, que han fet de
Lleida un dels 100 municipis més endeu-
tats, oi? Ha transformat el deficitari PCI-
TAL? Perquè cada vegada que Ros se l’ha
posat a la boca ha sigut per a dir-nos que
s’han aconseguit x treballadors més; però
el deute del Parc Tecnològic ¿es paga per
volum de treballadors o per la generació
d’ingressos, que ningú sap quants son, tret
d’ell? Ni les despeses. I a l’EMU, ¿li ha trobat
una solució per a deixar de perdre-hi diners
pel broc gros en els darrers 4, 6, 8 anys? O ja
s’ho trobarà qui el substitueixi?

I ARA QUÈ? Després de la gestió que acabo
de descriure sembla que podria ser nome-
nat alcalde el segon tinent d’alcalde i regi-
dor d’urbanisme Fèlix Larrosa, a les depen-
dències del qual s’ha cuit el POUM, que ja
ha rebut vora 160 al·legacions, més una de-
núncia davant el TSJ de Catalunya. Més pe-
lut ho tindrà qui el substitueixi la primave-
ra que ve després de les eleccions, es digui
Postius, Talamonte o qualsevol altre o en el
pitjor dels casos, Ribes. Qui sigui haurà de
batallar amb un pla financer rigorós, i gi-
rant la ciutat com un mitjó perquè real-
ment es faci la transformació que Lleida
necessita, deixant-se d’inversions masto-
dòntiques, amb una planificació cultural
–ara inexistent–, posant fi als favoritismes
tant familiars, financers o de constructo-
res i intentant, entre altres coses, que Llei-
da sigui realment una ciutat per a viure-hi i
que exerceixi de Capital de Ponent.

Xavier Porta. Activista social

Transformació de la ciutat
Tribuna
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Els manters
acusen els
turistes
d’agredir-los

Els venedors del
‘top manta’
demanen als
ciutadans que no
els criminalitzin

Els inscrits a la
plataforma de
Puigdemont i Torra
preparen un gran
acte per l’1-O

Presenten la
Crida
Nacional per
la RepúblicaNacional

Òmnium Cultural ha en-
gegat una campanya en
anglès, francès, castellà i
català per explicar als tu-
ristes que visiten Catalu-
nya a l’estiu la situació
d’empresonament i exili
dels líders independentis-
tes catalans i també la re-
gressió a la llibertat d’ex-
pressió i protesta que re-
presenta la llei Mordassa.

L’entitat vol explicar “la
Catalunya que no surt a les
postals” i que “algunes gu-
ies turístiques encara no
han inclòs” s’explicava
ahir a la seu de l’entitat en
la presentació de la cam-
panya que es fa per mitjà
de cartells, de postals, de
samarretes i també de tres
busos itinerants per la cos-
ta catalana.

Coincidint amb el punt
àlgid de les vacances d’es-
tiu i tenint en compte que
en aquesta estació visiten
Catalunya al voltant de
tres milions de turistes,
l’entitat farà recórrer de la
Costa Brava a la Costa
Daurada tres autobusos
retolats amb el lema
“Freedem for all Catalan
political prisoners & ex-
iles” durant dues setma-
nes. Dos dels autobusos
només recorreran la costa
catalana, inclosa la barce-
lonina, amb aquest lema
retolat en els quatre idio-
mes, mentre que un tercer
durà una exposició ambu-
lant.

Amb panells informati-
us i la projecció de vídeos,
s’hi explicarà el referèn-
dum de l’1 d’octubre i la
resposta policial, política i
judicial de l’Estat espanyol

que ha portat dos líders ci-
vils i set membres del go-
vern a la presó i també set
altres membres i líders a
l’exili a països europeus.
També s’hi denunciarà la
regressió de drets i lliber-
tats que viu l’Estat espa-
nyol d’ençà de l’aplicació
de la llei de seguretat cone-
guda com a llei Mordassa.

Aquest bus exposició, al
qual els turistes podran
pujar per veure els vídeos
de l’1-O i conèixer el mate-
rial informatiu, es posa en
marxa avui a Figueres i
anirà baixant per les po-
blacions més turístiques
del litoral fins a la Costa
Daurada.

Postals per la llibertat
En l’exposició del bus, Òm-
nium fa una menció espe-
cial al seu president, Jordi
Cuixart, pel fet de ser
“l’únic activista social a la
presó” per haver fet una
crida a la manifestació de
protesta del 20 de setem-
bre. On s’aturi aquest au-
tobús però també en altres
poblacions, els voluntaris
d’Òmnium repartiran ma-
terial informatiu als turis-
tes.

A més de distribuir-se
samarretes i adhesius
amb el lema de la campa-
nya, també es repartiran
postals en anglès que ex-
pliquen el que va passar
l’1-O i denuncien els pro-
cessaments per la llei Mor-
dassa i l’empresonament i
exili dels líders polítics. En
les postals s’explica que,
en l’intent “d’aturar per la
força el referèndum d’au-
todeterminació”, els deu
mil policies espanyols des-
plegats a Catalunya van
rebre ordres de “tancar els

col·legis electorals i requi-
sar les urnes” i que un mi-
ler de civils van ser ferits
per la “brutalitat policial”
amb l’ús de porres i el llan-
çament de pilotes de goma
contra els votants. “El go-
vern espanyol no ha dema-
nat perdó i ningú n’ha as-

sumit la responsabilitat”,
s’afirma.

En un altre model de
postal s’explica que
“20.000 persones han es-
tat sancionades, processa-
des o sentenciades a pre-
só” emparant-se en la llei
Mordassa i en el darrer

model es recorda que el go-
vern espanyol va respon-
dre al referèndum amb la
repressió dels líders cata-
lans i el resultat de nou
empresonats i set exiliats.

Petició d’ajut
“Ajuda’ns a fer conèixer la
nostra causa”, conclouen
tots els missatges. Aques-
tes postals també es distri-
buiran en més de dos-
cents hotels i bars dels
barris barcelonins de Grà-
cia, Ciutat Vella i l’Eixam-
ple.

Els cartells que es penja-
ran de l’agost fins al setem-
bre pels principals munici-
pis turístics de la costa du-

ran el lema que demana la
llibertat dels presos i exi-
liats en anglès i francès.

El vicepresident d’Òm-
nium Cultural, Marcel
Mauri, explica que volen
fer conèixer als visitants
que “hi ha presos polítics i
exiliats a l’Europa del segle
XXI” i que a l’Estat espa-
nyol es produeix una “vul-
neració flagrant de drets i
llibertats”. Si bé va recor-
dar que la repressió la va
encetar el govern del PP,
Mauri va afegir-hi que,
avui, amb el PSOE a La
Moncloa, “amb un govern
suposadament progressis-
ta continuen els presos po-
lítics”. ■

CAMPANYA · Òmnium dona a
conèixer als visitants la repressió de
l’1-O i els empresonaments amb tres
busos que recorreran la costa
MATERIAL · Els distribuiran postals
en què s’explica el que passa

Xavier Miró
BARCELONA

Crida als turistes pels p

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

Les frases

“Amb un govern
suposadament
progressista hi
continua havent
presos polítics”
Marcel Mauri
VICEPRESIDENT D’ÒMNIUM

“A l’Estat espanyol hi
ha una vulneració
flagrant de drets i
llibertats. Hi ha presos
polítics i exiliats a
l’Europa del segle
XXI”

Un dels
busos que
recorrerà la
costa
■ ORIOL

DURAN
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Espanya
és una broma

L’APUNT base naval de Cartagena perquè no hi cabia, tot de
decisions que repercuteixen negativament en les
nostres butxaques. Allò que els tancs no podran en-
trar per la Diagonal perquè quedaran encallats als
peatges comença a deixar de ser un acudit. Vist
com van arribar els piolins per l’1-O, Espanya és una
gran broma de mal gust.Emili Bella

L’exèrcit espanyol, el de Perejil, va disparar per error
un míssil contra Estònia, soci de la Unió Europea i de
l’OTAN. Els estats bàltics necessiten protecció davant
la sempre latent amenaça russa i, ara també, davant la
ineptitud de les forces armades espanyoles. Espanya
ja era la riota per haver comprat un submarí que no es
podia reflotar i per haver hagut d’ampliar el moll de la

i ha persones que, tot i no
ser de Catalunya, donen
suport al procés. Però la
distància dificulta familia-

ritzar-se del tot amb la causa i, per
això, la plataforma ciutadana Fo-
reign Friends of Catalonia ha deci-
dit convidar estrangers que simpa-
titzen públicament amb la reivin-
dicació dels independentistes per-
què visquin la Diada des de dins.
Això sí, no tothom que sigui d’un
altre país i vulgui assistir a la mani-
festació pot fer-ho a través d’aques-
ta iniciativa, només els qui han es-
tat expressament convidats per la
plataforma. Són persones que han
col·laborat amb la causa, sobretot
difonent-la per les xarxes socials, i
els volen agrair la seva ajuda.

En total, la iniciativa aplegarà
més de 150 personalitats de reco-
negut prestigi de l’àmbit de la polí-
tica, la diplomàcia, la docència io la
comunicació. Alguns d’ells fins i tot
coneixen alguns dels exiliats pel
conflicte català. Els convidats pro-
venen d’una quinzena d’estats,
com Suïssa, Canadà, els Estats
Units i el Congo. Entre la llista d’as-
sistents s’hi poden trobar noms
com el de l’alemany Bernhard von
Grünberg, qui ha estat diputat del

H
partit socialdemòcrata al parla-
ment de Renània del Nord-Westfà-
lia i que va fer d’observador inter-
nacional tant el 9-N com l’1-O.
També l’italià Pietro Cataldi, ac-
tual rector de la Universitat per a
Estrangers de Siena. “Són perso-
nes reconegudes que, quan tornin
al seu país, podran explicar tot allò
que han vist i viscut i fer arribar ai-
xí el procés a més gent”, assenyala
la membre de la plataforma Olga
Vidri: “Podran constatar l’ambient
festiu i pacífic de la Diada i la il·lu-
sió dels catalans.”

Per afavorir que s’integrin a la
societat catalana –i, de passada,
reduir el cost de la seva estada–, els
convidats s’allotjaran en cases de
famílies que s’han ofert a propor-
cionar-los un lloc on dormir de ma-
nera desinteressada. De fet, la im-
plicació dels catalans per interna-
cionalitzar el procés és tal que la
resposta a la crida va ser immedia-
ta i massiva. “Conviure amb famí-
lies d’aquí els donarà la possibilitat
de parlar amb catalans sobre el te-
ma, de fer-los preguntes i d’enten-
dre una mica més la seva posició”,
explica Vidri.

La iniciativa, anomenada Diada
Foreign, no només preveu l’assis-
tència a la manifestació de l’Onze
de Setembre, sinó que es comple-
mentarà amb altres activitats du-

rant els dies previs: una conferèn-
cia sobre la internacionalització de
la situació de Catalunya amb po-
nents de sis països diferents i un
acte institucional en el qual, en
principi, assistirà el president,
Quim Torra, junt amb altres polí-
tics importants. Per col·laborar
amb la caixa de resistència també
es farà un sopar groc en què es tro-
baran tant els convidats com les fa-
mílies d’acolliment. I, durant la
Diada, tots ells seran en el tram 0
amb una gran pancarta i la bande-
ra de cadascun dels seus països.

A l’agenda s’afegiran activitats
culturals i lúdiques organitzades
pels mateixos municipis on s’allot-
jaran els estrangers, també ano-
menats “amics”, i també per enti-
tats com Òmnium i l’ANC. Per ex-
emple, algunes colles castelleres
consideren de fer-los una demos-
tració i, fins i tot, de donar-los la
possibilitat de provar de fer un cas-
tell.

Foreign Friends of Catalonia,
creada al febrer, treballa per inter-
nacionalitzar el procés català difo-
nent i traduint continguts a les
xarxes socials. El seu tret caracte-
rístic és que pretén crear xarxa
mantenint contacte directe amb
aquells qui es mostren més impli-
cats, establint col·laboracions i
obrint debats. ■

Judit Larios
BARCELONA

INVITACIÓ · Cap a 150 personalitats de renom d’arreu del món que simpatitzen
amb el procés assistiran a la Diada REBUDA · Els convidats seran acollits en
cases de famílies catalanes i se situaran al tram 0 de la manifestació de l’Onze

La Diada, sota una
mirada estrangera

Manifestants catalans apel·len al suport internacional durant l’Onze del 2017 ■ EL PUNT AVUI

presos

Interpel·lat pels periodistes
durant la presentació de la
campanya d’ahir, el vicepresi-
dent d’Òmnium Cultural,
Marcel Mauri, va defugir de
fer cap pronunciament sobre
la crida a la unitat de les llis-
tes independentistes amb
vista a les municipals. Mauri
recorda que l’entitat sempre
s’ha mantingut al marge de
les estratègies i decisions
dels partits perquè no li cor-
respon. Pel que fa als actes
de commemoració dels
atemptats terroristes del 17-
A, Mauri ho considera un dia

dedicat exclusivament a “re-
cordar i homenatjar les vícti-
mes i els seus familiars” i
també a reconèixer i a agrair
l’actuació dels servidors pú-
blics. En aquest sentit, Mauri
recorda l’exconseller Joa-
quim Forn, empresonat de fa
mesos, i el major Trapero,
processat, com els màxims
responsables de l’eficàcia de-
mostrada pels Mossos. Res-
pecte a altres reivindicacions
per la presència del rei a l’ac-
te, Mauri adverteix “que nin-
gú vulgui tenir el protagonis-
me que no li correspon”.

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

17-A d’homenatge i no de protesta
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“L’adhesió a la Crida no
pot quedar-se només en el
suport a un manifest. Es-
tem bastint un espai polí-
tic on hi cap tothom. Et
convidem a la convenció
fundacional que celebra-
rem entorn de l’1 d’octu-
bre.” La nova plataforma
impulsada pels presidents
Carles Puigdemont i Quim

Torra i pel cap de files de
Junts per Catalunya, Jordi
Sànchez, a la presó, ha en-
viat una carta per correu
electrònic als més de
50.000 adherits per convi-
dar-los al gran acte en què
la Crida Nacional per la
República concretarà l’es-
tructura i l’estratègia polí-
tica. Serà al voltant del pri-
mer aniversari del refe-
rèndum, data simbòlica
d’un 1-O que va reunir l’es-

perit transversal que vol
representar el moviment. 
“Hem nascut l’1 d’octubre
a les escoles i ens dissol-
drem un cop aconseguida
la plena instauració de la
República catalana”, assu-
meix la missiva.

Encara no hi ha tanca-
da la data exacta ni el lloc,
però l’organització treba-
lla amb la hipòtesi que la
convenció es pugui cele-
brar a Barcelona, tot i que

s’estudien diverses localit-
zacions. Es busca un en-
torn amb capacitat per
acollir un gran nombre de
gent. “Volem que sigui una
convenció molt participa-
tiva”, avança la diputada
de Junts pel Sí i portaveu
de la Crida Gemma Geis,
que avui visitarà la presó
de Lledoners per preparar
l’esdeveniment.

Es preveu que a principi
de setembre s’anunciïn

noves adhesions de perso-
nes i col·lectius diversos
sota el paraigua de la pla-
taforma. En només dues
setmanes de vida, la Crida
havia arribat als 50.000
adherits. “Tenim ganes de
fer una cosa nova, dife-
rent, engrescadora, que
sumi persones i no sigles”,
continua la carta. En
aquest sentit, Sànchez va
advertir durant la presen-
tació de la iniciativa, el ju-

liol passat a l’Ateneu Bar-
celonès, que “no és una
crida per sumar partits ni
per refundar cap partit ni
espai”. Tanmateix, de mo-
ment, ERC i la CUP han
rebutjat de formar-ne
part. Els republicans ho
veuen com una reconfigu-
ració del centredreta in-
dependentista, malgrat
que s’hi hagin adherit per-
sones provinents de l’es-
querra, com el mateix Jor-
di Sànchez, l’exconsellera
Marina Geli, l’exalcalde de
Cerdanyola del Vallès Toni
Morral, o un altre dels por-

taveus de la plataforma,
Ferran Mascarell.

Per la seva part, el Par-
tit Demòcrata (PDeCAT)
estudiarà de quina mane-
ra hi encaixa, tal com van
aprovar les seves bases en
el marc de la primera as-
semblea de la formació
neoconvergent, celebrada
a finals de juliol.

“La Crida vol ser una
nova manera de fer políti-
ca, més participativa, amb
lideratges compartits,
sense personalismes i del
tot arrelada en el desig
d’unitat que el sobiranis-
me demana al carrer”, re-
bla la carta. ■

Emili Bella
BARCELONA

La Crida prepara un gran acte
fundacional entorn de l’1-O
a La plataforma envia una carta als 50.000 adherits per convidar-los a la convenció en què es concretarà
l’estructura i l’estratègia política del nou espai a La portaveu Gemma Geis visita avui la presó de Lledoners

Mascarell i Geis, sota l’atenta mirada de Puigdemont, en la presentació de la plataforma, el juliol passat a l’Ateneu Barcelonès ■ JOSEP LOSADA

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

Les frases

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

“Tenim ganes de fer
una cosa nova,
diferent, que sumi
persones i no sigles”

Carta de la Crida als
adherits

“Hem nascut l’1
d’octubre a les escoles
i ens dissoldrem un
cop aconseguida la
plena instauració de la
República catalana”
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El president de la Genera-
litat, Quim Torra, va adre-
çar ahir una carta a la dele-
gada del govern espanyol a
Catalunya, Teresa Cuni-
llera, en la qual pregunta-
va “quines mesures disci-
plinàries” es preveuen da-
vant les “manifestacions
que darrerament fan de-
terminats membres de les
forces i cossos de segure-
tat de l’Estat”. El presi-
dent denuncia en la seva
missiva que alguns mem-
bres de la policia espanyo-
la i la Guàrdia Civil “relati-

vitzen i, fins i tot, ridiculit-
zen agressions de què són
víctimes ciutadans de Ca-
talunya”. Així mateix,
Torra insta Cunillera a ex-
plicar les mesures que
s’han pres en relació amb
l’agent que va agredir el fo-
toperiodista Jordi Borràs.

El president català posa
entre altres exemples els
insults d’un policia que els
diputats Jenn Díaz i Josep
Maria Jové van denunciar
que havien rebut, junta-
ment amb una escopinada
al seu pas per davant la co-
missaria del CNP de Via
Laietana.

D’altra banda, el secre-

tari de l’agrupació territo-
rial de Societat Civil Cata-
lana a Lleida, Oriol Casa-
novas, va denunciar da-
vant dels Mossos una
agressió física. Segons Ca-
sanovas, els fets es van
produir al migdia, al car-
rer Major de Lleida, men-
tre repartia propaganda
d’un restaurant on treba-
lla, quan un home li va cla-
var una bufetada i el va
amenaçar que “anés amb
compte”. Casanovas co-
neix el presumpte agres-
sor, un jove que, assegura,
pertany al col·lectiu Rudes
Lleida, seguidors del Llei-
da Esportiu. ■

Torra reclama a
Cunillera un càstig
a les agressions

Redacció / J. Trilla
BARCELONA / VERGES

a El president insta la delegada del govern a disciplinar la
policia a Un membre de SCC denuncia un atac a Lleida

La CUP denuncia que els
grups radicals d’extrema dre-
ta, que qualifica de feixistes,
poden actuar lliurement da-
vant la passivitat del conse-
ller d’Interior, Miquel Buch. La
diputada de la formació anti-
capitalista Natàlia Sánchez
va reclamar ahir a Verges, es-
cenari d’un darrer altercat
amb membres vinculats, se-

D’esquerra a dreta, Natàlia Sánchez i els alcaldes de Verges i Viladamat ■ J.T.

gons la CUP, a l’extrema dre-
ta, la necessitat de fer un
front comú des de la societat
civil per denunciar aquest
fets. Per Sánchez, el més dra-
màtic és la impunitat amb
què poden actuar arran de la
“passivitat” de la conselleria
d’Interior. La diputada també
va denunciar que la líder de
Cs, Inés Arrimadas, inciti a la

confrontació incentivant la
retirada de símbols democrà-
tics com ara els llaços grocs.
Ahir, a Verges es va anunciar
una campanya perquè els
ajuntaments donin suport a
la creació del comitès de soli-
daritat antifeixista. Aquesta
és una iniciativa que va sorgir
de l’Ajuntament de Vilada-
mat, governat per la CUP.

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

La CUP demana a Interior que freni els feixistes



Fira de dibuix a Tossa de Mar
Tossa de Mar (Selva)
Aquest cap de setmana es pot gaudir d’un dia
fantàstic de mercat d’art i pintura durant tot el dia al
passeig de Mn. Cinto Verdaguer.

Bolets a Sant Pau de Segúries
Sant Pau de Segúries (Ripollès)
En punts de muntanya l’estiu pot ser també un bon
moment per gaudir d’aquestes delícies culinàries. A
Sant Pau es poden trobar els primers bolets.

Festa major a Platja d’Aro
Platja d’Aro (Baix Empordà)
A mitjan agost arriba la festa major de Platja d’Aro,
que aplega activitats per a tots els públics, amb
concerts, actes al carrer i moltes altres cites.
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La 38a edició de la Fira de
l’Avellana amplia l’oferta
d’activitats per obrir-se a
nous públics. L’edició
d’enguany inclou un espai
destinat a la moda, Gaudí
Outlet Riudoms, i un tast
del Minipop Tarragona, a
més a més de les cites ja
tradicionals d’aquest es-
deveniment estiuenc rela-
cionades amb l’avellana, la
pagesia i la gastronomia,
entre d’altres.

Enguany, el recinte de
la fira destinarà dos nous
espais coberts d’uns 1.000
m² a acollir estands de co-
negudes marques de mo-
da sota la denominació
Gaudí Outlet Riudoms,
una fórmula d’èxit que ha
funcionat durant sis anys

a la comarca de la Cerda-
nya, en poblacions com
ara Bellver, Bolvir, Das i
Llívia amb la denominació
Outlet Cerdanya. L’orga-
nització del Gaudí Outlet
oferirà rebaixes del 50, 60
i 70% en articles de moda i
complements de marques
com Pepe Jeans, Cooked,
LTB Jeans Barcelona,
LVX, National Geograp-
hic, DC Shoes, Pretty Ba-
llerinas, etc. durant els
tres dies de la fira, amb el
mateix horari d’obertura
del recinte firal.

L’altra novetat d’aques-
ta edició és l’organització,
diumenge al matí, d’un es-
pai Minipop Tarragona,
amb l’actuació musical de
Joan Reig (Els Pets) i Sergi
Esteve; i tallers creatius de
collage, estampació, origa-
mi o disseny, a càrrec

d’Eva Jolís d’Unicum Dis-
seny; i d’estampació amb
fruites, i espais de creació
lliure i el taller El Pescador
de Núvols. La fira obrirà
les portes el divendres 10
d’agost a les 6 de la tarda,
perquè el públic pugui re-
córrer les diferents zones
del recinte firal. No obs-
tant això, la inauguració
oficial serà a les 20.30 del
mateix dia, a càrrec d’An-
toni Castro Salomó, doc-
tor en medicina, investi-
gador i degà de la Facultat
de Medicina de la URV, al
Teatre Auditori del Casal
Riudomenc.

El recinte firal també
obrirà a les 18 h el dissabte
i tancarà passada la mitja-
nit. I el diumenge, estarà
obert tot el dia a partir de
les 10 de matí i fins ben en-
trada la nit.

aInclou un nou espai destinat a la moda i un tast del
Minipop Tarragona, a més dels actes ja tradicionals

La 38a Fira de l’Avellana
s’obre a nous públics
ampliant les activitats

Redacció
BARCELONA

La cursa de portadors de sacs d’avellanes, una tradició a Riudoms ■ EL PUNT AVUI

Tarragonès
Del 14 al 19 d’agost

Durant sis dies l’aigua i la
festa s’estendran amb
més de 200 actes. Entre
les novetats destaquen la
posada en marxa del Magí
Tapa, un espai gastronò-
mic a preus populars a la
plaça Verdaguer. D’altra
banda, el dissabte 18
d’agost els més menuts
també tindran l’oportuni-
tat de gaudir de la festa de
l’aigua.

Tarragona
festeja Sant
Magí

Pallars Jussà
Del 10 al 14 d’agost

La 28a edició de la fira se-
gueix el nou rumb iniciat
l’any passat amb una altra
mirada sobre l’entorn i el
territori proper. Si l’any
passat el paisatge va ser el
lema i l’eix central, engua-
ny ho serà la gent. Les per-
sones que habiten aquests
paisatges; les persones fí-
siques i literals, però tam-
bé les seves abstraccions o
representacions.

Fira d’Art a
Salàs de
Pallars

Castelldefels
De l’11 al 15 d’agost

El Nomad Festival és un
festival itinerant on es fu-
sionen diferents discipli-
nes culturals en un mateix
espai a l’aire lliure, amb
concerts i food trucks. Per
als més petits hi haurà la
programació del Petit No-
mad.

El Nomad,
al Baix
Llobregat

rcolomina
Resaltado
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