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La graella

TV3

   06.00   Notícies 3/24.  
  11.28   Plats bruts  .  Tinc espelma / Tinc 

nòvia / Tinc un somni. 
  12.50   Atrapa’m si pots.  
  14.00   Telenotícies comarques.  
  14.30   Telenotícies migdia.  
  15.40   Un poble francès.  
  Darrere la paret. 
  16.40   Vera.  
  Al carrer Harbour. 
  18.15   Julie Lescaut.  
  La núvia del Pont-Neuf. 
  19.50   Moments APM?  
  20.30   TV3xunTUB.    Lluís Gavaldà ha penjat 

la seva story al programa per parlar 
del seu nou espai musical, El celobert. 
El cantant d’Els Pets parla de quins 
capítols li va agradar més gravar, de 
com veu el futur de la música i de 
quina manera acostuma a escoltar els 
seus grups preferits .

  21.00   Telenotícies vespre.  
  21.55   Joc de cartes. En aquesta entrega 

Marc Ribas s’ha posat el banyador 
disposat a trobar el millor restaurant 
amb piscina de l’entorn de Barcelona. 
El refrescant recorregut comença al 
Port Fòrum, on es fa parada al Go 
Beach Club, un espai capitanejat per 
Mercè Bosch i Verónica Ruiz. Continua 
amb una remullada al Key Montjuïc, 
un restaurant familiar i tradicional 
propietat de Rosa Teixidó i el seu fill, 
Oriol Iranzo, ubicat a les instal·lacions 
del Club Natació Montjuïc. La ruta 
s’acaba a Castelldefels, al Distinto 
Restaurant, situat dins del Club de 
Tenis Andrés Gimeno, on els reben 
el propietari del restaurant, Ramón 
Segura, i Oriol Moyes, coordinador 
esportiu.  

  23.05   Joc de cartes.   Millor restaurant 
amb terrassa a Barcelona.

  00.10   El celobert.    
  00.40   Cine.   El curiós cas de Benjamin 

Button  .  El Benjamin neix amb 80 anys 
i va rejovenint amb el temps, des de 
finals de la Primera Guerra Mundial, a 
Nova Orleans, fins al segle XXI .

  03.20   Ritmes a l’aula.  
  03.50   Cava de blues.  
  04.35   Fusió i swing a l’estudi.   

SUPER 3 / 33
   07.03   Les tres bessones  .
  07.52   Bola & Bill  .
  08.16   Mya Go  .
  08.33   Mic  .  Inclou El Mic i els seus amics .
  09.00   Els Mini Ninges  .
  09.24   Oddbods  .
  10.00   En Grizzy i els lèmmings  .
  10.42   Els bons ossos bruns: Un estiu 

solprenent  .
  11.06   Els germans Kratt.  
  11.28   L’inspector Gadget  .
  11.50   Avatar, la llegenda de la Korra  .
  12.34   El detectiu Conan  .
  13.16   En Grizzy i els lèmmings  .
  13.52   Prodigiosa: Les aventures de 

Ladybug i Gat Noir  .
  14.36   Els pingüins de Madagascar.  
  15.22   Kung Fu Panda: Llegendes 

increïbles  .
  16.06   Comptem amb la Paula  .
  16.27   Dino tren  .
  17.03   El Mic i els seus amics.    
  17.30   Dot  .
  18.11   Tib i Tatoum  .
  18.36   Els germans Kratt  .
  19.22   L’inspector Gadget  .
  19.58   Els Mini Ninges  .
  20.30   Les aventures de Riff i Flat.    
  20.42   En Grizzy i els lèmmings  .
  21.10   Salve, rei Julien!  
  21.55   El gran dictat.  
  22.17   Favorits.    
  22.47   Sentir i guarnir. 200 anys de 

Festa Major de Gràcia.  
  23.40   GR Barcelona.  
  00.05   Favorits.    
  00.30   Sentir i guarnir. 200 anys de 

Festa Major de Gràcia.   

La nostra graella

www.elpuntavui.tv

10.30 Notícies locals.  
11.00 Connecti.cat estiu. Magazín.

Reemissió. 
12.00 Notícies locals.  
13.00 Protagonistes. Llorenç Puig. La

periodista Mireia Rourera entrevista Llorenç
Puig, delegat de la Companyia de Jesús a
Catalunya. Reemissió. 

13.30 Notícies locals.  
14.30 Protagonistes. Anna Giribet. El periodista

Jordi Bordes entrevista la nova directora
artística de Fira Tàrrega, Anna Giribet.
Reemissió. 

15.00 Notícies locals.  
16.00 Caminant per Catalunya. Reemissió. 
16.30 Notícies locals.  
17.30 Caminant per Catalunya. Reemissió. 
18.00 Notícies locals.  

20.00 Notícies locals.

21.30 Notícies locals.  
22.00 Protagonistes. Lluís Llort. Reemissió. 
22.30 Notícies locals. Inclou L’informatiu

Anoia, L’informatiu Tarragona, L’informatiu
Tortosa, L’informatiu Barcelona i L’informatiu
Maresme. 

22.00 PROTAGONISTES

La televisió

El Punt Avui TV reemet la conversa entre el periodista
Miquel Riera i l’escriptor i periodista d’El Punt Avui
Lluís Llort, que ha publicat la novel·la Pes mort.

Entrevista a Lluís Llort

19.00 CONNECTI.CAT ESTIU

Canvis en l’estil de vida
Avui anirem a la festa major de Cardedeu i viurem la
Festa del Serpent des de Manlleu. També aprendrem
a posar-nos de manera correcta la crema solar. A
més, parlarem de canvis de vida amb diverses perso-
nes. Jèssica del Moral conversarà amb Xavier Giró,
que ha aconseguit acabar la Titan Desert després de
superar l’addicció a les drogues.

Conversa amb Anna Punsoda

21.00 PROTAGONISTES

El periodista Xevi Sala entrevista l’escriptora Anna
Punsoda, autora de la novel·la Els llits dels altres, vin-
tè premi Roc Boronat, en un programa que reemet El
Punt Avui Televisió.

www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45

Atenció al client972 18 64 80 i també aatencioclient@elpuntavui.cat
801175-1214340L

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

THE EARLY
GUITAR DUO,

CARULLI 
I ELS CLÀSSICS
Festival de Guitarra 
Girona - Costa Brava

Auditori Viader de la Casa
de Cultura de Girona,

divendres 6 de setembre,
a les 8 del vespre 

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 10 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

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

WATER WORLD / AQUADIVER
Temporada 2019

OFERTA 2x1
Preu: 35 euros

(No acumulable a altres ofertes i/o promocions)

PARCS AQUÀTICS

Cal descarregar el val del nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta de subscriptor

UNA NIT A
L’ÒPERA

19è Festival de Música de 

Sant Pere de Rodes

Església del Monestir de
Sant Pere de Rodes, 
dissabte 24 d’agost, 

a les 8 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 22 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

DESCOBREIX EL
MONOCICLE

ELÈCTRIC 

GIRACAT
Aprenentatge en 15 minuts

Rutes de 2 hores

OFERTA 2x1
LIMITADA 

Per la Ruta de Gallecs
(Vallès Oriental)

Preu: 22 euros

Per a reserves, cal trucar al 667 564 924
Consulta horaris i més informació a: www.giracat.cat 

Cal presentar 
la targeta 

directament 
a la taquilla

DINOSFERA

C. de les Escoles, s/n
Coll de Nargó
(Alt Urgell)

Preu de 
l’entrada: 3,50 euros

Cal presentar 
la targeta 

directament 
a la taquilla

MUSEU DE LA 
CONCA 
DELLÀ

C/ del Museu, 4 
Isona 

(Pallars Jussà)

Preu de 
l’entrada: 3,50 euros

Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta

de subscriptor

MUSEU DE LA
CIÈNCIA I DE
LA TÈCNICA 

DE CATALUNYA
Rambla d’Ègara, 270

Terrassa

Preu de l’entrada:
4,50 euros

OFERTA 2x1 
LIMITADA

OFERTA 2x1 
LIMITADA

OFERTA 2x1 
LIMITADA

cfarre
Resaltado
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ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
VILA-SECA

Pere Segura

“A Vila-seca no existeix una
realitat dual”

LES SÈRIES. Tot bon català té fred després de menjar / La lluna és més gran quan la mirem a prop de l’horitzó P6-7

“L’objectiu és ser a la UE per fer-la millor,
potenciar la democràcia i respectar el que
diu la Constitució de la UE, ”

El meu país J.M. Solé i Sabaté
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Més vagues a Renfe i
Iberia al pic de l’estiu

TRENS · Els ferrocarrils patiran
avui la segona jornada parcial de
mobilitzacions, que es repetiran
el 30 d’agost i l’1 de setembre

NACIONAL P14

AVIONS · Les afectacions
aeroportuàries estan previstes
pels dies 24, 25, 30 i 31 d’agost i es
poden cancel·lar nombrosos vols

CAOS · Les aturades a la xarxa
ferroviària i el personal de terra
de l’aeroport del Prat amenaça
els dies punta de les vacances

Manters, compradors i turistes curiosos, divendres passat a la nit, al passeig Joan de Borbó ■ ORIOL DURAN

NACIONAL P8,9

Els venedors fugen del setge policial al carrer i negocien una solució

Els manters resisteixen

EUROPA-MÓN P18,19

La fiscalia atribueix el sinistre,
que va causar 43 morts, a la
falta de manteniment El pont, hores després del col·lapse ■ EFE

Un any de la
tragèdia del
pont de Gènova

EUROPA-MÓN P20

L’aeroport
esdevé
epicentre de
la revolta de
Hong Kong
Enfrontaments entre
policia i manifestants
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i, vagi alerta, que
potser l’espien.

No, no és com abans.
Aquells senyors que
s’apostaven a l’altre
costat del carrer, de la

barra del bar o al seient contrari del
tren i que feien veure que llegien el dia-
ri. No. Però estem igualment envoltats
d’espies, com si fóssim en plena guer-
ra freda. Dins una pel·lícula de James
Bond. O en les pàgines d’un llibre de
John Le Carré. De fet, segurament, no
han desaparegut mai, els espies, senzi-
llament han evolucionat i s’han sabut
amagar millor. Tot i que sempre, tard o
d’hora, se’ls enxampa. Perquè hi ha al-
gú que espia els espies. Se’n recorden,
del cas de Wikileaks? Doncs això. D’un
temps cap aquí, només faig que veure
notícies d’espies arreu. Que si van es-
piar el vicepresident del Parlament de
Catalunya, que si es van espiar els res-
ponsables de les ambaixades catala-
nes a l’estranger, que si es va intervenir
aquest telèfon o aquest altre... Fins i
tot l’altre dia la meva agent literària va
ser víctima d’espionatge, podríem dir,

industrial a través del correu electrò-
nic. Algú que es feia passar per ella de-
manava als autors els originals amb in-
tencions poc clares. Sigui com vulgui i
independentment del sector, hi ha ha-
gut i hi continua havent una autèntica
fal·lera, gairebé malaltissa, per saber,
sigui com sigui, què fa l’altre. Els uns
per pura curiositat, d’altres per xafar-
deria, tafaneria poc sana. I un tercer
grup que espia per fer negoci, per treu-
re’n un profit, un rendiment del fet d’ai-
rejar els secrets, la intimitat de l’altre.
També és veritat que aquesta sensació
real de ser observats, espiats, l’hem
patrocinat i propiciat nosaltres matei-
xos amb la irrupció de les xarxes so-
cials. Unes plataformes que abonen un
altre fenomen, el voyeurisme, una ten-
dència associada amb l’exhibicionis-
me. I una cosa porta a l’altra. I ja no els
cal mirar pel forat del pany o equipar-
se d’algun giny que els permeti veure,
escoltar o llegir la nostra privacitat per-
què deixem tantes portes i finestres
obertes que per a ells és com un auto-
servei i acabem facilitant la feina als
espies.

E

Keep calm
Martí Gironell

Espies

Aquesta sensació real de ser
observats, espiats, l’hem
patrocinat i propiciat
nosaltres mateixos amb la
irrupció de les xarxes socials

l meu fill va entrar a treballar,
molt jove, a Cases i Associats,
empresa de Barcelona especialit-

zada a dissenyar diaris quan els diaris
servien molt de paper, oferien més
anuncis que notícies i eren un gran ne-
goci. L’eufòria va passar d’un dia per
l’altre per motiu de la crisi, de la divul-
gació dels digitals, de les urgències de
les xarxes i perquè la gent es va tornar
refractària a pagar per estar informa-
da, i el fill va haver de triar entre ser
despatxat o desplaçar-se a la sucursal
que l’empresa té a Buenos Aires. A
l’Argentina el paper encara es ven i els
lectors i els anunciants hi mantenen
la confiança. A les confiterías, cafès
que evoquen els de París o Viena d’en-
treguerres, tothom hi desplega el dia-
ri. Els caps de setmana, s’ha d’anar
amb carretó al quiosc per poder dur a
casa La Nación o el Clarín. ¿Per què si
a l’Argentina també hi ha internet i el
peso es devalua cada dia? Als argen-
tins els agrada ser una mica arcaics i
mantenir els aires bons de la vella Eu-
ropa. El disseny del Clarín és de Cases
i Associats. El fill, que va optar per
anar a Buenos Aires, va intervenir en

E

el manteniment. Carlos Pérez de Ro-
zas, vinculat a Cases, de tant en tant
viatjava a Buenos Aires per controlar
l’estudi i donar indicacions. Quan tor-
nava, em duia notícies del fill: “El teu
fill és grande, grande!” Ens vam fer
amics perquè era impossible no ser
amic d’en Carlos: t’abraçava, feia salts
d’alegria quan et veia, s’aixecava com
impulsat per una molla si estava asse-
gut... Es va emocionar un dia que li
vaig recordar una antiga foto en estat
de gràcia del seu pare publicada a La
Vanguardia o Destino: un colom so-
brevolava la multitud que beneïa la
palma davant la catedral de Barcelo-

na. Últimament coincidíem als estudis
de TV3, jo esperant per entrar al pro-
grama nocturn d’en Graset, ell per in-
tervenir en una tertúlia al canal espor-
tiu. “I el teu fill?” El meu fill es va aca-
bar casant amb una argentina, com es-
tava escrit en paper diari que passés, i
ara viuen aquí. Grande, grande! Da-
vant la vitalitat de Carlos Pérez de Ro-
zas érem tots uns taciturns i uns enso-
pits. Per ser periodista s’ha de ser bo-
na persona, va dir Kapuscinski. I entu-
siasta, hi afegeixo. Els desmenjats i
apàtics tenen mala cabuda en aquesta
feina. En Carlos era bona persona i un
entusiasta, ¡Grande, grande!

Vam anar a veure el fill a Buenos Ai-
res. Semblava un expert de la ciutat
enorme. En Carlos li havia fet de guia.
Ens va dur a sopar a La Brigada del
barri de San Telmo. Chorizo, tira, ma-
tambre, chinchulines... En Carlos, ge-
nerós com han de ser també els perio-
distes, hi havia dut el fill. El local era
atapeït d’objectes, molts de futbol. Sa-
marretes de Messi i Maradona, evi-
dentment. Quanta companyia ens vas
fer, Carlos, sense ser-hi, quanta ens en
faràs encara que no hi siguis.

“Carlos Pérez de
Rozas: entusiasta,
generós, bona
persona, periodista

Vuits i nous

Grandiós
Manuel Cuyàs

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

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

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

La vinyeta
Fer



| Punt de Vista | 3EL PUNT AVUI
DIMECRES, 14 D’AGOST DEL 2019

om que ahir hi va haver dos nous
apunyalaments a Barcelona (i ja
són quatre els incidents violents

en una sola setmana), el clima d’inse-
guretat ciutadana a la capital catalana
va tornar a ser el tema estel·lar de la
majoria de les tertúlies de ràdios i tele-
visions d’aquest país i, és clar, de les
del país veí. Marededeu quina mala ba-
va (no pot ser ignorància) i quina de-
magògia en sentir segons quins tertu-
lians. A TVE (sí, la cadena pública)
vaig sentir una tertuliana dient que
l’increment de la delinqüència (“a tot
Catalunya en general”, va afegir) l’ha
provocat l’independentisme “perquè
es destinen els recursos públics a co-
ses que no són les que toquen”. I no sé
si era a Tele5, a Cuatro o a Antena 3
(tanto monta, monta tanto), un se-
nyor venia a dir que tot plegat és culpa
d’Ada Colau, que si aquesta senyora
no governés a Barcelona no hi hauria
delinqüència. Marededeu. Culpa me-

C “Que amb la
inseguretat a
Barcelona es faci
molta demagògia
no vol dir que el
problema no hi sigui

va, ja ho sé, per escoltar segons quines
cadenes. Però que exagerin i hi suquin
pa no treu que l’increment de la inse-
guretat a Barcelona és evident i que,
més enllà de les sensacions (aquest
material tan sensible que va tan bé als
tertulians), hi ha dades objectives: les
darreres dades parlen d’un increment
de més del 20% de fets delictius. Ho
sap Colau, ho sap el conseller Buch, i
ho sabem vostè i jo. No es pot negar

l’evidència (ni fer veure que no exis-
teix) ni es pot atribuir el cent per cent
de la responsabilitat a aquells qui la
neguen. I en comptes de tirar-se els
plats pel cap i fer-ne un ús polític (que
és el que va passar en la darrera cam-
panya electoral amb la seguretat a
Barcelona, gràcies en gran part a
Valls) potser, senyors meus, que s’hi
posin de veritat. I l’alcaldessa, massa
avesada a mirar cap a un altre costat,
la primera. Aquest no és un problema
policial (o no és només un problema
policial) sinó que ho és de prevenció,
d’actuació en determinats barris i, és
clar, judicial (perquè no pot ser que la
reiteració delictiva no sigui un agreu-
jant que acceleri processos). I vint de-
lictes per hora, senyors meus (per més
que en termes absoluts Barcelona con-
tinuï essent una capital segura en rela-
ció amb d’altres ciutats similars), són
molts. Massa. I si som on som, i si pas-
sa el que passa, és que ja van tard.

Mirar cap a un altre costat
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Les cares de la notícia

El creador de La Claca ha cedit a l’Institut del Tea-
tre el fons personal i de la companyia, després de
mig segle voltant per tot el món; un ingent mate-
rial divers, amb creacions de múltiples disciplines,
que s’està catalogant al Museu de les Arts Escèni-
ques (MAE) de l’Institut del Teatre.

CANDIDATA DEL PP A PRESIDENTA DE MADRID

Mig segle de Claca

La candidata del PP, després d’una dècada i mitja vi-
vint a l’ombra d’Aguirre i Cifuentes i amb un cas de
corrupció que du el seu nom, es presenta a la investi-
dura blasmant l’independentisme i amb un progra-
ma de 155 punts, homenatge al 155 de la Constitu-
ció, que rep el suport de Cs i la ultradreta de Vox.

-+=

-+=

Acusacions greus
Plácido Domingo

Obsessió amb Catalunya
Isabel Díaz Ayuso

-+=

Joan Baixas

L’acusació d’assetjament sexual per part de vuit
cantants i una ballarina, que van ser amenaçades
amb perdre la feina, situa el tenor espanyol en una
posició difícil, i la seva rèplica assegurant que cre-
ia que totes les seves interaccions “eren benvin-
gudes” tampoc no el deixa en bon lloc.

CANTANT D’ÒPERA

CREADOR DE LA COMPANYIA TEATRAL LA CLACA

Els rectors de les universitats
públiques catalanes han llan-

çat un crit d’alerta per denunciar la
situació precària en què es troben
arran de les retallades pressupos-
tàries de la crisi, que no han estat
revertides, i per demanar a la Gene-
ralitat que hi posi remei abans que
la situació afecti negativament la
qualitat de l’ensenyament, el volum
de recerca que s’hi fa i les bones
qualificacions que encara manté. El
clam està justificat en tant que una
societat que es vol avançada i de
progrés com la catalana ha d’inver-
tir en una formació de qualitat –i ai-
xò passa per l’escola, l’FP i la univer-
sitat– i en un bon nivell de recerca.

També és cert que el finança-
ment no és l’únic problema greu
que tenen les universitats públi-
ques. També ho és el seu propi sis-
tema d’organització i funciona-
ment, que és arcaic i sovint inefi-
cient; que no afavoreix la regenera-
ció del personal docent, ni avalua
tot el que caldria l’actualització i
qualitat de l’activitat docent; que
genera enormes desequilibris entre
el professorat, i tampoc facilita l’op-
timització dels recursos públics
que des del govern es destinen a la
universitat.

Si Catalunya vol una universitat
pública de qualitat, tan necessari
és, doncs, racionalitzar i fer més efi-
cient el funcionament intern de les
universitats, com recuperar el nivell
d’inversió pública previ a la crisi i, si
és possible, apujar l’aposta per faci-
litar una reducció raonable de les
taxes. Naturalment, això no serà
possible sense superar la situació
actual de pròrroga pressupostària.
Cal exigir, doncs, als partits que do-
nen suport al govern i a aquells que
estiguin disposats a parlar de políti-
ques per als ciutadans i la societat
catalana que facin el màxim esforç
per aprovar uns nous pressupostos
que permetin avançar en aquesta
direcció.

L’SOS de les
universitats

EDITORIAL

De reüll
Anna Carreras

Una gran
dona

legint El camí dels esbarzers, la darrera novel·la
d’Alba Dalmau, vaig topar amb la definició exacta de

la mirada cristal·lina de la meva àvia Mercè, que és “com
mirar a través d’un got de vidre ple de te verd”. Un
esguard com el de les dues gates carei que corren per
casa, però sense la mala gaita amb què les meves
companyes felines desafien el món. La iaia Mercè és una
dona preciosa. La noia de la piga viu sola, planxa, cuina,
escombra, cuida les plantes del pati, llegeix la premsa
local i mira concursos a la televisió. Ella em va donar el

primer cafè i em va deixar el primer
pintallavis. Ella em va descobrir la
màgia i me la va despertar. Quan li
truco, em fa cinc cèntims de
l’evolució cantaire del seu periquito
sense nom. Ara ja li reconeix la veu i
li parloteja quan ella passa pel
cosidor. Al cosidor, la iaia hi menja,
hi té l’estufa a l’hivern i una paret
amb quadres pintats per l’avi i per
mi. L’envejo: mai no l’he vist
vulnerable. Ha estat al peu del canó

tota la seva vida, cuidant l’avi malalt, que la tractava com
una reina. Una fortalesa que ha heretat la meva mare,
l’altra dona-far de la família, i que jo, per desgràcia, no he
olorat ni de lluny, cargolada dins el meu sac de pors. Fa
més de deu anys, cada 20 d’agost, mentre dinem, la iaia
ens informa a tots que és l’última vegada que
celebrarem el seu aniversari. De moment, d’aquí a sis
dies en farà 98. Per molts anys, iaia.

L

Fa més de deu
anys, la iaia
ens informa
que és
l’última
vegada que
celebrarem el
seu aniversari
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La capital catalana s’ofereix per
rebre els 141 immigrants però
l’executiu espanyol diu ara que
hi ha destinacions més
properes.

10
anys

20
anys

El quart cinturó ja té via lliure.
L’obra formarà part del
Corredor del Mediterrani. Nadal
ultima un acord que no
firmaran ni CiU ni el PP.

Steffi Graf, considerada la
millor tennista dels últims 12
anys, decideix, als 30 anys,
posar punt final a la seva
carrera.

L’‘Aquarius’, vetat Quart cinturó Punt finalTal dia
com
avui fa...

eu ser molt difícil
fer tot allò contrari

al que dius defensar.
Per exemple, deu ser
complicat rebutjar que
un vaixell que transpor-
ta persones rescatades

del mar i de la pobresa i de la violència
de la terra d’on venen trobi aixoplug en
algun dels ports que controles, mentre
que els principis del teu partit parlen
d’universalitat, internacionalisme i hu-
manisme. En el programa electoral
amb què va guanyar les passades
eleccions, el PSOE de Pedró Sánchez
escrivia als electors que estava a favor
de no retirar la targeta sanitària als im-
migrants i espanyols que marxin tres
mesos d’Espanya, cosa que passa fins
ara. Sempre són molt curioses les con-
tradiccions entre el que es diu i el que
es fa, i sempre trobem mil arguments i
girs narratius per donar raó de l’in-
compliment, per estranya que sigui la
contradicció: el govern espanyol man-
tindrà l’assistència mèdica a l’immi-
grat que retorni del seu país abans de
tres mesos, cosa molt humanitària i

necessària per a la salut de l’afectat,
però en canvi el deixaria moribund en
un vaixell a alta mar si se li acudís tor-
nar en pastera. Cosa que, sortosa-
ment, els immigrats amb targeta sani-
tària no necessiten fer. Però, un cop
més en la història de la història de la
Humanitat, la diferència entre la vida i
la mort depèn de la voluntat, depèn
d’un arbitrari segell reial o, en aquest
cas, de la possessió d’algun paper ad-
ministratiu que permeti entrar i sortir
per les duanes i no saltant tanques
plenes de ganivets o jugant-se la pell
en una embarcació atrotinada.

El ministre de Foment en funcions,
José Luis Ábalos, va argumentar ahir
en una entrevista televisiva que el capi-
tà de l’Open Arms no té la facultat ad-
ministrativa necessària per demanar
dret d’asil per als menors que ha res-
catat amb el seu vaixell i que ara s’es-
peren sense destí. Una altra vegada el
capriciós segell reial administratiu, la
burocràcia hipòcrita ara com a excusa
pobra i miserable per preservar les
raons d’estat per damunt de tota me-
na de principis. Fins i tot els seus.

D

Full de ruta
David Marín

Valors que
naufraguen

Un altre cop aquella
burocràcia hipòcrita, ara com
a excusa miserable per
preservar la raó d’estat per
damunt de qualsevol principi

“La unitat no és
per fer candidatures
unitàries sinó per
construir estratègies
conjuntes

nitat, vet aquí un mot totalment
prostituït políticament, que està
provocant més mal rotllo del de-

sitjat als que volem la independència. El
darrer i els més incomprensible, que ha
amoïnat tothom, és el pacte vergonyós
de JxCat amb el PSC a la Diputació de
Barcelona, pacte que, donada la cultura
del “peix al cove” dels exconvergents, és
difícil de no veure-hi quelcom més (?),
quan l’han fet extensiu a una bona colla
de consells comarcals...

EM CENTRARÉ A PARLAR de política, però
no de la que afecta els polítics, sinó els
ciutadans en general i Catalunya en par-
ticular, per la qual cosa faig l’anàlisi i la
diagnosi, des d’una perspectiva de país
sense cap restricció ni condicionament.
Crec que: esgrimir el ball de cadires que
hi ha hagut en els ajuntaments d’arreu,
entre aquests els de Sant Cugat i Figue-
res, per justificar l’esmentat pacte, és un
argument de baix contingut polític i, per
contra, visceralment reactiu, per no dir
venjatiu, i mancat de voluntat d’enfortir
l’independentisme: donar amb safata
d’argent a un dels adversaris més qualifi-

U cats (PSC-PSOE), unionista de pro i de-
clarat contrari a la independència de Ca-
talunya, una excepcional plataforma
per ressituar-se electoralment i per
combatre el sobiranisme és, senzilla-
ment, una traïció al país i a la seva gent.
És que ja s’ha oblidat aquella dita que es
va fer viral: “ni perdó ni oblit”, quan tots
els partits unionistes, també el PSOE,
varen signar el fatídic 155 en contra de
Catalunya, que no només va significar
l’enderrocament del govern de la Gene-
ralitat i el del Parlament, sinó l’empreso-
nament del vicepresident de la Generali-
tat, Oriol Junqueras; el de la presidenta

del Parlament Carme Forcadell, i cinc
consellers més, junt amb dos activistes
socials: Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, ai-
xí com l’exili pel president Puigdemont i
quatre consellers, més dues diputades;
el tancament de totes les delegacions de
la Generalitat a l’estranger, la interven-
ció de totes les conselleries per part de la
nefasta Sáenz de Santamaría, el judici
contra el procés de l’1-O, i una fòbia que
ja no dissimulen...

LA UNITAT NO ÉS, ni pot servir, per fer can-
didatures unitàries per tapar la pròpia da-
vallada o el creixement dels altres. La uni-
tat cal que sigui per construir estratègies
conjuntes que, corregint els anteriors er-
rors, es planifiquin els objectius, tenint
en compte el potencial sense límits (com
ja s’ha vist) que oposa l’Estat espanyol a la
voluntat catalana d’aconseguir poder
aplicar el dret a l’autodeterminació nacio-
nal i la desitjada implantació de la Repú-
blica de Catalunya. Si no s’actua amb l’im-
prescindible rigor, el resultant serà com
en aquest desencertat pacte, en el qual no
hi ha guanyat res positiu per al país JxCat
i sí, hi ha perdut, i molt, Catalunya!

Jaume Rocabert. Membre de Justícia i Pau

Unitat, per fer què?
Tribuna

‘El director’

b El llibre que vaig regalar el
darrer Sant Jordi va ser El di-
rector, de David Jiménez, un
periodista que, de correspon-
sal a l’Àsia durant dues dèca-
des, va convertir-se en direc-
tor d’El Mundo, a Madrid. Va
aterrar a la redacció del diari
com un pop en un garatge, no
entenia els ferms lligams que
unia el gobierno d’Espanya i
els poderosos del seu diari. Va
percebre com el poder econò-
mic protegia el poder polític,
amb la col·laboració d’alguns
periodistes.

David, periodista foguejat
en guerres i revolucions, va
haver de lluitar, de forma afer-
rissada, pels seus principis
morals i ètics. Va acceptar el
repte d’esdevenir director d’El
Mundo, on va entrar de becari
als 23 anys, amb l’esperança
de regenerar el diari; però el
pensament crític era vist amb
recel pels poderosos instal-
lats. L’excés d’iniciativa es ve-

ia com una amenaça que ca-
lia foragitar.

El director només va poder
resistir un any en el seu càr-
rec; les trifulgues, intrigues i
maniobres estranyes el deixa-
ven sense alè: la crisi econò-
mica, la Gürtel, Villarejo, elec-
cions anticipades, les cloa-
ques de l’Estat, Telefónica, el
“sé fuerte” de Rajoy, Soria
(papers de Panamà) i la sen-
tència del ministre d’Interior.
“No son tiempos para la neu-
tralidad”, la sortida de Bankia
a la borsa, etc. Però el xantat-
ge emocional més impúdic va
ser l’amenaça d’acomiadar, si
no es rendia, alguns compa-
nys que coneixia de feia molts
anys, de la seva època de be-
cari. Vist que no podia renun-
ciar als seus principis, va deci-
dir denunciar i, evidentment,
va ser acomiadat per haver
defensat la llibertat d’expres-
sió, i l’exercici honest de la se-
va professió.
CECÍLIA LLESUY CODÓ
Barcelona

Agraïment a
l’Ajuntament

b He d’agrair a l’Ajuntament
de Lleida la seva implicació en
el tema del soroll que molesta
els veïns.

Ho dic perquè, com a veïna
del carrer Bonaire, fa poc es
va obrir un bar discoteca a la
Suda del Castell, i els caps de
setmana la música era tan
elevada a la nit que era insu-
portable. Després de moltes
trucades al 112, el problema
no hi havia manera de resol-
dre’l. Al final vaig fer una quei-
xa a les oficines de l’Ajunta-
ment (carrer Ferran) i cartes
al director en la premsa local
(i segur que no vaig ser l’única
veïna), però puc dir que aviat
em va trucar un tècnic de
l’Ajuntament per preguntar
i assessorar-se sobre la meva
queixa, i també els diaris
locals van acceptar la publi-
cació.

Doncs sí, actualment el pro-

blema s’ha resolt (desitjo
que sigui de manera definiti-
va), ja que la música no és tan
elevada que perjudiqui la in-
terrelació entre oci i descans
dels veïns.

I vull explicar tot això per-
què segur que era il·legal i que
l’Ajuntament no en tenia cons-
tància, ja que quan ho ha de-
tectat ha actuat ràpidament.

Això ens diu que tenim un
Ajuntament que escolta els
veïns i una premsa local que
publica les demandes dels
ciutadans.

La veritat és que aquest fet
et fa sentir més segura i pro-
tegida. I per això vull agrair-ho.

Gràcies per escoltar-nos. I
animo els veïns, abans d’enfa-
dar-se, a confiar en l’Ajunta-
ment i li expliquin el seu pro-
blema, perquè la convivència
ciutadana és un tema de tots,
i l’Ajuntament és el màxim re-
presentant de la ciutat i dels
seus ciutadans.
ANA RAMÍREZ LLARÀS
Lleida

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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Lamin Sarr, MANTER

“Els manters no tenim caixa de resistència i per tant
hem de sortir al carrer a vendre”

La frase del dia

“Cal que
l’energia generada
pel “procés” sigui
canalitzada amb
intel·ligència política
cap a una nova
etapa de
retrobament

l catalanisme, en el decurs dels
anys, amb més o menys intensi-
tat, amb hegemonies polítiques

més d’esquerres o més conservadores,
ha estat la plasmació d’una voluntat so-
cial de fons, difusa i persistent: la vo-
luntat d’autogovern i de continuïtat de
la nació catalana. Aquesta voluntat
s’ha focalitzat en dos reptes vitals, dels
quals depenia i depèn l’existència de la
nació. Un repte cap enfora i un repte
cap endins:

1. UN REPTE CAP ENFORA, consistent a
plantar cara a l’assimilisme originari
de l’Estat espanyol, de matriu castella-
na, i a aconseguir, per contra, el nivell
d’autogovern més elevat possible i, en
el millor dels casos, la transformació de
l’Estat espanyol en un estat compost,
expressió de la pluralitat nacional, cul-
tural i lingüística que conté. Un repte
que, quan resulta inviable o ho sembla,
per causa del “silenci administratiu”
més contumaç o del recurs a la catala-
nofòbia i a l’escarni, pot donar pas a
una reacció rupturista dins de la socie-
tat catalana, per incerta que sigui
l’aposta. I és que, en democràcia, no es
pot faltar a la dignitat nacional d’un po-
ble sense desencadenar un refús d’efec-
tes imprevisibles. Passa a qualsevol
país normal, i Catalunya ho és.

2. I UN REPTE CAP ENDINS, consistent a in-
tegrar degudament les successives
onades migratòries, particularment
les d’origen espanyol, evitant la cris-
tal·lització de comunitats separades,
indiferents o en conflicte. Sabem que la
fractura comunitària seria el final, per-
què no hi ha nació sense el consens ciu-
tadà que l’aglutina, sense un grau sufi-
cient d’identificació compartida. No
s’equivocava l’assimilacionisme espa-
nyol quan va apostar pel lerrouxisme:
fer de Catalunya un territori amb dues
comunitats nacionals enfrontades era
el pas intermedi cap a l’assimilació.

E Vam saber oposar-hi un plantejament
obert de país, amb un catalanisme d’in-
tensitats diverses, que no entrés en
col·lisió amb la identitat dels nouvin-
guts o, més enllà, d’aquest 60,6% (CEO
de la Generalitat) que, avui, en graus
diferents, se sent “català i espanyol”.
Segur que Francesc Macià hi pensava,
quan va proclamar “la República cata-
lana” dins de “la Federació Ibèrica” i
quan va permutar-la per la Generalitat
dins de la República espanyola. I Lluís
Companys, quan va proclamar “L’Estat
català” dins de “la República federal es-
panyola”. I, particularment, Joan Re-
ventós i Antoni Gutiérrez Díaz, quan
proclamaven indestriables la causa de
l’autogovern català i la causa de la de-
mocràcia espanyola. Prevalia, a més
del sentit de realitat, l’imperatiu d’uni-
tat civil del poble de Catalunya.

EL “PROCÉS” HA TRACTAT de donar res-
posta al repte cap enfora al marge del
repte cap endins. Ho explica, en part, la
gravetat del moment: la sentència de
l’Estatut havia entrat en col·lisió amb

el pacte constitucional, en invalidar el
referèndum estatutari, instituït com a
definitiu per la “constitució territo-
rial”. Calia, certament, treure a passe-
jar el santcristo gros. Però a costa
d’oblidar el repte cap endins, del qual
depèn la cohesió de la nació? No dic que
es plantegés en aquest termes, però no
és menys cert que així va resultar en el
camp dels efectes sobre les dinàmiques
socials. Massa gent es va sentir ignora-
da, quan no traïda en el seu compro-
mís, sovint militant, amb Catalunya.
Ara, ser bon català volia dir tallar amar-
res amb Espanya, amb els seus orí-
gens? Això va llançar molta gent, dece-
buda o espantada, en braços del neoler-
rouxisme de Ciutadans, fins a fer-ne la
primera força del Parlament de Catalu-
nya. Així es desguitarrava perillosa-
ment la frontissa comunitària constru-
ïda pacientment per l’esquerra catala-
na i alimentada pel funcionament rao-
nable de l’ascensor social abans de la
crisi. En aquest context, la prioritat de
bona part de l’esquerra va ser, abans
que res, emparar els menystinguts, tot
afirmant que el repte cap enfora mai no
podia abordar-se deixant de banda la
meitat de la nació i abandonant-la en
mans de l’assimilacionisme espanyol.

NO ÉS UN, SINÓ DOS els reptes vitals que
Catalunya ha d’encarar com a nació.
Cal que això guiï els propers passos dels
partits catalans. Sembla que s’ha ini-
ciat la reversió cap l’esquerra del vot
que s’havia aixoplugat sota el sostre de
Ciutadans. Cal, ara, que l’energia gene-
rada pel “procés” sigui canalitzada amb
intel·ligència política cap a una nova
etapa de retrobament, en la qual tots
dos reptes puguin abordar-se simultà-
niament. I caldrà també que el govern
espanyol d’esquerra hi contribueixi de
manera decisiva, recuperant el plet ca-
talà del Codi Penal i retornant-lo a la
taula de les solucions polítiques, d’on
mai no hauria d’haver sortit.

Jordi Font. Llicenciat en geografia i història

No un repte, sinó dos
Tribuna

Sísif
Jordi
Soler

o és aquest el
pitjor dels esti-

us que hem viscut.
Però sí que és l’estiu
que més ens escal-
fen el cap. Sobre les

variacions del clima, primer ens van
dir que l’experiència humana era in-
suficient per copsar-les però que es
podien detectar gràcies als models
matemàtics amb què treballen els
científics. Com que no ens vam es-
pantar prou, més que res perquè
les grans catàstrofes anunciades
per l’inici de segle no han tingut
lloc, convé un altre pas de rosca.
Ara, en la informació del temps, tot
és anormal “per aquesta època de
l’any”, i l’expressió “canvi climàtic”
es fa servir a cada frase. De cop i
volta, gent que no creia en Déu ni
en la fi del món, sent la imminència
del daltabaix amb una convicció
com no se’n veia des del temps dels
franciscans espirituals, i, amb una
arrogància mai no vista, creu que
pot impedir-lo si fa el que s’ha de
fer “en opinió dels experts” que tre-
ballen per l’ONU, divinitat mundial
que ens ha de dur a la pau perpè-
tua. A diferència dels bruixots pri-
mitius, que si es posaven massa pe-
sats anaven a la foguera, la “comu-
nitat científica” que ens vol obligar
a canviar d’hàbits és remota i in-
qüestionable; parla dotada de la in-
fal·libilitat que li atorga en consens
mediàtic, i les seves consignes obs-
curantistes ens arriben a través de
les pantalles omnipresents que ens
havien de dur al futur. Tant se val
quan sigui la fi del món –sol ser
sempre d’aquí a trenta anys–, la
qüestió és que visquem amb por i
que ens resignem a menjar, a vestir,
a llegir, a creure i a opinar com està
manat, en aquest assaig de gover-
nança global.

N

De set en set
Manuel Castaño

El temps
s’acaba
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Marc Rovira
VILA-SECA

ere Segura mana a Vila-seca.
Amb una discreta experiència
en política, li toca comandar un
ajuntament que ha estat en mans

de noms destacats de la política catalana.
Segura és el relleu de Josep Poblet, que va
estar al capdavant de l’Ajuntament du-
rant gairebé 30 anys, i, abans que ells dos,
l’alcaldia havia estat per a Joan Maria Pu-
jals, que va acabar sent conseller de la Ge-
neralitat –primer, d’Educació; després,
de Cultura– en temps del govern de Jordi
Pujol. El 26 de maig passat, la llista de
Pere Segura va ser la guanyadora, amb
un 32,7% dels vots i vuit regidors, tres
més dels que va tenir la llista de Ciuta-
dans, però ha necessitat un pacte amb el
PSC per poder governar.

Rellevar un tòtem com Josep Poblet, al-
calde durant gairebé tres dècades i un
pes pesant de Convergència al Camp de
Tarragona, és un repte afegit per a un al-
calde novell?
Ser el relleu d’una persona que ha deixat
tanta empremta a la ciutat, que és esti-
mada i que ha fet una bona feina, et posa
el llistó molt alt, és evident. Per a mi, el
repte és treballar amb la mateixa inten-
sitat que ho feia ell i aconseguir uns ob-
jectius similars als que va aconseguir Jo-
sep Poblet, perquè ha repercutit en una
millora de la qualitat de vida dels ciuta-
dans de Vila-seca.

P
El mandat passat era regidor de Cultura,
Excel·lència i Universitat i president del
Patronat Municipal de Turisme. Per què
creu que el van designar a vostè per ser
el substitut de Poblet?
Suposo que va ser una reflexió que van
fer els meus companys i l’alcalde, i que va
quedar referendada pels militants i sim-
patitzants del partit. Vull pensar que van
creure que soc la millor persona per en-
capçalar aquest projecte. Soc jove i, per
la meva manera de ser, possiblement re-
presento un nou tarannà, la flexibilitat
que requereixen els nous temps.

Representa un trencament respecte a la
manera de fer política que tenia Josep
Poblet?
No, cada persona té la seva personali-
tat. Poblet també era diferent de Joan
Maria Pujals, que va ser un alcalde refe-
rent per a la ciutat. Poblet i jo tenim
maneres de fer diferents, però també
tenim similituds.

Per arribar a alcalde, ha pactat amb el
PSC. Ja li han picat el crostó des de la
direcció del seu partit?
No, a hores d’ara ningú m’ha trucat per
queixar-se de res. Nosaltres sempre hem
defensat que fèiem una candidatura
molt municipalista, i el PSC ha estat un
partit històric, catalanista. Amb ells,
sempre hi ha hagut una bona entesa.
A l’hora de negociar-hi, l’objectiu no ha
estat tant la distribució de les tasques,
sinó tirar endavant un projecte que, en
molts aspectes, compartim. Ens sentim

còmodes treballant amb ells, però també
ens sentiríem còmodes amb Decidim Vi-
la-seca o amb Vila-seca en Comú.

Els ha fet una oferta perquè s’incorporin
al govern?
Sí, perquè hi ha molta feina per fer en
un ajuntament, i calen mans i braços per
poder-la dur a terme. Estic convençut
que si entre tots ho fem de manera cons-
tructiva, ens en sortirem millor. Però
ells, de moment, estan en una fase de fer
oposició constructiva. I ho entenc, per-
què forma part de la dinàmica de cada
partit. No obstant això, pel que he tingut
oportunitat de veure fins ara, també
penso que la seva manera de fer serà pro-
fitosa per al municipi.

Governa en minoria. Les negociacions
per arribar a acords seran les claus del
mandat?
Hi ha una qüestió a la vida que és saber-
se adaptar al que tens, al que toca en ca-

da moment. Ja ho deia Darwin: no sobre-
viu el més fort, sinó qui millor s’adapta.
A nosaltres ens toca construir un projec-
te des de la diversitat. A mi m’agradaria
que els partits que li he dit formessin
part del govern, però ells estan en una
altra posició, estan en una fase en què
volen valorar si els és convenient entrar
a governar.

Ha parlat de Vila-seca en Comú i de
Decidim Vila-seca, però a Ciutadans
no l’ha esmentat.
És que Ciutadans ja va decidir, de mane-
ra bastant efusiva, que formaria part de
l’oposició. Això no vol dir que hi tren-
quem tots els lligams ni que no hi pu-
guem consensuar temes de ciutat, però
és més complicat per molts factors, tant
per part d’ells com per part nostra. Te-
nim opinions diametralment oposades i
l’entesa és més complicada.

Quins objectius s’ha fixat per a aquest

GOVERNAR UN FORTÍ CONVERGENT · Pere Segura
relleva l’històric Josep Poblet a Vila-seca i ho fa gràcies a
un controvertit pacte amb el PSC, després d’haver perdut
la històrica majoria que hi havia tingut Convergència

ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
VILA-SECA

“A Vila-seca
no existeix
una realitat
dual”

ORIOL DURAN
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mandat i quines seran les principals lí-
nies de treball?
Els nostres objectius són molt ambicio-
sos i afecten molts àmbits. L’únic que ga-
rantim és que treballarem de valent i que
dedicarem els propers anys a millorar
Vila-seca, a fer que el municipi s’adapti
als nous reptes que tenen les ciutats.

Això que explica queda molt bé, però jo
li pregunto per coses concretes.
Doncs cap problema, agafi paper i bolígraf
perquè tinc un munt de coses per dir. En
matèria d’acció social, volem implantar
un nou model de benestar social, amb un

programa d’ajudes d’ur-
gència d’una manera in-
tegral. En joventut, volem actuar en ocu-
pació i habitatge. En cultura, la implan-
tació de la Fundació Vila Casas al castell,
i desenvolupar el celler i la biblioteca. I
veure néixer la Casa de la Cultura, entesa
com un espai que doni cabuda a diverses
entitats que necessiten un lloc on reu-
nir-se i no en tenen cap. Volem millorar
equipaments esportius i desenvolupar
una gestió directa, promovent els valors i
el compromís social. Volem adaptar la po-
licia a les noves tecnologies, refermant-
nos en el nostre model policial, que és el

d’una policia de proximitat. En turisme,
volem continuar sent modèlics i definir
un projecte a l’entorn del parc Aquopolis
i de la discoteca Pacha, un projecte que
es converteixi en un referent al nostre
municipi.

Quan s’acaba la concessió de Pacha i de
l’Aquopolis?
El 2021. Cal un projecte amable, d’arqui-
tectura d’avantguarda i que sigui profi-
tós per a la ciutadania.

I del megacomplex d’oci que suposada-
ment ha de desenvolupar Hard Rock en
uns terrenys al costat de Port Aventura,
quina opinió en té?
És un projecte que a hores d’ara està en
mans d’una opció de compra de la Gene-
ralitat per tal de poder-lo vendre, llavors,
al consorci que desenvoluparà l’obra. Des
de l’Ajuntament en fem el seguiment i
entenem que tot continua bé. Nosaltres
pensem que de cara a l’estiu de l’any que
ve haurien de començar les obres.

El juliol del 2017 Hard Rock es va com-
prometre a fer-hi una inversió de 2.000
milions d’euros, però els mesos passen,
les obres no arrenquen i no hi ha gaires
concrecions. Entén que generi dubtes?
La demora genera dubtes des de fora,
però s’està fent una feina immensa,
perquè no només se’n defineixen les
línies gruixudes, sinó també els detalls;
no es vol deixar cap variable a l’atzar.
L’empresa vol tenir garanties en tots
els aspectes.

Vila-seca viu a cavall del model turístic
i la indústria química. És compatible
aquesta cohabitació o genera moltes
friccions?
Que l’hem fet compatible és una realitat.
Vila-seca és un dels municipis més im-
portants de la Costa Daurada i, a més,
conviu amb la indústria de manera ama-
ble. Això vol dir que no hi ha reptes de
millora? Evidentment que n’hi ha, sem-
pre hem d’aspirar a millorar. A Vila-seca
la feina més dura ja ha passat i tinc la
sort que aquesta pedagogia ja s’ha fet.
Aquí s’ha estat molt ferm amb la idea
que determinades activitats no s’havien
de fer perquè trepitjaven línies verme-
lles. La convivència entre el turisme i la
química és un tema que abans podia ge-
nerar tensions, però estic convençut que
avui s’entenen perfectament. Són dos

sectors importants per al territori i han
de generar sinergies entre si. La indús-
tria ha de ser cada cop més neta, perquè
tots som cada cop més exigents, i el tu-
risme ha d’estar basat en el criteri de sos-
tenibilitat i retorn.

Vila-seca té uns 22.000 habitants i el
municipi viu en una realitat dual: el nucli
urbà i el barri de mar, la Pineda. És més
complicat governar un municipi d’aques-
tes característiques?
No és cert que a Vila-seca hi hagi una
realitat dual. Vila-seca té tres nuclis de
població: Vila-seca, la Plana i la Pineda, i
el que sí que existeix al nostre municipi
són les ganes d’enfortir els vincles entre
els nuclis. El que passa aquí no és res es-
trany, tots els pobles de costa van néixer
a l’interior i van acabar generant barris
mariners. Amb el Raval de la Mar, hi ha
una connexió entre l’interior i la platja,
és una artèria molt interessant. I amb
un transport públic eficient, encara serà
més forta aquesta unió. Estem treballant
per fer-ho possible i d’aquí a finals d’any
es posarà en marxa el sistema de bus.

Vila-seca ha estat, tradicionalment, un
fortí per a Convergència i, fins i tot, l’any
1999 va ser el municipi de Catalunya on
CiU va obtenir els millors resultats. Això
s’ha anat difuminant i en les darreres
eleccions vostè va perdre la històrica
majoria i Ciutadans va passar de tres a
cinc regidors. Com ho valora?
Ciutadans guanya pes perquè la situació
política al país és la que és, i Ciutadans
respon a les inquietuds i preocupacions
que té una part de la ciutadania. Però jo
em centro en mi, en la meva tasca i en el
nostre projecte. Això que assenyala ni
em preocupa ni em deixa de preocupar,
perquè prefereixo estar dedicat a allò
que sí que depèn de mi, que és construir
un projecte de ciutat integrador.

Diu que la situació al país “és la que és”.
Josep Poblet es caracteritzava per mos-
trar-se tebi en les reivindicacions sobi-
ranistes del país... Vostè seguirà en la
mateixa línia?
Això de ser “tebi” o “no tebi” no sé ben
bé què vol dir. Jo crec que ell tenia una
posició clara, que podia agradar més o
menys, però que era la seva i s’havia de
respectar. Jo no tinc cap afiliació a cap
partit i si estic en política és perquè em
motiva la meva ciutat. ■

Pere Segura té 37 anys, és enginyer
superior de camins, canals i
ports, i té un postgrau en gestió i
direcció de projectes. Aclarir qui
rellevaria Josep Poblet, guanya-
dor de sis eleccions municipals,
totes amb majoria absoluta, i pre-
sident de la Diputació, va esdeve-
nir una mena de serial en la polí-
tica tarragonina. En saber-se
que ell era l’escollit, Segura de
seguida va negar que el repte
l’intimidés. “La por no serveix
per a res i, si en tingués, no em
presentaria”, va dir. Conscient
que sense l’efecte Poblet
una llista de neoconvergents
quedava a la corda fluixa, Se-
gura va aprofitar la campanya
per deixar una porta oberta a
tota mena de pactes, fins i tot
amb els partits aliats del 155,
com el PSC, vetats expressa-
ment per diverses llistes de Junts
en altres municipis. En l’arbre fa-
miliar de Pere Segura, ja hi ha ar-
rels vinculades a l’alcaldia de Vila-
seca. En concret, el seu besavi,
Jaume Xatruch, va ser alcalde en
temps de la Guerra Civil. En el seu
primer discurs com a alcalde,
Segura s’hi va referir: “Va ser un
exemple de compromís i responsa-
bilitat al davant de les dificultats.”

Un alcalde jove i
amb llegat polític
i familiar
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El catalanisme ha estat sempre ferma-
ment europeista, no pels moments ac-
tuals –tan mediocres– que viu la UE
hem de deixar de banda, menysprear
o fins i tot oblidar l’herència rebuda i
ser deslleials a un fet fonamental, el
nostre ADN europeu. Des de l’any 800
amb Carlemany que som Europa, que
ningú oblidi que Catalunya és d’origen
franc, que d’aquest fet històric incon-
testable provenen moltes de les carac-
terístiques, virtuts i defectes, que han
definit el nostre país fins arribar al
present.

No hem d’oblidar un context interna-
cional que es produeix en tots els movi-
ments d’emancipació nacional. La força
prové de l’interior, del propi país, de la
gent, però el context internacional mai
deixa de ser-hi present. No per una con-
creta actuació directa, que en el nostre
cas no hi serà, sinó pel ressò social i polí-
tic que crea en l’opinió pública nacional,
estatal i internacional.

Seguim els passos que van fer els pa-
ïsos sotmesos a partir de 1492 en l’arri-
bada de Castella a l’Amèrica Llatina.
Dins el context de les guerres napoleòni-
ques i la supremacia a Europa i el món
entre Anglaterra i França a partir de
1808 i fins 1824, la via per a la indepen-
dència va ser la de les armes. Ambdós
països i les altres potències del moment

hi tenien uns interessos absoluts. Però
no hi van intervenir directament. Les re-
públiques llatinoamericanes se’n van
sortir per si mateixes. Les victòries, tra-
ïcions, avenços o fracassos van marcar
finalment una derrota de l’imperi espa-
nyol tan violenta i brutal que encara avui
dia és un dels motius que expliquen com
amb poca informació l’Amèrica Llatina
escolta amb interès i simpatia la causa
catalana.

És clar que el 1898 l’ajut dels Estats
Units a Cuba, Puerto Rico i les Filipines
va ser fonamental, però la força bàsica
era al si dels pobles que volien treure’s
del damunt el jou espanyol, tan arcaic
i espoliador. El mateix esperit que al

llarg del segle XX van tenir el Marroc,
Guinea o el cas vergonyós, un més, amb
el Sàhara.

Abans, la llibertat era el fruit sagnant
de la força de les armes, ara és el pes de
les urnes i els vots. Aquí és on entra la
UE, més enllà que, ara com ara, sigui poc
més que un mercat o que els actuals diri-
gents hagin fet del somni europeu un
club privat d’estats que va en contra de
l’ideal de l’Europa dels pobles i les na-
cions. Hem entrat en el camp de la políti-
ca, i en política tot canvia amb l’evolució
del nombre de vots. La força, doncs, està
en el pes determinant, majoritari, de l’in-
dependentisme. Un subjecte polític que
ha arribat per ser-hi sempre més, un

conjunt electoral democràtic que només
es pot obviar des de la manca de cons-
ciència democràtica, anant contra el
progrés, contra la lliure voluntat de la
gent o per la força reaccionària del secta-
risme ideològic propi dels unitarismes
excloents.

L’europeisme que ens caracteritza ha
de superar l’accidentalisme polític dels
actuals dirigents europeus. L’objectiu és
clar: ser a la UE per fer-la millor, per po-
tenciar la democràcia, per respectar el
que diu la Constitució de la UE, el dret
de les minories nacionals a decidir el seu
futur. Qualsevol altra actitud és errònia.
L’independentisme majoritari a les elec-
cions més diverses és continuat. No ens

deixem enganyar per sumes on els par-
tits unitaristes barregen conceptes con-
traris perquè els doni un resultat d’acord
amb els seus interessos. Les darreres
eleccions municipals i les nacionals par-
len d’una suma majoritària malgrat tots
els més variats conceptes contradictoris.
La prova és meridiana; si no fóssim ma-
joria no tindrien cap problema amb tan-
car-nos la boca per una altra generació.

Tot parteix d’un fet, la força de la
gent, la voluntat de construir una socie-
tat més justa i lliure, més social i solidà-
ria. Fet que només és possible sent a Eu-
ropa com a ens propi, no en mans d’uns
governants repressors, carcellers i temo-
rosos de donar la veu als catalans.

J.M. Solé i Sabaté
Catedràtic i historiador

Manifestació sobiranista a Brussel·les el desembre del 2017 ■ ANC

El meu país

Tanmateix
europeistes

“L’objectiu és ser
a la UE per fer-la
millor, potenciar la
democràcia i
respectar el que diu
la Constitució de la
UE, el dret de les
minories nacionals a
decidir el seu futur
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