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La vinyeta

Andreu Pujol

Fer

De Gibraltar
estant

D

es d’un hotel de
Gibraltar, una mica tronat però amb el
cert encant d’una britishness de dècades
enrere, escric aquesta
columna. És el segon cop que trepitjo
aquest territori britànic d’ultramar i,
com la primera vegada, he quedat sacsejat per la seva capacitat per construir, a partir d’un gresol de cultures,
una voluntat de ser. S’hi mesclen anglesos, andalusos, maltesos, genovesos, jueus i marroquins, tots ells gibraltarenys, amb una forta consciència
col·lectiva basada en la convivència
present i futura. No els és ni els ha estat gens senzill. D’una banda, les constants barrabassades espanyoles, amb
els històrics setges, el tancament franquista de la frontera i les ocurrències
dels successius ministres d’Afers Exteriors. De l’altra, la pertinença a un imperi davant del qual, de tant en tant,
els ha calgut defensar la pròpia llibertat de decisió.
Ara els gibraltarenys defensen amb
zel el seu autogovern, havent-se inde-

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Diuen, però, que cada cop
que se senten maltractats
per Espanya els gibraltarenys
allarguen cent anys més la
voluntat de ser britànics
penditzat econòmicament del Ministeri de Defensa britànic i aspirant a viure
en pau amb el veí del nord. Per bé que
a Londres han entès que allò més raonable sempre serà el que vulguin els
mateixos habitants del penyal, de tant
en tant a Madrid algú es lleva amb ganes de gresca, atiant polèmiques interessades amb el suport d’una premsa
servil i provocant llargues cues a la
frontera amb un ús pervers de les forces de seguretat. Fa dos anys enrere,
quan vaig venir-hi per primera volta, el
fantasma del Brexit es veia lluny, tot i
que ja s’havia pres la decisió en referèndum. Encara que els gibraltarenys
van votar en més d’un 95% per l’opció
de romandre a la UE, no van fer-ho així
la majoria d’aquells amb qui comparteixen passaport. Ara la seva principal
incertesa gira al voltant de què farà el
veí espanyol: si aprofitarà l’oportunitat
per tocar més la pera o si discorrerà
tot civilitzadament. Diuen, però, que
cada cop que se senten maltractats
per Espanya els gibraltarenys allarguen cent anys més la voluntat de ser
britànics.

L’obra d’un mestre

E

l 28 d’agost faig anys, i aquest
dia del 1990 em vaig regalar Set
de mal al cine Alexis de Barcelona. Sempre procuro ser present on hi
ha Orson Welles. Érem tres a la sessió
de tarda. Quan els llums s’apagaven va
entrar José Luis Guarner, el crític de
La Vanguardia. Ho va fer palpant les
parets i les butaques amb les dues
mans. En aquell moment Guarner tenia severs problemes de visió. Tornarse cec ha de ser la tragèdia dels aficionats al cine. Guarner va encunyar una
frase famosa. Quan esperava més
d’una pel·lícula d’un director acreditat
deia: “No és una obra mestra, però és
l’obra d’un mestre.” Set de mal es ressent de la deixadesa d’Orson Welles,
que es cansava de tot i deixava les coses a mig embastar perquè després
vinguessin els productors a alterar-li
els productes. Si per aquest motiu no
és una obra mestra s’hi acosta molt i
en tot cas és l’obra d’un mestre. El personatge positiu és el policia que interpreta Charlton Heston. El negatiu, el
també policia Quinian encarnat per
Welles: brut, corrupte, assassí. Però
Welles, deixeble de Shakespeare, no

“
‹El tercer home›
explica com la
guerra extreu el
pitjor dels millors

havia vingut per dir-nos que el món es
divideix en bons i dolents. El pulcre
Heston no en toca de més altes i en
canvi el gat vell Quinian, enamoradís,
sentimental i amb una vida tràgica al
darrere, és qui desentranya l’enigma
policial plantejat. Ai, si paréssim més
atenció a Orson Welles, a Shakespeare, a tots els que han penetrat en l’ànima dels homes... Ara, que potser revisarien conceptes, amb les últimes manifestacions del mal absolut
Aquest 28 d’agost, el regal d’aniversari ha vingut de la televisió espanyola. Va emetre El tercer home. És de Carol Reed, però hi ha la mà de Welles,

que hi surt només cinc minuts per imposar la seva personalitat i un parell
de frases cèlebres. La que diu que la
turbulenta Roma dels Borja va donar
Leonardo i Miquel Àngel i, en canvi, la
germanor suïssa només ha produït el
rellotge de cucut és seva. Harry Lime,
interpretat per Welles, és un criminal
menyspreable. Però és també, o havia
estat, l’amic de Joseph Cotten, un bonifaci, i l’amant d’Alida Valli. Per ells
sabem que abans havia estat una bona
persona. Abans de què? Abans de la
guerra, que ho contamina tot i extreu
de molts el pitjor d’ells mateixos.
Orson Welles va dirigir Set de mal
per la insistència de Charlton Heston.
Aquest actor va presidir l’associació
americana que defensa la possessió
d’armes. El director i activista Michael
Moore el va anar a entrevistar a casa
seva per a un reportatge contrari a
l’arsenal domèstic. Heston, tot i que
llavors ja repapiejava una mica, el va
rebre davant un cartell enorme de Set
de mal. Com volent dir: puc ser el mal
bitxo que vostè diu, però sense mi no
hi hauria hagut una obra mestra o
l’obra d’un mestre.
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EDITORIAL

A la tres

Decisió
compromesa
a Londres

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

L’oportunitat

H

o deia ahir la presidenta de
l’ANC, Elisenda Paluzie, en una
entrevista a Catalunya Ràdio:
“Es tracta de recuperar la iniciativa i
tornar a ser propositius, malgrat la repressió.” Té raó. Som en un moment
en què el moviment independentista,
pel que sigui, però sobretot per la repressió rebuda (a vegades tendim a
culpar-ne només les picabaralles polítiques, sense tenir en compte que la
repressió hi té molt a veure), ha perdut la iniciativa. I el cert és que l’havia
dut molt temps. El 9-N del 2014 el govern Mas va ser capaç de dur la iniciativa amb un “procés participatiu” que
el govern espanyol no se’l va creure
fins que el va tenir a sobre. I el govern
Puigdemont va fer el mateix el 2017,
celebrant un referèndum pel qual es
van fer servir unes urnes que van aparèixer d’un dia per l’altre sense que
milers i milers de policies les veiessin
venir. La iniciativa era en aquest cos-

“
Aquesta Diada
no serà només una
gran manifestació;
ha de ser l’ocasió
per recuperar la
iniciativa perduda
tat i hi havia un objectiu comú, probablement les dues coses que ara trobem
a faltar. Catalunya decidia, Espanya
reaccionava. I ara, si s’hi fixen, estem
tots pendents de què passarà amb la
sentència de l’1-O, si hi haurà govern a
Espanya o si ens pagaran les bestretes. L’acció és a Espanya; la reacció, a
Catalunya. Té raó Paluzie quan diu
que la Diada d’aquest any és una gran
oportunitat; perquè és l’ocasió de re-

De reüll
Marta Monedero

Les cares de la notícia
PERIODISTA

Albert Segura

Galàxies o
Harry Potter?

Valor emergent a la ràdio

L

a saga de La guerra de les galàxies s’acosta al final.
De l’aventura que George Lucas iniciava el 1977 se
n’estrenarà l’últim episodi al desembre: L’ascens de
Skywalker. Es preveu que faci una caixa de traca gràcies
al talent de J.J. Abrams. Qui no ha fet mai referència a la
frase “que la força t’acompanyi”? És tan cèlebre que
fins i tot un regidor la utilitzava per desitjar sort quan
casava una parella. I què me’n diuen, del cantó fosc?
Tants referents demanen posar-hi un punt final, com a
mínim temporal, perquè ningú mataria una màquina de
fer diners de dimensió sideral. No
Entre Luke
ens enganyem: les galàxies
Skywalker i el tornaran a mitjà termini. Però,
d’alguna manera, amb aquesta
mag de
entrega es tanca un cercle.
Hogwarts hi Podrem veure per darrera vegada
ha un salt
Carrie Fisher, desapareguda el
generacional 2016, amb material descartat
d’anteriors rodatges, tot i que no la
rellevarà cap altra actriu. Potser perquè la princesa Leia
forma part de l’imaginari col·lectiu d’una generació. Un
referent tan universal com ho és la cicatriu de Harry
Potter per als menors de 30 anys, que han crescut
llegint les set novel·les de la saga literària sobre el mag
de Hogwarts i n’han vist totes les versions
cinematogràfiques. Les nenes d’avui ja no admiren el
valor i la intel·ligència de Leia sinó d’Hermione Granger.
I és meravellós. Els herois i les heroïnes canvien de nom,
però Hollywood continua alimentant la màgia dels
somnis en aquest temps daurat per a les sèries.

cuperar la iniciativa. Que enyorem
aquelles diades en què hi anàvem
amb un somriure d’orella a orella i ens
agafàvem de les mans de nord a sud
del país? I tant! El bany de realitat ha
estat molt dur. No només perquè l’endemà de l’1-O ens vam adonar que
l’Estat no volia dialogar (ingenus de
nosaltres, potser sí) sinó perquè ara
sabem que, a més, és venjatiu i repressor. I és per això, perquè hi ha gent a
l’exili i a la presó, que es faria molt estrany que enguany ens fes mandra
anar a la Diada. Hi tenim dret, a deixar de defensar allò que defensàvem
sabent el preu que n’hem pagat? I, és
clar, hi tenen dret, els partits polítics,
a no posar-se d’acord amb un objectiu
comú, amb un 9-N, un 1-O o el que hagi de ser ara? A mi em sembla que no. I
que per això la Diada ha de ser una
manera de prendre la iniciativa. Si no,
serà difícil que ho fem quan arribi la
sentència de l’1-O.

-+=

El Matí de Catalunya Ràdio conclou la temporada
d’estiu, on ha destacat la magnífica presentació i
conducció del periodista Albert Segura. L’emissora pública que dirigeix Saül Gordillo enceta dilluns
nova temporada amb la tornada de Mònica Terribas al matinal i una graella amb força novetats.
PRIMER MINISTRE D’ITÀLIA

Giuseppe Conte

Es manté i venç a Salvini

-+=

L’acord entre el Moviment 5 Estrelles i el Partit Demòcrata permet a Conte continuar al davant del
govern italià i desbarata la irresponsable operació
de Salvini per forçar eleccions. El M5E es va equivocar pactant amb la ultradreta racista, però ara
corregeix l’error i la Lliga quedarà fora del govern.
VICEPRESIDENTA DEL GOVERN ESPANYOL

Carmen Calvo

Fal·làcia amb l’‘Open Arms’

-+=

La vicepresidenta espanyola va fer tot un exercici
de cinisme ahir al Congrés defensant l’actuació
de l’executiu en la crisi migratòria al Mediterrani
després del seu lamentable paper. I, a més, en va
responsabilitzar l’Open Arms assegurant que no
havia demanat l’accés a cap port de l’Estat.

La decisió del primer ministre britànic, Boris Johnson,
de tancar el Parlament britànic fins
al 14 d’octubre, només quinze dies
abans de la data prevista per al
‘Brexit’, és una mostra clara de la
ferma voluntat del dirigent polític
de fer efectiu el resultat del referèndum de fa tres anys. Un resultat que
no va ser homogeni a tot el Regne
Unit, amb Escòcia i Irlanda del Nord
clarament favorables a romandre a
la UE i que no satisfà tampoc bona
part de l’actual Cambra dels Comuns. La maniobra deJohnson té
un objectiu ben definit: sense el
Parlament posant traves al ‘Brexit’
–tal com va passar amb l’anterior
primera ministra, Theresa May–, el
govern l’hauria de poder materialitzar sense problemes el 30 d’octubre. Johnson ha aprofitat una norma legal que permet tancar la cambra, però la mesura, en un estat de
gran tradició parlamentària com el
britànic, ha estat molt mal rebuda
per l’opinió pública, per l’ala més
europeista del partit conservador i,
naturalment, per l’oposició laboralista i els nacionalistes escocesos i
irlandesos. I no els falta raó a tots
plegats, perquè el que no pot fer
Johnson, malgrat tenir tota la legitimitat en voler aplicar la voluntat del
poble en el referèndum, és obviar el
Parlament, on aquesta voluntat
també s’expressa en cadascuna de
les sessions.
A hores d’ara, però, ni el futur
més imminent continua sense estar aclarit. Ni de bon tros. D’una
banda, perquè els parlamentaris
tindran un breu termini a l’octubre
per intentar aturar el primer ministre, i de l’altra, perquè no es descartable de cap manera una moció de
censura que faci caure Johnson.
Mentrestant, a Escòcia, on ja titllen
el primer ministre de dictador, adverteixen que el ‘Brexit’ dur aplana
el camí cap a un segon referèndum.
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Contra el llaç groc
Ciutadans intensifica el
rebuig al símbol dels llaços
grocs i reclama que
l’administració els retiri del
carrer.

Full de ruta

20
anys

Comunicat d’ETA
El govern del Partit Popular
vincula el darrer comunicat de
la banda ETA a un fracàs de
l’estratègia política del pacte
de Lizarra

Abel Mariné. Professor emèrit de nutrició i bromatologia. Campus de l’Alimentació. UB

Resistència

F

anys

Rajoy acusa Zapatero de ser
una màquina de malgastar.
Promet que mai no tindrà una
vicepresidenta que ordeni a la
fiscalia perseguir els adversaris.

Tribuna

Imma Merino

a pocs dies va morir, als 93 anys,
Andrés Alwyn, advocat i polític xilè
que va ser un dels tretze militants del
Partit Demòcrata Cristià que van signar una declaració en contra del cop
d’estat d’Augusto Pinochet dos dies
després, el 13 de setembre del 1973,
que aquest fos executat. Ho va fer
mentre que els dirigents del partit (entre els quals el seu germà, Patricio Alwyn, anys després president de la República de Xile un cop van celebrar-se
les eleccions posteriors al plebiscit del
no a Pinochet) van consentir-ho, si no
van donar-li un suport explícit. Durant
la dictadura militar, va mantenir-hi una
oposició ferma lluitant pels drets humans aniquilats al seu país, intercedint
a favor dels presos polítics, reclamant
el dret al retorn dels exiliats. No va deixar de lluitar quan, mantenint-se Pinochet com a cap de les forces armades
xilenes, amb la reinstauració del sistema democràtic al país es va intentar
imposar la llei del “punt final” que suposava la impunitat dels criminals que,
torturant i assassinant, van treballar
per la dictadura.
He trobat el nom d’Andrés Alwyn a
Santiago-París: El vuelo de la memòria,
un llibre amb les veus de Mónica Echeverría i Carmen Castillo (mare i filla) alternant-se en el relat de la seva vida lligada a les circumstàncies històriques.
L’estava llegint abans d’escriure aquest
text, i també hi he trobat una acció que
m’ha commogut especialment i que va
tenir lloc el 29 d’agost de 1988, just fa
31 anys. Unes seixanta dones, pertanyents al moviment Mujeres por la Vida, van caminar pel centre de Santiago
duent unes figures de Plumavit (material plàstic espumós) pintades de negre amb el nom d’un desaparegut,
d’un pres o d’un exiliat. Mónica Echeverría explica que va crear-se el silenci
als carrers i que fins i tot la policia en
principi no va reaccionar, potser desconcertada davant d’una forma de denúncia inesperada.
Després hi va haver bombes lacrimògenes i mànegues d’aigua per dispersar. Tot fugint, les dones van deixar
les figures recolzades en parets i arbres. La resposta dels carrabiners:
“Entierran sus metralletas en las imágenes, las patean en el suelo, se las llevan en sus furgones.” Malgrat això, algunes van restar-hi unes hores com a
símbol de la barbàrie. Alguna cosa
d’aquest esperit, en contra de l’oblit de
les víctimes, va restar i perseverar: no
deu ser per res que, amb tots els peròs, a Xile s’han arribat a jutjar i condemnar criminals de la dictadura.
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Atac a Zapatero

‘Brexit’ i alimentació

P

er a la Unió Europea, i sobretot
per al Regne Unit, les conseqüències econòmiques i socials
del Brexit són objecte de debat, no gaire serè. Segurament que no hi guanyarà ningú, en un tema en què sembla dominar més l’estómac que el cervell.
Aquí les qüestions “digestives” no són
simplement metafòriques, perquè els
aliments i l’alimentació dels ciutadans
de la Gran Bretanya, i fins tot la recerca
en aquest camp, poden patir conseqüències negatives. La qualitat, el preu
i la disponibilitat del menjar són clau
en la vida de la ciutadania i depenen de
molts factors. De fet, els aliments i la
nutrició són el primer sector laboral de
la Unió Europea i del Regne Unit. Un
Brexit sense acord, que sembla el més
probable, influiria negativament en
aquestes qüestions.
inclosa la indústria
alimentària, estan preocupats per la
inflació, l’augment de preus i l’eventual
escassetat d’alguns aliments. No oblidem que la Gran Bretanya té relativament poca superfície per la seva eleva-

DIVERSOS ÀMBITS,

da població, i necessita importar menjar. Per unes circumstàncies concretes
de la Costa d’Ivori i Ghana, quedarà
molt afectat el preu del cacau. No és un
article de primera necessitat, però els
britànics no estaran gens contents si
s’encareixen la xocolata i els seus derivats. Més important és la possible escassetat i augment de preu de fruita i
hortalisses, i ja han sortit informacions alarmistes de les repercussions
negatives per a la salut (càncer, trastorns cardiovasculars) si es produeix el
descens del seu consum.
també
està preocupada per l’eventual minva
del seu mercat més important. En canvi, els partidaris dels aliments transgènics estan més contents perquè Boris
Johnson s’hi ha mostrat a favor, cosa
que no tots els britànics veuen bé, però
sí els grans productors nord-americans
d’aquests aliments.

LA INDÚSTRIA CÀRNIA BRITÀNICA

com a
quasi tots els països del món, rics i pobres. Precisament hi ha en curs, com

L’OBESITAT AFECTA AL REGNE UNIT,

arreu, diverses polítiques dirigides a
millorar l’alimentació de la infància,
l’etiquetatge i la reformulació d’aliments, i el govern anterior estava considerant estendre a les begudes làcties,
que porten força sucre, els impostos de
les begudes ensucrades. I tenint en
compte que Johnson ja no hauria de seguir l’estricta legislació europea –sobre
la qual tampoc podria influir–, també
preocupen, sobretot als professionals
sanitaris, les seves manifestacions
contra un “estat mainadera” i la seva
voluntat de revisar aquest tipus de taxes (també sobre la sal i els greixos),
que considera poc eficaces i que afecten sobretot els més pobres.
és el de la recerca
en general. Els fons europeus en aquest
àmbit són importants, i el Regne Unit,
amb un alt nivell en universitats i centres de recerca, els perdrà si hi ha un
Brexit “dur”. A això es referia la revista
Science aquest agost, que no confia gaire en el coneixement de Boris Johnson
del món científic ni en la seva capacitat
d’afrontar la situació.

UN ALTRE PROBLEMA

El lector escriu

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

Indefensió
absoluta davant
d’uns llogaters
b Tenim lleis que protegeixen
els llogaters però, en canvi,
deixen els propietaris desarmats davant els abusos dels
inquilins. Dic això pel cas viscut per la meva mare, que ha
tingut la residència familiar
d’estiu llogada a una parella
els últims quatre anys. I quan
han marxat, han deixat la casa
bruta fins a fer fàstic, amb
mobles, làmpades i finestres
trencades, parets amb forats... No entenc aquest sistema legal que protegeix el culpable i deixa la víctima sense
cap opció de defensa. Igual
que bancs, asseguradores i altres entitats treballen amb registres de morosos, s’hauria
d’establir una llista negra de
llogaters “indesitjables” pel
seu comportament incívic,
més enllà de la seva solvència.
SANDRA GAVILÁN CAMPS
Barcelona

Oda a la sang

pau. Una oda –i un odi– a la
sang.

b Victoregeu la seva “audàcia” en dissoldre’s. Us congratuleu que els presos s’apropin
a les respectives famílies per a
rebre l’amor que tant han menyspreat. Aplaudiu la reducció
de les penes, malgrat que això
no minvi la pena de les víctimes. Celebreu els homenatges ordits pels companys de
causa i els encimbelleu com a
herois d’una rebel·lia sense
causa. Enaltiu els “danys collaterals”: cossos desmembrats, ànimes segrestades,
ments extorquides, esperances esquinçades, projectes robats... Els feliciteu, també, per
tanta discòrdia estesa, tant
d’odi escampat, tanta metzina
escopida, tant de cinisme escenificat, tanta quotidianitat
alterada... Us enorgulliu, en fi,
dels “diàlegs” capciosos, dels
discursos encaputxats, de les
treves farsa; dels penediments calculats... Sí, aquesta
és la vostra “contribució” a la

ÓSCAR PUJOL ESCANERO
Badalona (Barcelonès)

Més sobre
la Diada
b Ineluctablement aquestes
vacances d’agost hem parlat
sobre la propera Diada i hem
discutit què fer. Portem arrossegant algunes edicions en
què multitudinàriament seguim, amb el cor a la mà, les
propostes de l’Assemblea. Celebrem la Diada recordant i
somniant un futur de llibertat.
Aquests últims anys amb la
mirada a l’exterior perquè
l’objectiu era demostrar al
món que la majoria de catalans volem decidir el nostre
futur. Aquest any, però, quin
és l’objectiu? Arribem desgastats, amb presos polítics, exiliats i amb estratègies polítiques que alguns sectors sobiranistes no acabem d’entendre. A les xarxes socials hem

vist alguna picabaralla lamentable. ERC no ha entomat bé
algunes crítiques, hi ha sectors destrempats, i si ha quedat clar que l’estratègia no ha
funcionat, ara temem que
l’objectiu tampoc estigui clar.
Espanya ha jugat les seves
cartes i creu que ha guanyat.
Si més no, un dels seus objectius era dividir-nos, atemorirnos i desanimar-nos. Personalment crec que aquest 11 de
setembre ha de servir per
combatre això, per bastir
ponts, segellar acords, dibuixar camins i fer un pas ferm
cap endavant. Sé que aquesta
Diada no serà l’última que viurem com a súbdits d’Espanya,
però espero que sigui l’última
que visquem desorientats. I
quan diguin que l’odi a Espanya ens encega i no ens portarà enlloc, respirem, reflexionem, i demostrem que no és
odi, és menyspreu.
LLUÍS FELIU I ROÉ
Sant Cugat del Vallès
(Vallès Occidental)
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La frase del dia

“Les meves pel·lícules demostraven que la democràcia
espanyola era real”
Pedro Almodóvar, DIRECTOR DE CINE

Tribuna

De set en set

Ser dona a Teheran

Resistents

Josep Maria Casasús

Agustí Colomines i Companys

E

mmanuel Macron va incendiar la
cimera del G7 pels focs a l’Amazònia. El president francès, amfitrió de la cita dels set països més rics
del món, va manifestar que França no
donaria suport a l’acord de lliure comerç entre Mercosur i la UE, ja que el
Brasil no respecta els seus compromisos de protecció de la selva amazònica.
Jair Bolsonaro, el populista president
brasiler, va tenir una reacció de manual. Va acusar Macron de tenir una
“mentalitat colonialista” i a continuació es va burlar de la diferència d’edat
entre el president francès i la seva dona, que és de 24 anys, mentre que Bolsonaro està casat amb una dona 27
anys menor que ell. L’edat de les dones
–motiu d’enveja del francès segons el
brasiler– barrejada amb el colonialisme, el gran anatema. Aquest va ser el
mateix argument que va fer servir Hamid Dabashi, un professor de la Universitat de Colúmbia d’origen iranià,
un notori antisemita que compara l’ascens de l’islamisme amb la teoria de
l’alliberament, quan el 2003 Azar Nafisi va publicar Reading Lolita in Tehran (traducció en castellà del 2011),
un llibre autobiogràfic d’aquesta professora de literatura, també iraniana,
que el 1995 va ser expulsada de la Universitat perquè es va negar a posar-se el
mocador al cap. El llibre és, en aquest
sentit, un mosaic de l’evolució integrista del règim iranià després de les expectatives creades per la revolució dels
aiatol·làs de 1979.

LLEGIR NABOKOV o Henry James o Scott

Fitzgerald o Jane Austen es va convertir en un exercici privat, que Nafisi va
compartir amb set alumnes, i en un festival de la llibertat oculta que els servia
de refugi contra la intransigència del
cada vegada més influent integrisme
islamista dels ulemes. Els autors triats
per descriure la involució del règim al
qual Nafisi havia donat suport inicial-

Sísif
Jordi
Soler

ment i la llengua amb la qual va escriure el llibre, l’anglès, van servir d’excusa
perquè Dabashi s’abraonés contra la
seva compatriota. Li va dir de tot. I, curiosament, va acusar-la de conservadora. Qui pot tenir el fetge d’encolomar a
algú altre la llufa que penja d’ell mateix? Dabashi és d’aquells intel·lectuals
que creuen que l’agressivitat és el millor argument i l’estirabot un recurs
dialèctic per desacreditar l’oponent.
Com que defensa el règim de Teheran
des de posicions suposadament d’esquerres, Dabashi es va atrevir a comparar Nafisi amb Lynndie England, la soldat estatunidenca que va ser condemnada per abusar dels presoners iraquians a Abu Ghraib. No és el primer ni
l’únic intel·lectual, iranià o no, que es
posa al costat dels clergues que governen l’Iran amb mà de ferro. Al capdavall, el Partit Comunista Iranià va participar molt activament en els fets de
1979 i els comunistes i els ulemes conservadors van competir per dominar el
parlament, l’exèrcit i les universitats,
al principi pacíficament, però després
ho farien amb les armes quan la guerra
esclatà a l’oest del país. Llavors tot va
canviar, però la cantarella encara se
sent, i ara hi ha una jove generació que

“
A tot el món la
dona està
discriminada, però a
l’Iran –i en altres
estats islàmics–
encara més

adopta el discurs de l’alemany Jürgen
Habermas per donar un respir al règim. O més ben dit, per trobar una sortida al “govern dels ulemes” amb el famós “patriotisme constitucional”.
NAFISI VA SER EXPULSADA de la Universi-

tat el 1995 i el 1997 es va exiliar als
EUA. El buit havia substituït la primerenca il·lusió per la revolució que
l’havia empès a tornar a Teheran per
fer-hi classes. La pressió de l’islamisme
contra les dones va ser intolerable de
bon començament. Ser dona al món és
un risc –les dones són violades, els homes no–, però ser-ho en els països on la
intolerància religiosa és una doctrina
d’estat deu ser angoixant. El relativisme en aquesta qüestió és un pecat imperdonable. A tot el món la dona està
discriminada, però a l’Iran –i en altres
estats islàmics– encara més. La lapidació per adulteri és una pràctica habitual i les fuetades un costum medieval
en vigor. Al mes de març d’enguany,
l’advocada i defensora dels drets humans Nasrin Sotoudeh va ser condemnada a presó per haver representat legalment una dona arrestada per no
portar el mocador al cap en públic, cosa
que les autoritats iranianes consideren
“propaganda contra el sistema”.
Aquesta setmana, tres activistes més
—Monireh Arabshahi, Yasaman Aryani i Mojgan Keshavarz— han estat condemnades a 55 anys de presó amb el
mateix argument. L’eix del mal hauria
de ser això i no tan sols l’amenaça nuclear. I entretant, Macron es “preocupa” per l’Amazònia i fa la farina blana a
Hassan Rouhani, el president de l’Iran,
per crear les “condicions” per a una trobada amb Donald Trump, que continua
tan de punta amb els iranians com Jimmy Carter ho estava el 1979. Els drets
humans sempre surten damnificats de
les relacions internacionals. I els drets
de les dones es tornen invisibles, també
a Biarritz.

E

l llibre en català
ha estat sempre
un baluard de resistència pacífica,
amable i culta de la
nació. D’avui en vuit
obriran a Barcelona la 37a Setmana del Llibre en Català. La resistència cívica i cultural no ens fa més
poderosos que els altres, però sí
més feliços i més nets de consciència. Ens ho envegen des de la
mirada fosca dels mesquins, i per
això no ens deixen viure lliures.
M’han arribat aquest estiu dos llibres que condensen el valor ètic
de la resistència enfortida per la
cultura. Un és del professor Josep
Maria Figueres, investigador tenaç
de la història de la premsa, excavador infatigable dels fons periodístics. En l’obra Resistència (Ed. Base) ens ofereix tresors documentals sobre l’abast de la censura i la
repressió, extrets de la fondària de
les hemeroteques. En l’altre llibre,
titulat Art i cultura de postguerra.
Barcelona 1939-1962 (Ed. Àmbit),
dotze experts descriuen els esforços sistemàtics del franquisme per
castellanitzar la cultura en totes
les seves expressions. Esforços
inútils. Sota les dictadures, com
sota democràcies jacobines, la cultura individual compartida és una
fortalesa moral inexpugnable. Jordi Amat i Marc Gil Garrusta encapçalen el seu capítol amb un frase
de Guimerà: “La llengua i la història són els botins més preuats a
l’hora de sotmetre un poble.” És bo
recordar-ho per tal d’envigorir
ànims defallits davant escomeses
supremacistes. Si la llengua és el
botí més cobejat, els llibres són el
seu baluard, fonamentat en lectors
que el consoliden.
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Un final
d’estiu
complicat en
el transport

Les vagues d’Iberia,
Ryanair i el personal
de seguretat al Prat
i les aturades de
Renfe convergeixen

El PDeCAT
decideix cap
on va el seu
futur

Engegarà un debat
sobre com ha de
ser el partit i la
seva relació amb
la Crida

Sánchez deixa pels volts de la
Diada la cita amb ERC i JxCat
CALMA · Deixa passar set dies i fixa la cita amb Iglesias i la del PSOE amb Rufián i Borràs a partir del 9 de
setembre tot i la data límit del 23 per ser investit ACTE · Presentarà dimarts un pla de 300 mesures per
governar en solitari PAS · Iglesias acceptaria l’oferta del juliol si s’hi incloguessin les polítiques actives
David Portabella
MADRID

Rufián: “Tota l’esquerra la palmarà si es va a eleccions”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’advertiment que va fer el
republicà Gabriel Rufián el
25 de juliol al Congrés –“el
setembre ens ho complica
tot a tots”– no només no
ha posat en alerta el president espanyol sobre el risc
de no ser investit, sinó que
Pedro Sánchez desplega
una agenda tan assossegada que propicia que la Diada interfereixi en l’intent
final d’evitar la repetició
de les eleccions el 10 de novembre. Després d’haver
congelat tots els ponts
amb els partits des de la fallida investidura del 25 de
juliol i d’haver-se refugiat
en reunions amb col·lectius que no tenen cap diputat al Congrés, la intenció
de Sánchez és deixar la cita clau amb Pablo Iglesias i
la
d’Adriana
Lastra
(PSOE) amb ERC i JxCat
fins a partir de la setmana
del 9 de setembre, en plena
efervescència per la Diada
i a només deu dies del 23
de setembre, que és la data
límit per a la dissolució automàtica de les Corts.
Mentre que Iglesias l’insta
a recuperar l’oferta del juliol per bastir una coalició,
el que Sánchez sí que farà
la setmana que ve és un acte de presentació de les
300 mesures d’un programa pensat per a un govern
en solitari del PSOE.
En el seu camí per forjar
una investidura, Sánchez
havia utilitzat el calendari
polític català i el procés
com a repel·lent d’Unides
Podem per defugir, durant
els vuitanta-cinc dies posteriors a les eleccions del
28 d’abril, una negociació
que obrís a Iglesias la porta

El mateix matí del 25 de juliol
en què Pedro Sánchez i Pablo
Iglesias airejaven el divorci
que frustraria la investidura,
el portaveu republicà Gabriel
Rufián va adreçar un prec al
president espanyol i al líder
d’Unides Podem: “Deixin de
fer filtracions, deixin de fer
piulades a Twitter, ens neguem a dir que això està trencat. Que l’esquerra tingui responsabilitat.” Ha passat un
mes i Rufián, en el retorn al
Congrés, els fa un nou avís als
dos: “Tota l’esquerra la palmarà si anem a eleccions.”

Mentre Sánchez i Iglesias
van consagrar la sessió del 25
de juliol a airejar retrets, el
portaveu d’ERC, implicat en
una mediació in extremis que
no va prosperar, els va fer un
triple cop de consciència: els
va dir que en el seu cas les
dretes “ja haurien pactat fins
i tot els sobresous”, els va fer
alçar la vista per veure com
Montse Bassa seia a l’escó i
fa política tenint la germana a
la presó i els va regalar Contes des de la presó, escrit per
Oriol Junqueras pensant en
els seus fills, Lluc i Joana.

A la porta de l’hemicicle
del Congrés abans del ple de
la crisi de l’Open Arms, Rufián
va avisar ahir que “ha passat
un mes i estan amb els mateixos discursos i la gent cada
cop està mes cansada i vol
que els polítics facin política”.
“Pablo Casado, Albert Rivera
i Santiago Abascal ens estan
aplaudint amb les orelles i el
fet que l’esquerra no sigui capaç de posar-se d’acord és
una enorme irresponsabilitat.
L’únic obstacle que Abascal
sigui ministre som nosaltres”,
va advertir Rufián. ■

a ser ministre. En una entrevista a La Sexta el 18 de
juliol, Sánchez resumia el
seu argument: no es pot
“permetre el luxe” de tenir
un vicepresident que parli
de “presos polítics” davant
“una de les majors crisis
d’Estat que Espanya viurà
en els pròxims mesos”, va
dir en al·lusió a la Diada i a
la sentència del Suprem
sobre els líders del procés
que arribarà després.

s’examini als carrers catalans quan ell programi la
roda final de contactes
amb Pablo Casado (PP),
Albert Rivera (Cs) i Iglesias, i quan la portaveu del
PSOE, Adriana Lastra, posi dia i hora a la cita amb el
republicà Rufián i Laura
Borràs (JxCat).

per fidelitat al no és no.

Deixar passar set dies
A dotze dies de la Diada,
Sánchez desoeix l’avís de
Rufián i aplegarà les cites
clau amb els únics socis
que li poden aplanar la investidura precisament entre el 9 i el 15 de setembre,
una setmana en què la
pugna política catalana es
desplaçarà de les institucions al carrer. Sánchez
deixarà passar set dies –la
setmana del 2 al 8 de setembre– sense reunir-se
amb cap líder polític i serà
quan el poder de mobilització
independentista

Diada de pressió al PP i Cs
Si Unides Podem i ERC ja
van transitar des del no
fins a l’abstenció entre el
primer ple del 23 i el segon
del 25 de juliol, el clima que
es viurà al setembre dificulta la reedició del vot republicà. En canvi, l’exhibició del poder de convocatòria de l’independentisme
pot servir a Sánchez a l’hora de carregar-se de raons
per tornar a reclamar al
PP i a Cs una abstenció per
responsabilitat patriòtica
com la que el PSOE va regalar a Mariano Rajoy l’octubre del 2016. El prec a
PP i Cs, però, contradiu la
biografia de Sánchez, que
va dimitir i va deixar l’escó

El PNB no té qui li truqui
La displicència no és una
sospita d’ERC i JxCat i ahir
el portaveu del PNB al
Congrés, Aitor Esteban, va
relatar la crònica d’una incomunicació per part de
qui teòricament pretén
ser investit. “L’única trucada que hem rebut és una
que em va fer José Luis
Ábalos el 27 de juliol dient
que volien reunir-se amb
nosaltres... I no n’hem sabut res més! Que trucarien... Però ningú ha trucat!”, va dir. “I ara veig a la
premsa que potser dimecres de la setmana que ve...
Doncs nosaltres no en sabem res!”, denunciava Esteban sobre el desinterès
dels actors socialistes. Segons La Moncloa, Sánchez
rebrà la setmana que ve
el líder del PNB, Andoni
Ortuzar, i el Partit Regionalista de Cantàbria
(PRC), amb els quals governa en coalició en aquestes dues comunitats. A

més dels vots del PNB (6) i
del PRC (1) i de Joan Baldoví (Compromís), Sánchez necessita sumar als
123 del PSOE els 42 d’Unides Podem i tenir l’abstenció d’EH Bildu o d’ERC si
vol ser investit.
Programa o ministeris
Immers encara en una roda de cites sectorials, el
president espanyol en funcions ultima un “programa comú progressista” de
300 mesures en el qual “fa
pròpies la major part de les
propostes d’Unides Podem” per ser aplicat en un
govern en solitari del
PSOE. “Estic esperançat
perquè la proposta serà
progressista, ambiciosa,
reformista”, diu Sánchez.
El president espanyol exigeix ara “generositat” i “altura de mires” a la resta
perquè siguin ells els que
evitin la repetició electoral
el 10 de novembre.
Iglesias, però, exigia
tornar a l’oferta prèvia al
desacord –vicepresidència social i tres ministeris:
Habitatge i Economia Social, Igualtat i Sanitat i
Consum– i incloure-hi les
polítiques actives d’ocupació. Si bé Unides Podem va
fer arribar al PSOE el 20
d’agost tres propostes de
govern amb ministeris
nous com el de Treball o el
de Transició Ecològica,
Iglesias accepta l’oferta del
juliol com l’inici d’una negociació. “Si el PSOE torna
a fer la mateixa oferta del
juliol, ens asseurem amb
ells i serà qüestió d’hores
posar-se d’acord”, diu Iglesias. “El que abans era una
farsa ara és suficient? No
és seriós”, rebatia el ministre Ábalos. ■

Rufián, passant davant de
Sánchez, en el debat
d’investidura del 23 de
juliol ■ ACN
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Menors d’edat
internats al CIE
Rosa M. Bravo

Quaranta-dos menors tancats al centre d’internaments d’estrangers (CIE) de la Zona Franca. La xifra
més alta dels CIE de tot l’Estat, i en creixement. Així
ho van denunciar el juny passat el Servei Jesuïta de
Migrants i la Fundació Migra Studium, i la dada torna a
estar d’actualitat amb motiu de l’internament d’onze
suposats carteristes reincidents al CIE, en procés de

repatriació forçosa al seu país. La llei d’estrangeria
prohibeix l’estada als menors als centres d’internament, i hi ha mecanismes per comprovar l’edat que asseguren tenir els joves tal com recull la seva documentació. És inadmissible que no es posin tots els mitjans
possibles per atendre com cal unes persones que, no
ho oblidem, són menors d’edat.

Les frases

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

“Si el PSOE torna a fer
la mateixa oferta del
juliol, ens asseurem i
serà qüestió d’hores
posar-se d’acord”
Pablo Iglesias

“El que per Iglesias
abans era una farsa
ara és suficient? No és
seriós”
José Luis Ábalos

MINISTRE DE FOMENT EN FUNCIONS

SECRETARI GENERAL D’UNIDES PODEM

Carmen Calvo, durant la seva compareixença d’ahir al Congrés dels Diputats per explicar la crisi de l’‘Open Arms’ ■ EFE

Calvo trampeja el clam de
l’oposició per l’‘Open Arms’
aLa vicepresidenta justifica el gir d’acollir l’‘Aquarius’ a culpar l’ONG a“No volia un
port espanyol”, sosté a La justícia italiana allibera el vaixell sense càrrecs
David Portabella
MADRID

El mateix govern de Pedro
Sánchez que va arribar a
La Moncloa enarborant la
solidaritat amb l’Aquarius ara fa un any va haver
d’explicar ahir el perquè
del seu gir de culpar l’Open
Arms i l’amenaça de multa
de 900.000 euros a l’ONG
badalonina. En un ple extraordinari esquivat per
Sánchez –present ahir a
l’escó– perquè Unides Podem es va conformar que
fos la vicepresidenta qui
expliqués el seu viratge
migratori, Carmen Calvo
va trampejar el clam con-

tra la gestió de la crisi entre les crides dels de Pablo
Iglesias, ERC i JxCat a no
emular Salvini i els dards
del PP, Cs i Vox per no ser
més autoritaris. Durant el
debat, el jutge d’instrucció
d’Agrigent, Stefano Zammuto, ordenava la posada
en llibertat del vaixell retingut des del 21 d’agost
perquè entén que “no subsisteixen exigències provatòries” perquè “no
s’atribueix cap responsabilitat a l’organització i la
tripulació”.
La llibertat de l’Open
Arms no va suavitzar la
duresa del debat i més
quan Calvo va justificar el

fet d’ignorar durant vint
dies la crida d’auxili del
vaixell perquè “no va demanar en cap moment un
port espanyol”. “És més, el
vam oferir nosaltres. Mai
hem deixat un vaixell sense oferiment d’ajuda”, va
dir Calvo sobre l’oferta
d’Algesires. “Amb tota la
poca vergonya ve aquí avui
a enfrontar-se a Salvini
quan en un mes no ha estat capaç de fer-li front”, li
va reprotxar Noelia Vera
(Podem). “Dir que l’Open
Arms no té permís per rescatar podria ser una frase
de Salvini”, etzibava Marta Rosique (ERC). Rosique va agitar els comuns

amb un prec a l’Ajuntament de Barcelona: “Deixin de donar pallisses a
manters migrants a les
Rambles.” “Com es passa
de l’acollida incondicional
a l’hostilitat manifesta?
Prenguin exemple de la
Generalitat
premiant
Open Arms”, oferia Laura
Borràs (JxCat). Si Inés Arrimadas (Cs) culpa Calvo
de l’efecte crida, Cayetana
Álvarez de Toledo (PP) diu
que “l’obligació de la política és i era impedir que vaixells com l’Open Arms naveguin”. “Perdó a Itàlia per
l’atac a la seva sobirania”,
es disculpava l’ultra Santiago Abascal (Vox). ■

Les frases

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

“L’‘Open Arms’ no ha
demanat en cap
moment venir a un
port espanyol. És més,
l’hi oferim nosaltres”
Carmen Calvo

VICEPRESIDENTA ESPANYOLA EN
FUNCIONS

“Dir que l’‘Open
Arms’ no té permís
per rescatar podria ser
una frase de Salvini”
Marta Rosique

DIPUTADA D’ERC AL CONGRÉS

“Com va de l’acollida
incondicional a
l’hostilitat manifesta?
Prenguin exemple de
premiar Open Arms”
Laura Borràs

PORTAVEU DE JXCAT AL CONGRÉS

“L’obligació de la
política és i era
impedir que vaixells
com el d’Open Arms
naveguin”
Cayetana Álvarez de
Toledo

PORTAVEU DEL PP AL CONGRÉS
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El PDeCAT engega la consulta
sobre el futur amb JxCat
a La direcció afronta una catarsi interna fins al 20 de setembre per decidir si s’integren o no dins de
nous espais electorals aLa formació és partidària d’una reacció institucional a la sentència

JxCat, que fa mesos que és
sobre la taula, una relació
que no s’acaba d’enllestir
tenint en compte que
JxCat tampoc ha afrontat
la seva reorganització i a
hores d’ara més enllà de
ser un grup parlamentari
a la cambra catalana i al
Congrés dels Diputats no
té direcció orgànica. El
PDeCAT, per la seva banda, té poder territorial i estructura i finalment la Crida encara és un espai en
construcció. En aquest escenari encara poc sòlid, el
PDeCAT vol agafar les regnes de la transformació
amb les aportacions de la
militància i presentar la
seva proposta.
“És un debat dur i con-

La frase

—————————————————————————————————

“És un debat dur i
contundent però molt
necessari que cal
abordar ara”
David Bonvehí

PRESIDENT DEL PDECAT

El president del PDeCAT, David Bonvehí, parla en el consell nacional del juliol, que va aprovar el procés participatiu ■ JOSEP LOSADA

Emma Ansola
BARCELONA

Acabades les convocatòries electorals i a les portes
d’un nou curs polític que
vindrà marcat per la sentència als presos polítics,
la direcció del PDeCAT
afronta una catarsi interna per reconciliar-se amb
la militància i decidir tots
plegats quin ha de ser el
seu paper en la reformulació de l’espai exconvergent en el qual, a hores
d’ara, també tenen un peu

801175-1214753L

l’espai de Junts per Catalunya i la Crida.
El president del PDeCAT, David Bonvehí, creu
que ja és hora de valorar
els punts forts i febles amb
què aquesta formació
afronta el seu paper polític, per la qual cosa a partir
de dilluns i fins al pròxim
20 de setembre la militància, a través d’assemblees
territorials, faran tallers i
consultes moderats per
un relator al voltant de
tres eixos: la utilitat d’un
partit, els fets positius as-

solits i el projecte polític.
Segons Bonvehí, la direcció ha volgut deixar força
obert el contingut del debat i el diàleg entre la militància per tal que els
13.000 associats, més els
2.000 que encara paguen
quota a CDC, expliquin
com s’hauria d’estructurar i quina estratègia hauria de seguir el PDeCAT
aquest curs polític. La jornada, que porta per lema
Encarem el futur, haurà
d’abordar la seva dissolució o no dins l’espai de

“No som partidaris d’eleccions”
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Mobilitzacions i reacció institucional consensuada,
aquestes dues accions, a
grans trets, haurien de configurar la resposta a la sentència del Suprem. Així ho
va dir el president del PDeCAT, David Bonvehí, després
de la reunió de la direcció executiva. El dirigent també es
va afegir a les crides que la
resta de forces independentistes han fet els darrers

dies als ciutadans perquè
participin de la manifestació
de l’Onze de Setembre perquè “per avançar cal les
dues potes, la dels partits i
la de la societat civil”, hi va
afegir Bonvehí. Quant a la
convocatòria d’eleccions
que va defensar ERC com a
possible resposta a la sentència del Suprem, Bonvehí
no hi veu “cap virtut ni aporta cap solució”, va advertir.

tundent que cal abordar i
fer de forma serena i amb
associats lleials”, va explicar ahir Bonvehí després
de la reunió de la direcció
executiva. En aquest sentit, cal recordar que el dia
21 de setembre el sector
moderat del PDeCAT, en
el qual se situen la senadora Marta Pascal i l’exdiputat Carlos Campuzano,
també ha organitzat unes
jornades al monestir de
Poblet que podrien determinar també la seva escissió o no del PDeCAT. Les
jornades també afrontaran el paper que la militància espera de líders com els
expresidents Artur Mas i
Carles Puigdemont en
aquest nou cicle. ■
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La Crida veu bé
la mobilització
“permanent”

El president Torra reunit ahir amb membres de la Crida, encapçalats per Toni Morral ■ EFE

a La formació acorda amb Torra una
resposta a la sentència a L’espai vol

donar cabuda a diferents ideologies
E. Ansola
BARCELONA

118191-1214219Q

186357-1213452L

La Crida, espai polític al
qual també pertany el president Quim Torra, aposta
per una “mobilització permanent” liderada per la
ciutadania i descarta la
convocatòria d’eleccions
com a resposta a la sentència per l’1-O. Així ho va
traslladar el secretari general de la Crida, Antoni
Morral, al president Torra
durant la reunió d’una
hora al Palau de la Generalitat. La trobada forma
part de la roda de contactes de Torra amb partits i entitats per consensuar una estratègia conjunta. A hores d’ara només
faltaria una última trobada amb Moviment d’Esquerres.
Ahir Morral va apostar
per una “resposta ciutadana”, “ben organitzada” i
“molt unitària” però, a
preguntes dels periodistes
i com la resta de partits, no
va voler concretar en què
ha de consistir la mobilització permanent. Sí que,
en canvi, assegurava: “Tenim pressa per complir el

mandat de l’1-O, però volem fer les coses bé. Aconseguir l’objectiu i fer les coses bé només és viable a
través de la unitat.” Pel secretari general de la Crida,
“no hi ha cap altra sentència acceptable que l’absolutòria”.
La Crida també està en
fase de reestructuració i
com a novetat el pròxim
17 de setembre celebrarà
una “sectorial ideològica”
amb l’objectiu de ser el primer moviment que en el
seu si aglutina partidaris
de diferents moviments
ideològics. Així, es demanarà als 6.000 associats
que es distribueixin en
tres espais: l’esquerra, el
socialdemòcrata i el liberal.
Un cop finalitzada
aquesta primera fase, la
Crida té previst fer una assemblea de representants
al novembre per acabar de
posar els punts en comú i
dissenyar el projecte polític. Un projecte que també
dependrà del que acabin
decidint el PDeCAT i
Junts per Catalunya, immersos en segles processos de renovació. ■
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El meu país

Josep Quitet i Torner
President de la Creu Roja a Catalunya

La resposta humanitària
davant les migracions

La societat catalana històricament ha sabut acollir i integrar els diversos fluxos
migratoris que han arribat al país, una
terra de pas, al llarg dels segles. Aquest fenomen no és, doncs, gens nou i forma
part ja de la nostra mateixa idiosincràsia
social.
Amb tot, en el debat actual al voltant
de la resposta humanitària que cal donar a
les migracions i al model d’integració que
hem d’oferir, s’hi sumen ara alguns estats
d’opinió i missatges amplificats per les
xarxes socials que qüestionen els pilars
bàsics dels Drets Humans. Fan una crida
oberta al tancament de fronteres, a l’enduriment de les mesures dissuasives, a la no
aplicació del Dret Internacional Humanitari, o simplement llancen l’acusació infundada d’un abús per part de la població
migrada dels recursos de l’estat del benestar. Malgrat això, no hem d’oblidar el nostre mandat humanitari respecte d’aquestes persones que han decidit deixar-ho tot
enrere i refer la seva vida. Perquè la tendència és imparable: el 2018 prop de 258
milions de persones van migrar –el 3% de
la població mundial–, xifra que significa
un creixement del 50% des de l’inici del
mil·lenni, segons les Nacions Unides.
En aquest context, l’any passat, la
Creu Roja va atendre en una operació humanitària a Barcelona i a Catalunya prop
de 5.000 persones migrades de les gairebé
60.000 que van arribar a les costes del sud
de la Península. Les persones ateses passaven per un procés de derivació en el qual
se’ls prestava assistència mèdica, jurídica,
i se’ls donava alimentació i allotjament en
cas que es tractessin de persones en situació greu d’exclusió social. Cal destacar, a
més, el gran treball que realitzen a les costes d’Andalusia Salvament Marítim i el voluntariat de la Creu Roja, els quals porten
molts anys atenent amb gran professionalitat i expertesa els milers de persones que
hi arriben.
Quant a les persones sol·licitants d’asil,
a l’Estat el 2018 se’n van tramitar més de
55.000 sol·licituds, un 77,5% més respecte del 2014, xifra que es preveu que arribi
a les 75.000 demandes el 2019. A Catalunya, la Creu Roja va atendre en una primera acollida 3.882 persones, mentre que
va atendre 794 persones i va oferir l’acollida temporal en 250 places en 10 munici-

Òmnium avisa
que cal unitat
de cara a la
sentència
Redacció
BARCELONA

Òmnium Cultural va reclamar ahir una resposta a
la sentència que sigui “àmplia” i que tingui “la màxima contundència”. Per
què això sigui possible,
consideren que cal evitar
les “baralles” dins el moviment independentista,
perquè mentre això passi
“segur que no es construeixen respostes a l’altura d’aquest atac”.
El vicepresident de l’entitat, Marcel Mauri, va insistir en una entrevista a
SER Catalunya que la resposta a la sentència haurà
d’anar més enllà de la mobilització al carrer. Segons
Mauri, serà necessària
una reacció institucional,
de govern, al Parlament i
als ajuntaments.
Mauri considera també
que “el soroll” dels retrets
entre JxCat i ERC s’ha rebaixat en les darreres setmanes i que hi ha “una voluntat” de buscar els punts
en comú del projecte. Tot i
això, va recordar la dificultat del moment atesa la
“repressió” de l’Estat. Pel
vicepresident d’Òmnium,
el problema no rau en la
discrepància, sinó en
“quan en fem un moment
de divisió”. ■

Una voluntària de Creu Roja ajudant infants, en una imatge d’arxiu ■ CREU ROJA GIRONA

“
Volem destacar el
suport de desenes de
municipis, associacions
i persones que fan una
tasca imprescindible
per aconseguir una
bona integració
d’aquestes persones
pis catalans. En la fase d’integració, que es
fa en 38 municipis, va atendre 879 persones sol·licitants d’asil, principalment provinents de països com Veneçuela, Colòmbia, Síria, Hondures i El Salvador. Volem
destacar el suport de desenes de municipis i associacions i persones als municipis
que fan una tasca imprescindible per

aconseguir una bona integració d’aquestes
persones.
Enguany, des de principis d’agost, i a
petició de la direcció general d’Atenció a la
Infància, la Creu Roja gestiona un dispositiu d’atenció humanitària immediata per a
adolescents i joves estrangers sense referents familiars per atendre les necessitats
més bàsiques dels menors que arriben a
Catalunya. Aquest és, per tant, un altre
dispositiu clarament humanitari que està
pensat per atendre amb dignitat durant
una primera atenció sociosanitària de 24
hores els d’infants i joves que acaben
d’arribar a casa nostra i es troben sota la
tutela de la Generalitat de Catalunya, com
a pas previ al seu ingrés en els centres
habilitats.
Amb totes aquestes accions de caràcter
humanitari, la Creu Roja mira de pal·liar
situacions d’emergència que, ben mirat,
tots sabem que al cap i a la fi requereixen
solucions estructurals que han d’ajudar a
ampliar les millors respostes possibles de
la nostra societat per a una acollida i integració més efectiva de la nova ciutadania. Per humanitat!

Mor Dolors
Renau,
exdiputada
del PSC
Redacció
BARCELONA

L’exdiputada del PSC, psicòloga i pedagoga Dolors
Renau va morir ahir als 82
anys. Va ser diputada al
Congrés entre el 1982 i el
1986 i entre el 1989 i el
1993, i eurodiputada entre
el 1986 i el 1987. Del 1999
fins al 2003 va ocupar la
presidència de la Internacional Socialista de Dones.
Des de Twitter, el primer
secretari del PSC, Miquel
Iceta, va mostrar el condol
destacant també la seva
vessant feminista. “El seu
record i el seu mestratge
ens acompanyaran sempre”, va afegir Iceta. ■
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www.clubdelsubscriptor.cat
De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda,
i divendres
de 8 del matí a 2 de la tarda

972 18 64 45
2x1 TOT L’ANY

PARCS AQUÀTICS

La televisió

La nostra graella

TV3
12.00 DIADA CASTELLERA

WATER WORLD / AQUADIVER
Temporada 2019

OFERTA 2x1
Preu: 35 euros

MUSEU
PAU CASALS

(No acumulable a altres ofertes i/o promocions)

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

Av. de Palfuriana, 67
del Vendrell
Preu de l’entrada: 6 €
Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta
de subscriptor

2x1 LIMITADA

UNA ENTRADA
GRATUÏTA

JARDINS SANTA
CLOTILDE
Ctra. de Blanes, km 652
de Lloret de Mar
Horaris:
De dilluns a diumenge
D’abril a setembre,
de 10 del matí a 8 del vespre
D’octubre a març,
de 10 del matí a 5 de la tarda

Diada de Sant Fèlix a Vilafranca
En el marc de la festa major de Vilafranca del Penedès, El Punt Avui Televisió retransmet la diada castellera de Sant Fèlix, una jornada que acull les millors
colles del panorama casteller. Enguany, hi actuen la
Colla Jove Xiquets de Tarragona, la Colla Vella dels
Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls i els
Castellers de Vilafranca.
10.30 Notícies locals.
11.00 Connecti.cat estiu. Reemissió.
12.00 Diada castellera. Diada castellera de
Sant Fèlix a Vilafranca.

17.00 Notícies locals.

17.30 TORNA-LA A TOCAR, SAM

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

EPICENTRE
Centre de Visitants del
Pallars Jussà

ENSEMBLE
MUSICANTES

Passeig del Vall, 13
de Tremp

Sons medievals
Festival de Guitarra
Girona - Costa Brava

Preu de l’entrada: 3 euros
Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la
targeta de subscriptor

2x1 TOT L’ANY

Auditori Viader de la Casa
de Cultura de Girona,
dissabte 14 de setembre,
a les 7 de la tarda

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada: 10 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

HOTEL CAN BO
DE PAU
Bed & Breakfast

MUSEU DE LA
MOTO DE
BASSELLA

Placeta Juli Garreta, 1
Barri Vell de Salt (Girona)
De dilluns a diumenge

Ctra. C-14, km 134
(entre Ponts i Oliana)

PREU ESPECIAL PER
A SUBSCRIPTORS

Preu de l’entrada: 9 €

Habitació doble:
130 euros (2 nits).
Esmorzar inclòs

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

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

Atenció al client

Les novetats als cinemes
El programa repassa les estrenes de la setmana, amb
títols com ara Playmobil: La pel·lícula, Anna, Quien a
hierro mata i Objetivo: Washington D.C. . També celebrem els anys de Richard Gere i Cameron Diaz.

18.00 Connecti.cat estiu. Magazín. Avui el
programa es desplaça fins a Falset per viure
els preparatius de la verema. Des de l’edifici
modernista de la Cooperativa Falset Marçà el
seu president, Ricard Rull, ens mostrarà com
està la vinya a la comarca del Priorat i
coneixerem quin és el procés de maduració
del vi.

20.00 Notícies locals.
21.00 Torna-la a tocar, Sam. Magazín
cinematogràfic. Reemissió.

21.30 On tot comença. Programa casteller.

22.00 CAP ROIG FESTIVAL 2019

Comiat de l’edició d’enguany
En el programa d’avui gaudirem dels concerts dels
Super 3, Aitana i Ainhoa Arteta, coneixerem l’Associació AcompanyArt i entrevistarem Juli Guiu per conèixer com ha anat el festival d’aquest any.
22.30 Notícies locals. Inclou L’informatiu

Reserves: 972 23 85 48 - 615 67 16 82
Cal presentar la targeta de subscriptor

972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1214354L

La graella

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

www.elpuntavui.tv

06.00 Notícies 3/24.
11.25 Plats bruts: Tinc 48 hores / Tinc un
cacao / Tinc remordiments.
12.50 Atrapa’m si pots.
14.00 Telenotícies comarques.
Amb Cori Calero.
14.30 Telenotícies migdia.
Amb Carles Prats.
15.40 Un poble francès.
L’adeu.
16.50 Vera.
El cristall del mar.
18.30 Julie Lescaut.
Tragèdia.
20.05 Moments APM?
20.25 TV3xunTUB. Qui millor per parlar
del polifacètic Ivan Labanda que el
mateix Ivan Labanda. I això ho fa avui
a la seva story del programa. També
explica les conseqüències d’imitar
tants personatges diferents al llarg de
la setmana, i de les exigències dels
rodatges de Polònia.
21.00 Telenotícies vespre.
Amb Carles Costa.
22.00 No te la fotis. Una de les seccions
del Zona zàping li agafa el relleu durant
l’estiu.
22.35 La gran pel·lícula. Diana. Quan
la princesa Diana va volar al Pakistan
el maig del 1997, va anar a conèixer
la família del doctor Hasnat Khan,
l’home amb qui desitjava casar-se. La
Diana, una de les dones més famoses i
boniques del món, esperava persuadir
la mare del doctor Khan fent-li veure
que seria la dona adequada per al seu
fill.
00.30 Cine. El cigne negre. La Nina,
una ballarina brillant que forma part
d’una companyia de ballet de Nova
York, viu completament absorbida per
la dansa. La pressió de la seva mare
controladora, la rivalitat amb la seva
companya, la Lily, i les exigències del
director es van incrementant a mesura
que s’acosta el dia de l’estrena.
02.10 Gran reserva.
02.35 Ritmes a l’aula.
03.05 Cava de blues.
03.50 Fusió i swing a l’estudi.
04.40 Jazz a l’estudi.

SUPER 3 / 33
06.01 Mic. Inclou Papawa.
06.16 Doraemon.
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.
10.41 Els bons ossos bruns: Un estiu
solprenent.
11.05 Els germans Kratt. Potes de lèmur.
11.27 L’inspector Gadget.
11.50 Avatar, la llegenda de la Korra.
12.34 El detectiu Conan.
13.17 En Grizzy i els lèmmings.
13.51 Prodigiosa: Les aventures de
Ladybug i Gat Noir.
14.36 Els pingüins de Madagascar.
15.22 Kung Fu Panda: Llegendes
increïbles.
16.07 Comptem amb la Paula.
16.30 Dino tren.
17.04 El Mic i els seus amics.
17.31 Dot.
18.12 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! Jo soc Pet-pàrtac.
21.55 El gran dictat.
22.15 Diada de Sant Fèlix.
23.15 El Nil: El riu per excel·lència.
00.05 El món des de l’aire.
01.00 Diada de Sant Fèlix.
02.00 El Nil: El riu per excel·lència.

