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anys
d’Arenys

PRECEDENT · Es compleixen
deu anys de la consulta per la
independència d’Arenys de
Munt, precedent del 9-N i l’1-O

RETRETS · Els organitzadors
de la consulta del 2009 creuen
que els partits són els culpables
de l’“actual decepció de la gent”

Nacional

Nova picabaralla
dels socis del govern
pels pressupostos

P16,17

NACIONAL

El conseller Bargalló (ERC) planteja la
qüestió de confiança si no s’aproven i
la portaveu Budó (JxCat) ho descarta

La Vella
s’emporta
Sant Fèlix

Europa-Món

P20

Llum verd judicial al
‘Brexit’ dur de Johnson
Un jutge rebutja bloquejar cautelarment
la suspensió del Parlament britànic
Europa-Món

Els rosats vallencs dominen
a Vilafranca els castells nets
amb el dos de vuit i el
quatre de nou carregat

P22

S’endureix la repressió a
la revolta de Hong Kong
El meu país Josep Lluís Alay

Els Castellers de Vilafranca
fan un pòquer de castells de
gamma extra, encapçalat
pel tres de deu carregat

“A tots aquests racons del planeta admiren
la persistència dels catalans en les seves
demandes democràtiques”

801175-1127322w

La Joves de Valls dona la
sorpresa amb un dos de vuit
net i un seriós intent del tres
de nou net, encara inèdit
La Jove de Tarragona fluixeja
però se’n surt amb el pilar
de vuit amb folre i manilles

P12

El dos de vuit net de la Colla Vella de Valls va ser un dels grans
castells que es van poder veure ahir a Vilafranca ■ JUANMA RAMOS

LES SÈRIES. De desagraïts, l’infern n’és ple / Sempre plou sobre mullat / Al zodíac hi ha dotze signes P6,7
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La vinyeta

Salvador Cot

Fer

Espanya, catàleg
d’uniformes

D

urant dècades,
l’única censura
que aplicava el règim
espanyol –això sí,
amb mà de ferro– era
la que envoltava la
monarquia espanyola. S’aplicava un
estricte culte a la personalitat del cap
de l’Estat, derivat del que ja venia de
lluny amb un dictador que era Generalíssim perquè ho havia decidit un únic
elector: Déu (“por la gracia de Dios”).
L’ordre, per tant, va quedar així: de Déu
a Franco i de Franco a Joan Carles I. A
partir d’aquí, la biologia quedava divinitzada i la successió al vèrtex de l’Estat quedava, definitivament, lluny de la
voluntat dels electors.
Però, amb el pas del temps, el règim
no ha adquirit legitimitat, sinó que n’ha
perdut. Una part de l’esquerra espanyola, sobretot la més social, gran part
dels partits bascos i el conjunt del catalanisme polític no només han abandonat el sistema, sinó que s’hi han enfrontat. Dues dates simbòliques com
el 15-M i l’1-O són moments de condensació política que les elits madrile-

La Policia, la Guàrdia Civil, els
militars, els alts funcionaris i
els tribunals es blinden a si
mateixos i envien cada cop
més sectors polítics al banc
dels acusats, a la presó i a
l’exili
nyes han combatut, però que no han
aconseguit desactivar. La mateixa monarquia és àmpliament qüestionada
des de fora del refugi que va del PSOE
a Vox, és a dir de l’espanyolisme de
centredreta fins als ultres explícits.
Això està provocant una fossilització autoritària de les institucions que
envolten i protegeixen el vèrtex monàrquic. La Policia, la Guàrdia Civil, els militars, els alts funcionaris i els tribunals
es blinden a si mateixos i envien cada
cop més sectors polítics al banc dels
acusats, la presó i l’exili. Altsasu n’és
un exemple, amb la prohibició de convocar actes per la retirada de la Guàrdia Civil de Navarra. I els camps de futbol en són un altre, amb el Ministeri de
l’Interior prohibint i requisant cartells i
samarretes en suport dels presos polítics catalans. L’Espanya d’uniforme,
com sempre al llarg de la seva història,
es planteja les demandes d’obertura
com l’enemic a derrotar. I és per això
que, periòdicament, perd.

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Soc monàrquic

S

oc monàrquic. Britànic, ben entès. “La reina Elisabet II ha suspès la Cambra dels Comuns”, es
van precipitar a dir alguns diaris i a divulgar amb mala intenció els antimonàrquics d’aquí. Dispensin, qui ha suspès les activitats del Parlament britànic és el seu primer ministre, Boris
Johnson. Que ho faci efectiu la reina,
és un tràmit obligat. La reina, a Anglaterra, decideix les bosses de mà que
porta, la perruquera que la pentina,
els viatges que fa... i encara no estic
segur que la pentinadora, el sastre o
l’agenda de desplaçaments no estiguin
controlats per alguna instància política a la qual estigui subjecta. Una monarquia constitucional i democràtica
és això. Una altra cosa molt diferent
és un rei que renya una part dels seus
súbdits o que opina sobre política a la
sortida d’un bany de mar estiuenc. Elisabet II es veu que podria haver-se resistit a aplicar l’ocurrència de Johnson. No ho sé, ho he llegit. Es veu,
també, que les conseqüències haurien
estat més negatives. Al palau on viu la
senyora es van sospesar pros i contres
i la voluntat del primer ministre va ti-

“
Alguns han
cregut que Elisabet II
és còmplice de
Johnson

rar endavant. Tothom a l’illa ho entén,
i els que surten a manifestar-se contra
“la dictadura” momentània imposada
no ataquen la reina sinó Johnson. I si
no ataquen la reina no és perquè la reverenciïn o li tinguin por o sigui intocable, sinó perquè saben com funciona
la constitució no escrita d’aquell país i
les lleis i costums que se’n deriven.
No sabem ser monàrquics ni antimonàrquics. Molts monàrquics domèstics, per victorejar la monarquia pròpia, han vingut a dir que el rei que ens
regna no hauria fet mai una cosa així.
Insistim-hi: obliden o volen oblidar els
esbroncs d’aquell famós 3 d’octubre

d’ara farà dos anys o les seves pressions verbals perquè es formi govern.
L’historiador Joan B. Culla ha fet la
gran definició dels ocupants del Palau
de la Zarzuela: “És una família de Madrid que llegeix l’ABC.” No sé si hi va
afegir “pija”. Ho afegeixo jo: pija.
No sabem tampoc ser antimonàrquics. Alguns dels que més han censurat Elisabet II s’han remuntat a un rei
anglès antic per dir que després d’una
decisió semblant li van tallar el coll.
Aquest rei remot no era controlat per
cap constitució sinó que va actuar segons el seu albir. Pot ser que la supressió de la Cambra dels Comuns tingui
efectes catastròfics, però la reina no
veurà la destral. Si del que es tracta és
de qüestionar indirectament Felip VI,
més ens val posar-la d’exemple.
Ens riem dels vestits d’Elisabet II,
de la bossa que du fins i tot estant per
casa, dels seus barretets, d’aquell ventilador que sembla comprat al Servei
Estació... Els britànics ho fan amb més
intensitat i gràcia des de fa més anys.
Els vestits d’una reina no poden tenir
butxaques. On ha de dur el mocadoret
si no a la bossa? A l’escot que no usa?
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EDITORIAL

A la tres

Ferran Espada / fespada@elpuntavui.cat

Bufar i fer ampolles

F

a uns dies, el president de la Generalitat, Quim Torra, va visitar
el meu poble, Vimbodí i Poblet.
Ho va fer aprofitant l’estada al monestir per l’excepcional Festival de Música Antiga que lidera el gran músic Jordi Savall. El president va ser convidat
a visitar el Museu del Vidre i conèixer
la tasca del veterà mestre vidrier Paco
Ramos. I com s’acostuma a fer amb les
personalitats que visiten el nostre llegat, se li va oferir provar de bufar pel
llarg tub de vidrier. Torra em va confessar en una distesa conversa estiuenca –ens coneixem d’abans de ser
molt honorable– que ara entenia en
tota l’extensió la dita de “bufar i fer
ampolles” i que la feina de fer vidre no
li semblava que correspongués a una
expressió de facilitat com aquesta. I
s’ho va fer venir bé per fer un encertat
paral·lelisme amb el procés. Reconeixent que en aquest àmbit la cosa no és
de bufar i fer ampolles. La comparació

“
Torra va poder
comprovar que
bufar i fer ampolles
no és gens fàcil, de
fet com el procés
és adient i Torra va poder copsar les
altíssimes temperatures que calen per
al forn vidrier, que en política equivaldrien a les de la tardor del 2017. I també em va admetre que pensava que calia bufar amb força pel tub de treball
del vidre però que això va de bufera
suau i sostinguda perquè la cosa surti
bé. Potser també com el procés? En
tot cas, de Vimbodí i Poblet Torra va
marxar amb alguna peça d’obsequi. La

De reüll
Igor Llongueres

Les cares de la notícia
ESCRIPTORA

Carla Gracia

Hong Kong,
un mirall?

Nova novel·la

A

quests últims mesos hi ha un estat generalitzat de
desànim en l’independentisme. Des de l’octubre del
2017, passant per la gestió dels resultats del 21-D, les
coses no s’han fet bé. La repressió és un gran atenuant
que ens fa ser més comprensius. La batalla partidista,
però, ens indigna. El president Puigdemont defensa una
“direcció aliada” que marqui la ruta a seguir. Sigui quina
sigui la via, cal que hi hagi consens en els objectius a
curt i mitjà termini. Propostes concretes i pactades amb
actors destacats de la societat civil. Ja hi ha un mínim
comú denominador, però és massa
Hong Kong
abstracte: diàleg, confrontació i no
ens fa pensar renunciar a la unilateralitat. Tornar a
i al 3 d’octubre. No n’hi ha prou,
en la nostra l’1
però és el referent. Les accions més
situació però contundents poden ser efectives,
el context és però també poden fer minvar el
molt diferent suport social. Entre el 70 i el 80%
dels catalans volen resoldre el
conflicte votant i troben injusta la presó. El camí? Lluita
no-violenta pels drets fonamentals. És inevitable que
Hong Kong ens faci pensar en la nostra situació i segur
que podem aprendre coses de les mobilitzacions i de la
resposta del govern i de la Xina, però les circumstàncies
són diferents. Ahir l’arrest d’activistes per organitzar
manifestacions era vist “extremadament preocupant”
per la Unió Europea. Es referien a Hong Kong, és clar! La
nostra és la via catalana i, si la repressió ens fa més forts
i aprofitem la majoria parlamentària, ens en sortirem.
“Només” cal no equivocar-nos i assumir que va per llarg.

que més m’agrada és “El matrimoni”
–recomano la llegenda amorosa que hi
ha al darrere–. Un setrill únic que porta l’oli i el vinagre junts però que mai
es mesclen. Una altra metàfora vidriera respecte a com afrontar la unitat
que demana Torra. Mentre en el seu
espai polític s’opta, però, per insistir
en l’olla barrejada com a pressió cap a
ERC, tot i els símptomes d’indigestió
pròpia. De fet, els pròxims polítics que
visitaran el nostre emblemàtic monestir, Poblet, s’anomenen Pascal, Campuzano o Recoder, entre altres. I pinta
a escissió en el PDeCAT. No sé si es pot
definir aquest espai polític postconvergent com de vidre esquerdat. Però
no sembla que la solució al conflicte
intern sigui bufar i fer ampolles. Ara,
si en volen aprendre com el president,
a l’octubre tindran –i tots vostès– una
magnífica oportunitat amb el Vitrum,
la Fira del Vidre Artesà de Vimbodí i
Poblet. Hi queden tots convidats!

-+=

L’escriptora Carla Gracia avança amb pas ferm en
la seva trajectòria com a escriptora, i després de
publicar la primera novel·la, Set dies de Gràcia,
que va ser traduïda a l’italià i al polonès, ara presenta la novel·la L’abisme, una aposta del nou segell Univers d’Enciclopèdia Catalana.
CAP DE COLLA DE LA JOVES DE VALLS

Francesc Xavier Ramon

Esclat de temporada

-+=

La colla vallenca arribava a la diada castellera de
Sant Fèlix amb una temporada discreta, però va
sorprendre a la plaça de Vilafranca amb un 2 de 8
net ja en la primera ronda. A més, tot i no assolirlo va intentar dos cops el 3 de 9 net i va mostrar
moltes possibilitats de fer aquest castell inèdit.
GOVERNADORA DE HONG KONG

Carrie Lam

Repressió desfermada

-+=

La màxima autoritat de Hong Kong es manté ferma en la seva aposta repressiva, al costat de les
autoritats de Pequín, contra les protestes per la
llei d’extradició i per la defensa de les llibertats democràtiques en aquest territori de la Xina. Ara
amb la detenció dels principals líders de la revolta.

Itàlia supera
l’escomesa
de Salvini
Amb l’encàrrec del president
de la República italiana, Sergio Matarella, a Giuseppe Conte
perquè el primer ministre d’Itàlia
formi un nou govern es dona llum
verd a la nova etapa de l’executiu
italià sustentat en l’acord entre el
Moviment 5 Estrelles que lidera Luigi di Maio i el Partit Demòcrata, i
que comporta l’expulsió del govern
de la ultradreta de Matteo Salvini.
La irresponsable escomesa de Salvini generant una crisi del seu propi
govern amb l’objectiu de forçar
unes eleccions simplement perquè
les enquestes el feien guanyador ha
estat neutralitzada per Conte, que
en surt reforçat i conservarà el càrrec de primer ministre. Una maniobra que no només evita eleccions,
sinó que genera un nou govern escorat cap al centreesquerra, i amb
més credibilitat internacional sense els estirabots de Salvini.
L’M5E i el PD tenen clares diferències entre un partit antisistema i
un de vocació més institucionalista.
Però resulta evident l’error que Di
Maio va cometre en pactar amb un
partit com la Lliga, que ha mostrat
la seva pitjor cara ultradretana amb
actuacions de tipus feixista i racista
del seu líder. Especialment amb la
crisi migratòria del Mediterrani.
Aquesta errada es corregeix ara paradoxalment gràcies a l’operació fallida de Salvini. la Lliga desfermarà
una ofensiva brutal contra el nou
executiu de Conte, ara des de l’oposició, però sense molts dels focus
que li comportava formar part de
l’executiu que dinamitava des de
l’interior. Ara bé, Conte, l’M5E i el
PD hauran de filar prim i fer polítiques que permetin la millora social
dels italians, l’avenç del país i combatre el discurs xenòfob de Salvini.
Una mala política pot suposar que
l’ascens de la ultradreta només
s’hagi ajornat un temps. Itàlia i, per
extensió, Europa s’hi juguen molt.
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La crispació de Cs
L’acció d’Albert Rivera retirant
llaços grocs i el violent incident
en la concentració desferma
els retrets contra Ciutadans
perquè atia la confrontació.

Full de ruta

Els defensors de l’‘statu quo’
pensen que les coses
importants no les pot decidir
la plebs, sinó els senyors
importants que fumen puros
als toros
decisió, que és exactament el que va
succeir en el cas del Brexit, amb una
campanya basada en mentides reconegudes pels mateixos protagonistes, començant per l’ara primer ministre Boris
Johnson. En aquests casos, com ha
passat a Suïssa en més d’una ocasió, la
justícia pot ordenar la repetició del referèndum per haver distorsionat la voluntat popular amb informació errònia o
per un canvi sobtat de circumstàncies. I
si parlem de Suïssa, una de les democràcies més consolidades del món, la
democràcia directa via referèndums hi
és el pa de cada dia, i no els va pas malament. També és el cas de Califòrnia,
la cinquena economia mundial, on els
electors han de decidir sobre múltiples
matèries per impuls del Parlament o
per iniciativa popular, des de 1856.
Quan l’independentisme està a punt de
consolidar la seva majoria absoluta i
superar el 50% dels vots emesos en les
convocatòries electorals, els nervis dels
que voldrien ofegar la voluntat popular
es fan patents, perquè serà un punt de
no retorn.

20
anys

Els retrets d’ETA
El PNB respon sense
contemplacions als retrets
formulats per l’organització
terrorista ETA en el seu
comunicat de dissabte a la nit.

Enric Roca Casas. Director d’Edu21 i professor d’educació a la UAB

La gent no
sap votar

M

anys

La inseguretat creix a
Catalunya per la crisi. Els
robatoris a botigues i al carrer
pugen del 20%. Exigeixen
canvis en el Codi Penal.

Tribuna

Germà Capdevila

entre el serial
del Brexit entra
en camins encara més
enrevessats que no
ens esperàvem, amb
suspensió del Parlament inclosa, creixen a casa nostra les
veus que assenyalen cofoies que la culpa del daltabaix és dels referèndums.
Els defensors de l’statu quo i de la sacrosanta unitat d’Espanya aprofiten
l’avinentesa per dir que un referèndum
com el del Brexit “no és la solució, sinó
el problema”. És una posició carregada
de condescendència i classisme, que
ens ve a dir que la gent han de votar cada quatre anys i marxar cap a casa a
mirar realities de televisió. Les coses
importants no les pot decidir la plebs,
sinó els senyors importants que fumen
puros als toros o miren el futbol des de
les llotges presidencials.
Donar la veu als ciutadans per prendre una decisió que afecta tota la collectivitat mai no pot ser un problema.
En tot cas, els inconvenients neixen
quan es menteix o no s’informa correctament la gent abans de prendre una
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Més inseguretat

Educar des de la incertesa

C

om serà el món en què viuran els
nostres actuals escolars? Sovint
els educadors ens fem aquesta
pregunta per mirar de cercar pistes
que ens orientin envers els objectius
rellevants de la nostra tasca. És a dir,
per mirar d’oferir a l’alumnat allò que
els serà útil en la vida futura. El problema és que ningú sap com serà el món
d’aquí a vint, trenta o cinquanta anys.
L’educació, doncs, està condemnada a
fer propostes des de la incertesa.

No podem basar els programes escolars recolzant-los en dogmes, relats,
ficcions o històries (científiques, socials o culturals) que no tenen cap consistència més enllà de les creences, opinions o relats imposats en èpoques on
han pogut desenvolupar una funció de
cohesió social i, potser també, il·luminadora d’un determinat sentit de la vida individual. Però ara molts d’aquests
relats, sobretot en els àmbits socials i
axiològics, no resisteixen el contrast
amb la realitat global del nostre món.

POTSER LA TASCA EDUCATIVA

no pot ser
altra cosa que una aposta, que una opció entre moltes possibles. I així, els
programes curriculars no els podem
embolcallar sota un paradigma de veritat o de rellevància indiscutibles. Senzillament perquè allò que avui ho considerem imprescindible, significatiu i
funcional per a les nostres vides individuals i col·lectives, demà o demà passat, potser seran del tot irrellevants
per als futurs ciutadans. Davant d’això,
quina actitud adoptar? En primer lloc
ens caldran moltes dosis de modèstia,
de prudència i de flexibilitat mental.

I QUINA PODRIA SER, doncs, una educació

basada en la modèstia, la crítica de la
narrativa a l’ús i, alhora, la cerca del
descobriment d’un mateix i del forniment comprensiu de la nostra ment?

“
L’educació està
condemnada a la
gestió de la incertesa

En tot cas, hauria de ser una proposta
educativa allunyada de la que predomina actualment, on sovint es cerca un
compendi de coneixements en una estructura sense gairebé interaccions, i
on la majoria de continguts estan sotmesos a data de caducitat pel que fa a la
seva rellevància i funcionalitat.
ENS HEM DE PREGUNTAR

quina educació
volem i per a quin futur la projectem. I
per això hem de revisar quins relats i
històries resistiran a la meitat del segle
XXI. El món actual, sotmès a una rapidíssima evolució transformadora davant les crisis dels models explicatius
imperants de la societat i de l’individu,
i de les construccions morals que d’ells
es deriven, juntament amb l’eclosió de
les disrupcions tecnològiques, ecològiques i l’emergència de la biotecnologia,
la intel·ligència artificial, etc., ens aboquen a escenaris on l’educació no podrà ser, com fins ara, una simple transmissió dels sabers científics, culturals i
socials del passat. Com serà, doncs?
Com hauria de ser? Tenim molta feina
a fer i no pot esperar gaire.

El lector escriu
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Amistat i
tecnologia
b És veritat que els mitjans digitals poden ser útils per mantenir el tracte amb els nostres
amics i familiars, quan algunes
circumstàncies poden dificultar una relació més personal,
sigui perquè no hi ha proximitat física o per altres motius.
Però cada vegada més els experts adverteixen que l’ús de
la tecnologia es converteix en
un impediment per a les relacions personals i d’amistat.
Com diu la sociòloga i psicòloga de la Universitat de Harvard
Sherry Turkle: “Hem sacrificat
la conversa per la mera connexió, hem passat d’estar en una
comunitat a tenir la sensació
d’estar en una comunitat.
Hem passat també de l’empatia a la sensació d’empatia?
De l’amistat a la sensació
d’amistat?” Em pregunto si
són només els mitjans digitals
la causa que les amistats siguin fictícies, o hi ha un grau

important d’individualisme
que rebutja la característica
pròpia de l’ésser humà: la sociabilitat.
CRISTINA CASALS MASSÓ
Esplugues de Llobregat
(Baix llobregat)

El Deuteronomi
b Com a català que estima la
seva terra i com a cristià, necessito viure amb l’esperança
d’un futur millor. Llegint la Bíblia en un fragment del Deuteronomi (DT 26, 4-10) he substituït la paraula egipcis per espanyols i Egipte per Espanya i
es pot llegir això: “Els espanyols ens maltractaren, ens
oprimiren i ens imposaren
una feina dura. Llavors vam
cridar el Senyor, Déu dels nostres pares, i ell escoltà el nostre clam i tingué en compte la
nostra opressió i el nostre treball forçat. El Senyor ens va
fer sortir d’Espanya amb mà
forta i amb braç poderós, enmig de senyals, de prodigis i

d’un gran pànic, ens va introduir en aquest lloc i ens va donar aquest país que regalima
llet i mel.” Resar per assolir la
independència no és incompatible amb treballar amb fermesa tal com diu Xavier Sala i
Martín en el seu magnífic llibre És l’hora dels adeus?.
JORDI FOLCH I SOLER
Vilassar de Dalt (Maresme)

Una lliçó que
hauríem d’aprendre
b En veure que les dretes, i
fins la dreta més dretana, la
que podríem qualificar de feixista, han exculpat el Sr. Borrell ministre, ara en funcions,
per l’espionatge a les delegacions catalanes a l’estranger,
em fan pensar que és una lliçó
de la qual hem de treure una
experiència. A Espanya tenen
clar que quan s’ha de fer mal
a Catalunya, tots es posen
d’acord, tant els qui militen a
l’extrema dreta com els que
ho fan a l’esquerra. No tenen

cap problema a avenir-se. En
canvi, aquí, a Catalunya, gent
amb la mateixa ànsia d’independència, per tant amb un
mateix objectiu, no troben la
manera de posar-se d’acord.
No és una cosa preocupant? No fa pensar que al darrere hi ha altres coses? Si es
té un pensament comú, s’han
de deixar els repels i les males
interpretacions i anar junts.
Quan s’hagi assolit el que es
vol, ja discutirem els matisos.
En català diem “Que el llegir
no ens faci perdre l’escriure”, i
ara ni escrivim ni llegim. A
veure si podem fer callar els
que diuen que “els catalans ja
es barallaran entre ells”.
En aquest cas, la lliçó ens la
donen aquests que a Espanya,
i amb un pensar diametralment oposat, troben un acord
per tombar tot el que és català. Nosaltres hem d’anar tots
en la mateixa direcció i sols així es pot guanyar.
MIQUEL MONCUNILL
Igualada (Anoia)
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“L’oferta de coalició a Podem ja no és sobre la taula
perquè va ser erosionada pel debat d’investidura”

La frase del dia

Isabel Celaá, VICEPRESIDENTA PORTAVEU DEL GOVERN ESPANYOL

Tribuna

De set en set

El mapa

Ui sí: molt
crítics!

Lluís Muntada

Josep Huguet. Enginyer industrial

A

rribem a l’11-S i ens manca una
diagnosi compartida amb un
mapa de les forces i trinxeres de
tots els contendents del conflicte de posicions amb l’Estat.

LA REPÚBLICA CATALANA

té d’enemics
l’Estat, el règim i els governs d’Espanya
i bona part dels autonòmics. De l’Estat,
els seus aparells coercitius policials, judicials, la casta econòmica i l’oligopoli
mediàtic. Del règim, la monarquia, l’entramat familiar i nepòtic d’arrel franquista que parasita els aparells de l’Estat, les trames de corrupció i de clientelisme que mantenen una no menyspreable base sociològica. Pel que fa als
governs, estan supeditats als interessos estratègics del règim i l’Estat.

PERÒ, ELS FONAMENTS econòmics de l’Es-

tat són febles i se sustenten en la productivitat de l’eix mediterrani i de
l’Ebre. Deute, pensions, innovació, atur
estructural, emigració de talent, envelliment a grans àrees de l’Espanya rural, etc., són febleses estructurals que
poden crear un creixent malestar que
no podrà apaivagar-se eternament desplegant banderes espanyoles cada cop
més grans. La monarquia i la corrupció
són punts que toquen molt el règim.

tar en els usuaris de transports, salut,
ensenyament, seguretat ciutadana. El
PSOE, des que governa, no ha deixat de
fer o deixar fer tot això. On és la diferència amb un govern tardofranquista? En
la retòrica del diàleg i en la impossibilitat que el PSOE bombardegi trinxeres
d’autogovern que ells mateixos han
consensuat: escola, llengua, salut, mitjans de comunicació.
I A L’ALTRA BANDA DEL FRONT hauríem de

trobar totes les forces conjurades perquè el règim i l’Estat trontollin en algun
dels seus pilars, per tal de forçar-los a
negociar un referèndum validat, amb la
intervenció internacional que veurà els
seus interessos afectats; conjurades a
retenir el suport més ample que es va
obtenir l’1-O i ampliar-lo amb allò que
va significar el 3 d’octubre; convèncer o
neutralitzar ciutadans avui votants de
l’espanyolisme; preservar les trinxeres
i obrir nous fronts.
TENIM LA GENERALITAT, que ha de preser-

var l’autogovern i ampliar-lo, estirant el
marc de la legalitat vigent, combatent
jurídicament les reiterades il·legalitats
de l’Estat: prevaricacions, nepotisme,
incompliments estatutaris, deure de
protecció de la població (cas 17-A-

PER A AQUEST CONGLOMERAT espanyolis-

ta el repte més fort és la República catalana. Per això, els tres nivells del poder
espanyol disposen d’una estratègia
amb vessants estrictament legals, d’altres que violenten la pròpia legalitat i
també d’il·legals o clandestins. Els objectius són atemorir i dividir la població
catalana i la democràtica radical de
l’Estat, o bé seduir cap a la neutralitat
acomodatícia segments més insegurs
de l’independentisme. Erosionar l’economia catalana amb fugues d’empreses
i bloqueig d’infraestructures; col·lapsar
les finances de la Generalitat per crear
problemes socials; augmentar el males-

Sísif
Jordi
Soler

2017), repartiment de les càrregues solidàries d’immigració... I fent pedagogia
amb la denúncia, amb campanyes publicitàries si cal, del dèficit fiscal i d’inversions amb les conseqüències en salut, ensenyament, serveis socials, collapse de la mobilitat, inseguretat ciutadana... Aquesta trinxera de l’autogovern no es pot posar en perill amb gestos simbòlics o que comportin un risc
que no hagi estat consensuat.

“
Arribem a l’11-S
i ens manca una
diagnosi compartida
amb un mapa de les
forces i trinxeres de
contendents en el
conflicte amb l’Estat

TENIM EL PAPER DE PRESOS I EXILIATS, els

uns fent de la sentència una arma poderosa per a la denúncia de la deriva autoritària a tot l’Estat; els altres promovent la internacionalització del conflicte polític. Però l’organisme a l’exili ha
d’estar fora de qualsevol sospita d’ús
partidista i electoralista.
ELS AJUNTAMENTS

hauran de repensar
quin paper tenen en aquesta nova etapa, en què caldrà ser prudents en preservar les institucions, alhora que agosarats en estirar les seves capacitats
per abordar l’erosió de l’Estat.

TENIM MILERS D’ENTITATS

que només en
algun moment puntual del procés han
estat interpel·lades. Donar la veu a
aquestes entitats en una plataforma
ampla com el que va ser l’Assemblea de
Catalunya, pot ser l’única forma de superar un marc contaminat com el de la
taula dels tres partits més Òmnium i
Assemblea. Només una direcció col·legiada ampla tindrà l’autoritat per marcar l’estratègia no-violenta comuna,
lluny de propostes personalistes que
tant abunden.

I FINALMENT, RESTARIA

analitzar en
quins àmbits organitzats de la societat
civil cal treballar per assolir-ne la direcció amb diversos programes de modernització, transparència, representativitat i suport a la democràcia, inclòs el
dret a decidir.

E

ducar en el sentit
crític és una necessitat tan antiga
com l’ombra. Sovint,
potser per conjurar la
por de la fragilitat, parlem de conquestes històriques a l’hora de referir-nos a drets
(laborals, socials, polítics, humans...)
que semblen definitivament assentats.
Però només cal un revés social per adonar-nos del tel de ceba que separa la
conquesta de la pèrdua. Sense anar
més lluny: fa poc ser mileurista era sinònim de precarietat, ara ho és de privilegi.
Des de fa dècades, a l’Estat espanyol
molts docents han abocat esforços tenaços per educar en l’esperit crític. No
hi ha cap polític ni periodista ni ciutadà
amb autoestima que no es presenti com
una persona amb sentit crític. Però és
una llàstima que tant d’esperit crític oficial no hagi instaurat un mínim de sentit
autocrític per reconèixer que tot aquest
procés ha fracassat estrepitosament. La
prova és que els aparats d’Estat –sense
amb prou feines resistència política, intel·lectual i massiva de la ciutadania–
han pogut imposar la coerció total. Hi ha
polítics a la presó i a l’exili per posar les
urnes. L’Audiencia de Navarra va dictaminar que una violació en grup era només un abús sexual. Forces policials van
disparar contra immigrants que, exhausts, nedaven agònicament per abastar la platja. Els vells latifundistes del socialisme ens fan saber que “no tenim
permís per rescatar”. Colau ha guanyat
dues alcaldies gràcies als fraudulents
moviments d’Estat. Sandro Rosell actualitza Kafka. El cas Altsasu fa que el
cor et glateixi a l’inrevés. Els ulls de Roger Español i Ester Quintana encara rodolen. Ens han inoculat la idea que la democràcia emana de la llei, quan és a l’inrevés. Els vots de l’independentisme
són invalidats. ¿Tanta publicitat i pedagogia de la crítica per acabar normalitzant i normativitzant el totalitarisme?
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Bargalló
proposa una
moció de
confiança

El conseller d’ERC
ho planteja si no
s’aproven els
pressupostos, i
JxCat ho rebutja

Concurs de
castells per la
diada de Sant
Fèlix

La plaça de la Vila
de Vilafranca del
Penedès s’omple i
aplaudeix l’actuació
de les colles

de l’espurna
anys

d’Arenys

DESENCADENANT · Els organitzadors de la consulta d’Arenys de Munt sobre la
independència opinen que sense aquest precedent no s’hauria produït l’onada de
consultes posterior, ni el 9-N ni l’1-O RETRETS · Responsabilitzen de “l’actual
decepció de la gent” els grans partits polítics, “que no han sabut fer un front comú”
Virtudes Pérez
BARCELONA

Reconeixement als represaliats per l’1-O
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El 13 de setembre que ve es
commemorarà el desè aniversari de la consulta
d’Arenys de Munt sobre la
independència, una fita
històrica que va desencadenar una allau de consultes populars arreu de Catalunya, i que representa per
al sobiranisme la veritable
espurna que va encendre
la flama independentista.
Els
organitzadors
d’aquella primera consulta
ho tenen clar. Sense Arenys de Munt no hi hauria
hagut ni l’ANC, ni el 9-N ni
l’1 d’octubre. N’està especialment convençut Josep
Manel Ximenis, una de les
cares més visibles de l’organització d’aquella primera consulta, que en
aquells moments era regidor de la CUP, el partit que
va presentar la moció a
l’Ajuntament que va fer
possible la consulta. Actualment Ximenis és el
president del Moviment
Arenyenc per l’Autodeterminació (Mapa) i no només està desvinculat de
qualsevol partit polític (va
ser alcalde per la CUP del
2011 al 2013 fins que una
moció de censura d’ERC,
CiU i el PSC el va fer fora),
sinó que els responsabilitza –ho va tornar a fer durant la Universitat de Prada la setmana passada–
“d’impedir que la societat
catalana avanci cap a la independència”.

Des que es va organitzar la
consulta d’Arenys, s’ha muntat un aplec anual al poble
per commemorar l’efemèride. Els primers duraven dos
dies, però de mica en mica es
van anar reduint i els últims
es concentraven en mitja tarda. Sempre, fins aquest any,
s’havien muntat sense la implicació dels partits polítics,
però en l’aplec d’aquest any
les formacions polítiques s’hi

han volgut implicar. Així ho
explica el president del Moviment Arenyenc per l’Autodeterminació (MAPA), Josep
Manel Ximenis.
Aquest any, a les portes de
la sentència per l’1-O, a banda
de reconèixer la tasca d’Elisenda Paluzie, s’ha volgut
que l’aplec tingui un reconeixement pels represaliats de
l’Estat, tant presos com exiliats i altres damnificats, en-

tre altres Roger Espanyol, explica Ximenis. Hi assistiran la
germana de Toni Comín i la
dona de Quim Forn.
L’aplec l’obrirà una actuació de les escoles de dansa
del poble, i després hi haurà
la intervenció del president,
Quim Torra, l’homenatge, un
sopar popular i un col·loqui
amb advocats del procés. En
la cloenda hi intervindrà Carles Puigdemont.

Per Ximenis, la consulta
d’Arenys “va servir per superar les pròpies pors i per
canviar l’estratègia independentista”. El 13 de setembre de fa deu anys “la
gent va demostrar que
units i ben organitzats podem desafiar l’Estat”.
Aquesta “força de la gent,
aquesta capacitat d’autoorganitzar-nos”, com destaca Ximenis, és la que va
permetre que en només
tres mesos la consulta arribés a 167 municipis, entre
altres els primers de grans
dimensions, com ara Sant
Cugat del Vallès o Vic. I que
en poc més d’un any, amb
la sentència de l’Estatut
pel mig, es repetís en 538
municipis més fins a arribar a Barcelona el 10
d’abril del 2011. Alfred
Bosch, llavors portaveu de
Barcelona Decideix, va definir tot el procés de “màgic” després de la consulta
a la capital catalana i va ex-

pressar la seva confiança
que “no ho esgarrem”.
Després hi va haver la
consulta del 9-N del 2014
convocada per Artur Mas i
el referèndum de l’1 d’octubre del 2017. Però també el 155 i els empresonaments, entre altres els de
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, responsables de
l’ANC i Òmnium Cultural,
respectivament, un veritable cop a l’ànima del movi-

assegura Carles Móra, en
aquell moment alcalde per
Arenys de Munt 2000, que
precisament per haver viscut molt intensament
aquell inici no amaga un
cert desencant. “Jo vaig arribar a fer 80.000 quilòmetres, fins que els recursos
es van esgotar. Visitàvem
la gent porta a porta per
aconseguir adhesions”, recorda Móra, que, com Ximenis i tants altres de la
comissió organitzadora,
va rebre amenaces de mort
i moltes pressions, per
exemple de la Falange, que
va organitzar una marxa el
mateix dia de la consulta
per intentar que s’anul·lés
la convocatòria. “Van ser
dies difícils però hi havia
molta unitat, molta il·lusió. Tothom va fer el que
havia de fer i per això va
sortir bé”, insisteix Móra,
que afirma que ha tret com
a gran lliçó d’aquell moment “que la solució està

—————————————————————————————————

Les consultes van
moure un milió de
votants i 60.000
voluntaris
—————————————————————————————————

ment ciutadà més allunyat
d’interessos partidistes.
“La consulta d’Arenys va
ser la demostració que un
poble de forma pacífica i
estratègicament organitzat pot fer el que vulgui”,

en mans del poble”.
Móra diu que és conscient que “la gent està espantada després dels empresonaments” i que també està “decebuda per la incapacitat dels partits independentistes de fer un
front comú”, un fet “inexplicable”. Però, malgrat això, no dona res per perdut.
Al contrari, està convençut que “cal fer un foc nou
perquè aquells que es fiquin en política no defensin privilegis sinó que tinguin clar que la prioritat és
el país i la seva gent”.
En aquest sentit, Móra
anima la gent a manifestar-se aquest 11 de setembre. “Hi ha hagut una re-

pressió molt forta i cal respondre. Ens hem d’entossudir en una desobediència pacífica però contundent. Ho vam demostrar a
Arenys i ho podem tornar a
fer”, destaca.
Per Anna Arqué, una de
les impulsores de consultes posteriors, “la
votació d’Arenys va agafar
una dimensió nacional
amb el moviment de les
consultes que va arribar a
un milió de votants, gràcies a 60.000 voluntaris i
amb 300 observadors
internacionals”.
Sense
aquesta allau de consultes,
diu Arqué, “Arenys hauria
quedat en una anècdota local”. ■
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L’APUNT

La lliçó de Fontana
Mayte Piulachs

L’inici del nou curs polític és del tot decebedor. A l’Estat espanyol, mantenen un postureig a veure qui està
més compromès amb la societat, mentre engreixen el
cementeri humà al Mediterrani i el feixisme. I, al nostre
país, no hi ha debat per assolir un model de societat
més equitatiu. És cert que el TC ha deixat ferit de mort
el debat al Parlament, però ni ERC ni JxCat no tenen

Manifestació a última hora
després de saber el resultat del
referèndum. A baix, un moment de
l’acte de la Falange del mateix dia
i, a la dreta, una dona vota durant
la jornada ■ ORIOL DURAN

ganes de capgirar-ho plegats. El lúcid historiador Josep Fontana ja ho diu clar en el seu llibre pòstum Capitalisme i democràcia quan analitza els fets coneguts
pels “tres dies gloriosos” a França: “El poble havia fet
la revolució i els polítics la hi havien robada per donarli a canvi un ‘rei ciutadà’, que en realitat seria el rei de
la burgesia.” L’engany continua des del 1830.

La gota que va
fer vessar el got
EMBRIÓ · La consulta va venir després de la marxa dels
“10.000 a Brussel·les” i de la ILP rebutjada al Parlament
V.P.
ARENYS DE MUNT

L

117077-1215609Q

a consulta d’Arenys no va sorgir
del no-res. Feia temps que a Catalunya hi havia diferents plataformes que treballaven per la independència. A Arenys de Mar, per exemple, s’organitzaven jornades independentistes des dels anys noranta. Però
no va ser fins a la marxa dels 10.000 a
Brussel·les, del març del mateix any,
que el procés cap a la independència va
començar a agafar una nova volada.
L’èxit de la convocatòria va animar els
promotors, entre ells l’Enric Canela, a
impulsar una iniciativa legislativa popular (ILP) per demanar la convocatòria d’un referèndum. Fins i tot es va fixar com a data el 12 de setembre.
L’Anna Arqué, una de les impulsores
de la ILP, recordava la setmana passada a la Universitat de Prada com van
portar la ILP al Parlament el juny del
20O9, i com ni CiU ni ERC no li van donar suport. “Els partits van batallar en
contra”, deia Arqué, que considera
aquesta negativa “un desencadenant
de la consulta d’Arenys”. Jordi Bilbeny,
un dels principals promotors de la consulta, hi està d’acord. “En aquell moment es va confirmar que els partits tiraven pilotes fora, i vam entendre que
si volíem alguna cosa l’havíem de fer
nosaltres”, explica Bilbeny, per qui el
veritable valor de la consulta d’Arenys

Capçalera de la manifestació a Brussel·les,
el març del 2009 ■ ARXIU

és que “per primera vegada la gent es va
posar dempeus i va plantar cara amb
dignitat a l’Estat espanyol”.
També Xavier Mas, que va formar
part de la comissió organitzadora, destaca aquest “trencament d’un tabú”
com el gran èxit de la consulta. “Si Arenys no hagués demostrat que es podia
fer a escala nacional, no s’hauria fet
mai”, destaca Mas. Cap dels dos vol parlar de desencís ni de desànim. Bilbeny
assegura que “més enllà dels partits, la
gent està preparada per a una política
compromesa” i que “el país ha fet un
salt de gegant i,a banda d’internacionalitzar el tema, ha passat de tenir mig
milió d’independentistes a tenir-ne tres
milions”.
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El meu país

Josep Lluís Alay
Professor d’història de la Universitat de Barcelona

El PP i Cs
es tornaran
a saltar l’acte
de la Diada
Redacció
BARCELONA

Front internacional
Si ens mirem el món del segle XXI, el
dret a l’autodeterminació continua present a les arrels de bona part dels conflictes internacionals més greus. Arreu dels
cinc continents trobarem pobles que reclamen cada dia el dret a decidir lliurement el seu futur, per tots els mitjans
imaginables, com ara resistència pacífica,
desobediència civil, violència, etc., amb
uns ciutadans que amb el seu afany de llibertat s’enfronten tant a estats totalitaris
com a democràcies incipients o consolidades. Si Catalunya vol exercir el seu dret
d’autodeterminació i esdevenir un estat
independent hi haurà d’estar molt atenta.
Les darreres setmanes, al món hi ha hagut un repunt extraordinari en el nombre
i intensitat d’aquests conflictes, fet que
torna a demostrar l’actualitat de les reivindicacions autodeterministes al món.
Fem un repàs d’alguns.
Les dues superpotències asiàtiques han
vist les seves agendes polítiques especialment condicionades per protestes democràtiques. En el cas de la Xina, les protestes a Hong Kong que reclamen llibertat i
democràcia i, fins i tot, la creació d’un estat propi no han fet més que augmentar.
Per la seva banda, els uigurs de Xinjiang
han estat castigats amb trasllats de milers
de persones cap a camps de concentració
a purgar les seves veleïtats independentistes per esdevenir modèlics ciutadans xinesos fidels al règim. Alguns ho anomenen genocidi. Mentrestant Taiwan mira
amb preocupació una possible intervenció
militar xinesa a Hong Kong i el Tibet
manté viva la flama per sortir de la presó
xinesa. L’Índia, per la seva banda, tot i ser
el referent democràtic d’Àsia, es torna a
enfrontar al conflicte del Caixmir, amb
dosis d’autoritarisme en abolir l’article
constitucional que atorgava un règim autònom especial a aquella regió de l’Himàlaia. La interferència del Pakistan no facilita una solució a aquest conflicte secular,
però tard o d’hora el govern indi haurà de
negociar un referèndum d’autodeterminació si vol continuar considerant-se una democràcia.
Al Pacífic, la situació s’ha complicat
molt els darrers dies amb el retorn d’un
antic conflicte, latent des de fa més de
mig segle: l’ocupació de Papua Occidental
per part d’Indonèsia. El 1969, de forma
vergonyosa, Nacions Unides va acceptar
com a vàlida una consulta pública a un
miler de caps tribals on se’ls preguntava si

El Tibet manté viva la flama per sortir de la presó xinesa, segons l’articulista ■ ALBERT SALAMÉ

“
A tots aquests
racons del planeta
admiren la
persistència dels
catalans en les seves
demandes
democràtiques

volien formar part d’Indonèsia després de
cinc anys de brutal ocupació. Amb una
pistola al cap, tots ells van dir que sí. Després de dècades de repressió, massacres, i
racisme, els papús s’han aixecat contra el
govern neocolonial de Jakarta i exigeixen
un referèndum d’autodeterminació com el
que va fer Timor Est ara fa just vint anys.
No gaire lluny, a l’illa de Bouganville que
encara pertany a Papua-Nova Guinea (la
meitat oriental de l’illa), estan a punt de
celebrar aquest any el seu referèndum
d’autodeterminació, pel qual van pagar un
preu molt car, amb una guerra que va causar vint mil morts entre els anys 1988 i
1998. Seguint el rastre d’illes, els ciutadans de Nova Caledònia tornaran a autodeterminar-se l’any vinent en una nova
consulta acordada amb París.
Molt més a l’oest i arribant a la Mediterrània ens trobem amb la constant i persistent lluita dels kurds per la seva supervivència a una Síria en guerra i a una Turquia repressiva que persegueix batlles es-

collits democràticament, seguint el model
espanyol. De moment el Kurdistan iraquià
es manté com un estat semiindependent
sense haver reeixit amb el seu referèndum d’independència de setembre del
2017, però ho tornaran a intentar, sens
dubte.
A la península Aràbiga i a la banya
d’Àfrica, hi trobem el Iemen del Sud, que
des d’Aden ha recuperat la independència
perduda enmig d’un dels conflictes més
violents de les darreres dècades, instigat
per l’Aràbia Saudita, els Emirats i l’Iran.
Somaliland, reconegut de facto per moltes
nacions, es considera l’estat més democràtic de tota la regió i rep importants inversions econòmiques estrangeres. Seguiríem per Àfrica amb els seus eterns conflictes nacionals oberts del Sàhara Occidental o de l’Azawad dels tuaregs.
I Europa? Escòcia ja prepara el seu segon referèndum com a resposta al Brexit
dur. Al nord, les Illes Fèroe voten avui un
nou Parlament amb la vista posada a assolir la plena independència de Dinamarca
en un futur proper de la mateixa manera
que Grenlàndia, la qual ja va decidir independitzar-se fora de la Unió Europea i
aquests dies és l’objecte del desig tant de
Trump com dels xinesos, que hi veuen recursos naturals verges i una nova autopista marítima per a la connexió entre Europa i Àsia.
A tots aquests racons del planeta admiren la persistència dels catalans en les seves demandes democràtiques i, fins i tot,
en algun moment s’hi han emmirallat i
ens han fet símbol de les seves pròpies aspiracions, i, per tots aquests motius, cal
seguir-los atentament i ser-hi present.
L’autodeterminació també fa moure el
món en ple segle XXI.

Com ja comença a ser tradició en els darrers anys
des que el procés independentista va prendre força,
ni el PP ni Cs assistiran als
actes institucionals que
es faran amb motiu de l’11
de Setembre. Les explicacions per faltar a un acte
que s’ha convertit en tradicional per als partits polítics, van tornar a ser les
que donen cada cop. Pel
PP va parlar l’eurodiputada Dolors Montserrat,
que va justificar l’absència dels populars al·legant
que “el govern de la Generalitat té segrestada Catalunya amb aquest pensament únic independentista”. Per part de Cs, l’encarregada de fer l’anunci
va ser la seva líder al Parlament, Lorena Roldán,
que considera que les paraules “confrontació” i
“ruptura” utilitzades pel
president de la Generalitat, Quim Torra, són
“molt gruixudes”. També
va reiterar que en democràcia és “bàsic” respectar les sentències judicials, en al·lusió a com es
respondrà a la sentència
respecte dels presos polítics, que s’hauria de fer
pública aquesta tardor. ■

Reunió a Suïssa
per l’estratègia
unitària
ACN
BARCELONA

El president, Quim Torra;
l’expresident Carles Puigdemont i la secretària general d’ERC, Marta Rovira, van encapçalar ahir
una reunió amb membres
la CUP i de les entitats
ANC i Òmnium, a Suïssa,
segons va avançar ElNacional.cat i va confirmar
l’ACN. En la trobada, en
què van participar també
Elsa Artadi i Anna Gabriel,
es va abordar la Diada i
una estratègia unitària de
l’independentisme per fer
front a la sentència del Tribunal Suprem sobre l’1-O.
La trobada podria continuar avui. ■
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Sánchez madura la via per
pagar el deute autonòmic

a Vol esquivar la limitació de manar en funcions per desbloquejar 1.300 milions pendents per a la
Generalitat i 6.000 milions per a la resta al desembre a El PP exigeix un crèdit a interès zero
David Portabella
MADRID

186104-1214564L

El govern espanyol s’està
acostumant a viure en
funcions, però la inoperància de Pedro Sánchez
per ser investit quan passen 120 dies de les eleccions del 28 d’abril tensa
la caixa de les comunitats
per la retenció de les bestretes del finançament.
Després que el vicepresident Pere Aragonès obrís
aquest front i que les autonomies del PP hagin fet
seguidisme de la reivindicació, Sánchez vol esquivar l’informe de l’Advocacia de l’Estat que avisa dels
límits de la despesa estant
en funcions per assumir

els 1.317 milions que pertoquen a la Generalitat i
els 6.000 milions de la resta. “El Ministeri d’Hisenda
continua buscant fórmules que, dins de la legalitat,
permetin fer les bestretes
a les comunitats”, va dir
ahir la ministra portaveu
Isabel Celaá.
La maduració de la via
per entregar un deute que
Aragonès troba que està
retingut il·legalment fa
que l’Estat tingui congelats 4.500 milions per entregues a compte del 2019
i 2.500 milions per un ajust
en la liquidació de l’IVA del
2017. Dels 7.200 milions,
a la Generalitat li pertoquen més diners que a cap
altre territori: 1.317 mi-

Sánchez va visitar ahir el rei emèrit Joan Carles I a l’hospital Quirón de Madrid abans de reunir
el Consell de Ministres ■ MARISCAL / EFE

lions. Per sota hi ha Madrid
(1.237), Galícia (700) i el
País Valencià (687), amb
la particularitat que el president és el socialista Ximo
Puig i ni ell ni la resta de barons del PSOE alcen la veu.
El model, origen del litigi
El litigi s’origina per culpa
del model de finançament,
que s’havia de renovar fa
cinc anys per llei i que tant
Mariano Rajoy –adduint
la crisi com a excusa– com
Sánchez han mantingut
des del juny del 2018 tot i
estar caducat. El model
fa que Hisenda recapti els
impostos a cada territori
–tret del País Basc i Navarra– i que més tard enviï a
les comunitats entregues a
compte com a bestretes de
la recaptació estimada a cada lloc del 50% de l’IRPF i de
l’IVA i del 58% dels impostos especials (alcohol, tabac i hidrocarburs). La falta
de pressupostos, a més, fa
que les xifres de referència
siguin les heretades de Rajoy el 2018. El PP va registrar ahir al Congrés una iniciativa per forçar l’Estat a
aprovar crèdits a interès
zero i satisfer el deute. ■
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Nou xoc al govern,
ara per una moció
de confiança
a El conseller Bargalló (ERC) la proposa si no s’aproven els

comptes i Budó (JxCat) replica que Torra no s’ho planteja
J.A.
BARCELONA

A les portes de la Diada i
enmig de les crides a la
unitat estratègica per donar una resposta de l’independentisme a la sentència de l’1-O que allunyi les
divergències entre JxCat
i ERC per l’avançament
d’una convocatòria electoral, el conseller d’Educació, el republicà Josep Bargalló, va tornar a obrir la
caixa dels trons assegurant ahir en una entrevista a Catalunya Ràdio que
si no s’aproven els pressupostos haurien de “presentar una qüestió de confiança al Parlament”. I ho
va justificar dient que seria “insostenible per al sistema educatiu una nova
pròrroga pressupostària”
havent de pagar 670 nòmines més de nous professors. Va tenir resposta

La frase

—————————————————————————————————

“Si no s’aproven
aquests pressupostos,
és molt difícil que
pugui tirar endavant
la legislatura”
Roger Torrent

PRESIDENT DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA

poques hores després per
part de la portaveu del
govern, Meritxell Budó
(JxCat), que va negar que
el president Quim Torra,
que és qui té les competències per plantejar la moció
o avançar eleccions, tingui
la voluntat de fer aquest
pas, ja que tenen “la confiança d’aprovar els pressupostos del 2020”.
La fórmula de Bargalló
és la que va utilitzar el president a l’exili Carles Puigdemont el setembre del
2016 amb Junts pel Sí en

prosperar una esmena a
la totalitat dels pressupostos, que finalment va superar amb el suport també
de la CUP. Ara tot just fa
quatre mesos, a l’abril, el
Parlament també va aprovar una moció del PSC,
aprofitant les suspensions
de diputats dictades pel
jutge del Tribunal Suprem
Pablo Llarena, en la qual
instava Torra a presentar
una qüestió de confiança o
bé a convocar eleccions. El
suport de Cs, els comuns i
el PP, i la decisió de la CUP
de no participar en la votació, van fer que el text
prosperés amb 62 vots a
favor i els 61 en contra de
JxCat i ERC.
El president del Parlament, el també republicà
Roger Torrent, va assegurar ahir en conèixer les declaracions de Bargalló que
és “molt difícil” que la legislatura pugui tirar enda-

El conseller Bargalló, durant una compareixença a la Generalitat l’abril passat ■ J.A.

vant, “almenys com està
ara”, en cas que no s’aprovin els pressupostos. Però
va matisar que, si es donés
aquest escenari de bloqueig dels comptes, correspondria conjuntament
al govern i a la cambra catalana abordar quins nous
escenaris s’obririen.
Quant a les discrepàncies viscudes entre els socis de govern, el conseller
Bargalló va recordar durant l’entrevista l’expe-

riència que va tenir amb
el primer tripartit, en què
es deia que tots els consellers estaven “barallats”. I
en aquest punt va assegurar que ara no tenia la sensació “de més batussa del
que és habitual”. El republicà va defensar que és millor que hi hagi opinions diferents que “una majoria
absoluta que esclafi el Parlament” i es va alinear amb
els que defensen una resposta unitària a la sentèn-

cia de l’1-O, recordant que
hi ha altres causes obertes
contra l’independentisme.
El conseller també va
recordar que actualment
no només és la Generalitat la que no té pressupost
–està prorrogat des del
2017–, sinó que l’Ajuntament de Barcelona i el govern estatal tampoc en tenen, i això afecta tot el sistema educatiu. “Així no
podem tirar endavant”,
considerava. ■

El PSC suca pa en la divisió de l’executiu
FESTA · Iceta posa difícil la possibilitat d’entesa amb el govern “en fallida” de Torra, durant la trobada dels socialistes gironins, a
Llofriu ELECCIONS · Els càrrecs del partit insten la militància a esperar la sentència del judici de l’1-O, quan esperen comicis
Emili Agulló
PALAFRUGELL

E

l primer secretari del
PSC, Miquel Iceta, no va
faltar ahir a la tradicional
trobada dels socialistes
gironins en terres empordaneses, a Llofriu. Ho va fer en un
ambient més distès i concorregut que en els darrers anys, després que els vents de les darreres municipals els hagin garantit una certa recuperació. I amb
vocació de fer balanç del curs
passat, “molt intens”, i propòsits per al nou, “que també promet”, no va obviar el nou senyal
de divisió en el govern de JxCat i
ERC, amb la proposta de moció
de confiança llançada ahir pel
conseller republicà Josep Barga-

lló i rebutjada per la portaveu de
l’executiu, Meritxell Budó. Per
Iceta, la proposta no du enlloc
davant “un govern en fallida,
sense nord, ni brúixola, ni mapa”, i en minoria.
Pel líder dels socialistes catalans, l’opció d’entesa amb els
grups independentistes és remota, tot i no tancar-los la porta
a negociar si JxCat i ERC els
convidessin a seure a la taula,
però va insistir en les condicions
de superar “l’etapa d’unilateralitat, il·legalitat i confrontació
institucional”. “Als que no saben
on van, és difícil ajudar-los”, va
reblar, després de recordar que
ja s’acumulen dos exercicis sense pressupostos en vigor i comminar el President, Joaquim
Torra, “a plegar, com va fer Pe-

dro Sánchez” a l’hivern.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ahir al vespre, en la trobada
d’estiu del PSC de les comarques gironines, a Llofriu ■ E.A.

S’oloren eleccions
Iceta també va criticar la nova
líder de Cs al Parlament, Lorena Roldán, per haver-se exclòs
de participar en la Diada, i
abans de garantir que els socialistes se sentiran la festa nacional seva, va carregar contra la
formació taronja, que “va guanyar les eleccions catalanes
sense que cap ciutadà ho hagi
notat” i amb els líders marxant
a Madrid, en al·lusió a Albert Rivera i Inés Arrimadas. Abans
del pa amb tomàquet, els discursos van incidir en la recuperació de vot dels socialistes i
l’optimisme que els moments
durs dels darrers anys se’ls ha
endut el vent. ■

