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PENDENTS · El Parlament
torna a l’activitat demà, després
de les vacances, amb la mirada
posada en la sentència de l’1-O

SITUACIÓ · El govern continua
sense pressupostos i les topades
entre JxCat i ERC per l’espai
independentista s’han succeït

Sánchez menysté ERC i
JxCat per a la investidura

RÈPLICA · Els partits i les entitats
intenten consensuar una resposta
de país a la resolució judicial, que
s’espera per a mitjan octubre
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NACIONAL P10

Fan un manifest a favor dels
polítics exiliats i empresonats

Borrell els titlla d’ignorants
sobre la realitat a l’Estat

Diputats francesos
reclamen la fi de la
repressió a Catalunya

NACIONAL P16

El nivell dels
pantans
garanteix
aigua per a
tot l’any
Augmenta el consum
a les zones urbanes

Laia Giralt portant l’àliga de Manresa ahir a la plaça Major de la localitat, que viu la seva festa major ■ AJ. DE MANRESA

NACIONAL P17

Una dona fa per primer cop en la història el ball de l’àliga de Manresa

Tradició, ara en femení

Denuncia una violació
múltiple a Platja d’Aro

Nacional P16

Alemanya es disculpa
amb Polònia pels nazis
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ls últims esdeve-
niments al voltant

del Brexit han tornat a
obrir la caixa dels
trons. I com no podia
ser d’una altra mane-

ra, s’ha aprofitat l’oportunitat per car-
regar contra els referèndums com a
culpables de tots els mals de la huma-
nitat. Sí, senyors i senyores, com va dir
aquell gran estadista anomenat Enric
Millo, “els referèndums consoliden i
accentuen els conflictes”. Vaja, que el
nou secretari general d’Acció Exterior
del govern andalús (per mèrits propis,
no es pensin) ens explica que les urnes
no només no serveixen per arreglar els
problemes, sinó que els accentuen.
Per cert, més o menys en la línia que
sostenia l’expresident espanyol Zapa-
tero, en el sentit que “el referèndum és
una eina que divideix artificialment i, a
més, qui el perd vol la revenja”. Olé tu!

Aquests personatges i altres actors
mediàtics entestats a barrejar els tes-
tos amb les olles, amaguen el cap sota
l’ala davant la realitat que ens diu que
durant l’últim segle els nous estats

s’han multiplicat a Europa. Dels 20 que
hi havia el 1900 fins als més de 50
d’avui. I que molts d’ells han nascut de
manera pacífica gràcies a referèn-
dums. O és que la separació de Norue-
ga de Suècia del 1905 gràcies a les ur-
nes va ser antidemocràtica i va dividir
algú? O la d’Islàndia respecte de Dina-
marca del 1944? O, en el cas contrari,
la gent s’esbatussa pel carrer al Que-
bec després que l’any 1995 el no gua-
nyés per un estrat marge en el referèn-
dum d’autodeterminació pactat amb
el Canadà i en el qual va votar més del
90% de la població? Les urnes no
mosseguen i les paperetes no exploten
quan s’hi dipositen. Al contrari. Els re-
ferèndums són la via més directa a la
democràcia i un excel·lent termòmetre
de la salut d’una societat. Un instru-
ment que, per cert, no hem vist que
hagi dividit gens la societat suïssa, tot i
haver-ne realitzat més de 600 en els
últims 150 anys. No són els referèn-
dums ni les urnes el que divideix les
societats, sinó la negació de drets i els
cops de porra contra la gent que no-
més vol votar.

E

Keep calm
Jordi Creus

Referèndums

Les urnes no mosseguen i les
paperetes no exploten quan
s’hi dipositen. Al contrari. Els
referèndums són la via més
directa a la democràcia

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

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

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

auríem d’odiar les xarxes so-
cials, que cada vegada s’assem-
blen més a un podrimener in-

acabable i pantanós, del qual costa es-
capar perquè t’hi endormisques, bres-
solat per un flux de trivialitats narco-
titzants. Passa, però, que entre la mol-
ta gent que no et són res, i que sovint
són els que més t’hi embardissen, n’hi
ha d’altra que t’estimes i que de tant
en tant t’hi arrosseguen i et fan riure o
et commouen o et fan enfadar, i algu-
na altra que, encara que coneguis en
realitat molt poc, se t’han guanyat un
lloc al cor perquè solen entrar-hi no-
més per escriure-hi coses que encara
són importants, dins i fora del món,
com ara que han trobat certa frase bri-
llant en un llibre, que una obra de tea-
tre els ha deixat desfets o que, per en-
èsima vegada, s’han hagut de rendir al
poder d’endevinació de la poesia.

Hi ha una amiga (em prenc la llicèn-
cia de considerar amistat allò que la
xarxa ha unit) que és especialista a
deixar-me atònita amb les citacions
que transcriu, cap de banal o preten-
siosa, com ara aquesta d’Étienne De-
croux a Paraules sobre el mim: “La be-

H

llesa conté la tristesa com una hamaca
conté un cos. Allò que no arriba a obli-
dar ni a dissoldre, ho gronxa.” Qui
diantre és Étienne Decroux? No ho sé,
no ho sabia, però ja no poc viure sense
aquest balandreig que proposa. Un al-
tre dia, pots trobar penjat al seu mur
un vídeo de Pina Bausch, i l’endemà,
un poema de Ted Hughes sobre el no-
res, o Pascal Lambert defensant un
teatre que murmuri,o Sophie Calle in-
terrogant-se sobre què fer amb els
morts. En lectures, sempre ens va al
davant. Recordo el sentiment victoriós
que em va embargar perquè havia ci-
tat un llibre d’Agustina Bessa-Luís que

jo ja havia llegit feia anys. Ha estat
l’únic cop. A vegades calla durant un
temps força llarg, potser perquè està
escrivint, que ho fa i molt bé, o perquè
no té res a dir, que és una raó de pes
que no ajuda a sumar seguidors, però
impacienta amorosament els pocs que
té. Més d’un deu pensar a hores d’ara
que me la invento, que és només la
projecció d’algun algoritme culte, però
juro que existeix i que és tan normal,
que t’inspira quasi compassió, com si
et veiessis en un mirall, però tota pas-
sada en net, amb la clenxa recta i el
vestit planxat, encara que ella diria
que no, que és molt pitjor, que li passa
com a la seva admirada Anne Carson,
que no arriba a comprendre com pot
escriure amb plaer sobre el dolor. Té
debilitat per Pascal Quignard, de qui
un dia va transcriure això, que em va
commocionar: “En aquest espai es res-
pira, per fi. Es tanca la boca. S’hi es-
criu. S’hi està sol. S’hi és un mateix.
Es respira.” Enmig del guirigall de la
xarxa, vivim en certa manera inhalant
aquestes notetes que ella ens deixa,
com bombolletes d’aire perquè, en sor-
tir, respirem una mica millor.

“Hi ha gent que
entra a la xarxa per
escriure-hi coses de
debò importants

Eva Vàzquez
Caiguda lliure

Una lectora impenitent

La vinyeta
Fer
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Les cares de la notícia

Molts municipis petits de Catalunya veuen com
van perdent població davant la dificultat dels ve-
ïns de trobar oportunitats laborals. A Vallcebre
han decidit lluitar contra la despoblació oferint
una vella masia totalment rehabilitada a una famí-
lia jove i amb fills. Imaginació per atreure gent.

PRESIDENT D’ALEMANYA

Captar nous veïns

El president alemany va demanar perdó als polo-
nesos per la tirania ocasionada al país per l’exèrcit
nazi. Probablement aquesta disculpa no canviarà
res i arriba tard, però encara s’ha de produir amb
les víctimes del franquisme a l’Estat espanyol, on
l’exhumació del tirà encara cou.

-+=

-+=

Una altra d’indis
Josep Borrell

‘Mea culpa’ pendent
Frank-Walter Steinmeier

-+=

Lluís Cadena

Borrell va tornar a fer ahir de Borrell. Quan sent al-
guna cosa que fa olor d’independentisme treu la
seva pitjor versió. Ahir va acusar els diputats fran-
cesos de no conèixer la realitat espanyola. Si els
ha de donar lliçons d’història, pot recórrer a allò
que els espanyols no van matar tants indis.

MINISTRE D’EXTERIORS ESPANYOL EN FUNCIONS

ALCALDE DE VALLCEBRE

El setembre marca tradicio-
nalment l’arrencada del nou

curs polític, i aquest any ho farà
amb tantes incerteses sobre la tau-
la que no hi ha cap presagi d’estabi-
litat ni a Catalunya ni a Espanya. En
primer lloc, perquè més de quatre
mesos després de les darreres
eleccions al Congrés dels Diputats,
i amb la paràlisi que això comporta,
no només a hores d’ara no hi ha cap
certesa que Pedro Sánchez pugui
ser reelegit com a president del go-
vern espanyol, sinó que en més
d’una ocasió, vista la mala gestió
que ha fet durant les negociacions
amb la resta de formacions, ha
semblat que el líder del PSOE, en
una actitud irresponsable, preferei-
xi una nova convocatòria electoral.

A Catalunya, a banda dels efec-
tes que provoca la paràlisi de la po-
lítica espanyola –entre d’altres, blo-
quejant les bestretes de diners–, la
confecció i aprovació o no dels
pressupostos s’entreveu com la
guspira que, justificadament o no,
pot dur també a un avançament
electoral que generaria encara més
inestabilitat de la que ja provoquen
actualment les tensions entre els
socis del govern, que discrepen so-
bre l’estratègia a seguir en relació
amb la confrontació amb l’Estat.

I en l’eix vertebrador de tot
plegat, i de la situació dels dos go-
verns, hi ha l’esperada i alhora te-
muda sentència del Suprem sobre
l’1-O, que pot fer dinamitar qualse-
vol estratègia prèvia. La irresponsa-
bilitat per part del govern espanyol
de no haver volgut asseure’s a dia-
logar i intentar resoldre el principal
problema que Espanya té sobre la
taula des de la reinstauració de la
democràcia, continua no només
marcant el futur de les legislatures
catalana i espanyola, sinó que pot
fer entrar el conflicte en una situa-
ció fins ara desconeguda.

Mals auguris
per al nou
curs polític

EDITORIAL

an passat set anys des d’aquella
històrica manifestació que,
amb el lema “Catalunya, nou

estat d’Europa”, va provocar una au-
tèntica marea humana que va omplir
Barcelona per la Diada. L’Assemblea
Nacional Catalana acabava de néixer
aquell mateix any i la resposta de la
ciutadania no se l’esperava absoluta-
ment ningú. La classe política quedava
astorada, superada, davant la iniciati-
va popular. Després vindrien Diades
amb moltes altres iniciatives, com la
Via Catalana, la V o els actes descen-
tralitzats en diversos punts de Catalu-
nya. Però aquella il·lusió, aquella origi-
nalitat, aquella innocència i la implica-
ció ciutadana no és que ara s’hagi per-
dut, però sí que s’ha pervertit. I since-
rament, no crec que sigui culpa de la
ciutadania. La ciutadania ha sabut es-
tar a l’altura quan hi ha hagut presos
polítics. Quan la classe política ha ne-
cessitat suport. Quan se’ls ha convo-

H “De motius per
ser a la Diada, en
sobren. Són els de
fa set anys i se n’hi
han afegit de nous

cat a les urnes. I quan s’ha hagut de
fer front a la repressió. El que ha aca-
bat fent forat han estat les actituds
dels polítics. En lloc de veure els par-
tits independentistes remar tots cap a
un objectiu comú, els darrers temps
sembla que cadascú vagi pel seu costat
i que els interessos partidistes siguin
els que pesen.

A hores d’ara, ja no és clar ni què és
JxCat, el PDeCAT, la Crida o els crítics
de la Marta Pascal. A ERC sents Marta

Rovira parlar de confrontació, Gabriel
Rufián i Joan Tardà jugant un paper
com a mínim estrany, i dirigents repu-
blicans parlant d’eleccions anticipa-
des com a resposta a la sentència. Si ni
les dues màximes figures institucio-
nals del país, Quim Torra i Roger Tor-
rent, es posen d’acord i governen
junts! I mentrestant, els adversaris es
freguen les mans.

Senyors polítics, el problema és que
els hem fet massa cas. Com deia ahir
la presidenta de l’ANC, Elisenda Palu-
zie, en aquest diari, la ciutadania ha
de recuperar el poder. Ha de ser qui ha
de marcar-los el ritme. Qui ha de pren-
dre la iniciativa, i no limitar-se simple-
ment a reaccionar a la repressió.

De motius per ser a la Diada
d’aquest any, en sobren. Són els ma-
teixos que fa set anys i se n’hi han afe-
git de nous. Que sigui un èxit depèn de
la ciutadania. I si depèn dels ciuta-
dans, segur que ho serà.

Ciutadania ‘versus’ polítics
David Brugué / dbrugue@elpuntavui.cat

A la tres

De reüll
Anna Puig

Conservar
l’espurna

embla que la cosa arrenca, que el curs polític es
posa en marxa a partir d’avui i que els partits polítics

ja no tenen excusa per posar-se les piles i intentar aclarir
l’horitzó més proper, que no és cap altre que la resposta
que donarem com a país a la més que probable
condemna a molts anys de presó dels nostres presos
polítics. I tots estem a l’espera i a l’expectativa per veure
si realment poden aconseguir allò que ara mateix
sembla molt llunyà: la unitat d’acció. Però que no se’ns
oblidi que, en tot aquest procés, els ciutadans no són

uns mers espectadors. No ho han
estat fins ara. Tot el contrari.
Diguem que estem on estem
perquè a partir de la retallada de
l’Estatut, ara fa nou anys, va
començar la mobilització més
multitudinària que ha viscut aquest
país. I va sortir més gent que mai al
carrer, amb un crit clar i unànime:

independència. I a partir d’aquell moment, ara fa nou
anys, empesos per aquesta massa ciutadana, els partits
polítics van fer el tomb definitiu. I gràcies a això va
arribar el 9-N. I després, l’1-O. És cert que sense un
lideratge polític res de tot plegat hauria estat possible.
Però l’espurna la va posar la gent. I en un moment com
l’actual no està de més recordar-ho. I és molt probable
que vostè ja estigui fart, que digui que l’espurna ara la
posi un altre. I té tota la raó d’estar fart. Però no hem
d’oblidar que hi ha nou persones a la presó. Només per
elles val la pena conservar aquesta espurna.

S

Empesos per
la massa
ciutadana,
els partits
polítics van
fer el tomb

http://epa.cat/c/lziklp
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any

Lluís Pasqual deixa la
direcció del Lliure. No es veia
amb cor de continuar després
de la polèmica dels darrers
mesos.

10
anys

20
anys

El govern no tancarà escoles
per la grip. Les classes
començaran el dia 14, tal com
es preveia. El criteri serà tenir
les aules obertes tot l’any.

El govern espanyol es
compromet ara a apujar totes
les pensions mínimes, però
evita fixar data i si l’augment
s’inclourà en el pressupost.

Pasqual se’n va La grip i les escoles Apujar les pensionsTal dia
com
avui fa...

cabem un estiu
durant el qual qui

més qui més ha repe-
tit la mateixa frase: la
costa està desborda-
da d’habitatges i es

torna a veure obra nova. A la munta-
nya, també. Per això és una bona notí-
cia que el govern de la Generalitat i les
administracions municipals connectin
a l’hora de bloquejar la desmesura ur-
banística que s’ha tornat a apoderar
d’alguns constructors. Perquè aques-
tes sí que són les bones retallades. En
vam tenir un primer i encoratjador ex-
emple amb la decisió del govern de la
Generalitat d’aplicar una moratòria als
nous plans que preveien edificar en
primera i en segona línia de mar de la
Costa Brava i que a la pràctica ha sig-
nificat la paralització de quinze mil no-
ves cases. Hi va tenir molt a veure la
pressió exercida des d’entitats com
SOS Costa Brava, integrada per tren-
ta-quatre associacions obstinades a
blindar el patrimoni natural que ens
queda. Els seus càlculs són demoli-
dors: al litoral gironí hi ha 220.000 im-

mobles dels quals un 57 per cent cor-
responen a segones residències que
tan sols s’ocupen unes setmanes l’any.
Ara n’hem tingut un segon exemple a
l’Alt Pirineu, on igualment el govern ca-
talà ha anul·lat els plans que perme-
tien construir 4.700 xalets aprofitant
l’atracció dels esports hivernals. El truc
és antic i conegut: impulses un camp
de golf o una estació d’esquí i ho ador-
nes amb una lucrativa promoció urba-
nística de segones residències. Sem-
bla, doncs, que bufen nous aires a con-
seqüència de renovades sensibilitats
institucionals i de les combatives ini-
ciatives ciutadanes que han plantat
cara als despropòsits del rajol. No en
van tenir prou amb la primera bombo-
lla, i ara que ens encaminem a una tar-
dor clivellada de mals pronòstics sobre
una possible reedició de la crisi econò-
mica; n’hi ha que tornen a ensopegar
amb la mateixa pedra. Per això convé
no abaixar la guàrdia fins que la para-
lització i la moratòria no donin pas a la
protecció definitiva d’uns espais que
encara són de tots.

A

Full de ruta
Xevi Sala

Les bones
retallades

El truc és antic i conegut:
impulses un camp de golf o
una estació d’esquí i ho
adornes amb una lucrativa
promoció urbanística de
segones residències

othom té algun familiar a qui ad-
mirar pel seu tarannà o per la
manera com ha viscut i encarat

les adversitats de la vida. Aquests dies
recordo la meva àvia materna que ens
va deixar a principis d’un setembre
llunyà i que, després de la guerra i la
postguerra, va haver d’afrontar la
mort del marit, una pneumònia i una
diabetis prou limitant, sense perdre
mai la confiança ni les ganes de viure.
Tenia molt de caràcter, però havia op-
tat per aprendre tot el que la podia aju-
dar. Ja a la vellesa, feia servir l’estratè-
gia de combinar el silenci amb la pa-
ciència i va anar adquirint les eines
que l’ajudaven a gestionar les emo-
cions. Ho havia aconseguit a còpia de
voluntat, fins a l’extrem que, la prime-
ra vegada que vaig viatjar als Estats
Units, als anys vuitanta, em va dema-
nar que li comprés un manual de ioga.
Serà en anglès, iaia, i no entendràs
res. És igual, va respondre, miraré les
fotografies i ja n’aprendré. Així ho va
fer. De manera que, alguna vegada,
quan entraves a casa seva sense avi-
sar, la podies trobar, cap per avall,

T amb els peus a la paret, o fent estira-
ments de cames. A casa, el meu pare
ironitzava sobre les dèries de la sogra,
en una època en què el ioga i la medita-
ció es consideraven una pràctica “ra-
ra” de happy flowers despenjats. Algú
havia d’heretar aquell pòsit de filoso-
fia vital, és clar. Des de fa temps he en-
tès fins a quin punt és important –so-
bretot si ets una persona sensible– ha-
ver adquirit les eines necessàries que
permeten afrontar les estrebades
emocionals a què ens sotmet la vida.
Fa poc llegia un article en què un oncò-
leg de l’Hospital Clínic de Barcelona
afirma que l’estrès crònic emocional
pot iniciar el procés d’un càncer, i que
existeix una vinculació estreta entre
la inflamació, el sistema nerviós i un
tumor maligne. És evident que aques-
ta mena d’estats emocionals poden
afectar el sistema immunitari i, a par-
tir d’aquí, les malalties tenen entrada
lliure. La primera reacció davant
d’aquest fet demostrable és pensar:
quina putada! Però, en realitat, és la
constatació que ens calen eines per
gestionar les emocions i evitar mante-

nir un estrès perllongat en el temps.
Això s’aprèn des de ben petit o, més
endavant, per voluntat pròpia. Les
pauses al llarg del dia, amb silenci i
desconnexió de notícies negatives, el
pensament assertiu, les activitats
creatives, l’exercici físic, l’arrelament
a la natura... Canviar els hàbits és una
de les peces clau d’aquest aprenentat-
ge, que no és fàcil. Però això és possi-
ble, tant en la vida quotidiana com du-
rant les vacances, i en aquest sentit,
s’ha posat en marxa un projecte de
“Turisme conscient o Mindful Travel”
que ofereix activitats d’oci conscient
com la meditació. Cadascú pot trobar
les tècniques que s’adapten millor a la
seva manera de ser, ja siguin l’atenció
plena amb respiració conscient –tipus
mindfulness–, el ioga i altres discipli-
nes similars que permeten calmar la
ment, els banys de bosc, teràpies com-
plementàries, o l’hort i l’esport... Me
too, a mesura que he afrontat pèrdues
i malalties, m’he anat obrint a les
pràctiques més senzilles i essencials.
Res de nou, ja ho sé; tanmateix, tot es-
tà encara per aprendre.

Núria Esponellà. Escriptora

Eines emocionals
Tribuna

Ajudar!

b Ajudar a salvar vides, diria
que és el que fan aquestes ad-
mirables persones que pugen
a un vaixell i intenten rescatar
de la mort els immigrants que
estan fugint de llocs on la seva
esperança de vida només és
saber quin dia els arribarà la
mort immediata. Per mi, és
admirable tot el que fan, és a
dir, supera qualsevol raona-
ment! M’imagino que hi van
per salvar vides. Llavors, quan
observes que una vegada feta
la seva feina, amb el vaixell ple
de persones encara vives i re-
sulta que necessiten molts
dies per poder arribar a port i
acabar de salvar-los, et cau la
moral pel terra. Una vegada
aconseguit l’objectiu, t’assa-
bentes que, lluny de felicitar
els “mariners” per la immensa
tasca que han fet, resulta que
els precinten l’embarcació
perquè no compleix no sé
quin requisit referent al medi
ambient... Durant molts dies

he suportat molta informació
increïble!, però és quan des-
cobreixes com de miserables
poden arribar a ser alguns hu-
mans! Però no s’acaba aquí la
misèria humana: he sabut que
el mateix govern espanyol en
funcions es planteja multar-
los amb una sanció econòmi-
ca astronòmica, i un partit
d’ultradreta els vol portar als
tribunals perquè sospiten que
fan negocis amb les màfies
dels altres continents. Vostè hi
entén alguna cosa? Jo, no!
ALBERT ALTÉS SEGURA
Vic (Osona)

Manlleu,
definitivament
desaparegut
b Tot passejant per Manlleu i
amb tota la predisposició de
gaudir d’un nucli històric molt
rellevant, amb un gruix impor-
tant d’edificacions que van
des del 1800 fins al 1900
aproximadament. Edificis
molts d’ells que varen ser el

reflex de l’esplendor de la in-
dustrialització de la població,
principalment en el sector del
tèxtil.

Edificacions sòlides, que
han suportat el pas del temps,
i que a hores d’ara moltes
presenten un estat d’absolut
abandó, edificis sencers ta-
piats, altres amb portes i fi-
nestres encadenades, per evi-
tar ocupacions irregulars. En
venda des de fa anys i anys,
i sense cap possibilitat de
venda.

Estem parlant de més
d’una trentena d’edificis del
nucli de Manlleu. Aquest alar-
mant declivi del nucli històric
de Manlleu, i m’atreviria a dir
de bona part de la vila, té unes
causes i uns responsables. A
banda de fer anàlisis sociolò-
giques i econòmiques dels
darrers anys, que també po-
dríem fer en altres poblacions
similars però que, a diferència
de Manlleu, no pateixen
aquest nivell de degradació ni
d’abandó.

Crec que cal posar el punt de
mira en la indefensió que pa-
teix un propietari, d’una edifi-
cació, enfront dels impaga-
ments, els llargs processos ju-
dicials, i la absoluta manca de
suport de l’administració lo-
cal, que tolera, consent i es
còmplice de l’abús que de
manera sistemàtica estan
fent molts ocupants
d’aquests pisos, amb l’ajut
dels serveis socials munici-
pals. Estem parlant d’ajuts in-
definits, sense investigació
prèvia de la necessitat o no de
l’ajut ni de la voluntat de cer-
car feina. Tot això cal dir que
va en detriment de qui real-
ment necessita aquest ajut
per motius de salut o de man-
ca de feina puntual. La inde-
fensió i la tolerància de l’admi-
nistració municipal, enfront
d’aquests fets, és del tot nociu
per al sistema i per a la socie-
tat del benestar que entre tots
hem creat.
FREDERIC CALLÍS CASACUBERTA
Barcelona

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

El lector escriu
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Pablo Casado, LÍDER DEL PP

“S’ha de poder anar per Barcelona
sense que t’apunyalin pel carrer”

La frase del dia

Sísif
Jordi
Soler

ls grecs ja van donar molt de va-
lor a l’educació dels infants. La
seva dèria per l’aprenentatge va

quedar palesa en la seva recerca en àm-
bits com la filosofia, l’art o la literatura.
Els romans, en la plenitud de l’imperi,
acollien a les seves llars professors, ma-
joritàriament grecs, per ensenyar els
seus fills.

DES DE L’ANTIGUITAT fins a l’època me-
dieval no existia la pedagogia pròpia-
ment dita. És a partir del segle XVI que
comencen a aparèixer moviments de-
dicats a la docència tant a l’Església
Protestant com a la Catòlica. Entre els
segles XVII i XVIII s’afermà la creença
que per a un bon creixement econòmic
i polític de les nacions cal preparació i
ensenyament per als ciutadans. Ales-
hores es creen institucions per a la for-
mació de professors, evolucionen les
teories al respecte i es milloren els sis-
temes pedagògics.

UN DELS MOMENTS MÉS DIFÍCILS és el d’es-
collir escola. Quan el desconcert supe-
ra els pares n’hi ha que es decideixen
per una de les anomenades escoles de
prestigi. Ja tenim la solució: pagant
sant Pere canta, i segur que l’encertem
–resolen–. Però no sempre és així: l’èx-
it no està garantit si el deixeble no té la
capacitat i voluntat prèvia per ser un
bon alumne.

AQUESTES ESCOLES ASSOLEIXEN el pres-
tigi en exhibir els bons resultats obtin-
guts pel seu alumnat. I per tal d’aconse-
guir fàcilment aquest repte res millor
que comptar exclusivament amb estu-
diants brillants, d’aquells que “van
sols”. Algunes d’aquestes escoles de
“prestigi” empren bona part de les se-
güents guises per aconseguir aquesta
denominació:
1. Disposen d’un excel·lent sistema de
propaganda ja que vendre’s és impres-
cindible, i el boca-orella és massa lent.

E 2. Les matrícules són prou elevades per
excloure els nivells socials menys aca-
balats i aconseguir així una elit social
més selecta i homogènia. 3. Si l’escola
és estrangera hi pot haver rotacions de
professors joves que venen amb la in-
tenció d’adquirir experiència. Les con-
seqüències són nefastes: ni s’integren a
l’escola ni s’impliquen amb l’alumnat.
4. Al moment oportú els tutors criden
als pares dels alumnes que van més jus-
tos per posar-los al corrent que “el seu
fill no treballa prou i li anirien bé clas-
ses de reforç”. 5. Si tot i les classes par-
ticulars, després d’uns anys l’alumne
no aconsegueix el nivell que interessa
al col·legi, tornen a parlar amb els pa-
res i els plantegen l’alternativa de bus-
car una altra escola ja que “hem pogut
constatar que no té prou capacitat per
seguir el nivell del nostre centre”. 6. Si
disposen d’un departament d’assistèn-
cia especialitzada per a l’alumnat que
pugui detectar dislèxies, manca de
concentració o altres dificultats, de
vegades provocades per la deixadesa
de la mateixa escola, aquest departa-
ment actuarà en connivència amb el
centre: les dificultats són de l’alumne i
les haurà de superar privadament. 7.
Les activitats extraescolars és un ser-
vei extra que ha d’implicar ingressos
extres. 8. Res d’AMPA. Millor prescin-
dir-ne. I si no fos possible s’han de con-
trolar introduint famílies fidels al cen-
tre dins l’associació. 9. Quan els nens
es queixen del menjar l’escola sempre
defensa que l’equilibri alimentari resta
garantit pel centre i el que passa és
que els marrecs estan molt consentits
a casa i que són una mica llepafils
–això dit amb un xic de gràcia no mo-
lesta els pares–. 10. L’escola mai no
s’equivoca: l’avalen els excel·lents re-
sultats obtinguts pels seus alumnes
any rere any.

AQUESTA MANERA DE FER evidencia una
manca d’ètica que clama al cel, però do-

na reputació i resultats econòmics
magnífics.

GENERALMENT EN L’ENSENYAMENT públic
no hi ha matemàtics, químics o filòlegs
que donin classes de la seva especiali-
tat. A la privada sí que n’hi ha però això
no és garantia d’excel·lència. Aquests
professors han estudiat amb l’esperan-
ça d’exercir la seva especialitat, que no
és precisament l’ensenyament. Així és
probable que aquests titulats acabin
frustrats com a treballadors i incompe-
tents com a mestres. L’escola pública,
en canvi, es nodreix de professors que
han escollit aquesta professió per voca-
ció i que s’han preparat de valent per
superar unes complexes oposicions.

“QUI ESCRIU EN L’ÀNIMA D’UN NEN, hi es-
criu per sempre més”. Aquest aforisme
anònim podria haver estat escrit per al-
gun filòsof grec o pel més rellevant dels
educadors del segle XVIII, Jean-Jac-
ques Rousseau. Però parem atenció al
que digué l’escriptor francès Chevalier
de Bruix (1728-1780): “Per fer negocis
no cal enginy, n’hi ha prou no tenint de-
licadesa.” L’ensenyament, allò que va
néixer des de la filosofia, la poesia i la fi-
lantropia, es torna, sovint, un negoci
en què la delicadesa és una assignatura
pendent i el negoci, una finalitat. Hi ha
escoles que practiquen aquestes mane-
res a la perfecció i amb prestidigitació
hi aconsegueixen prestigi. Ni el màgic
Andreu ho faria millor.

L’OCDE CONCLOU, respecte del darrer
informe PISA, que “els alumnes que
estudien en centres privats solen
tenir un millor rendiment en les ava-
luacions del darrer informe que els qui
ho fan en centres públics, però els
alumnes dels centres públics immer-
sos en un context socioeconòmic sem-
blant al dels alumnes dels centres pri-
vats solen tenir un rendiment igual de
bo”.

Antoni Viñuales. Escriptor

Cercant escola
Tribuna

s evident que la po-
ca traça dels uns i

dels altres ha convertit
en un tema de difícil
solució les relacions
i/o l’encaix entre Cata-
lunya i Espanya. Les

simplificacions maniquees han portat a
una manipulació del llenguatge. Des
dels sectors sobiranistes Catalunya és
la bona i Espanya és la dolenta de la po-
lítica. El nacionalisme espanyol capgira
l’argument i converteix Catalunya en la
culpable de tots els mals. Des de les po-
sicions extremes no sembla que ningú
estigui disposat a moure la seva posició.

Hi ha en aquesta qüestió un mal ús de
la història que molts cops esdevé esper-
pèntic. Per als sectors sobiranistes que
tenen Espanya en el punt de mira i con-
sideren genèricament Espanya com la
causa de tots els mals durant la Guerra
Civil hi va haver una guerra d’Espanya
contra Catalunya; i ara, en el procés de
demolició del règim del 78, Espanya és la
dipositària del franquisme i Catalunya, la
dipositària dels valors republicans. Al-
guns cadells madurs del sobiranisme
obliden el grau d’impregnació franquista
de la societat catalana al final de la guer-
ra i obliden sobretot que per la Diagonal
amb l’exèrcit franquista van desfilar ca-
talans i progenitors d’alguns d’ells.

És un error greu atribuir a Espanya,
com a concepte, cap paper en l’allibera-
ment de París durant la Segona Guerra
Mundial, però també és un error agafar
la part pel tot i atorgar paternitat espa-
nyola a la presència d’espanyols en la Di-
visión Azul. Qualsevol intent de manipu-
lació de la història encara en presència
de testimonis vius farà grinyolar les co-
ses. La condició de “republicans espa-
nyols” preval per damunt del concepte
Espanya en el mèrit de la Nou. I Espanya,
com Catalunya, està per damunt de la
condició dels combatents al costat del
feixisme, tant durant la Guerra Civil com
en la Segona Guerra Mundial.

É

De set en set
Joaquim Nadal i Farreras

Catalunya/
Espanya
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Els Mossos
busquen els homes
que haurien agredit
la víctima en sortir
d’un local d’oci

Mostren la seva
“preocupació i
reprovació” per la
situació dels presos
polítics catalans

Diputats
francesos
denuncien
la repressió

Investiguen
una violació
múltiple a
Platja d’AroNacional

El poder executiu ja està
en marxa i demà engega
motors el poder legislatiu
amb la primera reunió de
la mesa del Parlament, pe-
rò tots dos estaran pen-
dents del que dictamini el
poder judicial respecte a
l’1-O, el projecte polític in-
dependentista que ha dei-
xat els membres de l’ante-
rior govern o bé en presó
preventiva o bé a l’exili; les
institucions catalanes, de-
bilitades per l’aplicació del
155, i els partits polítics,
mirant-se de reüll per gua-
nyar l’hegemonia en l’es-
pai independentista.

La primera cita
d’aquest curs polític, i
d’aquest nou cicle, que
servirà per calibrar tant
l’interès de la ciutadania
pel procés com la relació
entre els partits, serà la
Diada, el dia 11 de setem-
bre. La participació en els
actes que organitza l’As-
semblea ja l’han posat en
qüestió algunes forma-
cions polítiques que es ve-
uen atacades pels mo-
viments socials, els quals,
per la seva banda, recla-
men a ERC i a l’òrbita de
JxCat “unitat estratègica”
per donar resposta a la
sentència i que abandonin

l’ambigüitat i expliquin
clarament el full de ruta
que volen dur a terme per
aplicar el mandat de l’1-O,
reivindicat pels dos espais
electorals.

Mobilització permanent,
confrontació cívica i elec-
cions anticipades –possi-
bilitat defensada només
per ERC– són conceptes
que formen part del relat
polític per donar resposta
a la sentència, però a ho-
res d’ara cap dels quals
s’acaba de concretar. La
sentència del Tribunal Su-
prem contra els indepen-
dentistes catalans és el
que marcarà el curs polí-
tic. Els principals actors
estan pendents del contin-

gut de la resolució i del que
se’n derivi, també per als
exmembres del govern
que estan a l’exili, ja que
una sentència condemna-
tòria podria activar les eu-
roordres per a Carles Puig-
demont, Toni Comín, Me-
ritxell Serret, Lluís Maria
Puig i Clara Ponsatí, la
qual cosa barraria el pas
a qualsevol intent de Puig-
demont de tornar-se a pre-
sentar a unes futures elec-
cions catalanes.

Tanmateix, el focus
també està posat a Euro-
pa. Una de les claus, enca-
ra pendent, és el que acabi
dictant el Tribunal de Jus-
tícia de la Unió Europea
sobre la condició d’eurodi-

putats de Puigdemont i
Junqueras i si tenen o no
immunitat des de la nit
del 26-M, el dia de les elec-
cions europees.

Mentrestant, la política
catalana viu enmig de mis-
satges ambigus i d’una
provisionalitat accentua-
da per les divergències en
el si del govern amb relació
a l’estratègia a seguir per
part d’ERC i JxCat. Els re-
publicans tindrien a tocar,
segons les enquestes, el
poder de l’executiu si se
celebressin unes noves
eleccions, Junqueras s’ha
mostrat partidari de con-
vocar-les com a resposta a
una sentència dura, però
el cas és que aquesta com-
petència només està en
mans del president Quim
Torra, que fins ara s’ha
mostrat contrari a aques-
ta via. Tots els sectors de
JxCat, independents o
amb carnet del PDeCAT,
també ho rebutgen.

Tanmateix, per la seva
banda, els republicans són
els responsables, des de la
conselleria de la Vicepre-
sidència i l’àrea d’Econo-
mia, d’aprovar uns pressu-
postos. Els últims comp-
tes aprovats daten del
2017; des de llavors, el go-
vern ha gestionat la Gene-
ralitat mitjançant pròrro-
gues pressupostàries, i un

any més amb aquest siste-
ma es preveu complicat
per a àrees sensibles com
Educació i Sanitat. Els re-
publicans inicien aquesta
setmana les primeres con-
verses i una nova ronda de
contactes amb la CUP
com a socis preferents i
amb els comuns, un dels
aliats favorits dels repu-
blicans. Sense llei pressu-
postària, el camí de l’exe-
cutiu es presenta costerut
i els republicans ja han
assenyalat una nova via,
la qüestió de confiança,
opció, aquesta també, en
mans del president de la
Generalitat. JxCat també
descarta a hores d’ara
aquesta fórmula. L’espai
que fins ara ocupava Con-

vergència afronta l’enè-
sima reconversió: en dis-
cussió hi ha què cal fer
per aplicar, com reivindi-
ca aquest sector, el man-
dat de l’1-O. Aquí aparei-
xen altres missatges am-
bigus com ara la desobe-
diència civil i la confronta-
ció, mentre que els repu-
blicans se centren més en
el diàleg amb el govern es-
panyol per repetir un nou
referèndum i en el repte
d’eixamplar la base del
moviment independentis-
ta. Discrepàncies que inci-
deixen en el nivell de con-
fiança entre els socis de
govern, massa baix per
deixar-se caure en braços
de l’altre. ERC vol més bra-
ços i el president del Par-

OBSTACLE La demanda d’unitat estratègica als partits topa amb la lluita d’ERC i
JxCat pel domini de l’espai independentista PAS La Diada mesurarà la voluntat de
mobilització MÉS El govern afronta dividit l’aprovació d’un pressupost o eleccions

Emma Ansola
BARCELONA

La sentència
de l’1-O marca
l’inici del curs

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

Les dates

Manifestació en defensa de
l’autodeterminació. Al costat, els
independentistes catalans en el judici
i l’expresident Puigdemont ■ EPA

23.09.19
Termini màxim per a Sán-
chez per trobar acords al Con-
grés dels Diputats; si no ho
aconsegueix, eleccions.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

10.11.19
Eleccions al Congrés dels Di-
putats si no es constitueix un
govern a l’Estat espanyol.

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

15.10.19
A mitjan octubre, es preveu
que el Suprem faci la lectura
de la sentència als membres
de l’anterior govern.

11.09.19
La mobilització de la ciuta-
dania per la Diada servirà
de termòmetre per afrontar
el nou cicle polític.
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Deures per al nou
curs polític

L’APUNT Som els homes, que l’hem de fer, i de forma implaca-
ble. En general i especialment, en la manera com edu-
quem els fills, i en particular, en com dirigim el món
fins que –espero que aviat– ho facin les dones. Els po-
lítics podrien oblidar les ximpleries habituals i posar-
s’hi en aquest nou curs. Però també el cap dels mos-
sos, el dels taxistes i el de qualsevol assetjador.Xavi Aguilar

Abans-d’ahir era notícia el mosso bavós que va asset-
jar una periodista castellera a Vilafranca. Ahir, una tu-
rista francesa atacada per un grup d’homes i un taxis-
ta barceloní que volia cobrar el trajecte sense diners.
Avui, surtin o no als mitjans, hi haurà més casos. I de-
mà. I l’altre. I fins que no fem tots un pas endavant per
posar fi a aquesta xacra. Bé, tots plegats no caldria.

lament, Roger Torrent,
apostava ahir per un go-
vern de concentració amb
els comuns com a resposta
a la sentència i continuar
governant la Generalitat.
Torra, per la seva banda, li
etzibava en el minut zero
que estigui a punt per si cal
investir Puigdemont com
a resposta a la sentència
del Suprem. Així estan les
relacions entre els socis de
govern, mentre que a l’exi-
li fa dos dies es donava a
conèixer una nova cimera
independentista a Suïssa
amb representants de
JxCat, ERC, la CUP, l’ANC
i Òmnium, encapçalada
per Puigdemont i la secre-
tària general d’Esquerra,
Marta Rovira. Segons di-

verses fonts, l’estratègia
no s’ha tancat però s’avan-
ça en la bona direcció.
L’escull, les postures de les
dos socis de govern.

Tot aquest escenari ca-
talà està, a més a més,
tenyit per la investidura
del president del govern
espanyol. El 23 de setem-
bre marca una nova cita
en el calendari polític.
Si Pedro Sánchez no as-
soleix un acord abans
d’aquesta data, hi haurà
de nou eleccions el 10 de
novembre. ERC i JxCat
s’enfronten a la investidu-
ra amb posicions diferen-
ciades. Una campanya
electoral a tot el territori
espanyol, amb la publica-
ció de la sentència de l’1-O

al bell mig, dibuixa un ter-
reny abonat al conflicte i
a la confrontació, però al
PSOE no l’espanten unes
noves eleccions. El secre-
tari d’organització socia-
lista, José Luis Ábalos, as-
senyalava aquesta setma-
na que li agrada viure en
campanya electoral cons-
tant. Les enquestes, fins
ara, els col·loquen com a
guanyadors gràcies a una
collita socialista de vots en
els terrenys de Cs i Podem,
els quals en sortirien més
debilitats per afrontar es-
cenaris futurs, i Sánchez,
més enfortit per bastir el
seu govern, amb un PP al
darrere esperant que li to-
qui esdevenir el relleu na-
tural a La Moncloa. ■

La tardor i el final del 2019 tor-
naran a ser un període amb
massa protagonisme del po-
der judicial. La sentència del
Tribunal Suprem contra els
dotze independentistes cata-
lans (la condemna és segura,
si bé continua l’especulació
sobre el delicte i les penes) es-
tà prevista per a mitjan octu-
bre. I ben segur que abans del
dia 16, que és quan els Jordis
compliran dos anys de presó
preventiva i el tribunal hauria
de fer una vista per justificar
dos anys més, com permet la
llei. Els nou presos polítics, en
penals catalans des de la fi del
judici, al juny, ja compten els

dies tancats com a compli-
ment de la condemna.

Ara, a més d’acabar de re-
dactar la sentència, el tribunal
presidit pel magistrat Manuel
Marchena també ha de decidir
com la farà pública. No hi ha
cap norma fixa i s’obre tot un
ventall d’opcions. Una de les
quals és que faci una lectura
pública de la sentència i, si és
així, també haurà de decidir si
fa portar els nou presos polí-
tics a la seu de l’alt tribunal, a
Madrid, un viatge que sempre
ha estat feixuc per als exmem-
bres del govern i d’entitats de
la societat civil. També pot
convocar només els advocats

per llegir-la o, com és habitual,
enviar-la als procuradors.

Amb tot, l’estrena judicial
amb regust polític serà
aquest dimecres. El penal 25
de Barcelona jutjarà els sis
regidors de Guanyem i d’ERC
de Badalona, acusats d’haver
comès un delicte de desobe-
diència greu per haver obert
un edifici municipal i atès ciu-
tadans el 12 d’octubre del
2016, com a mostra de rebuig
a la Fiesta Nacional de Espa-
ña. La fiscal demana per a ells
quinze mesos d’inhabilitació
per a càrrec públic i una mul-
ta de 4.200 euros per a ca-
dascun. ■ M. PIULACHS

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

El Suprem ha de decidir si vol els presos a Madrid
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ot i que el període oficial de
sessions ja es va obrir el 16
d’agost, no és fins al setem-
bre que torna també el gros

de l’activitat ordinària dels òrgans
parlamentaris, encara que fins a
l’última setmana no està previst
que es faci el primer ple, el de políti-
ca general. Si no hi ha una convoca-
tòria anticipada d’eleccions que el
dissolgui, fet que ara mateix no fi-
gura entre els plans del president
Quim Torra, el nou curs polític que
tot just s’enceta avui també ha de
ser clau per al Parlament, sobretot
per incrementar una producció le-
gislativa que es va coent interna-
ment, però que fins ara ha donat
encara pocs fruits. En aquests di-
nou mesos de legislatura –anòma-
la, perquè en els quatre primers no
hi havia govern i el 155 encara esta-
va en vigor–, tot just s’han aprovat
vuit lleis, i només una –l’última, per
crear l’Agència de Salut Pública de
Catalunya– a proposta d’un execu-
tiu que, això sí, ha vist validats per
la cambra fins a divuit decrets llei.

El minso balanç fins ara, molt
criticat per l’oposició, obligarà els
grups de govern a accelerar, amb la
intenció de dur al ple en els propers
mesos votacions que desembussin
la cua de material legislatiu que es-
tà a mig fer. En total, són una cin-
quantena llarga els textos que hi ha
ara en tramitació parlamentària,
alguns ja provinents, això sí, de le-
gislatures anteriors: set projectes
de llei, que presenta el govern; 40
proposicions de llei, que presenten
els grups polítics, i vuit més d’ini-
ciativa legislativa popular (ILP),
comptant-hi tant les que ja tenen

T

el suport mínim requerit de 50.000
signatures com les que encara l’han
d’assolir per iniciar la tramitació de
debò. A més, cal no oblidar-ho, tam-
bé hi ha en marxa una proposta de
reforma del reglament de la cam-
bra que s’està tramitant en ponèn-
cia conjunta, al seu dia empresa so-
bretot per incloure-hi la possibilitat
d’una investidura a distància com la
que JxCat pretenia per al president
Carles Puigdemont, però que fa me-
sos que ha quedat en un calaix.

Entre les regulacions que estan
en una fase més avançada, destaca
el projecte de llei de contractes de
serveis a les persones, que pretén
exigir millors condicions a les em-
preses que es presentin quan calgui

subcontractar la prestació d’aquest
tipus de serveis, per deixar així de
donar preponderància absoluta als
criteris econòmics. Els comuns i la
CUP, que l’han anomenat “llei Ara-
gonès” –ERC l’ha contrabatejada
com a “llei anti-Florentino”–, l’han
denunciat, en canvi, perquè inter-
preten que això justament incenti-
varà les privatitzacions, i hi han pre-
sentat batalla. El text, en tot cas, ja
ha superat el tràmit d’esmenes en
comissió, i es calcula que es podria
aprovar a la tardor, sempre que s’ob-
tingui la connivència d’algun altre
grup de l’oposició, és clar. La resta de
lleis presentades pel govern estan en
fases menys avançades, com la d’or-
denació del litoral, la vitivinícola i la

d’igualtat de tracte i no discrimina-
ció, que estan en les compareixen-
ces, tot i que aquesta última norma
es va tramitar pel procediment d’ur-
gència. Mentrestant, la que regularà
el vot electrònic des de fora està pen-
dent del debat a la totalitat.

Pel que fa a les proposicions dels
partits, el ventall és molt ampli, però
hi destaca un nombrós grup que vol
modificar normes ja existents sobre
tributs propis o cedits. De les altres,
entre les que veuran la llum més
aviat, en destaquen dues: la llei de
ports i transport en aigües maríti-
mes, que impulsen JxCat i ERC, de
la qual ja s’han publicat les esmenes,
i la llei per a la reducció del malbara-
tament alimentari, presentada pel
PSC, que ja les té en ple debat. La
resta es troben en estadis anteriors,
i se’n poden destacar de diversos
camps: la llei per a la prevenció del
maltractament infantil, la de creació
de l’agència de patrimoni natural, les
de gratuïtat dels llibres de text, la de
protecció integral dels alertadors en
matèries de corrupció... Entrada per
tots els grups, tot i que encallada des
del març, hi ha també la llei de mo-
dificació del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya. Així mateix, seguei-
xen en peu una nova llei de memòria
democràtica, impulsada pel PSC, i
dues propostes no menys històri-
ques, dels mateixos socialistes i del
PP, per modificar la llei electoral,
també encallades des de fa mesos.

Pel que fa a les ILP, en general
tenen poques possibilitats de pros-
perar a curt termini, si bé cal des-
tacar la de mesures urgents per a
l’habitatge, en dansa des del 2007,
que va reprendre la tramitació amb
la legislatura, però que torna a es-
tar aturada des de fa un any. Massa
feina acumulada. ■

FEINA · La cambra, que només ha aprovat vuit lleis aquesta legislatura, té fins a 55 textos legislatius en tramitació interna i vol
començar a donar-los sortida A PUNT · La “llei Aragonès”, la de ports i la de malbaratament alimentari, les més avançades

Òscar Palau
BARCELONA

Feina ja feta
El 2019, el Parlament
ha aprovat tot just
quatre lleis més a
proposició dels
grups: la llei de modi-
ficació de la llei de
prestacions socials
de caràcter econò-
mic, la llei dels espais
agraris, la de modifi-
cació de la llei del
Consell Nacional de
la Cultura i de les
Arts i la de supressió
del Consell Comar-
cal del Barcelonès.

Molts deures al Parlament

Al Parlament se li gira feina per donar sortida a tota la producció legislativa que té en dansa ■ O. DURAN
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Nou missatge d’alerta des
de França amb relació a
la situació dels presos po-
lítics catalans. Més de 50
diputats francesos van
expressar la seva “preocu-
pació” i “reprovació” per
l’empresonament dels di-
rigents independentistes
en una tribuna publicada
ahir a Le Journal du Di-
manche. Es tracta del se-
gon pronunciament crític
de representants france-
sos pel que fa a la repressió
de l’Estat espanyol, des-
prés del que va tenir lloc al
març, quan més de qua-
ranta senadors van dema-
nar a les autoritats france-
ses i de la Unió Europea
que intervinguessin per
trobar una solució al pro-
cés català. Un fet simpto-
màtic tenint en compte la
forta tradició centralista
que impera a França.

“Avui volem mostrar
simplement la nostra pre-
ocupació i la nostra repro-
vació pel que ens sembla
una vulneració de les lli-
bertats fonamentals i de
l’exercici de la democrà-
cia”, van denunciar els di-
putats francesos en un
text breu, firmat per 52 re-
presentants (per un total
de 577 diputats de l’As-
semblée Nationale). En la

tribuna van carregar amb
força contra la “repressió”
de l’Estat espanyol: “Per
les seves tries polítiques,
representants electes han
estat empresonats o exi-
liats i corren el risc de ser
condemnats a fortes pe-
nes de presó. El respecte
de les regles constitucio-
nals és una cosa, però con-
siderem que el debat po-
lític no s’hauria de resol-
dre a través de la repres-
sió, la vulneració dels
drets de les persones o un
delicte d’opinió.”

Entre els signants de la
tribuna, hi ha figures des-
tacades de la política fran-
cesa. Per exemple, Jean-
Luc Mélenchon, president
del grup parlamentari
França Insubmisa (repu-
blicans i ecosocialistes),
que en les eleccions presi-
dencials del 2017 va que-
dar a les portes de la sego-
na volta amb més del 19%
dels vots; François Ruffin,
diputat d’aquest grup, i
Jean-Christophe Lagarde,
president del partit de
centredreta UDI. La majo-
ria dels signataris són re-
presentants insubmisos,
comunistes i sobiranistes
corsos. Tot i que el text no
va rebre el suport de cap
diputat de La República en
Marxa (la formació del
president Emmanuel Ma-
cron), sí que el van firmar
membres de partits me-
nors, com ara l’UDI i el Mo-

viment Radical (centrees-
querra), afins a la majoria
presidencial.

Torra agraeix el suport
El president de la Gene-
ralitat, Quim Torra, va
agrair ahir el suport públic
dels 52 diputats france-
sos. “Moltes gràcies pel
vostre compromís envers
la democràcia i els drets ci-
vils i polítics”, va dir Torra
en un missatge publicat a
Twitter en francès. Tam-
bé en aquesta mateixa
xarxa social, la consellera
de la Presidència, Merit-
xell Budó, va opinar: “Mal-
grat el que alguns intenten
vendre, malgrat els infor-
mes falsos i la intoxicació
d’Espanya Global, la re-
pressió de drets i llibertats
a Catalunya és seguida
amb preocupació des de
fora del país.”

En canvi, Manuel Valls,
ex-primer ministre fran-
cès i regidor a Barcelona,
va acusar els signants de
tots els mals: “Irresponsa-
bles i ignorants. Espanya
és un estat de dret i la seva
justícia és independent.
No hi ha presos polítics
ni repressió.” “Espanya és
una gran democràcia que
es defensa davant els que
no respecten la Constitu-
ció i volen separar Catalu-
nya de la resta d’Espanya”,
va reiterar.

Un text similar ja havia
rebut el suport al març de
41 senadors francesos de
múltiples tendències, que
van denunciar l’exili i la
presó preventiva, en al-
guns casos des de fa gai-
rebé dos anys, de setze di-
rigents independentistes
catalans. Aquest text ha-
via obligat el govern fran-
cès i el partit d’Emmanuel
Macron a marcar distàn-
cies i continuar posant-se
de perfil envers la repres-
sió a Catalunya. ■

Diputats francesos denuncien
la repressió a Catalunya

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

a Més de 50 representants publiquen una tribuna en què mostren la seva “preocupació” per la situació
dels presos polítics a Hi dona suport el líder del grup França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon

París

El ministre d’Afers Estrangers
en funcions, Josep Borrell, va
lamentar ahir “la ignorància
sobre la realitat d’Espanya”
dels 52 diputats francesos
que van mostrar en una tribu-
na la seva “preocupació” per
la repressió i la vulneració de
les llibertats fonamentals a

Enric
Bonet

Mélenchon és un dels 52 diputats signants de la tribuna publicada ahir ■ EFE

Catalunya. “Aquests diputats
ignoren la realitat d’un país
veí i amic de França com és
Espanya, també part de la
Unió Europea, un país unit
per un mateix respecte a
l’estat de dret”, va declarar
Borrell, sempre moderat, a
l’agència Efe. “Espanya és un

estat de dret, una democrà-
cia en què el poder judicial
és independent i en què nin-
gú va a la presó per les seves
idees”, va reiterar des de
Varsòvia, on va assistir a la
commemoració del 80è ani-
versari de l’inici de la Segona
Guerra Mundial.

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

Borrell critica la seva “ignorància”

Coincidint amb un dels
dies de més trànsit a les
carreretes catalanes amb
motiu de l’operació torna-
da, desenes de membres
dels CDR d’arreu del terri-
tori i simpatitzants de
l’ANC van fer ahir una pro-
testa centrant-se als ponts

de les principals carrete-
res del país. El color groc,
les estelades i tota mena
de cartells amb proclames
en favor de la independèn-
cia i la llibertat dels presos
polítics es van escampar
arreu i van ser ben visibles
per als milers de vehicles
que van circular posant fi
a les vacances. L’acció,
anomenada Ponts per a la

llibertat, era una iniciativa
de l’Assemblea Nacional
Catalana i no va estar co-
ordinada en el temps. Es
va estendre durant tot el
cap de setmana, però amb
especial incidència a pri-
mera hora del matí i de la
tarda d’ahir, quan molts
manifestants van fer-se
notar i van deixar col·loca-
des les pancartes. ■

Reivindicació als ponts
per l’operació tornada
Redacció
BARCELONA

Una de les accions reivindicatives a la ronda litoral, a Cornellà ■ EL PUNT AVUI
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Joan Isaac Cantautor

1-O · “Aquell dia vaig passar molta por, fins i tot més que quan
corria davant dels grisos” CONTEXT · “Som un país on
l’autoodi ha estat un esport nacional però ara ens cal unitat”

Francesc Espiga
BARCELONA

“El poder rau
en la gent”

s confessa independentista con-
vençut i, com a tal, el cantautor
Joan Isaac assistirà un any més a
la Diada per expressar col·lectiva-

ment aquesta posició personal.

Hi ha algun motiu que l’empenyi espe-
cialment a anar enguany a la Diada?
N’hi ha un de fonamental com és el judi-
ci, absolutament injust, que s’ha fet al
Suprem. S’hi van produir una gran quan-
titat d’aberracions i això genera un subs-
trat de ràbia, i d’impotència, davant d’un
Estat que no ens pensàvem que seria tan
bèstia. També ho vam poder viure l’1
d’octubre. Jo aquell dia vaig passar molta
por, fins i tot més que quan corria davant
dels grisos.

Aquest escenari que descriu provocarà
que el missatge de la Diada sigui més de
denúncia a diferència d’anys anteriors?
És un aspecte que s’hi afegeix. Pels que
som independentistes convençuts la de-
manda fonamental és la d’un referèn-
dum. Ara bé, en aquests processos que
no són fruit d’una revolució armada, cal
molta paciència. Són llargs i durs, i nos-
altres pensàvem que seria més fàcil. I no
serà així. Serà una lluita difícil, en què
potser jo no viuré el final, però hi ha un
bon recanvi generacional i s’ha sembrat
un projecte de país que, a la llarga, pot

E
donar fruits. Ara mateix, però, la conjun-
tura internacional tampoc ajuda, perquè
tots aquests poders a l’ombra i grups Bil-
derberg no estan per això.

Enguany la Diada ve precedida per un
cert malestar amb els partits per com
han gestionat el procés. Comparteix
aquesta sensació?
Estic d’acord amb una cosa que va dir el
Lluís Llach en què assegurava que el po-
der rau en la gent, i no en els partits. I és
importantíssim tenir-ho clar. Som un
país on l’autoodi sempre ha estat un es-
port nacional, però en aquests moments
hi ha d’haver una unitat forta i decidida
entre les forces independentistes. Per-
què quan la gent veu que hi ha dubtes o
vacil·lacions és procliu a caure en el des-
ànim. Però el poder, insisteixo, està en la
gent, i aquest any tant Òmnium com
l’ANC n’aconseguiran mobilitzar molta,
com sempre, perquè els que som inde-
pendentistes no desapareixerem. 

El trencament emocional d’una part de
la societat catalana amb l’Estat espa-
nyol ja és irreversible?
Ja fa temps que hi és. Després de l’1-O no
es va arribar a calcular el grau de bestiali-
tat d’un Estat que mai ha aconseguit fer
una transició, real, del franquisme. Però
la gent més jove, que no sabia res del
franquisme, amb les imatges de l’1-O ha
conclòs que cal trencar amb aquesta
gent, que ens peguen. ■

Joan Isaac sosté que el judici al Suprem és un factor extra per assistir a l’11-S ■ ORIOL DURAN



El president espanyol en
funcions, Pedro Sánchez,
va menystenir ahir el su-
port que ERC i JxCat li po-
drien arribar a oferir per a
la investidura, fins al punt
de descartar les dues for-
macions independentis-
tes: “No fa falta el seu vot.
Amb l’abstenció del PP i
Ciutadans hi ha govern”,
va manifestar el líder dels
socialistes en una entre-
vista al diari El País.

Sánchez aprofundeix
en la crítica a les dues for-
ces catalanes i assegura

que “el que fan depèn de
paràmetres i de qüestions
que no tenen res a veure
amb l’interès general de
Catalunya”, ja que van re-
butjar uns pressupostos
que, segons la seva opinió,
eren “beneficiosos per a

ells”. El president en fun-
cions no vol que l’estabili-
tat del país descansi “en
formacions polítiques que
tenen un calendari aliè a
l’interès general d’Espa-
nya” i per això aposta per
la creació d’un govern
“amb un programa comú
progressista” amb Unides
Podem. Aquesta opció,
que ell mateix va definir
com a “tercera via”, evita-
ria un govern de coalició i
també unes noves elec-
cions. En tot cas, Sánchez
avisa que si s’acaba en uns
nous comicis, “el progres-
sisme apostarà amb major
contundència pel PSOE”.

“Insisteixo, però: no
hem d’anar forçosament a
eleccions”, continuava
Sánchez en declaracions
al rotatiu madrileny abans
d’afegir pressió sobre Cs i
PP: “La seva responsabili-
tat passa per ser cons-
cients que, si no hi ha una
majoria alternativa que
ells puguin posar en mar-

xa, el que han de fer és abs-
tenir-se. Ells tenen la clau
perquè hi hagi un govern
sense necessitat de depen-
dre de les forces indepen-
dentistes”, ha recordat el
líder socialista a les forma-
cions encapçalades per
Pablo Casado i Albert Ri-
vera. El president espa-
nyol en funcions conside-

ra que encara hi ha temps
fins al 23 de setembre per
negociar els punts essen-
cials del “programa comú
progressista” i espera que
no es repetiran la descon-
fiança i la disparitat de
conceptes sobre el que era
una coalició que van pro-
vocar el fracàs de la inves-
tidura del 25 de juliol. ■

Sánchez recorda
a ERC i JxCat que
no els necessita
a Insisteix que amb l’abstenció del PP i Cs en té prou per
governar i proposa una “tercera via” a Unides Podem

X.A.
BARCELONA

El president Pedro Sánchez, durant una reunió la setmana passada a Madrid ■ EFE

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

La frase

El president del PP, Pablo Ca-
sado, va reclamar ahir poder
passejar per Barcelona “sen-
se que t’apunyalin pel carrer”,
en una al·lusió directa a l’em-
pitjorament de la seguretat
ciutadana i a la gestió de l’al-
caldessa Ada Colau, a qui va
acusar de “no fer res per evi-
tar-ho”. El líder dels populars
va fer aquestes declaracions
en un acte a Àvila que va sig-
nificar l’inici del curs polític
per al seu partit i en què tam-
bé va denunciar “l’amenaça
hipòcrita” de Pedro Sánchez.
Per Casado, que el president
en funcions els demani l’abs-
tenció a la investidura per no
pactar amb els independen-
tistes és una mostra que
“mai no va mai al fons i diu
que no pacta amb aquests
senyors perquè és dolent”. “Si
fos així no hauria pactat ni a
la Diputació de Barcelona ni a
ajuntaments com Badalona o
Castelldefels”, hi va afegir. El
líder del PP creu que la de-
manda de Sánchez es deu a
“pura utilitat electoral, per no
tancar un acord que li costi
massa ministeris”, i lamenta
els “tres mesos d’incertesa”
que acumula Espanya.

“No fa falta el seu vot
[d’ERC i JxCat]. Amb
l’abstenció del PP i
Ciutadans hi ha
govern”
Pedro Sánchez
PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL
EN FUNCIONS

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

Casado demana
passejar “sense
que t’apunyalin”
per Barcelona
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EDICTE
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 12 de juliol de 2019 adoptà, per unanimitat
dels membres assistents, entre altres, el següent acord:
“Primer.- Aprovar definitivament els “Estatutos de la Junta Urbanística de Conservación del Sec-
tor SUD 08 “Can Margarit”, Industrial, del Plan General de Ordenación Municipal de Sant Esteve
Sesrovires (Barcelona)”, presentats per la Junta de Compensación Definitiva del Sector 08 “Can
Margarit” del Plan General de Ordenación Municipal, amb CIF V-64891781 (representada per Mi-
guel Salaet Tobella) i que regulen la composició i el funcionament de la pròxima constitució de la
Junta de Conservació de la urbanització denominada Sector SUD 08 “Can Margarit”, Industrial,
d’aquest municipi, de conformitat amb el planejament urbanístic.
S’acompanyen com a annexos els Estatuts i els informes de l’Arquitecte Municipal, Jordi Izquier-
do Vidal, JI28/2018 i JI35/2018 i que formen part integrant d’aquest acord.
Segon.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament a la Junta Urbanística de Conservación
del Sector SUD 08 “Can Margarit”, Industrial, del Plan General de Ordenación Municipal de Sant
Esteve Sesrovires (Barcelona)”, així com a l’Assemblea General, en compliment de l’article 8.2
lletra c), en concordança amb els articles 18 i 19 dels Estatuts, el Sr. Alcalde n’Enric Carbonell i
Jorba.
Tercer.- Requerir als propietaris no adherits a la Junta de Conservació, perquè en compliment de
l’article 190.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’ur-
banisme, i dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquest
acord, puguin manifestar la seva adhesió a la Junta de Conservació.
Quart.- Requerir a la Junta de Compensació que en el termini d’un mes constitueixin la Junta de
Conservació mitjançant escriptura pública, de conformitat amb allò establert a l’article 190.2 del
Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Cinquè.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva dels “Estatutos de la Junta Urbanística de Con-
servación del Sector SUD 08 “Can Margarit”, Industrial, del Plan General de Ordenación Munici-
pal de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)”, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al diari El Punt Avui, així com a
la seu electrònica de l’Ajuntament: http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/board// en la
secció Tauler d’Anuncis.
Amb el benentès que l’acord íntegre, els Estatuts i el contingut dels informes tècnics es publica-
ran a la seu electrònica http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/transparency/ en la carpe-
ta URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT, secció GESTIÓ URBANÍSTICA.
Sisè.- Notificar aquest acord a la Junta de Compensación Definitiva del Sector 08 “Can Margarit”
del Plan General de Ordenación Municipal, amb CIF V-64891781 (representada per Miguel Sala-
et Tobella), així com als propietaris adherits i als que no s’han adherit, en aplicació de l’article
119.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
així com a l’Àrea de Serveis Territorials i Sostenibilitat d’aquest ajuntament, per al seu coneixe-
ment i efectes oportuns.”
“Contra el present acord podeu interposar recurs de reposició potestatiu en el termini d’un mes,
a comptar des del següent dia hàbil a l’última publicació d’aquest acord en els mitjans d’informa-
ció esmentats, davant el mateix òrgan que va dictar l’acte impugnat. Si transcorregut un mes des
de la interposició del recurs no s’ha rebut resolució expressa sobre aquest, es tindrà per desesti-
mat, podent interposar-se recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Admi-
nistratius de Barcelona, en el termini de 6 mesos a comptar des del següent dia hàbil a aquell en
què l’òrgan hauria d’haver resolt el recurs. En el cas de resolució expressa desestimatòria del re-
curs de reposició, el termini per interposar el recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats
Contenciosos Administratius de Barcelona serà de dos mesos.
No obstant, es pot interposar directament per part dels interessats el recurs contenciós adminis-
tratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius, en el termini de dos mesos a comptar des
del següent dia hàbil a l’última publicació d’aquest acord en els mitjans d’informació esmentats,
sense necessitat d’interposar prèviament el recurs de reposició potestatiu.
No es pot interposar recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o s’hagi
produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.
Tot això sense perjudici que pugueu interposar qualsevol altre recurs, si ho considereu conve-
nient.”
Sant Esteve Sesrovires, 22 d’agost de 2019
El secretari,
Ricard Rosich i Palet
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