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Sánchez branda el 155
AMENAÇA · El president
espanyol diu que no dubtarà a
aplicar el 155 si a la tardor hi ha
xoc institucional a Catalunya

❝

El meu projecte
per a Catalunya és
el que tinc a Extremadura

EN CONTRA · En una tensa
sessió al Congrés l’endemà que
es confirmessin noves eleccions
rep els retrets de tots els grups

La sentència de l’1-O
pot impedir als presos
repetir a les llistes
La nova convocatòria tanca qualsevol
especulació sobres eleccions a Catalunya

Tornar a posar urnes
el 10-N costarà uns
160 milions d’euros

179609-1213955L

Quatre mesos de funcionament al ralentí
del Congrés dels Diputats n’han costat 30

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, durant la sessió de control d’ahir al matí ■ EFE
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La vinyeta

Tian Riba

Fer

Sánchez
al Viena

P

edro Sánchez no
podrà anar al
Viena i pagar amb reconeixement facial.
No perquè tingui la
cara dura, sinó perquè no se sap quina cara té. Sí que
sabem que no li cau de la vergonya.
Perquè el 28 d’abril, quan els militants li deien “con Rivera no”, ja sabia
que hi tornaria a haver eleccions. I
aquest és el problema. Que s’ha passat quatre mesos fent teatre del dolent. El Sánchez que deia que s’havia
equivocat amb Podem i amb Catalunya, el Sánchez que va obrir el port
de València als refugiats i que ara
fuig com de la pesta de Podem i de
Catalunya i la vicepresidenta del qual
diu que l’Open Arms no té permís per
rescatar, ja sabia fa quatre mesos
que això acabaria així. I ha dissimulat. Malament, però ha dissimulat.
Mai ha volgut un govern que depengués dels de Pablo Iglesias, i encara
menys dels independentistes. És lícit.
Pot pensar que l’economia i la resposta a la sentència del Suprem no

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Sánchez ja sabia el 28-A que
es repetirien les eleccions, i
només ha fet teatre
es poden –o no ho volen– abordar
amb un govern amb aquests suports.
Molt bé. Però el problema és no haver-ho dit. Ni el 28 d’abril ni –pitjor–
abans. Sánchez, l’home que va dir
que Sergio Scariolo era el problema
de la selecció espanyola de bàsquet
–que acaba de guanyar el mundial
amb Scariolo d’entrenador– i ara el
lloa. Sánchez, l’home que deia que la
responsabilitat que no hi hagués govern quan Rajoy no podia fer govern
era de Rajoy i ara no és seva. Sánchez, el marxista, que té uns principis, però si no t’agraden en pot tenir
uns altres. L’home que s’ha dedicat a
escriure una mala història de Michael
Ende deixant els ciutadans espanyols
amb cara de Bill Murray. No vol un
govern amb Podem i ERC. D’acord.
Però que ho expliqui i digui ara amb
qui vol governar i que sàpiga que el
10 de novembre es pot trobar –ens
podem trobar– amb un govern de les
tres dretes. Collonut. Felicitats. Ara,
vist el que ha fet el PSOE des que Podem i els nacionalistes i independentistes catalans i bascos li van regalar
La Moncloa, potser no hi ha tanta diferència.

La Campana

A

mitjan estiu es va anunciar que
Isabel Martí s’havia venut l’editorial La Campana a una multinacional del llibre de nom impressionant: Penguin Random House. Els que
aquells dies no eren distrets a la platja
o a la muntanya van fer un gest de sorpresa. La majoria, de lament. Isabel
Martí va córrer a emetre un escrit explicatiu. En l’operació tot eren avantatges: La Campana subsistiria amb
una més gran difusió i força, ella s’hi
mantindria vinculada, la línia se sostindria... Isabel Martí és una gran “venedora”. Recordo quan em citava, de
vegades amb la companyia de Josep M.
Espinàs, el seu soci, al restaurant Lázaro del carrer d’Aribau. El convit
sempre era amb motiu de la publicació
imminent d’un llibre. Me n’explicava
el contingut amb tant detall i entusiasme que a mi em passava que només
volia arribar a casa per començar la
lectura de l’exemplar que m’havia gentilment regalat. Un dia, el llibre en
promoció va ser Victus, d’Albert Sánchez-Piñol, un descobriment de la casa. Entre ella i l’Espinàs me’n van confiar el contingut. Ho van fer amb tanta

“
Isabel Martí s’ha
venut l’editorial
plena d’èxits a una
multinacional

profusió i detallisme amb l’idioma que
ens unia que vaig donar per fet que el
llibre era escrit en català. Només al final em van dir que era en castellà. Es
veu que a mig redactar-lo l’autor va
notar que el català no responia a la
veu que el llibre havia de tenir i va decidir tornar al principi i escriure’l de
dalt a baix en castellà. No ho vaig entendre, perquè l’acció i els protagonistes se situen a Barcelona precisament
en un any tan delicat i èpic com el
1714, inici de la castellanització forçada, però les coses són així i no en parlem més. Només que després de les explicacions de la Isabel i l’Espinàs, em

vaig llegir el llibre com si, posem per
cas, escoltés Cançó d’amor i de guerra
doblada al castellà. El llibre va ser un
gran èxit, com tants de La Campana.
Al Lázaro Josep M. Espinàs va presentar Una vida articulada, recull dels
seus grans articles. Sergi Pàmies va
conduir l’acte esplèndidament.
Altres trobades, més col·lectives, tenien lloc a la seu de l’editorial. Era en
un pis del carrer Muntaner. Per les finestres es veien els vitralls fantàstics
d’una casa modernista de l’altra vorera. Vaig comentar a la Isabel que els
seus propietaris no en gaudien pas
tant perquè no en tenien la visió de
conjunt. Les cases les fan els veïns, assegura la dita catalana. La crisi va obligar el trasllat a un local més modest.
Els dinars es van acabar. Es va iniciar
una relació epistolar. La Isabel m’enviava els llibres a casa amb uns comentaris laudatoris escrits a mà perquè
s’hi notés la seva veu i el nervi. La lectura era immediata. Ara fa temps que
no en rebo cap. Deu ser la transició a
la multinacional. Esperem que efectivament La Campana mantingui el caràcter, que és el d’Isabel Martí.
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Accedeix als
continguts del web
Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/pogxgp

EDITORIAL

A la tres

Miquel Riera / mriera@elpuntavui.cat

Una oportunitat

L

a qüestió catalana ha posat de
nou l’Estat espanyol en crisi. Deixem-ho ben clar, hi ha noves
eleccions perquè el PSOE no ha volgut
que la investidura de Pedro Sánchez
tingués alguna cosa a agrair als independentistes. Per això no s’ha acceptat l’oferta gairebé sense condicions
d’ERC. Els socialistes tampoc han volgut que el nou govern fos condicionat
per Unides Podem (UP). Ni el fet que
Pablo Iglesias s’hagi agenollat quaranta vegades davant del PSOE no ha estat suficient per treure de dubtes Sánchez sobre un possible suport d’UP a
les demandes catalanes.
El PSOE no pot permetre’s –o això
pensen en la seva ment d’“unitat de la
pàtria pel damunt de tot”–, ni que fos
una petita solidaritat d’UP després
d’una més que previsible dura sentència del Suprem pel judici de l’1-O o que
els d’Iglesias intentessin fer un mínim
camí per un possible referèndum d’au-

“
Seran capaços
els partits catalans

de bastir una
resposta conjunta
pel 10-N, tocats de
ple per la sentència?
todeterminació a Catalunya.
D’altra banda, amb l’aigua que baixa, amb una possible nova crisi econòmica a l’horitzó i una inestable situació internacional (del Brexit a la Xina,
passant per Teheran), els poders fàctics –que hi són i que manen– han empès per impedir un govern d’esquerres
que disparés la despesa i fes créixer,
encara més, el ja gairebé infinit deute

De reüll
Anna Balcells

Les cares de la notícia
PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL EN FUNCIONS

Pedro Sánchez

Espantats

Règim en crisi

L’

onada de calor que hem patit aquest estiu a tot
Europa ha portat el professor britànic David King,
exassessor científic dels governs de Tony Blair i Gordon
Brown, a reconèixer que el canvi climàtic avança més
ràpid del que s’havia previst. Es veu que la confessió del
Dr. King no ha agradat gaire a la comunitat científica, no
tant perquè no tingui raó en el que diu, sinó perquè ha
admès públicament que està “espantat” per
l’acumulació d’episodis extrems que afecten el planeta,
com ara el desgel dels pols o l’esmentada escalada de
temperatures. Alguns científics han
Polèmica pel retret a King la utilització d’un
llenguatge massa “emocional” per
llenguatge
parlar del canvi climàtic acusant-lo
que cal
indirectament d’alimentar
utilitzar per l’“ansietat” i d’abocar a la paràlisi. El
explicar el
retret per l’adjectiu em sembla una
canvi climàtic mica exagerat, la veritat, tenint en
compte l’estat en què tenim el
planeta, tot i que he d’admetre que a mi m’espanta que
s’espantin els científics, o que s’espantin els metges que
t’han de fer un diagnòstic, o els economistes, quan
llancen tota mena de prediccions alarmistes, com ara la
nova recessió que ens ha de caure al damunt. Ara bé,
tampoc es tracta de maquillar la realitat ni d’amagar
veritats incòmodes a la gent. El que compta no és si
estem espantats o no –que ho estem–, sinó de
reaccionar i exigir actuacions efectives als que en tenen
més responsabilitat, i de perseverar en la lluita
generacional més important que tenim entre mans.

espanyol, de més d’un bilió d’euros.
Així les coses, què faran els partits
catalans en unes eleccions que tindran lloc un mes després que es conegui la sentència de l’1-O? El sentit comú ens diria que afrontar-les amb unitat i fermesa, la mateixa que, se suposa, hi haurà contra la sentència del
Suprem. Seguint aquesta lògica, caldria bastir una candidatura unitària i
transversal, que recollís la indignació
del carrer i constatés la incapacitat de
l’Estat per afrontar la qüestió catalana. La suma de vots podria portar més
diputats independentistes que mai a
Madrid que, aquest cop sí, no com fins
ara, tinguessin la clau per posar l’Estat en un atzucac.
Seran capaços els partits catalans
de seguir aquest camí, malgrat les dificultats, les reticències, les aspiracions
particulars i els malentesos? S’admeten apostes. Però un servidor, si fos de
vostès, no s’hi jugaria gaires diners.
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El líder del PSOE ha fracassat en la seva responsabilitat de trobar suport per formar govern; els
del PP i Cs, Casado i Rivera, han demostrat la seva
irresponsabilitat vers la democràcia i vers l’Estat, i
tots ells han mostrat l’immobilisme predemocràtic que condiciona el règim del 78.
PRESIDENT I CONSELLER DELEGAT D’AENA

Maurici Lucena

Gestió centralista
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La gestió dels aeroports catalans és a Madrid, i
des de Madrid no es tenen en compte els criteris
que interessen a l’activitat econòmica del territori
i als seus usuaris potencials, sinó la màxima rendibilitat econòmica, a costa d’una gran conflictivitat (el Prat) o de la pèrdua de servei (Girona).
PRIMER MINISTRE EN FUNCIONS D’ISRAEL

Benjamin Netanyahu

Lideratge debilitat
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L’ex-primer ministre, imputat per corrupció, va
forçar les eleccions per reforçar la seva posició i
en sortirà més fràgil, perdent suport i escons a la
Knésset malgrat l’empat a 32 escons del Likud
amb Blau i Blanc del seu rival Benny Gantz. Emergeix un possible govern d’unitat.

Catalunya
a les urnes
La repetició d’eleccions a
l’Estat espanyol el proper 10
de novembre tindrà a Catalunya un
caràcter excepcional, perquè no es
tractarà només de confirmar o matisar els resultats i el missatge que
els catalans ja van donar el passat
28-A, sinó de constatar com la societat catalana respon a la desacomplexada pressió de l’Estat envers el nostre país. D’una banda,
amb una sentència previsiblement
condemnatòria en el judici contra
els líders sobiranistes catalans, que
intensificarà l’atac a la integritat i la
sobirania del poble català. I d’altra
banda, amb els tres partits de la
dreta espanyola –PP, Cs i Vox–
abraçats al 155 i a l’“‹a por ellos›”,
amb Podem havent sacrificat la peça del referèndum en la negociació
amb el PSOE, i amb Pedro Sánchez,
enrocat d’esquena al diàleg amb el
sobiranisme majoritari a Catalunya
i esgrimint l’amenaça del 155 davant una reacció conflictiva a la
sentència del Suprem.
L’escenari, amb la sentència judicial en plena cursa electoral, els
possibles candidats afectats, les reaccions del govern i els partits polítics catalans i les mobilitzacions i
actes de resposta, és terreny adobat per a la Junta Electoral Central,
àrbitre desacomplexadament parcial en tota qüestió relacionada
amb Catalunya durant l’anterior
període electoral. Davant d’aquesta
situació tan extrema des de qualsevol punt de vista, els partits catalans que representen la majoria social favorable al referèndum i que
rebutgen la repressió judicial de
l’Estat contra els líders polítics i socials de l’independentisme haurien
de ser capaços d’explorar propostes, aliances o acords programàtics
conjunts que traslladin a Madrid
l’evidència d’aquest front ampli,
transversal i majoritari a les urnes.
Seria la millor aportació possible de
la política catalana al moment històric que viu el país.
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Increment salarial
El govern apujarà el sou un
1,9% als seus treballadors. Els
sindicats reclamen el retorn de
les pagues extres pendents,
però el govern no fixa calendari.

Full de ruta

20
anys

José Rodríguez. Sociòleg

10-N, el fracàs
i l’error fatal

E

anys

Crisi a Indonèsia
El líder independentista José
Alexandre Gusmão fuig
d’Indonèsia i inicia el camí de
retorn a Timor Est. Una
avançada de l’ONU arriba a Dili.

Tribuna

Ferran Espada

n el camí cap al
10-N hi ha responsabilitats diverses
però cal destacar un
fracàs, i un error fatal.
El fracàs, no hi ha
dubte, és el de Sánchez. El guanyador
de les eleccions té sempre la màxima
responsabilitat d’aconseguir la investidura. Cert que sense majoria absoluta
no hi ha res assegurat. Però només es
pot fracassar per impotència o incompetència. És a dir, perquè els teus adversaris s’alien i assoleixen la majoria o
perquè tu no saps sumar suports. Sánchez és de la segona fornada. Perquè,
buscada o no la repetició electoral, res
no esborra el fracàs ni l’eximeix d’una
greu irresponsabilitat. Però també cal
destacar el gravíssim error comès per
Pablo Iglesias. Apujar l’aposta de les
cadires ministerials davant un professional dels jocs d’atzar com Sánchez
va ser un error fatal. Perquè el 10-N és
una mostra de la decrepitud del sistema polític espanyol, però tothom disposarà d’una segona oportunitat menys Podem. El PSOE la tindrà per intentar tornar a guanyar les eleccions i
tenir-ho tot a favor per a la investidura
a cost zero. Casado podrà intentar furtar la cartera –presidencial– a Sánchez, o si més no millorar resultats del
PP. Cs intentarà tornar a fer el sorpasso definitiu al PP per liderar la dreta i si
fracassa podrà fer de frontissa necessària. I ja hem vist que Rivera pot ser
soci d’un trifachito o d’un PSOE desbocat cap al liberalisme i el 155 per a Catalunya –veurem com ho explica el
PSC de Miquel Iceta, que per cert si realment tant volia ser president del Senat ara pot aprofitar i presentar-s’hi–. I
finalment, l’independentisme català
pot incrementar forces. Però Podem,
tregui el resultat que tregui, no tindrà
una segona oportunitat per al govern
de coalició. Aquesta aposta es va perdre el 25 de juliol amb el rebuig a la investidura de Sánchez. El 10-N obrirà
tres possibles escenaris: la victòria de
les dretes, de la qual Podem seria corresponsable. La reclamació de Sánchez a Iglesias d’una investidura gratuïta si el PSOE revalida la victòria i sumen. I tercer, l’entesa de PSOE i Cs si
Iglesias manté l’exigència del govern
de coalició. En tots els casos Podem
queda com un actor secundari i perd
tota influència. I en el sempre remogut
espai morat no crec que això no passi
factura al fins ara líder suprem. De vegades creure’s el més llest de la classe
no vol dir aprovar l’assignatura. El 10-N
es repartiran les notes finals.
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Augment de l’IVA
La vicepresidenta econòmica
anuncia un augment de l’IVA
d’alguns productes bàsics.
Transport, vestit i calçat, entre
els més afectats.

Menys nacionalisme?

C

ercar dreceres en política sempre és
temptador. Especialment si l’objectiu sembla massa llunyà i feixuc, com
si el camí fos ple de rocs i apareix com a intransitable i cal fer obres per poder obrir-lo.
Però algunes dreceres no deixen de ser
trampes, culs de sac que no només no porten enlloc sinó que dificulten realment arribar a destí. Ens fan perdre energies i
temps, a més fins i tot ens posen en risc de
perdre’ns durant molt de temps.
ASSUMIR QUE NO TENIM una àmplia majo-

ria social a favor de la independència i que
el creixement de nous independentistes és
molt i molt lent ens pot portar a voler agafar la drecera de l’eixamplament exprés.
Busquem un Sant Grial que transformi
nous independentistes, l’argument màgic,
el desllorigador de consciències, i no existeix. El creixement espectacular de l’independentisme entre el 2010 i el 2014 es pot
explicar per la sentència de l’Estatut i la reacció catalanofòbica de part del poder de
l’Estat. Però sense una feina de formigueta
dels independentistes durant anys, entre
d’altres organitzant les consultes sobiranistes o l’aliança d’aquests amb els federa-

listes que va permetre impulsar aquest nou
Estatut, no s’hauria aconseguit aquest
creixement. En aquest voler eixamplar la
base de forma exprés, alguns cauen en l’error de desnacionalitzar el moviment. És
encertat no quedar-nos en els elements
més identitaris de l’independentisme i
obrir-nos. Si alguna cosa caracteritza el nacionalisme català i l’independentisme és
que és molt permeable i d’adscripció voluntària. Però com a moviment sobiranista no
pot estar exempt d’un component d’identitat nacional. Diluir-lo per arribar a més
gent reforçant i indirectament reforçar els
elements d’identitat del nacionalisme banal espanyol ens pot fer ser un moviment
molt simpàtic, però no estem eixamplant
la base independentista. No vull dir que haguem de tornar a l’essencialisme, la identitat catalana és mestissa i beu de moltes
fonts. Abandonar l’essencialisme va ser un
dels grans èxits de l’independentisme. Però això no treu que n’hi ha, d’elements
identitat propis, i que no els hem de diluir.
TOT I QUE L’ESTAT ESPANYOL és molt disfun-

cional i té molts elements que ens fan viure
per sota de la nostra potencialitat econò-

mica i social, Espanya és una democràcia,
molt distorsionada i allunyada de l’ideal democràtic. Això vol dir que tot i que els arguments econòmics, democràtics, polítics i
socials puguin ser importants per moure
persones cap a l’opció independentista,
l’element d’identitat nacional segueix sent
important. L’adscripció a un demos (espanyol o català) no deixa de ser una elecció irracional, on els elements d’identitat i identificació nacional importen. Creure que
buidant tot element d’identitat catalana al
moviment independentista persones amb
una identitat nacional espanyola s’hi adscriurien, és ser bastant innocent.
UN MOVIMENT independentista ofereix un

projecte col·lectiu de millora de la societat,
però en especial ofereix un espai de desenvolupament de la pròpia identitat nacional
i un col·lectiu amb el qual identificar-nos. Si
no ofereix el segon, difícilment ningú pot
pensar que els costos de fer un estat nou estan justificats. Pocs fan una revolució i un
estat nou només per una millora dubtosa
de les institucions i l’economia, però sí, en
canvi, per desenvolupar la seva identitat i
sentir-se part d’un projecte col·lectiu.

El lector escriu

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

Vox
b Com és que hi ha individus,
amb estudis o no, que només
els veuen populistes o conservadors (Ñ Global dixit, amb els
PpalmeroCs) i no extrema dreta pura, dura, racista, homòfoba, antifeminista, catalanofòbica, reaccionària, de capitalisme
agressiu? Potser ho diuen els
seguidors? És obvi que els integrants ja existien en altres grupuscles i sectors de partits radicalment espanyolistes. Per a
glòria de Ñ són els defensors
de les essències de Don Pelayo,
la reconquesta i el Generalísimo. Els principals avaladors de
l’assassinat de Coripe i que els
presos polítics es podreixin a la
garjola. Més d’un poltronero
progre està d’acord amb Antes
una Ñ fascista que rota.
Mires el líder, sobretot quan
va a cavall, i te l’imagines amb
túnica i turbant. Però no veus
Lawrence d’Aràbia. Et fixes en
la seva fàcies, amb barba i nas
angulat, i t’adones que ben bé

podria ser el cabdill Abbas Khal
galopant, en aquest cas per
l’illa de Perejil.
Sobre l’Ortega, l’acusació exercida en el judici bufa va cercar la connexió amb el terrorisme. Només faltava implicarnos amb la Katanga del Congo
belga o els Mau Mau de la Kenya britànica. Ells voldrien ser
els amos de la metròpolis com
a procuradores en Cortes. Són
els hereus dels vencedors de la
Guerra Civil. Qui veient el seu
odi i sentint l’alè inquisitorial no
es defineix com a antifeixista és
que té un problema greu en defensar la llibertat.
SALVADOR DOMÈNECH
Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)

La Sexta
b Més o menys a les 12 del
dia 17, el director del programa
Antonio García Ferreras estava escandalitzant-se que el director general d’Emergències
de Múrcia hagués anat al tea-

tre en plena gota freda. Execrable. Però el dia abans en
un reportatge de la Sexta davant del Parlament català, la
Sexta havia fet una performance. Crits de fora fora, fora,
la premsa espanyola. Ara queda clar que efectivament va
ser un muntatge, una més de
les fake news de la Sexta. García Ferreras no en diu res. No
afirma, com en el cas del director general de Múrcia, que
ningú havia dimitit. No demana perdó per aquest fet. I
quantes vegades han pecat
els de la Sexta, i no diguem
dels altres mitjans de la caverna. Aquesta és la idea d’Espanya dels “constitucionalistes”.
GERARD PALACÍN ARTIGA
Barcelona

Barcelona nàutica
b Sembla que l’Ajuntament
de Barcelona donarà usos
nàutics a la zona d’oci del port
olímpic a partir de l’any vinent,
la qual cosa suposarà un dal-

tabaix per als negocis allà
existents i que són un referent
mundial i donen un plus a la
marca Barcelona. Lamentablement s’hi han produït incidents i fins i tot robatoris i
agressions mortals, però els
delinqüents i els assassins no
tenen res a veure amb els establiment que hi ha en aquell
lloc. Per la mateixa regla de
tres, si per cada lamentable
cas que passi en cada indret a
Barcelona se li ha de donar un
ús nàutic a la zona on ha passat, doncs tindrem una ciutat
totalment nàutica, amb classes de nàutica, museus de
nàutica, ballets de nàutica i els
regidors i l’alcaldessa en una
fotografia vestits de nàutics
per tota la ciutat. El que haurien de fer els polítics d’aquest
ajuntament és reforçar la vigilància en els llocs més problemàtics i no pas tirar pel dret i
tirar per terra tot un lloc tan
emblemàtic.
LLUÍS CLARÀ
Moià (Moianès)
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La frase del dia

“La convocatòria de noves eleccions és un fracàs en
majúscules de la política”
Camil Ros, SECRETARI GENERAL DE LA UGT DE CATALUNYA

Tribuna

De set en set

La biblioteca i el pati

Escòcia, cinc
anys després

Òscar Palau

Josep Gifreu. Periodista i professor emèrit UPF

“C

adascú ha de tenir la seva
cambra i un pati blau on passejar els seus dubtes.” Quan
entro a la biblioteca del meu barri, llegeixo presidint la sala aquest bell aforisme d’una poeta delicada, la Montserrat Abelló. I penso que, efectivament,
allà trobo el meu pati per on passejo sovint dubtes i sensacions estranyes. Són
les dubitacions del lladre que es proposa de robar històries i emocions alienes, pensaments, músiques, imatges,
jocs i poemes. Hi entro, robo, i ho faig
impunement. I el personal m’anima.

EM SENTO AFORTUNAT

de pertànyer al
club més gran del país: som prop de
quatre milions els socis amb carnet. I
és que la biblioteca és una institució
central. Crea un centre, un espai
d’atracció, un far de referència, un pati
blau. Enmig del caos, de la dispersió i
del temps que fuig, la biblioteca reuneix i serva les creacions més sàvies.
La biblioteca té vocació d’universalitat,
però també de servei a comunitats diferenciades. El mapa català de biblioteques públiques –400 a tot Catalunya,
40 a Barcelona– és la prova viva de l’alta estima del país per la lectura, el saber i la cultura. El mapa, òbviament,
s’enriqueix amb les “altres” biblioteques: la Nacional, les universitàries, les
especialitzades i les privades. A Barcelona, tenim pendent encara la construcció de la gran biblioteca provincial.
Potser cal repensar de dalt a baix les seves funcionalitats i plantejar un salt estructural que reculli les experiències
innovadores de grans biblioteques inaugurades fa poc a Hèlsinki (Finlàndia), a Aarhus (Dinamarca), a Calgary
(Canadà), a Qatar (Emirats Àrabs), a
Tianjin (Xina) o a Austin (Texas).

EN EL MAPA CATALÀ,

les biblioteques públiques són la baula que connecta el poble ras amb l’univers de la cultura, de la
pròpia i la universal. Han deixat de ser

Sísif
Jordi
Soler

magatzems de paper imprès o mers
temples de la lectura. Certament, la
lectura encara predomina entre els visitants més assidus. I que per molts
anys! Però, la biblioteca de proximitat
està cridada també a fer el gran salt, el
que li permet i imposa la revolució digital i que li reclama una societat cada
dia més complexa i mutant.
EN L’ERA INTERNET,

les biblioteques de
proximitat –les de cada barri i de cada
poble– adquireixen una nova funció:
constituir-se en centres d’animació
cultural i cívica de les comunitats territorials a qui serveixen. Ho estan fent.
La diversificació d’activitats consta en
les seves agendes: clubs de lectura, narracions, recitals poètics, tallers infantils, projeccions i cinefòrum, aula digital, conferències... I en algunes, noves
iniciatives per incorporar adolescents i
joves més enllà de les sales d’estudi,
amb tallers d’experimentació amb impressores 3D, espais de creació amb videojocs (zones “Gaming”), aules d’acollida per a joves nouvinguts, etc. Algu-

“
En l’era internet,
les biblioteques de

proximitat prenen
una nova funció com
a centres d’animació
cultural i cívica de les
comunitats
territorials a qui
serveixen

nes biblioteques s’estan replantejant
també la revisió de les normes internes
–només zones de silenci?– i la reordenació dels espais per atendre els diferents grups de població, com ara ja
solen fer separant l’àrea infantil de la
general.
HI HA MOLTA GENT a

les ciutats i als pobles de Catalunya que no tenen accés a
altra institució cultural que la biblioteca més pròxima. La biblioteca de proximitat fa la feina de suplència. A tanta
gent sense ingressos o sense motivacions per la lectura i la cultura, el centre ofereix portes obertes, gratis, i camins oberts cap a l’exploració de mons
possibles més enllà de la rutina diària.
S’acaba de cloure la Setmana del Llibre
en Català a Barcelona, amb una oferta
de novetats exuberant. Però qui pot
comprar tantes i tan belles promeses
com les que anuncien les editorials?
S’acaba de presentar la nova temporada del teatre. Però, qui podrà gaudir de
tan llamineres ofertes? Mentre el mercat de la cultura fa la seva via, una de
les prioritats de les biblioteques de proximitat és i serà la de democratitzar
l’accés als bens culturals sobretot als
expulsats del mercat, joves sense feina,
tercera edat de pensions miserables,
immigrats que volen integrar-se al país
i tota la gent que passeja molts dubtes
sobre el seu horitzó cultural.

AL FRONTISPICI EXTERN

de la biblioteca
del meu barri puc llegir aquesta reflexió: “Les coses més importants són les
que no ho semblen.” L’autora és Mercè
Rodoreda, que presta el nom a la biblioteca del Guinardó, de Barcelona, situada prop de la casa d’El carrer de les
Camèlies, on trobaren perduda la petita Cecília Ce, la protagonista de la novel·la. La biblioteca, la meva i les altres
400, no semblen res d’important. Però
tenen un pati blau per passejar els dubtes de cada dia. I això és la cultura.

T

an obcecats com
estem avui a fer
commemoracions de
tot, sorprèn en certa
manera que ahir gairebé ningú en destaqués una, d’efemèride
–els cinc anys del referèndum d’autodeterminació d’Escòcia–, que el sobiranisme català hauria de recordar ahir,
avui i cada dia com una gota malaia,
fins a l’extenuació. I més en els dies de
vodevils que vivim a Madrid, que posen
encara més en evidència l’esperpent
d’una classe política espanyola entestada a fer tot tipus de tirabuixons per
seguir negant l’existència, com deia
aquell, d’un elefant al bell mig del Congrés, i que està fins i tot disposada a
viure en la inestabilitat permanent només per menystenir, si no trepitjar i
empresonar, les aspiracions de la gran
majoria de catalans que són i se senten nació i volen decidir el seu futur.
El 18 de setembre del 2014, Escòcia
votava sobre la seva independència de
manera pactada amb l’estat britànic,
malgrat que la Union Act que el 1707
certificava la unió amb Anglaterra deia
clarament que seria “forever after”
(“per sempre més”), l’equivalent a la
“indissoluble unitat” que s’esgrimeix
aquí en un text de rang similar, si no inferior: la Constitució Espanyola. Fa cinc
anys, Escòcia va poder decidir en llibertat, i va votar que no, com ho podria
fer Catalunya si l’interlocutor tingués
aquest plus democràtic que històricament li ha faltat, en haver aconseguit la
unitat no a còpia de pactes de voluntats sinó de derechos de conquista caducs als nostres dies. En ple guirigall
pel Brexit, els escocesos ja planegen
un segon referèndum, i tard o d’hora el
faran, tot i les reticències dels conservadors britànics. I tard o d’hora sortirà
que sí, per donar exemple al món de
com es fan les coses al s. XXI. Que s’ho
vagin posant al cap a l’Estat espanyol...
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Tota la
pressió per
a Pedro
Sánchez

Coincidència al
Congrés a culpar
el president
del govern
de l’avançament

EFECTE · La convocatòria d’eleccions espanyoles posa fi a l’especulació de
respondre la sentència amb uns comicis al Parlament INHABILITACIÓ · El
calendari encavalca la resolució judicial amb la presentació de les llistes electorals
Emili Bella
BARCELONA

Zaragoza situa la sentència cap al 12
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Unes eleccions que n’allunyen unes altres. La convocatòria d’uns comicis
estatals per al 10 de novembre curtcircuita a la
pràctica les expectatives
d’anar a les urnes a Catalunya per respondre a la pròxima sentència del Tribunal Suprem contra els presos polítics, tal com proposaven diferents veus
d’ERC. Si mai va ser una
possibilitat, descartada en
tot moment pel president
de la Generalitat, Quim
Torra, que és qui té la potestat de convocar-les, ja
no existeix. Això no vol dir
que els catalans no puguin
respondre amb les urnes a
una condemna, ja que el
10-N esdevindrà justament una oportunitat per
expressar el rebuig a una
decisió judicial ben pròxima en el calendari: la sentència s’espera per a la primera quinzena d’octubre i
impactarà de ple en la precampanya electoral.
La incapacitat o manca
de voluntat expressa dels
dirigents espanyols per investir un president es tradueix, doncs, en unes eleccions que agafen a contrapeu els partits a Catalunya, que hauran de reaccionar a la sentència en un
context electoral que dificultarà encara més la necessitat, d’una banda, de
pactar la resposta –aturada de país?– i, d’una altra
banda, de consensuar un
full de ruta per al moviment independentista, a
part d’enterbolir la negociació del pressupost.
No s’esperen sorpreses
en l’encapçalament de les

El fiscal del Tribunal Suprem
Javier Zaragoza va explicar
ahir que la sentència del procés es coneixerà en els primers 10 dies d’octubre, més a
prop del dia 12, segons va informar Radio Continental i va
recollir la Cadena Ser. “La
sentència, segons les meves
informacions, sortirà publicada crec que en els primers 10

llistes, llevat de la incògnita que suposa per a ERC i
per a Junts per Catalunya
una sentència que inhabiliti els qui van ser caps de
llista el 28-A, Oriol Junqueras i Jordi Sànchez,
respectivament, així com
la participació en les candidatures de Josep Rull i
Jordi Turull al Congrés i de
Raül Romeva al Senat. Es
dona la circumstància que
les candidatures es presentaran davant de la junta electoral competent entre el quinzè i el vintè dia
posterior a la convocatòria
de les eleccions, és a dir, el
14 d’octubre, just els dies
en què es podria conèixer
la sentència.
“Des d’ERC hem decidit
que cada vegada que hi hagi eleccions i mentre segueixi aquesta situació
[de repressió], presentarem com a candidat el president [del partit], l’Oriol
Junqueras”, va dir al març
la portaveu republicana,
Marta Vilalta. Però, al
marge de la sentència,
Junqueras està immers en
la batalla per fer efectius
els seus drets com a eurodiputat, mentre que el
Congrés és un camí ja recorregut. D’entrada, però,

dies, prop de la festivitat del
Pilar”, va afirmar en una conferència a Buenos Aires.
D’altra banda, Zaragoza va
demostrar que la decisió del
tribunal de Slesvig-Holstein
de no extradir Carles Puigdemont per rebel·lió encara cou.
Al seu parer, la justícia alemanya va cometre un “error imperdonable”.

els republicans no descarten res. El 10-N comprovaran si l’estratègia d’abstenir-se en la segona volta de
la investidura de Pedro
Sánchez és ben rebuda entre l’electorat i els permet
repetir la victòria del 28-A.
A JxCat, que hi va votar
en contra, els comicis els
agafen en ple procés d’endreça de l’espai postconvergent. Qui va ser número 2 de Sànchez a l’abril,
Laura Borràs, va explicar
ahir que la qüestió de la
llista encara no s’ha parlat. “Farem totes les reunions per mirar d’aconseguir l’equip més potent
possible per poder treballar per aconseguir un país
millor, mirarem de jugar
les nostres cartes de la millor manera possible, sense generar falses expectatives”, va assegurar a TV3.
Amb 15 diputats, ERC
va quedar davant del PSC
(12), que presentava com
a cap de cartell l’aleshores
ministra de Política Territorial, Meritxell Batet,
que, si no hi ha sorpreses,
ara hi tornaria però amb la
presidència del Congrés al
currículum. Tant els socialistes com els comuns
tindran el repte de mobi-

litzar el seu electorat davant del creixement de
l’abstenció que s’augura
com a càstig per no haverse posat d’acord per formar govern i pel cansament associat a una repetició electoral. És a dir, es
veurà a qui en culpen els
electors. A més, en el cas
d’En Comú Podem, que,
amb Jaume Asens, va
igualar els set diputats de
JxCat, s’hi afegeix l’interrogant d’una eventual penalització pel fet que Pablo
Iglesias va renunciar al referèndum durant la negociació amb el PSOE per entrar al govern.
Ciutadans també s’enfrontarà al fantasma
d’una davallada, després
que s’hagi negat fins a ultimíssima hora a abstenirse en la investidura, fet
que li ha reportat una cadena de fugues d’alts càrrecs. Inés Arrimadas va
igualar els cinc diputats de
Juan Carlos Girauta. En el
cas del PP, Cayetana Álvarez de Toledo ja ha promès
fer “molta campanya” a
Catalunya per intentar recuperar els escons perduts a Girona i Tarragona.
El PP va fer el pitjor resultat de la seva història, passant de sis a només un diputat. Els comicis seran
igualment una prova de
foc per a Vox, que intentarà consolidar l’únic representant que va obtenir.
Finalment, caldrà veure si el Front Republicà
d’Albano-Dante Fachin,
paraigua de Poble Lliure,
Som Alternativa i Pirates
de Catalunya, torna a intentar l’assalt al Congrés,
després de quedar-ne a les
portes amb un 2,74% dels
vots (113.000). ■

Tornar a convocar
els comicis costarà
160 milions i els 4
mesos d’interinitat
al Congrés, 30

Quatre
eleccions
generals en
quatre anys
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Passats de frenada
Carles Sabaté

Pedro Sánchez busca el centre que li facilitaria el pacte amb Albert Rivera, en contra de la militància però
per a tranquil·litat de l’Íbex, però podria passar de
llarg. Ciutadans també abandona la dreta per poder
pactar amb qui guanyi, perquè tot i la davallada del PP
a l’abril, Pablo Casado és a qui li ha anat millor l’estiu i
està recuperant crèdit, enmig d’un descrèdit polític

tan general a tot l’Estat. Però de tant escoltar els assessors demoscòpics, Sánchez s’hauria pogut passar
de frenada repetint les eleccions de manera barroera.
Si ho veu negre, es passarà de frenada reprimint les
protestes provocades per la sentència a Catalunya i així desactivar encara més Ciutadans, que va sense
frens ja fa anys.

La xifra

—————————————————————————————————

15

diputats va obtenir ERC al
Congrés en les passades eleccions del 28-A, gràcies al milió
vint mil vots que va rebre.

24 de setembre

Dissolució de
les Corts i
convocatòria
d’eleccions
25 i 26 de setembre

Judici al president
Torra per
desobediència.
Debat de política
general
Del 7 al 13 d’octubre

S’espera la
sentència contra
els presos polítics
31 d’octubre

‘Brexit’

Oriol Junqueras, aplaudit per la resta de diputats d’ERC, el 21 de maig, quan es va constituir el Congrés que ara es dissol ■ ACN

ERC refermarà el discurs
pactista i mantindrà fins al
final l’aposta per Junqueras
a No preveu grans canvis i veu el 10-N com a oportunitat per rebre un nou aval
a l’estratègia de diàleg a No pensa censurar el seu líder a la llista abans d’hora
Òscar Palau

9 de novembre

Jornada de
reflexió
10 de novembre

Eleccions

BARCELONA

Igual que per a la majoria
de partits, la convocatòria
electoral a corts espanyoles no té per a ERC precisament el do de l’oportunitat, tot i que sempre ha defensat que mai li fan por
les urnes. La formació ja
va dir fa mesos que el seu
candidat a totes les cites
que es convoquin, mentre
pugui, serà el seu president acabat de reelegir,
Oriol Junqueras, i d’entrada aquesta és la premissa
amb què es parteix. Fonts
internes, en aquest sentit,
apuntaven ahir que ja estan estudiant el cas en detall, perquè el termini per
presentar candidatures es
podria obrir abans que es
faci pública la sentència
del Suprem, i en aquest

cas no serà ERC qui hi autocensurarà abans d’hora
la presència del seu líder.
I el mateix passarà amb
Raül Romeva al Senat. En
tot cas, tant el diputat com
el senador ara en la pràctica ja no podien exercir en
haver estat suspesos per la
seva mesa, igual que els altres presos polítics elegits.
És evident, sigui com sigui, que ERC haurà d’estudiar ja alternatives davant
la més que probable inhabilitació que els impedirà
ser a les llistes, i en aquest
sentit tot fa pensar que
Gabriel Rufián revalidarà
el lideratge indiscutible
que avui ja té al ring madrileny, i més després de la retirada de Joan Tardà
abans de l’última cita electoral. L’objectiu, no cal dirho, serà revalidar l’històric triomf del 28-A a Cata-

lunya, i si pot ser ampliarlo a més de 15 diputats, tot
i que una de les grans batalles l’haurà de lliurar contra l’abstenció i el cansament de l’electorat. I mobilitzar el seu serà clau.
Primer, la coalició
Per fer-ho, amb la incògnita de Junqueras, no es preveuen d’entrada gaires
canvis en la llista, tal com
ja va passar en l’anterior
repetició electoral el 2016,
amb noms que guanyaran
ascendència com la fa cinc
mesos número 3, Carolina
Telechea; el número 6, Gerard Gómez del Moral; la
7, Marta Rosique, la diputada més jove de la cambra, o Montse Bassa, número 1 per Girona i germana de l’exconsellera
empresonada. Això sí, tot i
que res fa pensar el con-

trari, el primer que ha de
decidir ara el partit és si revalida, i en quins termes,
l’aliança amb Sobiranistes, la formació que va situar Joan Josep Nuet en el
número 4, ja que el termini per inscriure coalicions
hi obliga. Per això és probable que en les properes
setmanes es convoqui un
consell nacional extraordinari que ratifiqui la proposta que faci la direcció.
Una direcció que ja va
rebre en les eleccions internes de diumenge passat un aval implícit al seu
discurs pro diàleg, i que el
10-N tindrà una nova prova de foc perquè el conjunt
de l’electorat català ratifiqui l’aposta que ja va guanyar el 28-A. En aquest
sentit, tot i els evidents
menyspreus de Sánchez a
negociar amb l’indepen-

dentisme i la seva pèssima
gestió de la victòria, des
del partit donen per fet
que mantindran la “coherència” i arribat el cas no
posaran obstacles a un
eventual executiu progressista que en freni un
d’extrema dreta, tal com
va dir el mateix Junqueras
a l’inici de l’anterior campanya i ha repetit després
Rufián: “Per nosaltres no
serà.” Això, i una “llei de llibertat” que el 28-A no va
formar part del programa
però que es va presentar
amb tots els ets i uts en
campanya, seran probablement els leitmotiv de la
que ve ara, més curta, amb
una premissa clara: no als
indults i sí a l’amnistia de
presos i exiliats polítics.
Eleccions com a resposta
El que quedaran si més no
aparcades seran probablement les peticions d’eleccions catalanes com a resposta a la sentència. I és
que les espanyoles potser
no formaran part del full
de ruta que l’independentisme està intentant pactar, però de facto la sentència estarà molt present
en la campanya, i el vot el
10-N serà pres com un element més de resposta ciutadana, que els partits voldran utilitzar per mobilitzar l’electorat. Una tasca a
què ERC s’abocarà en cos i
ànima, tot i que és evident
que la probable inhabilitació de Junqueras també
obrirà la veda interna sobre qui ha de ser el proper
candidat a la Generalitat.
El 10-N, per cert, també
retardarà el procés de redefinició de la ponència estratègica. Els republicans
volien fer a final de novembre el seu congrés, però
possiblement s’hagi d’endarrerir dues o tres setmanes, fins a mitjan desembre, tal com preveuen ja
els estatuts del partit. ■
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Nou debat per la
llista a JxCat amb
l’endreça per fer
aHa de decidir si aposta un altre cop pels presos polítics, i

el PDeCAT està en ple procés per dirimir el seu futur
Jordi Alemany
BARCELONA

La nova convocatòria
d’eleccions
espanyoles
tornarà a posar a prova la
salut de l’espai postconvergent i obre un nou debat per a la configuració de
la llista en ple procés per
definir l’encaix entre els
diferents actors polítics:
JxCat, PDeCAT i La Crida.
Una endreça que va replantejar-se més seriosament després del darrer
cicle electoral, i amb totes
les formacions reconeixent que arribava tard vistos els resultats obtinguts,
però que no sembla que
s’hagi accelerat gaire malgrat que l’aposta inicial
que havien de liderar Carles Puigdemont i Artur
Mas semblava que implicava enfortir JxCat, dotant-la d’estructura orgà-

nica en un procés que hauria de culminar aquesta
tardor. Sí que va quedar
clar en aquell darrer cicle
electoral que el millor paraigua per presentar-se a
tots els comicis era el del
grup parlamentari de
JxCat, i es va apostar per
aquesta fórmula, que segurament es repetirà i serà la segona vegada que la
formació es presenta a
uns comicis espanyols.
Falta veure també si es repetirà l’eterna demanda
de llista unitària de l’independentisme que JxCat
no s’ha cansat de demanar
i ERC de refusar.
La nova convocatòria
electoral feta per Pedro
Sánchez agafa amb el pas
canviat JxCat, ja que amb
la imminència de la sentència del judici de l’1-O
haurà de resoldre qui encapçala les llistes per cir-

cumscripcions i, amb tota
probabilitat, hi haurà canvis en els primers llocs respecte a les del 28-A en què
van apostar pels presos
polítics. Jordi Sànchez ho
va ser per Barcelona, Josep Rull i Jordi Turull van
ser els caps de llista de Tarragona i Lleida, respectivament, mentre que l’advocat Jaume Alonso-Cuevillas ho va ser per Girona.
Els presos van ser suspesos com a diputats del
Congrés i la sentència, que
podria coincidir a fer-se
pública el mateix dia que
s’acabi el termini per presentar les candidatures a
la Junta Electoral, pot ser
que els inhabiliti. Tot fa
pensar que noms com el
de la independent Laura
Borràs, que anava de número dos i ja lidera el grup
a Madrid, podrien encapçalar la llista. Ella matei-

Jordi Sànchez i Laura Borràs van encapçalar la llista de JxCat als comicis de l’abril ■ ACN

xa, però, assegurava que
encara no havien començat a parlar de les llistes.
I s’hauran de resoldre
molts interrogants en
aquest període, com ara
quin és el paper que prendrà el PDeCAT un cop acabat el procés participatiu
territorial anomenat Encarem el futur, que s’allargarà fins a finals de mes i
que després analitzarà
l’executiva nacional. En

aquest
trencaclosques
també s’haurà de veure
quin paper adopta la vella
guàrdia convergent, amb
noms com Carles Campuzano, Marta Pascal i Jordi
Xuclà, que van quedar fora de la darrera llista al
Congrés i al Senat en què
Puigdemont va tornar a
imposar el seu criteri, i
que formen part del grup
impulsor de la plataforma
El País de Demà, que re-

Granell el procés sobiranista s’hauria de dur a terme “amb seny, perseverança i paciència”, amb
una estratègia a “llarg termini”, i per això creuen
que ara cal centrar les energies a recuperar el prestigi de les institucions i
“treure el màxim rendiment de l’autonomia política”.

El catalanisme
moderat es
reivindica
a Es presenta el grup

El País de Demà, que
vol consens, i no
conflicte, amb l’Estat

Redacció
BARCELONA

Sectors del catalanisme
moderat treballen des del
mes de juny per articular
la plataforma El País de
Demà, que l’enginyer industrial Antoni Garrell i el
filòsof Adrià Aldomà van
presentar ahir al Col·legi
de Periodistes. La plataforma ja agrupa cap a 260
persones i dissabte farà

una trobada fundacional
al monestir de Poblet. Allà
s’acabarà d’elaborar el document de les ponències
amb propostes econòmiques, socials, de valors i
polítiques per a Catalunya
en les quals fa mesos que
treballen. Hi han participat a títol individual persones vinculades a l’antiga
Convergència i Unió i al
sector més conservador
del PDeCAT, com Marta
Pascal, Carles Campuzano i l’exconseller Lluís Recoder, però també de l’entorn del PSC, d’Units per
Avançar i de Lliures.
Políticament aquesta

butja continuar la confrontació amb l’Estat i la
via unilateral. En el seu
moment Pascal no va descartar poder crear una nova formació política.
Un altre dels actors que
també hi poden dir la seva,
i gran defensor de la llista
unitària, és La Crida, que a
l’abril passat va descartar
presentar-se per no fraccionar més l’independentisme. ■

Aldomà i Garrell durant la presentació de la iniciativa ‘El País de demà’ ■ JUANMA RAMOS

plataforma, definida com
a “grup transversal de persones de diferents generacions, d’ideologia, formació i carreres professionals diverses”, advoca per
fer “un reset” de país i treballar en “grans consensos” per recuperar una re-

lació “fluida” amb l’Estat,
abandonant el “conflicte”
i la “unilateralitat” perquè
“ens hi va el progrés econòmic i social”, va dir Aldomà, que va reconèixer
també que fins ara el govern de Madrid “no ha
tractat bé” Catalunya. Ar-

gumenten que la independència és una “opció legítima i vàlida” si es canalitza dins “una estratègia
possibilista que no perjudiqui la mateixa Catalunya”, amb respecte a les
lleis en el context de la
Unió Europea. Però per

Només plataforma
L’objectiu del col·lectiu és
fer propostes que puguin
assumir les forces polítiques, però de moment no
té “cap interès” a convertir-se en un nou partit polític. També diuen que no
estan condicionats pel
procés de reordenació de
l’espai postconvergent de
JxCat i el PDeCAT. Granell també va deixar clar
que els partits que adoptin
les idees del document de
la plataforma que surti de
la jornada a Poblet tindran
el seu suport. ■
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Batet i Cruz, les cares més
visibles del PSC per al 10-N
a Tot fa preveure que la presidenta del Congrés i el del Senat repetiran a les llistes a La redacció

del programa i mantenir la confiança del votant seran els reptes del partit per als nous comicis
E. Ansola

La frase

BARCELONA

El consell nacional del
PSC serà l’encarregat
d’aprovar la llista electoral
però, a priori, els socialistes catalans, si opten per
repetir la llista del 28-A,
disposen d’un bon cartell
tenint en compte que la
número 1, Meritxell Batet, ostenta la presidència
del Congrés i l’independent Manuel Cruz va encapçalar les del Senat fins
a ser el designat a presidir
la cambra alta després que
la cambra catalana vetés
la designació de Miquel
Iceta. Així doncs, el partit
no sembla que hagi de patir gaire per la confecció
d’una llista que es preveu
molt similar a l’anterior.
El secretari d’organització, Salvador Illa, comença avui a engegar la
maquinària electoral convençut, va assegurar ahir,
que anar a eleccions és el
més honest que es pot fer
veient el “bloqueig” a la investidura de Pedro Sán-

—————————————————————————————————

“Volíem una
legislatura, no una
investidura. No volem
un govern com el de
Catalunya, dividit i
barallat”

“És el més honest
que podem fer; hem
intentat un govern de
cohesió, no ha sortit i
ho expliquem a la
ciutadania perquè
pugui decidir”
Salvador Illa

Pedro Sánchez, acompanyat de Meritxell Batet i Manuel Cruz en una imatge d’arxiu ■ EFE

chez. Tanmateix, serà
precisament aquest aspecte, la redacció d’un relat, la confecció del programa i mantenir la confiança del seu votant on el PSC
haurà de destinar més esforços. No es preveu que
l’oferta del PSC s’aparti
gens ni mica de la propos-

ta que llançarà el PSOE.
Recordem, però, que en
les darreres eleccions el
PSC es va presentar com
la garantia d’una esquerra
“progressista” en detriment d’una dreta que “ens
farà tornar a tres dècades
enrere”, va indicar ara fa
sis mesos el primer secre-

Asens, el més ben situat
per dirigir els comuns
a El seu paper en les

negociacions l’avala
per tornar a
encapçalar la llista

E.A.
BARCELONA

Jaume Asens ja va convèncer fa cinc mesos tant Catalunya en Comú com Podem per encapçalar la llista conjunta al Congrés
dels Diputats i després del
seu paper en les negociacions amb el vistiplau de
Pablo Iglesias tot fa pensar
que repetirà com a candidat.
Les dues formacions ja
es van disputar, amb algun estira-i-arronsa, els

El diputat Jaume Asens en una imatge d’arxiu durant una
roda de premsa a la seu de la formació ■ ACN

llocs de la candidatura en
les eleccions passades per
la qual cosa tot sembla indicar que la candidatura
d’Asens no trobarà obstacles ara. Gerardo Pisarello, amb qui Asens va fer

tàndem en les passades
eleccions, també podria
repetir a la llista si així ho
volen els diputats.
De moment, ahir Asens
admetia que en aquests
moments estan “molt en-

SECRETARI D’ORGANITZACIÓ

un govern com el de Catalunya, dividit i barallat”,
va subratllar ahir Illa en
declaracions a EFE.
El dirigent va “lamentar” haver arribat a la situació actual, malgrat haver guanyat les eleccions
fa cinc mesos. “Sánchez
no ha pogut tirar endavant
la legislatura perquè ni els
d’esquerra ni els de la dreta ho han facilitat”, hi va
afegir Illa fixant el partit
dels socialistes en l’eix central ideològic, el de la moderació, tal com Sánchez
va dir que volia que fos el
govern que encapçalés i
més en temps de turbulències; sentència del Suprem
al procés independentista,
Brexit, crisi econòmica,
emergència climàtica i
conflicte territorial. Illa va
subratllar precisament
ahir que Espanya necessita un govern “fort” que pugui assumir tots aquests
reptes i ara toca a la ciutadania decidir com fer-ho.
“Tinc el convenciment que
hem fet el que havíem de
fer; intentar un govern
amb un mínim de cohesió i
garanties per poder afrontar la legislatura i, ja que
no ha estat possible explicar-ho a la ciutadania, donar-li la veu perquè pugui
decidir”, va rematar el secretari
d’organització.
Responsabilitat, moderació, confiança i democràcia formaran part del vocabulari socialista en
aquesta campanya que
acaba de començar. ■

tari del PSC, Miquel Iceta.
Tal com han anat les últimes negociacions i els moviments de Sánchez acostant-se primer a Pablo
Iglesias per després insinuar-se a Albert Rivera i
acabar convocant eleccions, l’oferta del socialisme haurà de ser prou con-

cisa en un escenari tan
fragmentat on ja ningú espera majories absolutes.
En aquest primer escenari, el missatge que ja comença a llançar el socialisme és el de la responsabilitat dels futurs socis. “Volíem una legislatura, no
una investidura. No volem

fadats” i que se senten
“menystinguts” pel PSOE.
Però també hi va afegir
que els polítics han d’estar
per sobre d’aquestes “consideracions personals” i
deixar de banda els “sentiments i ressentiments”
donant per fet que en el futur el PSOE i Unides Podem “s’hauran d’entendre”. “Hem de tenir un
major resultat per podernos imposar a la voluntat
de la cúpula del PSOE, que
no accepta que s’han d’entendre amb nosaltres. Si
tenim un resultat més
gran es veuran obligats a
entendre’s amb nosaltres”, indicava en una entrevista a Els matins de
TV3.
D’aquesta
manera,
Asens ahir mateix encetava la campanya electoral
al Congrés amb l’objectiu,
aquesta vegada, de poder
amarrar el PSOE a la banda esquerra i sortir de
“l’atzucac”. ■

La CUP valorarà
la nova situació i la
participació en el 10-N
a Els anticapitalistes

tenen fixat un consell
polític el dia 5 per
analitzar tot l’escenari

E. Ansola
BARCELONA

La convocatòria anticipada de noves eleccions al
Congrés suposa per a la
CUP tornar a obrir el meló
del seu paper a Madrid. En
les eleccions passades
aquest mateix debat ja li va
suposar un risc de trencadissa amb Poble Lliure
que, finalment, va optar
per presentar-se amb la
formació de l’exdiputat Albano-Dante Fachin mal-

grat que les bases de la
CUP s’hi van oposar. L’actual situació política, però,
conté ara nous elements
que la formació valorarà en
el consell polític que té previst organitzar el pròxim
dia 5. De fet, la convocatòria d’eleccions els enganxa
al bell mig de la substitució
dels membres del secretariat nacional i en espera de
rebre la sentència i la resposta que s’espera dels partits catalans. Amb tot, les
eleccions no són un fi en si
mateix per a aquesta formació, que valorarà la idoneïtat i els resultats que es
poden obtenir si opten per
presentar-se a aquests comicis. ■
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Tota la pressió
per a Sánchez
a Durà Espanya en funcions fins al 2020 i afrontarà la sentència al procés sent
interí a Alerta del 155 si hi ha xoc a Ataca ERC explicant l’independentisme

perquè Catalunya és “rica” i promet “el mateix projecte que per a Extremadura”
David Portabella
MADRID

“Com creu que la gent se’n
va anar ahir al llit? Contenta? Il·lusionada per
anar a votar el 10-N?”
L’endemà de desdenyar el
resultat electoral del 28
d’abril i conduir Espanya a
celebrar el 10 de novembre les quartes eleccions
en quatre anys culpant
tothom menys a si mateix,
Pedro Sánchez es va despertar amb la pregunta del
republicà Gabriel Rufián i
descobrint que tothom
que no és del PSOE el culpa a ell del vodevil de la ingovernabilitat. Abans de
dissoldre’s dilluns a la nit,
el Congrés va celebrar una
sessió de control que es va
convertir en una penjada
de cartells oficiosa de la
campanya electoral i en
un intercanvi de retrets i
culpes amb Catalunya
com a motiu. Després
d’explicar l’independentisme com l’intent d’ERC
–i JxCat– de separar un
“territori ric” per “pagar
menys als més pobres”,
Sánchez va amenaçar
amb el 155 a la tardor si hi
ha un xoc institucional i va
assimilar Catalunya a
qualsevol regió espanyola.
“El meu projecte per a Catalunya és el mateix projecte que tinc per a Extremadura, Andalusia, Castella-La Manxa, Euskadi...
És el mateix projecte per
al conjunt del país”, va
afirmar Sánchez.
En la segona i última
sessió de control celebrada per un Congrés a hores
de dissoldre’s, la ressaca
pel fracàs de la investidura
per a la qual el rei Felip VI
no va ni proposar ningú,
Rufián, en nom del partit
va entregar l’abstenció tot
i tenir Oriol Junqueras a la
presó i Marta Rovira a
l’exili, va exigir a Sánchez
quin projecte té per a Ca-

Les frases

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

“Agraeixo l’abstenció
però ERC i el PSOE no
tenim més en comú.
És d’esquerres i vol la
independència del lloc
ric per pagar menys”

“Ja sabem quin PSOE
trobarem, el del 155.
ERC és l’únic obstacle
que s’acosti a la dreta.
Tornarem més forts”

“Hauríem desitjat
que la Diada de l’11
d’octubre [sic] fos la
Diada de tots els
catalans”

Gabriel Rufián

Luis Planas

PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS

MINISTRE D’AGRICULTURA

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“El meu projecte per
a Catalunya és el que
tinc a Extremadura,
Andalusia... El que tinc
per a tot Espanya”

“Sánchez pretén ser
proclamat president
sobtat, com els àngels.
Però les eleccions les
carrega el diable”

“Demanaven el vot
per frenar la dreta i
ara ho fan per no
saber pactar amb la
dreta ni l’esquerra”

Pedro Sánchez

Pablo Casado

Laura Borràs

PRESIDENT ESPANYOL EN FUNCIONS

PRESIDENT DEL PP

PORTAVEU DE JXCAT AL CONGRÉS

talunya. I aviat va aflorar
el 155. “Si la Generalitat fa
qualsevol intent de violentar de nou l’Estatut i la
Constitució, el govern socialista aplicarà qualsevol
article de la Constitució
per garantir la integritat
territorial.” “Ja sabem
quin PSOE ens trobarem,
el del 155”, agraïa Rufián.

24 hores en què va canviar
l’adjectiu “hipòcrita” per
Estimat Albert a l’hora de
saludar Rivera per carta.
“Diu ‘ho he intentat per
tots els mitjans’. Si diu la
veritat és un incompetent
i si menteix és negligent”,
va dir Rufián. “Ha intentat
pactar amb qui els anomena banda, amb la dreta
que volia frenar”, afegia. I
no oblida Podem: “Els han
tingut on volien: als platós
de televisió protestant.”
“Com més fort és el PSOE
més s’assembla a la dreta.
L’únic obstacle que s’acosti a la dreta al novembre és
ERC. Tornarem i més
forts”, avisa Rufián.

va repetir des de l’escó de
president en to electoral i
fidel al guió segons el qual
tothom té la culpa menys
ell. “Per la falta de sentit
d’estat de Casado, per la irresponsabilitat de Rivera i
pel dogmatisme d’Iglesias
ens veiem obligats a anar a
eleccions. Espero que els
espanyols ens donin una
majoria encara més rotunda, si és possible, al
PSOE, perquè vostès no
tinguin la capacitat de bloquejar de nou un govern”,
va dir.

PSOE i ERC, poc en comú
Sánchez té tota la pressió
sobre ell: el 10-N que ell ha
forçat deixa el govern en
funcions fins al febrer del
2020, així que la reacció a
la sentència del Suprem al
procés la gestionarà sent
interí. A Rufián, Sánchez
el fustiga: “Li vaig agrair
l’abstenció, però no tenim
molt més en comú vostè i
jo, ni el PSOE i ERC. Vostès defensen la independència de Catalunya i jo, la
convivència. A mi sempre
m’ha sorprès que un partit
d’esquerres com és ERC
defensi la independència
d’un territori ric, entre altres qüestions perquè diu
que paga molt als territoris més pobres d’Espanya”, va dir Sánchez despertant una ovació al banc
socialista.
Rufián va burxar-lo per
la gestió de la victòria del
28 d’abril i per les últimes

“Majoria més rotunda”
Si el dia abans demanava
el vot pel PSOE des de La
Moncloa, ahir Sánchez ho

Calvo no respon Borràs
Sánchez va contestar a
Rufián, però Laura Borràs
(JxCat) va tenir menys
sort: la vicepresidenta
Carmen Calvo va tenir el
desdeny d’esquivar la pregunta que li era adreçada a

Castanyada i Dia de la Constitució
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tot i que l’electoralisme ho
inunda tot, la castanyada
marcarà oficialment el dia
d’inici d’una campanya que
per primera vegada tindrà
una durada de vuit dies i no
de quinze. La matinada de l’1
de novembre tindrà lloc la
penjada de cartells, el 8-N es
clou, i el 9-N serà de reflexió.

Gràcies a la modificació
de la Loreg del 2016, l’any de
la primera repetició electoral,
els terminis s’escurcen i ho
fan també les subvencions,
que es redueixen un 30%. Les
Corts es constituiran el 6 de
desembre. El que no evita cap
llei és una precampanya de
37 dies que ja ha començat.

Pedro Sánchez, ahir al Congrés, on van intervenir també
Pablo Casado, Albert Rivera, Gabriel Rufián i Laura Borràs, en
la sessió de control a l’executiu ■ EFE

ella –també la d’Inés Arrimadas– i va delegar-la en
el ministre d’Agricultura,
Luis Planas, que assumeix
interinament el dia a dia
del Ministeri de Política
Territorial des que Meritxell Batet va saltar al Congrés. “Demanaven el vot
per frenar la dreta i ara ho
fan per no saber pactar
amb la dreta, ni amb l’esquerra tampoc”, va dir
Borràs en preguntar per la
valoració de la Diada.
“Hauríem desitjat que la
Diada de l’11 d’octubre
[sic] fos la Diada de tots els
catalans”, rebatia Planas.
Borràs li va donar la raó i
va desitjar que els presos
polítics i exiliats hi siguin.
Casado: to presidencial
Enmig de la pluja de culpes
i retrets, Pablo Casado va
adoptar un to presidencial
per sobre del Sánchez que
no sap ser investit i del Rivera que a última hora va
contradir la biografia de
frenar “la banda de Sánchez” oferint l’abstenció
per investir-lo si el PP s’hi
sumava. “Qui no és capaç
de gestionar la seva investidura, difícilment pot gestionar Espanya”, avisava.
“Sánchez pretén ser proclamat president sobtat,
com els àngels. Però les

eleccions les carrega el diable. El PP estarà a l’altura”,
va dir Casado, a qui els sondejos li donen un salt i que
manté Cayetana Álvarez
de Toledo de cap de llista a
Barcelona.
Disculpa de Batet
Les Corts seran dissoltes
dilluns, però el Congrés
abaixava el teló ahir i la
presidenta de la cambra,
Meritxell Batet, feia una
autocrítica col·lectiva que
contrasta amb la tesi de
Sánchez que el 10-N és culpa de tots menys d’ell. “Fa
vint setmanes vam ser escollits per representar els
espanyols i convertir en
realitats polítiques les seves esperances i les seves
il·lusions. No ho hem aconseguit i d’aquí a uns dies
rendirem comptes davant
dels ciutadans”, va reflexionar. “Demano disculpes a tots pels errors que
hàgim pogut cometre i personalment pels que hagi
comès. Les persones podem equivocar-nos, podem també cansar-nos i
fins i tot defallir, però la democràcia és més sàvia,
més constant i més forta
que les persones”, va ser
l’epíleg de Batet a l’efímera
tretzena legislatura al
Congrés. ■
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Els números de la cambra baixa
■ Pressupost del Congrés 2019
Distribució per partides
Despesa
corrent
en béns
i serveis

Import per capítols

Despesa
de personal

37,9
%
3,7
%

Inversions

Despesa de
personal
Despesa corrent
en béns i serveis
Transferències
corrents

45,1
%
13,3
%

Inversions
Transferències
corrents

Despesa
financera

39,2 milions
33 milions
11,6 milions
3,2 milions
4.000 euros
Font: pressupost 2019

■ El sou dels diputats espanyols (remuneració bruta mensual, en euros)
Salari
base
2.981,86

Complement
en funció Indemnització
del càrrec* per despeses

739,30

917,03

*Només si tenen un càrrec extra

917,03 per als electes per Madrid

*Variable, dels 739,30 als 9.694,47

1921,20
per a la
resta de
representants

9.694,47

1921,20

Quasi 30 milions per quatre
mesos de Congrés al ralentí
a El pressupost anual de la cambra baixa és de 87 milions a El sou dels diputats, de mínim 3.800

euros al mes, és encara més qüestionat en època d’inacció política com ara els quatre últims mesos
Laia Bruguera
BARCELONA

El sou base dels diputats
espanyols és de 3.800 euros al mes, més de quatre
vegades el salari mínim interprofessional, però la seva nòmina inclou, entre altres extres, uns complements que poden arrodonir la xifra fins als 14.500
euros –insistim, mensuals– que cobra la persona que presideix la cambra, actualment la socialista Meritxell Batet. Les
crítiques a les retribucions dels parlamentaris
són recurrents, però es
tornen especialment ferotges si tenim en compte
que fa quatre mesos que la

seva activitat s’ha reduït a
la mínima expressió.
Aprovar el pressupost de
l’Estat, proposar, debatre i
desplegar lleis, controlar
l’acció de govern i investir,
quan toca, un nou president són les funcions bàsiques del Congrés, i totes
han topat amb la paràlisi
existent a la cambra baixa
des que es va constituir, el
21 de maig passat.
L’estira-i-arronsa entre
el PSOE i Podem ha allargat l’agonia quatre mesos.
Tot i que durant aquest
temps la feina dels diputats ha baixat molt perquè
la interinitat limita l’exercici de la seva feina, les nòmines i els rebuts s’han de
continuar abonant i la fac-

tura d’aquests mesos d’inacció política ha anat pujant. El pressupost total
del Congrés vorejarà
aquest any els 87 milions
euros, segons el Pressupost General de l’Estat del
2019, prorrogat del 2018.
Tot i que la xifra mensual
és aproximada perquè cada mes té les seves variables –sobretot en èpoques
de vacances com ara l’estiu–, la despesa pública
d’aquest
quadrimestre
que tan poc s’ha pogut
aprofitar podria acostarse als 30 milions d’euros.
Només en el sou mínim
dels diputats, el cost entre
el 21 de maig i l’actualitat
supera els 7 milions.
Aquesta xifra inclou tan

sols el salari base dels 350
parlamentaris (2.981 euros) i el complement mensual que tots reben “per
afrontar les despeses que
els origini l’activitat de la
cambra”. La quantitat,
que està exempta de tributació, és variable: 917,03
euros al mes per als 38 càrrecs electes per Madrid i
1.921,20 euros en el cas
dels representants de la
resta de l’Estat.
Extres en funció del rol
L’impacte sobre l’erari és
més gran perquè el salari
inclou també uns complements en funció del càrrec
que s’ocupa dins la cambra baixa. Els extres van
des dels 739,30 euros que

cobren els secretaris d’una comissió parlamentària fins als 9.694,47 euros
que cobra el president (actualment presidenta) del
Congrés.
Sou a banda, l’Estat reemborsa a tots els diputats les seves despeses de
desplaçament, ja siguin
bitllets d’avió o de qualsevol altre tipus de transport, taxi (qui no té cotxe
oficial pot utilitzar, des de
l’any 2006, una targeta
per viatjar amb aquest tipus de vehicle amb un límit de 3.000 euros anuals)
o quilometratge (0,25 euros per quilòmetre sempre
que el desplaçament estigui justificat). Només entre l’1 d’abril i el 30 de

juny, el Congrés va destinar més de mig milió d’euros a finançar el transport
de diputats dins de l’Estat. La xifra inclou bitllets
d’avió, tren i autobús i la
paga abonada per fer servir el vehicle propi i, tot i
que és alta, és cert que un
any abans era el doble. En
aquells moments s’estava
debatent la moció de censura que el socialista Pedro Sánchez havia llançat
contra el llavors president
del govern espanyol, Mariano Rajoy, i l’activitat
parlamentària era molt
més intensa.
Nòmines i factures
Segons el Pressupost General de l’Estat, la despesa
del Congrés en personal
representarà aquest any
un 45% del total i pujarà
fins als 39,2 milions d’euros. Els diners destinats a
pagar els béns i serveis necessaris per assegurar el
funcionament de l’organisme suposen el 38% i ranejaran els 33 milions.
Perfilen el cost total de
l’organisme públic, 87 milions d’euros, partides menors com són les inver-
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Les dates

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

28.04.19 21.04.19

25.07.19

es van celebrar les últimes
eleccions generals espanyoles, que també van ser anticipades.

fracassa el segon intent d’investir el socialista Pedro Sánchez com a president del govern espanyol.

van prendre possessió els
350 diputats del Congrés, el
dia que també es va constituir
el Senat.

La regulació de l’eutanàsia, una de les víctimes
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La proposició de llei presentada pel Partit Socialista per
regular l’eutanàsia és una de
les víctimes del bloqueig que
viu el Congrés des de fa mesos. L’anterior avançament
electoral ja va paralitzar la seva tramitació i ara que s’havia
pogut començar a debatre
torna a ensopegar amb el
mateix problema. Millores
que ni es discuteixen, normatives vitals que no es despleguen i àrees socials i econòmiques directament desateses són només algunes de les
conseqüències de la paràlisi
actual.
Perquè creuen que la solució no és aquesta o simplement perquè estan farts de
passar per les urnes, un 64%
dels ciutadans de l’Estat espanyol no volen tornar a passar per les urnes, segons un
sondeig d’Ipsos fet públic dimarts. Els diputats de l’oposició critiquen la incapacitat de

sions efectuades i les
transferències. L’impacte
econòmic de tot plegat és
especialment significatiu
en època de restriccions
pressupostàries com per
exemple l’actual. Tot i que
es vol fer creure que la crisi
econòmica s’ha deixat enrere, moltes de les retallades efectuades en el moment més dur de la recessió encara no s’han revertit. És per això que hi ha
qui pensa que gran part de
les partides destinades a
fer continuar funcionant
la maquinària del Congrés
haurien de poder-se reduir
quan l’activitat parlamentària baixa tant.
La feina de control
Els partits polítics defensen que, malgrat els entrebancs, continuen treballant. “Durant aquest
temps hem continuat fent
feina: hem estat fent preguntes parlamentàries,
ens hem reunit amb organitzacions i hem presentat iniciatives com ara la
comissió d’investigació de
les clavegueres de l’Estat”,
asseguren fonts d’un dels
grups parlamentaris a

l’oposició, tot i admetre
que aquestes iniciatives
“decauen si es dissolen les
Corts”. “Per part nostra
no hi ha hagut deixadesa
de funcions, quan puguem
tornarem a entrar les proposicions i iniciatives,
com sempre hem fet”, hi
afegeixen per concloure
que “el cost de mantenir
un govern en funcions
tant de temps és enorme i
no només econòmic, ja
que trenca la governabilitat d’un país sencer, amb
tot el que comporta”.
“Encara que hi hagi un
govern en funcions, l’activitat parlamentària podria continuar de manera
més o menys normal”, defensa el diputat d’un altre
grup, però avisa que no hi
ha hagut voluntat política.
“Nosaltres hem continuat
plantejant iniciatives parlamentàries però no s’han
pogut discutir perquè no
s’han convocat les comissions.” El càrrec electe
també lamenta que no
s’hagin programat sessions de control fins al mes
de setembre (es podia fer
tot i la interinitat, insisteix), però assegura que el

Manifestants a favor de regular l’eutanàsia ■ ACN

pactar del socialista Pedro
Sánchez, però el que realment s’adverteix des de Catalunya és que la situació no
es desencallarà fins que no
s’afronti el gran problema de
fons. “El que ha passat de-

mostra que la inestabilitat
política a Espanya s’entén pel
fet que no hi ha un projecte
per a Catalunya i no s’afronta
el conflicte polític existent”,
alerten fonts de Junts per Catalunya.

seu partit ha aprofitat el
poc marge que tenia i ha
continuat fent “la feina
que ens toca fer com a oposició, que és fiscalitzar
l’acció del govern”. Com
que no hi havia sessions de
control i no les podien fer
de viva veu, els diputats
d’aquesta formació han
fet “preguntes per escrit i
requeriments per tenir accés a determinada informació sobre decisions que
s’han pres”, com ara les relatives a “la situació d’emergència climàtica viscuda amb les inundacions
d’Alacant i Múrcia o l’estat
de les beques escolars d’aquest curs”.

menys que la mitjana, al
voltant de 34.000 euros
d’assignació fixa. Aquest
estudi, però, no inclou els
nombrosos complements
que tenen els sous dels
càrrecs electes i que en el
cas de l’Estat espanyol fins
i tot pot fer que el sou base
es quadrupliqui.
En tot cas hi ha una
constant en tots els casos
estudiats per Euronews, i
és que els diputats sempre
cobren molt més que la
majoria de la gent a qui representen. Hi ha qui defensa que oferir un bon sou
és la manera d’atreure els
millors professionals cap a
la política, però periòdicament hi ha veus que critiquen que la bretxa salarial
amb la ciutadania sigui tan
alta. En moments en què el
Congrés funciona al ralentí, com ara, aquestes veus
es fan sentir més. Un dels
diputats que han parlat
amb aquest diari assegura
entendre que actualment
“la ciutadania tingui la
sensació que es dediquen
molts recursos econòmics
[al Congrés] i que, en canvi, no es concreten en una
cosa efectiva”.

Molt més que la mitjana
Segons un informe publicat per Euronews fa tres
anys, hi ha grans diferències entre els salaris dels
diputats de la Unió Europea. L’estudi determina
que són els parlamentaris
italians els més ben pagats
–al voltant de 167.000 euros a l’any–. Els seus homòlegs búlgars estan a la
cua
(16.318
euros
anuals), mentre que els diputats espanyols cobren
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Tornar a posar
urnes, un nou
dispendi de més
de 160 milions
a Des del 2015 s’han convocat quatre eleccions generals,
amb un cost de 730 milions a Els diners surten del fons

estatal destinat a pagar imprevistos no ajornables
L.B.
BARCELONA

Fabricar la nova propaganda, mobilitzar Correus
per permetre el vot a distància, imprimir les paperetes i els sobres, abonar la
paga i les dietes dels ciutadans que han d’estar a les
meses, pagar a l’empresa
que donarà suport informàtic a les juntes electorals i distribuirà la informació del recompte de
vots, desplegar el dia D les
forces i cossos de seguretat... Preguntar per enèsima vegada a la societat
quin partit vol que la representi no només té un
impacte en l’estat anímic
dels ciutadans i la credibilitat dels polítics, sinó que
tornarà a fer forat en les
arques de l’Estat. Les últimes eleccions generals
van costar 139 milions
d’euros, la mateixa quantitat que s’haurà d’abonar
ara, va confirmar ahir el
Ministeri de l’Interior a
Europa Press.

La xifra

—————————————————————————————————

9

dies durarà aquest cop la
campanya electoral contra els
15 dies habituals, en compliment de la nova llei.

Aquesta xifra només inclou les despeses d’organització, de manera que
s’hi han de sumar els diners que l’Estat es gasta en
subvencions concedides
als partits que es presenten als comicis. L’últim
cop que es van posar les urnes, la partida va arribar
als 45 milions, però com
que aquests diners serveixen per finançar la campanya i aquesta vegada durarà menys, una setmana,
l’import es reduirà.
En total, tornar a sondejar la ciutadania costarà
a l’Estat prop de 175 milions, tot i que, si sumem
les quatre eleccions legis-

latives que s’hauran celebrat des del 2015, el dispendi s’enfila fins als 730
milions: 540 milions en
despeses d’organització i
gairebé 190 en subvencions.
Excepcions ja habituals
Totes les despeses derivades de l’organització
d’eleccions són estructurals, així que l’import és
pràcticament
idèntic
d’uns comicis a uns altres.
La gran diferència amb el
passat és que abans la factura s’abonava cada quatre anys i, en canvi, ens
trobem davant el tercer
avançament consecutiu
d’eleccions generals. L’1
de març, el Consell de Ministres va haver d’adreçarse al fons de contingència,
que serveix per pagar imprevistos que no es poden
ajornar, per pagar la convocatòria. És la fórmula
que s’haurà de tornar a
utilitzar ara, i que autoritzarà el Consell de Ministres en funcions. ■

El catalanisme de centre
es rearma políticament
Redacció
BARCELONA

Un grup de personalitats
polítiques vinculades a
plataformes com ara Lliures, Convergents o la Lliga
Democràtica, i que en el
passat van ser militants de
CDC o el PP, van presentar
ahir l’embrió d’un nou projecte polític que reivindica

l’espai del catalanisme
moderat i de centre. El que
fou líder de Societat Civil
Catalana Josep Ramon
Bosch, la politòloga Astrid
Barrio, els antics membres de CDC Antoni Fernández Teixidó i Teresa
Pitarch, Roger Montañola
(UDC), els exmembres del
PP Santiago Fisas i Montserrat Nebrera o el funda-

dor de l’associació E-cristians, Josep Miró Ardèvol,
són alguns dels rostres visibles d’aquest moviment
que es van deixar caure en
l’acte d’ahir. Qui no hi era,
però, és Eva Parera, promotora de la Lliga i actual
regidora a Barcelona amb
el grup de Manuel Valls, i
que ha decidit desvincular-se de l’operació, ja que

Ciutadans votant a Girona en les últimes eleccions generals ■ LLUÍS SERRAT

Les novetats: campanya més curta i menys subvenció
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La campanya electoral de les
eleccions generals del 10 de
novembre començarà el dia 1
d’aquell mes i durarà, per
tant, només vuit dies en lloc
dels 15 habituals. És una de
les conseqüències de la reforma de la llei electoral que el
Congrés va aprovar el 2016
per a casos de convocatòria
automàtica de comicis. Amb
l’aplicació de la reforma, la
durada del procés electoral
es redueix una setmana, de

la considera un intent encobert de reflotar la ja extinta Convergència.
L’esborrany de manifest d’aquest nou projecte
polític marca distàncies
de manera nítida amb l’independentisme. A partir
d’aquí, el text es fixa com a
objectius el reconeixement de la “identitat nacional” de Catalunya i la
defensa de la seva “singularitat”; l’exercici “ple” de
les competències que estan previstes en l’Estatut;
aconseguir una fiscalitat
“pròpia” amb “contribució
lleial i solidària al progrés
d’Espanya”; fer de Catalu-

54 dies a 47. Un altre dels
canvis és que es redueixen
“de manera significativa” les
subvencions que reben els
partits per finançar les despeses de la campanya. Concretament, la nova normativa
retalla un 30% la quantitat
que reben de l’Estat en funció
dels vots i escons de cada
candidatura.
La reforma també rebaixa
un 50% el límit que poden
gastar els partits en despe-

ses electorals i es redueix a la
meitat el temps gratuït de
propaganda electoral que tenen les formacions en els
mitjans de comunicació de titularitat pública.
El govern central ja ha previst quants diners necessitarà per organitzar les noves
eleccions però haurà ara
d’aprovar un decret fixant la
quantitat de les subvencions
que atorgarà a les diferents
candidatures.

Fernández Teixidó, en una
imatge d’arxiu ■ A.P.

nya el “motor econòmic”
de l’Estat, i la promoció de
la creació de riquesa, a
més de la defensa dels autònoms i la petita i mitjana
empresa.
El següent pas d’aquest
nou projecte serà decidir
quina estructura orgànica
adopten, que podria implicar, per exemple, aixoplugar els diferents corrents i
personalitats sota el paraigües de la Lliga, que té pendent de celebrar el seu
congrés fundacional. En
cas que hi hagi eleccions
anticipades al Parlament,
hi ha la voluntat explícita
d’anar-hi. ■
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Barcelona acorda exigir la
llibertat dels presos en cas
de condemna del Suprem
a ERC i JxCat exhibeixen les seves diferències estratègiques en un debat al
consistori a La discussió sobre la repressió torna a dividir el govern Colau-PSC
Redacció
BARCELONA

L’Ajuntament de Barcelona es va avançar ahir al veredicte del Tribunal Suprem amb la discussió, i
posterior aprovació, d’una
proposició que reclama
l’alliberament dels presos
independentistes en cas
d’una sentència condemnatòria que ja es dona per
descomptada. El text va
ser votat favorablement
per ERC –el partit proposant–, JxCat i BComú,
mentre que el PSC, Ciutadans, Barcelona pel Canvi
–la formació liderada per
Manuel Valls– i el PP s’hi
van manifestar en contra.
En la pràctica, la moció
acordada posa els fonaments per a una declaració
institucional que, en principi, es ratificarà un cop es
conegui la resolució judicial i en què, a banda d’exigir la llibertat dels encausats, es farà una crida pública a la mobilització social i ciutadana, es denunciarà “la regressió de drets
i llibertats” que, segons els
firmants, s’està produint
tant a Catalunya com a
l’Estat espanyol i, alhora,
es farà una defensa explícita del dret a l’autodeterminació així com de la celebració d’un referèndum.
La comissió municipal
de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció va
ser el fòrum en què ahir es
va tractar la qüestió. I, durant el debat, va quedar patent que, ara mateix, no hi
ha una unitat estratègica
solidificada en l’independentisme, almenys a
l’Ajuntament de Barcelona, sobre la resposta que
s’ha donar a la sentència.
L’encarregada de fer-ho
evident va ser la regidora
de JxCat Elsa Artadi, que
obertament va censurar
ERC per haver presentat la
proposició “de manera descoordinada i al marge d’altres institucions” amb la
voluntat de generar “un ti-

Un veí davant d’un grup d’antiavalots de la policia espanyola,
en una escola de Barcelona l’1-O del 2017 ■ ALBERT SALAMÉ

El jutge de l’1-O
reclama
“la cadena de
comandament”
a El magistrat que investiga les
La concentració que es va fer al juny a plaça Catalunya en suport als presos ■ J. RAMOS

càrregues policials en centres de
Barcelona ho exigeix a Interior

Mil nous agents de la Guàrdia Urbana fins al 2023
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Durant la mateixa comissió
d’ahir de l’Ajuntament de Barcelona, el tinent d’alcaldia de
Prevenció i Seguretat, Albert
Batlle, va anunciar la convocatòria de 1.000 places
d’agents de la Guàrdia Urbana entre el 2020 i el 2023.
Aquesta incorporació provocarà que, d’aquí a quatre
anys, el contingent del cos arribi als 3.535 efectius. En la

seva compareixença, Batlle
també va voler aportar “tranquil·litat” sobre la situació
d’inseguretat que es respira a
Barcelona. Va assegurar que
no es pot parlar d’una “tendència a l’alça” del nombre
d’homicidis a la ciutat, tot i
que va admetre que des de finals d’agost n’hi ha hagut tres
més que l’any passat. Amb relació al dispositiu contra la

venda ambulant, va explicar
que entre el juny i l’agost
s’han fet 479.553 decomisos i
s’ha reduït el nombre de manters a Ciutat Vella de 741 (juny) a 140 (agost). També va
assegurar que les detencions
i investigacions de la Guàrdia
Urbana i els Mossos per robatoris amb força o violència
han augmentat més del 50%
respecte a l’any passat.

tular” als mitjans de comunicació. Des de la bancada
dels comuns, es va fer un
retret similar. Prèviament,
l’edil republicana Elisenda
Alamany havia justificat la
iniciativa per la necessitat
de tenir a punt, com més
aviat millor, el pronunciament de l’Ajuntament de
Barcelona per poder-lo expressar tan bon punt es conegui la resolució del Suprem. “No podem esperar,
haurà de ser immediat”, va
reblar Alamany.
Igualment, i com ja va

passar amb la decisió de
penjar el llaç groc al balcó
del consistori, ahir es va
evidenciar que, cada cop
que el debat nacional surti
a escena, el govern dels comuns i el PSC votarà per
separat. I diferent, s’entén.
La tercera tinenta d’alcaldia, la socialista Laia Bonet, ho va, però, relativitzar –“no hi ha cap problema, està parlat”– i va censurar l’actitud dels grups,
en aquest cas ERC, “que
només busqui subratllar
les diferències en l’execu-

tiu”. Marc Serra, per la seva
banda, va recalcar: “Els comuns seguim on érem, denunciant la judicialització
de la política.”
En alguns moments, la
discussió entre els grups es
va inflamar. O gairebé. Va
ser així, per exemple, quan
Luz Guilarte (Ciutadans)
va qualificar els presos independentistes de “delinqüents”, un to i uns apel·latius que van generar un
malestar evident entre representants de JxCat i
d’ERC. ■

Mayte Piulachs
BARCELONA

El titular del jutjat d’instrucció número 7 de Barcelona, que investiga les
càrregues policials als centres de votació l’1-O a la
ciutat, ha reclamat a la secretaria d’estat de Seguretat del Ministeri de l’Interior i a la policia espanyola
que l’informin de l’anomenada “cadena de comandament” i dels funcionaris
que la integren, constituïda per evitar la votació del
referèndum com els ordenava la magistrada del
TSJC. Aquesta reclamació
respon a la insistència de
les acusacions exercides
per l’Ajuntament de Barcelona i el centre Irídia per
intentar aclarir els responsables màxims del dispositiu policial, que va provocar ferits.
Fa una setmana, el magistrat Francisco Miralles
va encausar els vuit caps
policials que van dirigir el

dispositiu als centres de
Barcelona, que se sumen a
la quarantena d’agents investigats pels delictes de
lesions o tracte contra la
integritat moral.
Responsabilitats
En la nova resolució, coneguda ahir, el jutge de Barcelona també exigeix als
responsables d’Interior les
actes que van fer per planificar el dispositiu policial
de l’1-O, com ara a quines
escoles calia anar, a més
del funcionament de l’anomenat “gestor de eventos”
durant la jornada de l’1
d’octubre del 2017. En el
judici al Suprem contra els
independentistes catalans
el coordinador dels tres
cossos policials contra l’1O, el coronel de la Guàrdia
Civil, Diego Pérez de los
Cobos, va espolsar-se responsabilitats i va sostenir
que no va donar cap ordre
concreta i que les prenien
els caps de les unitats que
eren sobre el terreny. ■

