1,20€

P6,7

El 10-N complica
la negociació sobre
els pressupostos
OBSTACLE · ERC tem que la cita
electoral pugui interferir en un
possible acord amb els comuns
sobre els comptes del 2020

DEUTE · Catalunya queda fora
del grup de comunitats que
cobraran primer les bestretes
pendents del 2019
P28

CULTURA I ESPECTACLES

829430-1204326Q

DIVENDRES · 20 de setembre del 2019. Any XLIV. Núm. 15126 - AVUI / Any XLI. Núm. 13996 - EL PUNT

Nacional

P10

Cuixart demana que
la sentència no sigui
cap fre per al procés
El president d’Òmnium reclama
“determinació”, en el marc del 20-S
Europa-Món

P22

L’OCDE rebaixa l’augment
de l’economia mundial
L’organisme situa el creixement global
al nivell més baix en una dècada
Nacional

P17

Estiu amb més accidents,
però amb menys morts
El període estival es tanca amb 50
víctimes mortals a les carreteres
L’ESPORTIU

Més Esport

Front pels Jocs
d’hivern del 2030
Maquetes de les escultures que culminaran les torres dedicades als quatre apòstols de Xavier Medina Capmeny ■ JOSEP LOSADA

La Sagrada Família, més amunt
Les torres centrals de la basílica ja superen els cent metres d’alçada

Sánchez s’excusa en Colau
Justifica el desacord amb Podem pels presos catalans

P8

130188-1209265L

NACIONAL

2

|

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 20 DE SETEMBRE DEL 2019

Punt de Vista
Keep calm

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

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

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

La vinyeta

Josep Maria Fonalleras

Fer

El dia dels
morts

U

na de les conseqüències d’aquest fracàs polític és
que, quan se sàpiga la
sentència del procés,
Espanya tindrà un govern provisional, és a dir, en precari. No
és poca cosa. I tindrà un poder legislatiu entre parèntesis, amb la legislatura
dissolta, a l’espera de les eleccions del
novembre. I que coneixerem les penes
que imposarà el Suprem en una campanya electoral que ja ha començat.
No se m’acut un escenari més caòtic,
la tempesta perfecta perquè tot plegat
acabi amb una devastació del paisatge. ¿Què vol dir aquest desgovern,
aquest temps d’espera fins a saber qui
manarà a Espanya els propers quatre
anys (o els propers mesos, tal com van
les coses)? Que les posicions s’exacerbaran, que no hi haurà sinó la perspectiva electoral, que qualsevol reacció
mínimament racional i entenimentada
(si és que tal cosa era possible) se
n’anirà claveguera avall, empesos tots
plegats a demostrar –de cara a les urnes– qui té més ferro al puny, qui és

Vuits i nous

La sentència, amb govern
provisional, el legislatiu
dissolt i en plena campanya
és la tempesta perfecta

Mantellines i biquinis

capaç d’entomar una situació tan crítica, tan decisiva, amb més virulència,
verbal i factual.
La campanya començarà pels volts
del dia dels morts, que és una manera
ben nítida, una metàfora concloent,
per definir el que està passant. Ras i
curt: la política espanyola està en un
atzucac perquè existeix el problema
català. Si no, amb més o menys cintura, amb més o menys orgull, Espanya
ja tindria un govern. La qüestió catalana plana sobre la governabilitat i, en
aquests dies severs, dies que precedeixen l’oratge imminent, només s’albira un horitzó possible: l’exacerbació
de les posicions, la pressió a mig camp
per evitar que el contrincant tingui la
pilota. És a dir, la negació de qualsevol
sortida digna i sòlida, sotmesa la hipotètica entesa al desgavell de les urgències i a la necessitat de demostrar fortalesa i inexpugnabilitat allà on hi hauria d’haver posicions flexibles i un elogi
de les febleses per damunt de l’esclat
de les passions desbocades, opaques
en la seva autocomplaença. Hi ha molt
poc espai, certament, per a cap esperança.

Manuel Cuyàs

S’

ha mort el dissenyador de moda Andrés Sardá. D’aquest senyor no en sabia res. Els obituaris m’han fet lamentar no haver-lo
conegut abans. Han presentat una persona treballada per les ironies de la
història, i les ironies –de la història o
més modestes– m’agraden molt. Sardá
havia començat confeccionant mantellines, la malla fina que les senyores
s’havien de posar preceptivament al
cap si volien ser admeses als oficis religiosos. Si les dones s’havien de cobrir,
els homes, en la mateixa situació, s’havien de treure el barret. La litúrgia és
un joc de convencions fantàstic. La
meva àvia Angelina tenia una mantellina. Sovint, davant la porta de l’església
s’adonava que se l’havia deixada a casa. Havia de córrer a rescatar-la. Si
anava amb el temps just, recorria al
mocadoret que duia a la bossa. A missa, quan feia calor, es ventava. L’aire
feia que la mantellina se li inflés i li
acabés caient. La senyora del banc del
darrere l’auxiliava. Hi havia un moment de confusió. O de confessió: era
pecat haver estat momentàniament
sense la mantellina reglamentària? No

“
Joan XXIII va fer
alterar el negoci del
dissenyador Andrés
Sardá

sé si les mantellines de l’àvia havien estat teixides per la casa Sardá. Si eren
cares, segur que no.
Devien ser cares. L’industrial va
aconseguir que Jacqueline Kennedy
se’n posés una sortida del seu taller el
dia que la dona del president americà
va ser rebuda pel papa Joan XXIII al
Vaticà. Sardá va, aquell dia, exultar. El
negoci li feia una gran embranzida:
proveïdor de mantellines de reials i republicanes cases. No podia sospitar
que el mateix Joan XXIII decantaria el
seu negoci cap a la confecció de roba
interior femenina quan el Concili per
ell convocat va dispensar les dones de

la mantellina. Després d’uns moments
de vacil·lació, Sardá va veure que el teixit amb blondes amb què fins llavors
havia cobert el cap de les senyores podia cobrir, amb certes manipulacions,
les parts íntimes de les usuàries del
cap ara nu. Els camins del Senyor són
insondables, no cal repetir-ho. A uns
carrers de casa hi havia hagut una cereria que subministrava ciris a les esglésies. Un dia l’amo, un senyor místic,
em va dir compungit: “No puc evitar
que alguns dels meus productes siguin
útils als que fan espiritisme i cerimònies satàniques.” L’àvia Angelina va
llençar la mantellina al foc.
Andrés Sardá va posteriorment girar el negoci de manera natural cap als
vestits de bany femenins. “Vestit” de
bany és una manera de dir, ja m’entenen. He vist fotografies dels seus biquinis. He evocat quan la Guàrdia Civil
perseguia per les platges les dones que
en duien i també quan des de la trona
de les esglésies, inclús quan les feligreses ja no duien mantellina, els oradors
clamaven contra un “vestit” que no
vestia, ignorant que un papa i tot un
Concili n’havien afavorit la confecció.
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A la tres

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

Una despesa inútil

H

i ha una cosa que em molesta
gairebé tant com les trucades
de les operadores de telefonia
mòbil, de companyies asseguradores o
d’entitats financeres –que ara ja comença a ser el mateix– que rebo a totes hores per oferir-me tota mena de
serveis que no vull. I és rebre a casa els
sobres de propaganda electoral dels
partits polítics cada cop que venen
eleccions. En primer lloc, perquè la
trobo una despesa inútil (de veritat,
que vostè se les llegeix?) i, és clar, perquè, tenint en compte que ho paguem
entre tots, està mal organitzada (si del
que es tracta és que rebi una papereta
de vot a casa, no me les podrien enviar
totes juntes, en un un sol sobre?).
Com que en un país normal aquestes
trameses les rebríem un cop cada
molts mesos, el més fàcil és que entre
que et queixis i prenguis cap decisió,
ja te n’hagis oblidat. Però com que ara
tenim eleccions cada dos per tres, la

“
Vostès se la
miren, la

propaganda
electoral que reben
a casa? De veritat?
veritat és que cada cop que rebo el sobre de propaganda electoral no deixo
de preguntar-me el cost que té i de
concloure que és una despesa inútil.
Primer, perquè per rebre la papereta
que jo vull, en rebo unes quantes que
llenço directament (no crec que ningú
decideixi el seu vot en funció de les paperetes que rep). I, segon, perquè ara
més que mai em pregunto: faran cas
del resultat electoral? O em faran repetir les eleccions si els resultat no els
agrada, com ara ha fet Pedro Sán-

De reüll
Marta Monedero

Les cares de la notícia
PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

Jordi Cuixart

Foto nupcial
al Gòtic

Principis irrenunciables

E

ls voltants de la catedral de Barcelona reben a
primera hora uns visitants molt mudats. Són
parelles de tot el món, la majoria xineses, japoneses i
russes, que aprofiten que encara no s’han desbocat les
riuades de turistes per fer-se un àlbum de boda en un
escenari únic. Un fotògraf o fotògrafa (elles són majoria)
els indica on quedaran més afavorits: el mur exterior del
claustre, la façana de la Casa dels Canonges...
Probablement, tot seguit aniran a la plaça de Sant Felip
Neri. I és que al barri Gòtic hi ha una vintena ben bona de
llocs que fan de decorat de les fotos
El centre de que les parelles han contractat com
una experiència més a la ciutat dels
Barcelona
Tant els fa si és estiu o
s’ha convertit prodigis.
hivern. L’ocasió s’ho val. Una noia de
en un plató
Singapur llueix un escot banyera
de retrats de mentre ell li aguanta la llarga cua del
vestit blanc. Després avança per les
boda
llambordes desgastades amb les
sabates a la mà. El noi no porta mitjons i el pantaló li va a
retaló. La moda no incomoda. El primer que em ve al cap
és: quina feinada posar el vestit de noces a la maleta.
Però no cal patir. Una minoria els lloga. També n’hi ha
que es vesteixen per anar de festa, ben elegants, i així ja
fan el fet.
El sector turístic s’ha endinsat en el mercat de les
bodes internacionals i les fotos s’han convertit en una
activitat més en una Barcelona plató que es perfila com
una de les ciutats més fotografiades del món. Alguns,
però, pensen que ens roben l’ànima.

chez? Cent seixanta milions, publicàvem ahir que costa repetir les eleccions (56 milions dels quals destinats
a la despesa d’enviament de propaganda electoral). Unes eleccions que hem
de repetir després de quatre mesos de
negociacions inútils que mentrestant
han generat més de 30 milions d’euros
en sous de diputats i senadors espanyols que no s’han pogut ni dedicar a
escalfar la cadira. Mare de Déu! I després diuen que el 9-N i l’1-O hi va haver malversació de fons? Coi, i el dispendi i malbaratament de les eleccions del 28-A, qui el paga? Vostè i jo.
Els ho explico perquè ho penso cada
cop que rebo a casa la propaganda
electoral. I perquè ara s’ha obert el termini per demanar a l’INI que no se’ns
enviï propaganda electoral a casa.
S’acaba el 6 d’octubre. Es pot fer a
https://sede.ine.gob.es/oposicionPartidos/presentacion. No ho posen pas
fàcil, però ja som més de cent deu mil.

-+=

Hores abans que es compleixin dos anys de la protesta davant del Departament d’Economia que l’ha
convertit en pres polític, el president d’Òmnium reivindica aquella determinació de la gent davant
“l’abús de poder” de l’Estat per fer front a la sentència del Suprem per restablir els drets fonamentals.
ARQUITECTE DIRECTOR DE LA SAGRADA FAMÍLIA

Jordi Faulí

A tocar de Gaudí

-+=

Les obres de culminació de la Sagrada Família
avancen a bon ritme de manera que les torres
centrals ja han superat els 100 metres d’altura i
aviat seran més altes que les agulles que va construir l’arquitecte a la façana del Naixement (107
metres). L’obra s’acabarà el 2026.
CUINER. XEF DEL CELLER DE CAN ROCA

Joan Roca

Formació privilegiada

-+=

Els germans Roca han arribat a un acord amb el
BBVA per becar 10 estudiants d’hostaleria escollits entre 393 candidats i obrir-los les portes d’El
Celler de Can Roca per treballar i aprendre durant
quatre mesos. Una iniciativa destinada a alimentar el planter de cuiners a Catalunya.

Canvi de
cicle polític
a Israel?
El primer ministre israelià,
Benjamin Netanyahu, va convocar noves eleccions pensant que
podria sortir-ne reforçat i mantenirse en el poder. Però el tret li hauria
sortit per la culata: Netanyahu, amb
l’escrutini electoral gairebé finalitzat (el seu partit ha quedat en segon
lloc amb dos escons menys que la
formació de centreesquerra Blanc i
Blau) i pendents de futures negociacions, estaria a punt d’acabar la seva etapa al capdavant del govern israelià. El primer ministre, un falcó
que els darrers anys ha radicalitzat
les seves polítiques nacionalistes i
religioses, per l’aliança amb els partits ultraortodoxos, està pendent de
diferents casos amb la justícia, que
li podria imputar suborn i frau i que
el podria jutjar si deixa finalment el
seu càrrec en el govern.
La derrota de Netanyahu és
producte sobretot del seu extremisme, que, amb l’aplicació de mesures religioses (tancament de comerços i prohibició de circular el
transport públic en el sagrat Sàbat,
entre d’altres), ha aconseguit el rebuig d’importants sectors de la societat israeliana, marcadament
laics. Sectors que han donat suport
al centrista Benny Ganzt, antic general en cap de l’estat major de l’exèrcit que propugna una política de
reconciliació nacional, i a l’ultradretà Avigdor Lieberman, que havia governat en coalició amb Netanyahu,
però amb qui ha discrepat justament per l’afavoriment dels sectors
ultrareligiosos.
Queden ara dies o setmanes de
negociacions, i Netanyahu intentarà
mantenir-se com sigui en el poder.
De fet, ahir ja va proposar una gran
coalició, però difícilment tant Gantz
com Lieberman, i sectors del Likud,
el partit del primer ministre, li permetran quedar-se. Una nova etapa
és a punt de començar.
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Continuen parlant
Cimera a Lledoners sense
acord sobre la suspensió dels
diputats processats. JxCat i
ERC hi veuen petits avenços i
s’insten a continuar parlant.

David Portabella

La ferida que el franquisme li
propinava amb només tretze
anys va impulsar-la d’adulta
a fer 10.000 quilòmetres per
buscar a Buenos Aires la
justícia que Madrid li negava
franquista li propinava amb només
tretze anys va impulsar la ja adulta
Mendieta a fer 10.000 quilòmetres per
buscar la justícia que Madrid li negava.
Als seus 88 anys, va pujar a un avió
que la portaria a Buenos Aires per implorar justícia a la jutgessa argentina
María Servini de Cubría. La quixotesca
lluita d’Ascensión va tenir premi als 91
anys, quan va aconseguir la primera
exhumació d’una víctima franquista el
2016 i va poder enterrar el seu pare Timoteo –ja degudament identificat– el
2017 al cementiri de La Almudena. “Llibertat per a tots. Que no facin el que
han fet. Moltes gràcies per venir a
aquest acte tan trist!”, va agrair Ascensión aquell matí als presents mentre
l’alleujament d’una vida convivia amb el
dolor diferit. Aquell acte de reparació
perseguirà l’Estat fins a la vergonya
eterna, perquè es va poder fer gràcies
al capital privat i fins i tot el sindicat
d’electricistes de Noruega, Elogit, hi va
aportar diners. Guadalajara no és París,
però no existeix panteó que pugui encabir la dignitat d’Ascensión Mendieta.

20
anys

Mort a Saragossa
Almenys 28 persones moren
en l’accident d’autocar més
greu dels darrers tres anys. El
vehicle va relliscar en la
carretera mullada per la pluja.

Jaume Oliveras i Costa. Escriptor

Ascensión
Mendieta

Q

anys

El líder del PP apadrina
Camacho com a candidata amb
un bon gros de la direcció del
partit fent una crida a tancar
l’era dels excessos a Catalunya.

Tribuna

Full de ruta

uan Irene Lozano
ja havia desfet la
maleta del viatge a
París de fa un mes per
reescriure la història
dels republicans de La
Nueve en nom d’una Espanya Global
que s’apropia de dignitats individuals,
a Guadalajara dilluns moria Ascensión
Mendieta. No, no en busquin grans esments al compte de Twitter de Lozano
ni al web d’Espanya Global, ni esperin
que una secretària d’estat d’agenda
més que lleugera anés al funeral de
Mendieta, perquè aquí es tractava de
la dignitat d’una dona que va despullar
les vergonyes estatals, i Guadalajara
no és París. La d’Ascensión Mendieta
és la història d’una nena de tretze anys
que un dia d’hivern del 1939 va obrir la
porta de la casa de Sacedón a uns
agents que li van exigir on era el pare i
que van arrencar Timoteo Mendieta de
la llar per endur-se’l a la presó de Guadalajara, fins que el 15 de novembre el
van fer sortir de la cel·la per assassinar-lo i enterrar-lo en una fossa comuna. La ferida sense cura que l’Espanya
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Candidata del PP

El camí del despropòsit

N

o és fàcil governar una ciutat quan
els interessos són múltiples i no
sempre coincidents. És complicat
posar ordre en una de les grans urbs metropolitanes, on cada barri és un poble i costa
editar un projecte comú. Encara, s’han
d’equilibrar les legítimes aspiracions dels
grups polítics i socials, que moltes vegades
defensen propostes divergents. Incidir positivament en una col·lectivitat exigeix
grans dosis d’intel·ligència i generositat.

feta a cops
d’onades migratòries i amb molts dèficits
de vertebració. Una ciutat governada per
diverses ideologies, des de l’històric PSUC
fins a l’emergent Partit Popular, amb llargs
períodes socialistes i fins i tot amb moments per a la nova política de Guanyem.
De tot i força, però ha continuat mantenint
mancances estructurals. Fer ciutat continua com a gran repte. Una ciutat sotmesa a
la necessitat d’enquibir cultures d’al·luvió
sempre manté el repte de l’acolliment i la
solidaritat, i saber ser sensible a la immigració –en diferents onades– i oberta a refugiats de tota mena. En aquesta empresa
s’han de facilitar les complicitats dels polí-

BADALONA ÉS COMPLICADA,

tics, dels agents socials i de la ciutadania,
sobretot sabent tallar qualsevol brot de racisme i xenofòbia.
qui posà Badalona al
mapa negre de les poblacions conflictives,
amb les seves campanyes contra la immigració i amb el desgraciat lema del Limpiando Badalona. La seva política populista feu forat electoral, quan la gent es va
apuntar fàcilment al “sí, però no a casa meva”, un missatge acceptat per una societat
poc madura que, a més, no trobà contramissatge en les alternatives polítiques. Els
populars governaren quatre anys, però

FOU GARCIA ALBIOL

“
El socialista
Pastor criminalitza
la immigració
i aplaudeix el
tancament de
Badalona

aconseguiren crear anticossos. Guanyem
intentà capgirar una situació insostenible i
aconseguí un govern alternatiu, però feble,
que durà fins que PP i PSOE es posaren
d’acord en una moció de censura. Pel mig,
una suposada aplicació del 155 local. Després, eleccions amb un Albiol fort, que fins i
tot arrasà en alguns barris, i uns socialistes
resistents que volgueren l’alcaldia –“o nosaltres o el diluvi”– malgrat ser la tercera
força electoral. La gent de Dolors Sabater
retirà les legítimes aspiracions a l’alcaldia
al·legant que era millor un govern socialista que un de popular.
ARA, AMB UN GOVERN en vacacions perma-

nents, l’alcalde Pastor ha fet un perillós pas
cap al despropòsit i encapçala una campanya per impedir que un centre d’acollida
per als Mena s’instal·li a la ciutat i es vanta
d’haver-ho aconseguit. El socialista Pastor
criminalitza la immigració i aplaudeix el
tancament de Badalona a una acció solidària, talment igual que allò que demonitza
Garcia Albiol. Total: Albiol i Pastor, dues cares de la mateixa moneda. Valia la pena donar suport a l’alcalde socialista per evitar
una alcaldia popular?: s’obren els dubtes.
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Democràcia
b Mort i resurrecció de la
democràcia. La democràcia
ha mort amb el fracàs de la
Revolució Francesa (l’intent
més seriós que els humans
han fet per defensar-la). Per
favor, no torneu a parlar de
democràcia: ha mort, l’hem
matat.
L’individu ha desaparegut
amb la mort de la democràcia. Les minories també. Ja
no tenen un Stuart Mill que
les defensi. Els països més
“importants” de la UE són
els que tenen més habitants
i, per això, un estat més
monstruós. Els estats dels
països grans han de ser
“monstruosos” i, com a bons
monstres, tenir poder per a
trepitjar-ho tot.
La democràcia agonitza,
encara viva, en alguns països
més petits de la UE. Quan un
país té una mida humana pot
pensar en una democràcia
de ciutat grega, una demo-

cràcia de proximitat. Catalunya, potser també encara els
països catalans, tenen la mida per fer una democràcia i,
potser, la cohesió necessària. España, no.
Ens hem de moure amb
les “idées-force” de Fouillée, i
aquesta n’és una. Tenim la
mida ideal per ressuscitar a
casa nostra la difunta democràcia. Res de jocs de mans i
propostes de gent important
en monestirs importants.
Les idees han de conquerir el
100% dels catalans.
FRANCESC CAPELL
Calders (Moianès)

Mesures
anticontaminació
b Al mes de gener entraran
en vigor les restriccions de circulació dels vehicles més contaminants els dies laborables.
És necessari reduir com sigui
la pol·lució a les ciutats i estic
d’acord que s’ha de disminuir
el nombre de cotxes en circu-

lació, i que els que circulin siguin els menys contaminants.
L’error de l’administració és
considerar que els cotxes i
motos que contaminen només són els més antics, sense
tenir en compte la contaminació real de cada vehicle. A la
ITV es realitza una comprovació dels gasos del tub d’escapament, i per tant es pot saber el que contamina realment aquell cotxe o aquella
moto. Aquest hauria de ser el
criteri a tenir en compte per
vetar qui pot circular. Els gasos depenen de la cilindrada
i del manteniment, a part de
l’antiguitat. Però és clar que
a les autoritats els és mes fàcil controlar les matrícules
que indiquen l’antiguitat i
passar tothom pel mateix raser, siguem bons mantenidors o no del nostre cotxe,
tinguem un cotxe de petita
potència o no. A més, en el
meu cas, que deu ser molt
corrent, es crea una paradoxa. Jo em moc habitualment

en una petita motocicleta
que té sols 9 CV de potència
però que té més de 10 anys
d’antiguitat i per tant l’hauré
de deixar al garatge, i en canvi podré agafar el cotxe, que
té etiqueta C però disposa
de 120 CV de potència. Tothom sap que per molt nou
que sigui el motor, 120 CV
consumeixen molt més combustible que 9CV antics (jo
ho puc certificar a l’hora
d’omplir els dipòsits!) i per
tant contaminen més. O sigui que jo, si no estigués
conscienciat, podria contaminar més, però legalment.
Una mesura més contundent que ja fa anys que jo
pregono seria prohibir la fabricació de cotxes de més
d’una potència raonable. Els
de gran potència serveixen
només per contaminar, ja
que per anar a 120 km/h a
l’autopista i a 50 a la ciutat fa
falta molt poca cilindrada.
RAMON GARCIA I RIERA
Barcelona
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La frase del dia

“El tacticisme del PP, Cs i Podem ens han abocat a unes
noves eleccions”
José Luis Ábalos, MINISTRE DE FOMENT EN FUNCIONS

Tribuna

De set en set

Onada reaccionària

Llop cerver

Xavier Cortadellas

Xavier Diez. Historiador

U

na de les primeres coses que va
sorprendre els sociòlegs nordamericans en assistir als mítings electorals de Donald Trump era
trobar-se amb el típic públic dels concerts de Bruce Springsteen. Encara
més, malgrat que el cantautor de Nova
Jersey és als antípodes de la filosofia de
l’actual president, sembla com si alguns dels seus votants haguessin sortit
de les lletres de les seves cançons.

una part substancial
de la base electoral de l’actual ocupant
de la Casa Blanca es nodreix d’aquells
perdedors exclosos del somni americà,
a qui 40 anys de neoliberalisme ha devastat. Es tracta de famílies que no arriben a fi de mes, escanyades pels deutes, que pateixen per tenir assegurança mèdica, que no disposen de capacitat econòmica per portar els fills a la
universitat, que tracten d’apaivagar la
seva angoixa existencial amb opiacis
receptats i que es poden considerar
com a perdedors d’un sistema que els
ha abandonat. Les retallades, la desindustrialització i la precarietat laboral
han erosionat el seu estil de vida, estatus i perspectives vitals. Potser la particularitat, que singularitza el col·lectiu,
és la seva categoria ètnica. Es tracta,
majoritàriament, de blancs pobres
(white trash, en la despectiva caracterització que es fa servir per estigmatitzar-los), que han estat oblidats per les
esquerres o el Partit Demòcrata, el
qual en els darrers anys ha anat esdevenint el partit de les minories i agreujats
de tota mena. De fet, en una societat
com l’estatunidenca, si bé multicultural, compartimentada, amb més coexistència que convivència, el progressisme sembla haver evolucionat vers
una mena de fragmentació de lluites
desconnectades entre si, entre els
damnificats pel racisme, la discriminació sexual o religiosa, que tendeix a culpabilitzar els homes de mitjana edat

EN BONA MESURA,

Sísif
Jordi
Soler

blancs, que podrien ser com el protagonista de The river o Thunder Road.

pai, apareixen els monstres.
si afirmo que
part de la responsabilitat d’aquesta involució social creixent, on una porció substancial de les classes treballadores
s’apunten al carro reaccionari, té a veure amb la impotència de les esquerres a
l’hora de neutralitzar la involució social i
econòmica de les darreres dècades i la
seva deserció a l’hora de protegir els treballadors com a categoria social. La mateixa crisi iniciada oficialment fa 11
anys ha deixat un panorama devastador, amb milions de víctimes que ja mai
més aixecaran el cap. I, el pitjor de tot,
sembla com si aquells que haurien d’haver resistit a la voracitat del capitalisme
neoliberal hagin abandonat definitivament la seva raó de ser: la recerca de la
igualtat per concentrar-se en una mena
d’onanisme de la identitat. En comptes
d’exigir el repartiment del treball i la riquesa, sembla més centrada a crear neologismes relatius a condicions sexuals
no convencionals. És el que va passar en
la campanya presidencial del 2016,
quan la candidata Hillary Clinton va centrar bona part del seu discurs a reclamar
lavabos per a no binaris, fet que es va traduir en la seva derrota contra un milionari que, sense aportar solucions pràctiques, va saber interpretar el ressentiment acumulat dels seus votants. Les esquerres no han après cap lliçó. I avui
semblen incapaces no ja de solucions
pràctiques, sinó simplement de fer-se el
propòsit de construir una societat més
igualitària.

NO DESCOBRIRÉ AMÈRICA
EL CERT ÉS QUE,

malgrat l’optimisme de
les estadístiques, trobem el pessimisme
de la realitat. Més enllà dels Estats
Units, a Occident s’està dissolent el vell
món fonamentat en el sistema de classes (que podria tenir en la piràmide social la seva metàfora) i s’evoluciona vers
una mena d’univers caòtic de trajectòries el·líptiques en què una minoria poderosa, a la manera d’un forat negre, absorbeix tota la llum i l’energia, mentre
que les antigues classes mitjanes i treballadores són excloses del sistema estellar, a la manera de planetes errants, en
la fredor de l’anòmia i el desclassament.
De l’“a dalt” i “a baix” de l’antic capitalisme, passem a l’“a dins” i “a fora” de la
globalització. I en l’esforç per mantenir
la posició social, d’aferrar-se, sense èxit
a les antigues certeses, d’enyorar un
món idealitzat perdut, de percebre com
la polarització social amenaça el seu es-

“
Amb una
esquerra que perd

el rumb i és incapaç
d’aplicar polítiques
capaces d’assegurar
igualtat o seguretat
econòmica i
existencial, les coses
no poden sinó
empitjorar

LES ONADES REACCIONÀRIES no són infre-

qüents. Solen succeir als fracassos del
progressisme. Amb una esquerra, com
l’actual, que perd el rumb i és incapaç de
proposar solucions pràctiques a problemes concrets, o aplicar aquelles polítiques capaces d’assegurar igualtat o seguretat econòmica i existencial, les coses no poden sinó empitjorar.

L

a primera vegada
que vaig sentir a
parlar d’un llop cerver
va ser perquè vaig llegir-ho. Ho havia escrit
Víctor Català a Solitud, poc després d’haver començat el
capítol 7, que es titula Primavera.
Aquest capítol comença en els primers
dies de maig, Mila veu la muntanya
embellida, descobreix que el seu cos
també ha embellit i que ja és a punt
per ser mare. Dies més tard, a l’hort,
s’estira sota un ametller. És l’hora de la
migdiada. Dorm tranquil·lament fins
que nota una cosa estranya. “Dues espurnes relluïen enmig de la malesa:
dues ninetes de llop cerver, plenes de
cobejances, estaven clavades en ses
carns mateix que agulles roentes.” Però qui va esmentar abans que ella els
llops cervers va ser Jacint Verdaguer.
Me n’ha parlat en Bernat Gasull a Barcelona, durant la Setmana del Llibre en
Català, un dia que vaig comentar-li que
estava llegint Maleïda, el llibre que ha
escrit i que ha editat Verdaguer Edicions. A Maleïda –n’han fet també una
pel·lícula–, Gasull prova de reconstruir
pas a pas l’excursió que va fer Verdaguer l’estiu del 1882, quan va travessar
tot el Pirineu català perquè estava preparant Canigó. Potser va pujar l’Aneto,
que es diu també Maleïda i que és
també una muntanya catalana. Gasull i
jo comentem que llop cerver és la manera popular de dir linx en la nostra
llengua. Ell explica que encara ho ha
sentit dir als últims parlants de català
que hi ha a la serra de Madres, entre el
Conflent i el Capcir, a les Garrotxes del
Conflent, a la Catalunya del Nord. I hi
afegeix que no entén per què, si hem
acabat recuperant la paraula gall fer i
substituint el barbarisme urogall, continuem anomenant linx a un llop cerver
o flamenc a un àlic. Sí, en català els flamencs són també àlics. I Verdaguer,
naturalment, també en parla.
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Segon
aniversari
del 20-S

Avançar la
renda
garantida

Cuixart demana que
la sentència no sigui
cap fre la vigília de
l’acte d’Òmnium
davant d’Economia

L’oposició
pressiona el govern
per avançar els
terminis per cobrar
els ajuts

El 10-N complica el pres

PEDRA La cita alterarà la negociació
dels comptes del 2020, que haurien
d’afrontar el debat a la totalitat poques
setmanes després DEUTE El ministeri
evita prioritzar Catalunya, i no assegura
que pagui les bestretes fins al desembre
Òscar Palau
BARCELONA

Ja ho alertava el vicepresident Pere Aragonès dilluns a RAC1: “El principal
risc per a l’economia catalana és que continuïn la interinitat i la inestabilitat
del govern espanyol.” I, en
efecte, entre les múltiples
afectacions col·laterals de
la convocatòria anticipada
d’eleccions a l’Estat, sense
ni tan sols haver-se arribat
a formar govern, destaquen les incògnites que
torna a alimentar en l’economia, i més en concret al
voltant de les finances de
la Generalitat. D’entrada, i
per això ho deia Aragonès,
perquè s’allarga la incertesa sobre quan es cobraran
les bestretes que es deuen
a les comunitats, fet que a
l’agost ja va obligar la Generalitat a dictar ajustos
extraordinaris. Però també perquè crearà confusió
en la negociació dels pressupostos catalans de l’any
vinent, que políticament
es complicarà perquè coincidirà de ple amb el període preelectoral.
En aquest sentit, des del
Departament d’Economia
aquesta setmana admetien que mentre la CUP ja
gairebé s’ha autodescartat, i tampoc confien gaire
en un pacte amb el PSC,
amb els comuns “la música sembla bona”. Entre
d’altres coses, cal dir-ho,
perquè Ada Colau també
necessita aprovar uns
pressupostos a l’Ajuntament de Barcelona, per als
quals el grup municipal
d’ERC ja li ha allargat la
mà, per bé que totes dues
parts insisteixen a desvin-

cular una negociació de l’altra. Sigui com sigui, fonts
consultades dels republicans temen que la convocatòria electoral dificulti ara
els acords amb un grup que
mirarà de marcar perfil davant el 10-N, i no voldrà ser
acusat en campanya de ser
la crossa del govern.
Això sí, des del que sembla el principal soci potencial per aprovar els comptes, ahir s’hi treia importància. “Són coses diferents, i bàsicament els calendaris també”, indicaven
fonts dels comuns consultades per El Punt Avui. De
fet, confirmaven que els
contactes preliminars, que
es van iniciar ja a principi
de setembre, continuaran
la setmana vinent en una
nova reunió que preveu
convocar-se després del debat de política general. En
aquest sentit, no veuen que
el 10-N hi hagi d’interferir,
perquè, segons les estimacions amb què treballen
uns i altres, ja estava previst que el debat a la totalitat del pressupost no es fes
fins a “final de novembre o
principi de desembre”,
amb la qual cosa encara tindrien un marge de dues o
tres setmanes després de
les eleccions per accelerar
les converses a fi de mirar
de tancar un acord. Això sí,
per bé que aquestes potser
no s’arribin a aturar del tot
a l’octubre, és fàcil que
s’alenteixin, i resulta molt
improbable que madurin
prou per culminar, fet que
pot obligar que la negociació s’hagi d’acabar fent a
correcuita amb una sentència dictada i una nova
composició del Congrés sobre la taula, elements que

Una de les reunions, el novembre passat, entre els responsables
d’Economia i els comuns sobre el pressupost del 2019, que al final no
es va aprovar. Enguany el govern confia que vagi diferent ■ ACN / ARXIU

Les xifres

ra continuï.

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

1.317

0

també hi poden influir decisivament.
Entretant, altres fonts
del departament consultades ahir es limitaven a repetir la crida a la “responsabilitat” dels grups per aprovar els comptes, que estan
en pròrroga des del 2017, i

a recordar que és “clau”
poder comptar amb els
2.500 milions més de despesa que preveuen els de
l’any vinent. I és que si al final no s’aprovessin els pressupostos, dirigents d’ERC
ja han deixat clar que serà
molt difícil que la legislatu-

milions ha de pagar l’Estat a
Catalunya: 874 de la recaptació tributària i 443 de la compensació d’un canvi en l’IVA.

per cent és el límit de dèficit
per als comptes catalans del
2020. És a dir, se’ls exigeix
l’equilibri pressupostari total.

Pendents de Montero
En tot cas, la principal afectació pràctica que no hi hagi govern a l’Estat la seguiran patint les finances de
l’actual exercici. La ministra d’Economia en funcions, María Jesús Montero, va deixar clar ahir que
Catalunya, en haver complert el límit de dèficit el
2018, no forma part del
grup a què arribaran primer les bestretes pendents
del 2019, és a dir, els diners
ja recaptats i promesos per
l’Estat, que tanmateix no
ha liquidat encara adduint
que no ho podia fer estant

en funcions i sense un pressupost aprovat per a enguany. Un fet que va obligar el
govern, que ja hi té presentat un recurs contenciós
administratiu per l’incompliment de la llei orgànica
de finançament de les comunitats, a decretar a
l’agost un tancament de
caixes i a demanar a les empreses públiques que redactin plans de contingència per reduir un 6% la despesa enguany, plans que
s’estan tancant aquests
dies.
Montero, que treia importància a l’impagament i
assegurava que genera un
mer “problema de tresore-
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Indiferència
Emma Ansola

Dimarts de la setmana que ve, la convocatòria avançada d’eleccions al Congrés serà oficial. Quatre comicis
en quatre anys i des de fa quatre dies més de 100.000
ciutadans, segons La Vanguardia, ja han col·lapsat el
web de l’Instituto Nacional de Estadística (INE) per reclamar, previ registre, que els treguin del cens que es
lliura als partits per enviar la propaganda electoral. La

mesura va entrar en vigor les passades eleccions, però
aquest cop ha agafat embranzida i s’ha propagat de
forma extraordinària per les xarxes socials. És el símptoma de la fartanera que ha provocat la decisió de
Sánchez i del que hauria de ser motiu de preocupació i
alerta: la indiferència que els ciutadans demostren per
qui gestiona la cosa pública i per com ho fa.

ssupost
La dificultat
afegida del
dèficit zero
—————————————————————————————————

L’elaboració del projecte de
pressupost del 2020 presenta enguany una dificultat afegida gens menor: serà el primer de la història que el govern tindrà l’obligació de tancar, i ja d’entrada formular,
amb dèficit zero, és a dir, amb
un equilibri total entre ingressos i despeses, sense poder
recórrer a un crèdit que els
últims anys havia arribat des
de mecanismes de finançament estatals com el FLA. La
limitació, que de fet ja fa anys
que opera als ajuntaments,
ha estat denunciada repetidament pel govern perquè el
repartiment que dicta el ministeri vulnera la llei d’estabilitat. “L’objectiu de dèficit zero implica que no ens podem
endeutar per comprar trens o
construir escoles, per exemple. És com si haguéssim de
pagar la casa amb el nostre
sou d’un any”, deien ahir des
del departament. “No té gaire
sentit econòmic que no es
puguin finançar les grans inversions, que gaudiran també
les generacions futures, amb
un cert marge de dèficit i deute que s’anirà tornant a poc a
poc durant uns anys, com la
hipoteca de casa”, reblaven.

ria” a les comunitats que
equival només a “quinze
dies” de pagaments, assegurava a Antena 3 que, ara
sí, malgrat seguir en funcions ja “quasi” té la solució
per abonar les quantitats
pendents, i que l’hauran de
“validar” els tècnics del ministeri. I ja avançava que el
País Valencià, Múrcia i Andalusia –les tres que van sobrepassar els límits l’any
passat– seran les primeres
a rebre els diners perquè
són les que tenen pitjor les
finances i més ho necessiten. En un segon estadi,
“abans del desembre” segons ella, cobraran totes les
altres, incloent els 1.317

milions que es deuen a Catalunya.
El govern ha reiterat en
les últimes setmanes que
“en cap cas” les bestretes
poden ser considerades
partides de despesa de l’administració general de
l’Estat afectades per la disponibilitat pressupostària,
ja que no tenen consignació
i per tant requereixen
un mer acte administratiu.
Des d’Economia, ahir
tornaven a lamentar “l’ús
partidista” que en els
últims mesos s’ha fet
amb uns diners que, subratllen, serveixen per
finançar sobretot polítiques socials. ■

Laura Borràs i Jordi Sànchez, amb qui va fer tàndem en les eleccions espanyoles del 28 d’abril ■ EFE

Borràs veu millor una llista
de JxCat sense presos, però
matisa que ho decidiran ells
a El president Torra opta per la “prudència” i assegura: “En els pròxims dies
tindrem temps de debatre-ho”a El PDeCAT aposta per Sànchez, Turull i Rull
J.A.
REDACCIÓ

La portaveu de JxCat a
Madrid i que va anar de
número 2 en les llistes del
28 d’abril, Laura Borràs,
va manifestar en una entrevista ahir al matí a Ràdio 4-RNE la seva opinió
personal sobre si els presos polítics –Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep
Rull– havien de tornar a
ser caps de llista de la formació el 10 de novembre:
“Estaran a punt de ser inhabilitats quan surtin les
sentències i penso que seria millor que no formessin part de la contesa electoral.” Abans havia deixat
clar que encara no n’havien parlat, que no els havia pogut anar a visitar a
Lledoners i que “seria extraordinàriament respectuosa amb la seva opinió”,
per tornar a insistir després: “La decisió, la pren-

Les frases

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

“Els correspon a ells
decidir-ho i tindran
tot el meu suport
decideixin el que
decideixin”

“Vull reunir-me amb
totes les persones
de JxCat i llavors
parlar-ho i
expressar-ho”

PORTAVEU DE JXCAT A MADRID

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Laura Borràs

drem conjuntament tenint en compte de manera
primordial la seva opinió.”
Però per si no fos prou, i
per evitar polèmiques, va
fer un fil de piulades a
Twitter després en què admetia: “Potser no m’he expressat bé”, però que volia
dir que el que seria millor
“és que no hi hagués repressió i no hi hagués presos!” i, entre altres qüestions, que “els correspon a
ells decidir-ho”: “Tindran
tot el meu suport decideixin el que decideixin, com
he fet sempre.”

Quim Torra

En una visita a l’Hospitalet del Llobregat, el president de la Generalitat,
Quim Torra, va preferir
respondre a la mateixa
pregunta “amb un punt de
prudència” perquè s’havia
de reunir amb tots i parlarne amb totes les persones
a JxCat. “Tindrem temps
de debatre-ho”, va reblar
per tancar el tema.
EL PDeCAT, pels presos
Segons informava ahir
l’ACN, membres del PDeCAT com ara el president,
David Bonvehí; la vicepre-

sidenta, Míriam Nogueras, i el responsable d’organització i territori, Ferran Bel, es van reunir al
Parlament amb la direcció
de JxCAT, i fonts de la formació que està en ple procés per definir el seu futur
van assegurar que no preveuen un escenari en què
els presos polítics no repeteixin en les eleccions del
10-N, com a mínim mentre no se’ls inhabiliti. La
qüestió, però, és que el
període per presentar llistes a la Junta Electoral
és fins al 7 d’octubre i
que, un cop resoltes les
al·legacions, la publicació
al BOE es podria produir
el 15 d’octubre, quan presumiblement ja s’haurà
notificat la sentència de
l’1-O que els inhabilitarà
per exercir. Malgrat els intents dels advocats de buscar fórmules que puguin
revertir aquest escenari. ■
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Sánchez diu que ara ja tindria
una crisi de govern per Colau

a Utilitza la veu de l’alcaldessa sobre els presos per refusar Iglesias a “No dormiria amb Hisenda en
mans de Podem” a El PSOE se sent “robat” quan presos d’ERC i JxCat perden l’escó sense condemna
David Portabella
MADRID

Dos dies després d’obrir la
llarga precampanya del 10
de novembre demanant el
vot per al PSOE des de La
Moncloa pel Telenotícies,
Pedro Sánchez entrava
ahir al vespre a les llars
amb un avís: si fos president d’un govern de coalició amb Podem ja tindria
la primera crisi de govern
per culpa d’Ada Colau.
“Perquè he escoltat Colau i
els comuns dir que, si la
sentència del procés es
condemnatòria, caldria
manifestar-se a favor dels
suposats presos polítics i
demanar a l’Estat espanyol que garanteixi els
drets humans”, va dir Sánchez per refusar els de Pablo Iglesias abans i ara
quan ja mira cap al 10 de
novembre.
Sánchez va dedicar l’entrevista a Atresmedia a
sembrar de mines tots els
ponts postelectorals amb
Podem i Cs. Quan se li va
recordar que Colau és ara
alcaldessa en un govern
pactat amb el PSC, però,
Sánchez no va exigir a Jaume Collboni que deixés el
càrrec i passés a l’oposició.
“Una cosa és l’Ajuntament
de Barcelona i una altra el
govern d’Espanya. Jo he de
gestionar la sentència del
procés i no és una cosa que
jo hagi volgut”, va esgrimir. El president en funcions es va presentar com
algú que podria no ser-ho
interinament si hagués
pactat amb Iglesias, però
que patiria. “Seria president del govern i el problema és que el ministre d’Hisenda seria algú del cercle
proper a Iglesias amb poca
experiència de gestió. Jo

Pedro Sánchez al·lega que les tensions de fons amb Podem impossibilitaven un acord de govern ■ EFE

seria president i no dormiria a la nit, igual que el 95%
de la gent, fins i tot votants
d’Unides Podem”, va desdenyar. En prime time va
endurir el gest per tornar a
repetir que no li tremolarà
el pols per aplicar el 155
“sense cap dubte” si la sentència del Suprem obre un
xoc institucional. “Cs vol
un 155 sine die. Un govern
amb Cs és ciència-ficció”,
va dir sense por que la frase li pesi després del 10-N.
En una legislatura en
què electes d’ERC –Oriol

Montero rearma Podem, però Errejón medita el salt
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La portaveu d’Unides Podem,
Irene Montero, va reaparèixer
ahir a l’arena política a punt
per rearmar la formació i en un
moment en què, tot i estar de
baixa per maternitat, és assenyalada pel PSOE com a boicotejadora de l’entesa. Montero ho nega posant-se com a
exemple que Podem no vol
càrrecs a qualsevol preu: “Si
volguéssim cadires jo podria
ser vicepresidenta. Però nos-

altres no hem volgut mai cadires, nosaltres volem canviar la
vida de la gent.”
El retorn de Montero reforça Podem precisament en un
moment d’incògnites, perquè
Íñigo Errejón medita fer el salt
en l’àmbit estatal des de la seva marca Más Madrid en pugna oberta pel votant a l’esquerra del PSOE. Errejón no té
bases a tot l’Estat per llançar
la seva marca, però pot limitar

el salt en feus com ara Madrid
o el País Valencià. “A mi em
preocupen temes seriosos,
com ara les clavegueres de
l’Estat, que una nova formació
es presenti és democràcia”,
desdenya Montero. Des d’En
Marea, la diputada Yolanda
Díaz avisa: “El pessic real que
aquesta candidatura va provocar va ser a la candidatura socialista que liderava Ángel Gabilondo a Madrid.”

Junqueras– i JxCat –Jordi Sànchez, Jordi Turull i
Josep Rull– van ser desposseïts del seu escó al
Congrés (també Junqueras, Carles Puigdemont i
Toni Comín al Parlament
Europeu) sense condemna i sense suplicatori perquè Meritxell Batet va
obeir el dictat del jutge
Manuel Marchena, Ábalos
va presentar el PSOE com
la víctima de la “usurpació
electoral.” “Jo sento que el
meu votant i que el meu
propi vot no és que estigui
humiliat, és que me l’han
robat. Defensar l’opció que
surt guanyant els sembla
poc al·licient per mobilitzar?”, va etzibar Ábalos
quan se li va preguntar si
tem que el PSOE perdi
raons per mobilitzar els
votants després de guanyar i tornar a les urnes.
Si bé Sánchez veu amb
bons ulls el carisma de Manuela Carmena, l’exalcaldessa de Madrid que va
trencar amb Iglesias es va
esborrar del 10-N. “Em
descarto, ja fa dos o tres
dies que dic que no”, va refutar. A la seu socialista de
Ferraz, Ábalos presumia
del planter: “No ens cal
anar a cap mercadillo ni a
cap rastro per suplir carències del producte”, es
va vantar el secretari d’organització del PSOE.
Mentre que a l’esquerra
es dirimeix quantes sigles
concorreran el 10-N, el
president del PP, Pablo Casado, va redoblar l’opa a
Ciutadans amb l’aposta de
fer una llista única com ara
Espanya Suma, la còpia de
Navarra Suma a escala estatal. “La fragmentació del
vot al centre i a la dreta és
el major salvavides de Sánchez i és en el que està basant la seva estratègia
electoral. Ens hem d’unir
per guanyar.” Des de Cs,
Albert Rivera resisteix
l’opa i ofereix una coalició
a posteriori com a Madrid.
“Convertim el 10-N en
l’oportunitat de girar full al
sanchisme, al revengisme
i a l’insult”, va dir Rivera.
Casado, que el 28 d’abril
queia de 123 a 66 escons,
espera revifar en detriment de Cs. ■

Les frases

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

“Aquesta nit tindria la
primera crisi sentint
Colau dir que, si hi ha
condemna, cal marxar
a favor dels suposats
presos polítics”

“Seria president amb
el Ministeri d’Hisenda
en mans d’algú proper
a Iglesias, però a la nit
jo no dormiria, com el
95% de la gent”

“L’Ajuntament de
Barcelona és una cosa
i el govern d’Espanya,
una altra. Jo gestiono
la sentència”
Pedro Sánchez

PRESIDENT ESPANYOL EN FUNCIONS

“El meu vot me l’han
robat. Defensar l’opció
que guanya, li sembla
poc per mobilitzar?”
José Luis Ábalos

MINISTRE DE FOMENT EN FUNCIONS I
SECRETARI D’ORGANITZACIÓ DEL PSOE

“La fragmentació del
vot al centre i la dreta
és el major salvavides
de Sánchez. Ens hem
d’unir per guanyar”
Pablo Casado

PRESIDENT DEL PPC

“Em descarto per a
les pròximes eleccions,
em descarto; ja fa dos
o tres dies que
dic que no”

Manuela Carmena

EXALCALDESSA DE MADRID
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Cuixart demana
que la sentència
no sigui cap fre

a El president d’Òmnium esperona, en el segon aniversari

del 20-S, a respondre al Suprem amb “determinació”
Emili Bella
BARCELONA

Avui fa dos anys que milers de ciutadans van sortir al carrer a defensar les
institucions i el dret a l’autodeterminació davant de
les detencions i els escorcolls en diverses dependències de la Generalitat.
Coincidint amb l’efemèride, el president d’Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart, va
demanar ahir en una carta
als socis escrita des de la
presó de Lledoners que la
sentència del Tribunal Suprem contra els presos polítics no suposi cap contenció per al moviment independentista: “Després
de més de 700 dies [empresonat], hem après que
la sentència no pot suposar cap fre, sinó tot el contrari. Des de la presó també hi haurem de donar res-

posta, mantenint la resolució democràtica del conflicte com a prioritat, des
de la lluita no violenta i els
grans consensos”. “Estem
obligats a continuar protestant perquè els nostres
fills també puguin fer-ho
en el futur. Ara ja sabem
que les amenaces de presó
no seran mai més un topall
per a les nostres aspiracions nacionals”, hi afegeix.
Debat estèril
Quan fa gairebé dos anys
que és a la presó, Cuixart
reclama a l’independentisme que fugi d’un debat
estèril entre diàleg o confrontació “perquè evidenciar la manca de voluntat
d’entesa de l’Estat forma
part de l’estratègia de confrontació, i no suposa cap
renúncia”. Amb les eleccions espanyoles a la vista,

el dirigent independentista va recordar que el conflicte amb Catalunya és el
veritable entrebanc per a
la governabilitat de l’Estat
espanyol.
“Elecció rere elecció, els
diferents governs espanyols són incapaços de donar-hi una resposta democràtica. I la monarquia i els
poders de l’Estat tampoc
no poden amagar la seva
responsabilitat”, constata
a la missiva.
A les portes de la sentència, el vallesà pensa
que serà “un retrocés de
les llibertats sense precedents per a qualsevol activista, per a qualsevol ciutadà que vulgui millorar la
societat”. En aquest sentit, considera que restablir
plenament els drets fonamentals depèn de tenir determinació i voluntat de
sacrifici. ■

Cuixart i Sànchez entrant a l’Audiencia Nacional l’octubre del 2017 ■ ACN

Lectura de cartes dels Jordis davant d’Economia
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

En el segon aniversari del
20-S, Òmnium Cultural ha organitzat un acte aquesta tarda per reivindicar el dret a
manifestació i la figura del
president de l’entitat, Jordi
Cuixart, i del llavors president

de l’ANC, Jordi Sànchez. Tindrà lloc a partir de les sis a la
mateixa rambla de Catalunya
de Barcelona, davant de la
conselleria d’Economia, i
consistirà en la lectura de
fragments de cartes i inter-

Arxiven la causa
a vuit militants
d’Arran Jovent
a Van fer una acció

de protesta davant del
Tribunal Suprem un
mes abans del judici
M. Piulachs
BARCELONA

El titular del jutjat d’instrucció número 11 de Madrid ha arxivat la investigació contra vuit militants
d’Arran Jovent, acusats
de desordres públics per
haver fet una acció de protesta davant del Tribunal
Suprem, el 8 de gener, un
mes abans del judici contra els independentistes

catalans, segons va informar ahir la formació juvenil de l’esquerra independentista.
En la resolució, el jutge
Juan Javier Pérez exposa
que després d’haver-se
practicat diverses diligències “només hi ha meres
sospites i conjectures” de
qui van ser els autors d’un
“possible delicte de furt” i
de desordres públics i per
tant arxiva provisionalment la investigació contra ells. Els vuit joves volien
posar una pancarta a l’edifici de l’alt tribunal, quan
van ser ràpidament interceptats per agents de la po-

vencions dels líders de les
dues entitats. Els lectors seran personalitats representatives de diferents sensibilitats. El vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri, també hi
intervindrà.

“Estripem la
baralla”, lema
de la campanya
—————————————————————————————————

Concentració als jutjats de Madrid, en suport dels vuit detinguts al gener ■ ARRAN

licia espanyola, que custodien l’edifici, situat a la plaça París. Van ser detinguts
i van estar tancats una nit
a la comissaria de Moratalaz fins passar a disposició
judicial l’endemà. El jutge
de guàrdia els va deixar en
llibertat, després d’acollir-

se al seu dret a no declarar.
Ara, el jutge conclou
que l’atestat policial realitza “una sumària, vaga i genèrica” descripció dels fets
i fins i tot “no concreta ni
de manera aproximada
què va fer cada un d’ells”.
Hi afegeix que va encarre-

gar un informe pericial per
identificar-los però com
que la qualitat de les imatges no era bona no s’ha pogut identificar ningú i per
això decreta l’arxivament
perquè “no hi ha motius
per atribuir-los” cap acció. ■

L’acció de protesta dissenyada per Arran_jovent al gener
per “denunciar la repressió”
del sistema judicial espanyol
va ser avortada ràpidament
per agents de la policia espanyola que custodiaven l’edifici del Tribunal Suprem.
D’aquella acció, es recorden
imatges de tres joves estirats
a terra i sent emmanillats
pels policies. Sospitaven que
s’hi volien encadenar. Al final,
la protesta es va limitar a desplegar una pancarta amb el
lema: “Estripem la baralla.
Tombem el règim” i un pot de
fum. Arran, amb el suport
d’Alerta Solidària, i d’organitzacions juvenils de Madrid,
com ara Distrito Catorce i
Yesca Castilla, va criticar les
detencions i l’escanyament
del dret de protesta.
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Samuel Aliven Lizama

OPINIÓ

Jutge president d’una sala de San Salvador i màster en dret constitucional a El Salvador

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

Llibertat presos polítics
E

AJUNTAMENT
VILAFRANCA
DEL PENEDÈS

140732-1216604Q

Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 16 de setembre de 2019, el projecte d’urbanització del PAU 4– c/ Olèrdola, presentat
per AUDINGINTRAESA, SA, en nom
d’ALTAMIRA–SAREB.
Se sotmet al tràmit d’informació pública,
pel termini d’un mes, a partir de la data
de publicació en el BOP, als efectes de
formulació de les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients. El
seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d’urbanisme i serveis tècnics de l’ajuntament (pl.
de Jaume I, 8) en horari de 12 a 14 h, a
més de trobar-se accessible per mitjans
telemàtics a través del web de l’Ajuntament (http://www.vilafranca.cat/html/infoiactualitat/anuncis.html).
Vilafranca del Penedès, 17 de setembre
de 2019
L’alcalde, Pere Regull i Riba

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

Als jutges, arreu, ens
toca buscar enteses.
Els processos penals no
resolen els conflictes
de naturalesa política
————————————————————————————————————————

Les pancartes pels presos són presents en molts actes, places i balcons de Catalunya ■ JOSEP LOSADA

ció política, ens inquieta que altres puguin trobar-se en aquestes
circumstàncies. Per això m’he
animat a escriure aquestes línies.
El 1980, sent tot just un nen de 7
anys, em va tocar abandonar el
meu país, al costat de la meva família, per raons polítiques. La
guerra es trobava en apogeu. La
persecució per idees estava a l’ordre del dia. Un dels meus germans participava en el moviment
social opositor al govern i les seves forces armades. Els mètodes
de repressió en aquells anys eren
exacerbats: desaparicions, tortures, massacres, violacions, assassinat de sacerdots i per suposat
la presó. La presó sempre ha es-

tat una recepta per als adversaris
polítics, ja sigui per a grups de 12
persones o per intimidar tot un
poble.
Abans del meu viatge a Catalunya havia seguit la qüestió catalana de manera ocasional. Ara
m’interessa de manera més propera. Les protestes multitudinàries de Catalunya i les celebracions de la Diada em cridaven
l’atenció com a fets polítics. En algun moment vaig perdre la pista
a Puigdemont. El procés m’interessa des d’una dimensió juridicopolítica, ja que he estat jutge de
carrera més de 15 anys. Els jutges
sabem que moltes vegades els
processos judicials són el meca-

121655-1211493Q

ANUNCI

conflicte polític com el de Catalunya ve per mitjà del diàleg, del reconeixement de la dignitat de l’altre, de la racionalitat, de la democràcia i de certa altura de mires
en els lideratges polítics. Això últim és un bé escàs en aquests
temps.
Els poders d’un jutge són
grans però amb algunes limitacions. En el camp de les definicions legals dels jutges tenim menys marge que en el de la valoració de la prova, però buscar una
decisió prudent sempre és possi-

186357-1216540Q

l mes d’agost vaig estar a
Catalunya. Vaig visitar llocs
meravellosos i de gran bellesa. Per a algú que creua l’Atlàntic
estar a Barcelona és una experiència única en l’àmbit cultural i
artístic. La ciutat porta l’empremta de Gaudí. L’arquitectura de la
ciutat és apassionant. És un mosaic d’imaginació i modernitat.
També vaig tenir l’oportunitat
d’estar en llocs molt allunyats de
la ciutat. L’empremta romana a
Tarragona és impressionant. La
Casa Navas de Reus és d’un estil i
detalls primorosos. Les vinyes i el
bon vi de Porrera són una experiència de grata degustació. No
vull seguir amb les enyorances.
En el meu recorregut per Catalunya vaig poder observar alguna
cosa peculiar que va cridar molt
l’atenció. En molts edificis de les
ciutats, així com en molts habitatges allunyats dels centres urbans,
es trobaven posades dues banderes. La primera era la bandera del
moviment independentista de
Catalunya. La segona era una
bandera blanca amb la frase “Llibertat presos polítics” travessada
per una pinzellada de color vermell. Aquesta segona bandera va
cridar molt l’atenció perquè crec
que representa un fet polític de
rellevància per a la vida de Catalunya i Espanya i dona nom a
aquest petit article. Per a un visitant que no està familiaritzat amb
la situació política de Catalunya,
haver observat només la primera
de les banderes, potser, no li hauria representat res significatiu però la segona bandera expressa
molt sobre un conflicte de diverses dimensions.
Per als que sabem de persecu-

nisme que la licitació pel poder
polític pretén instrumentalitzar
per imposar-se. Les vinyetes polítiques del Codi Penal o de lleis
penals especials són utilitzades
per assignar l’adversari ideològic.
Els jutges estem sempre al
centre dels conflictes. Tot això
ens demana un poder mediador
important. Els jutges som, en la
metàfora mitològica de François
Ost, l’Hermes missatger dels
déus. Ens toca buscar punts intermedis. Els processos judicials,
en general, no resolen conflictes,
com a molt els redefineixen. Els
processos penals no són la via
per resoldre un conflicte de naturalesa política. La redefinició d’un

ble. Prendre seriosament el conflicte, ponderant i amb un màxim
compromís amb els valors de la
independència i imparcialitat pot
conduir a una bona decisió judicial. Els jutges tenim l’imperatiu
moral de dictar decisions contramajoritàries (Ferrajoli) per fer justícia. Tant de bo els jutges fem
sempre honor, davant les pressions del poder, a la frase modèlica de la independència judicial: hi
ha jutges a Berlín!

Samuel Aliven Lizama és el jutge
president de la cambra
especialitzada en medi ambient de
San Salvador, la capital d’El
Salvador. Doctor en dret
constitucional i també professor de
dret. Va visitar Catalunya i va
quedar colpit per la situació dels
presos.
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Polèmica per l’actuació dels
Mossos en un desnonament

a El grup dels comuns demana la compareixença al Parlament del conseller Buch per les càrregues
policials contra veïns de Sants a Rufián també s’afegeix a les crítiques i reclama explicacions
Redacció
BARCELONA

Catalunya en Comú Podem (CatECP) va demanar ahir la compareixença
al Parlament del conseller
d’Interior, Miquel Buch,
per les càrregues que els
Mossos d’Esquadra havien efectuat al matí en el
marc d’un intent de desnonament al districte barceloní de Sants. Els comuns consideren que el
govern “hauria de garantir
el dret a l’habitatge” i no
“enviar els Mossos contra
els veïns que defensen els
seus drets”.
Les càrregues es van
produir al matí un cop acabada l’actuació judicial del
desnonament, que finalment no s’ha dut a terme
perquè hi ha hagut un
acord amb els propietaris
del domicili. Segons el
Centre per la Defensa dels
Drets Humans Irídia hi ha
hagut almenys set ferits,
xifra que, segons expliquen els Mossos, el SEM
rebaixa a l’atenció d’una

Agents dels Mossos durant el desallotjament de la casa ocupada Ka la Kastanya ■ ACN

La frase

—————————————————————————————————

“Vergonya, la lleialtat
a un govern també
és exigir explicacions
davant d’aquests fets,
hem d’exigir-ne”
Gabriel Rufián

DIPUTAT D’ERC AL CONGRÉS

persona per una crisi d’ansietat.
Irídia afirma que la càrrega va començar “sense
justificació” i “sense gradació de l’ús de la força”. A
més, l’entitat denuncia
que alguns agents policials
no duien visible el número
d’identificació. “Hi ha indicis clars que l’actuació

no és ajustada a dret. Exigim investigació”, piulava
a Twitter l’organització,
que s’ha posat a disposició
de “les persones agredides”.
Les queixes per l’actuació policial han trobat ressò en el compte del diputat
Gabriel Rufián (ERC) a
Twitter: “Quina vergonya,

la lleialtat a un govern
també és exigir explicacions davant d’aquests
fets i les hem d’exigir.”
De la seva banda, els
Mossos d’Esquadra recorden que l’actuació va ser a
requeriment del jutge, i
expliquen que quan ja
marxaven del lloc els concentrats contra el desnonament van envoltar
“amb risc” un furgó policial a dins del qual hi havia
agents preparats per atendre el que indiqués la comitiva judicial. Davant
d’aquesta situació, els
Mossos asseguren que primer van fer de mitjancers
amb els concentrats per
garantir la sortida del furgó, però afirmen que hi va
haver agressions dels manifestants i que per això
van actuar carregant contra ells per dispersar-los.
El dia abans, al barri de
Gràcia una actuació policial similar també va generar polèmica per la contundència a l’hora d’actuar contra els veïns que
protestaven. ■

Troben aJosep
Pujol ingressos
desconeguts
a Andorra
Redacció
BARCELONA

La unitat de delinqüència
econòmica i fiscal (UDEF)
de la Policía Nacional va localitzar 1,2 milions d’euros d’origen desconegut a
Josep Pujol, el tercer fill de
l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol, a Andorra. En l’últim informe
policial aportat al jutjat
d’instrucció número 5 de
l’Audiencia Nacional, publicat per diversos mitjans
i que s’inclou al sumari sobre l’origen de la fortuna
de la família Pujol, s’afirma que hi ha un compte a
l’entitat Andbank on es
van fer tres ingressos per
un valor que supera els 1,2
milions i que només s’ha
pogut determinar que un
d’aquests, de 244.953 euros, procedia de dos comptes bancaris del seu germà
gran Jordi.
A més, Josep Pujol també figura com a beneficiari
d’una fundació del Panamà. En el compte de la fundació apareix un abonament mitjançant transferència de 600.000 euros,
que provenen d’un compte de Josep Pujol a AndBank, segons el mateix informe. ■

Els setze destituïts d’EUiA
demanden la direcció
a Acusen la formació

d’“antidemocràtica”
i es consideren víctimes
d’una represàlia política
Redacció
BARCELONA

Els setze membres del
consell nacional d’Esquerra Unida i Alternativa
(EUiA) destituïts per la direcció l’abril passat van interposar ahir una demanda civil per intentar recuperar les seves responsabilitats i restablir la composició del màxim òrgan
de direcció de la formació.
Addueixen manca de validesa de les seves baixes i
consideren que responen

a un funcionament “antidemocràtic”, a una “represàlia política” i a una “falta
de respecte” de la direcció
d’EUiA a la pluralitat en
els seus òrgans de govern.
També
denuncien
greus infraccions legals i
estatutàries comeses des
del moment en què el llavors coordinador general,
Joan Josep Nuet, i la presidenta de la Fundació L’Alternativa, Adelina Escandell, van decidir concórrer
a les passades eleccions espanyoles del 28-A en la llista d’ERC, “contravenint”
un acord del consell nacional del 13 de març que havia aprovat fer-ho amb Catalunya en Comú. Després
de la trencadissa, a mitjan

juny el consell nacional va
escollir una nova direcció.
Els crítics van acusar-la de
no haver-los deixat accedir a la reunió.
Els setze membres destituïts recorden que fan
aquest pas després d’haver recorregut dues vegades a la comissió de garanties d’EUiA per resoldre el
conflicte internament –el
primer recurs, del 23 d’abril, va ser respost i desestimat un mes després i el
segon, presentat el 15 de
juliol, encara no ha rebut
resposta–. La denúncia
planteja el “caràcter il·legal” i “contrari als estatuts” de la seva baixa com
a membres del consell nacional, un fet que conside-
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ren que és una vulneració
dels seus drets fonamentals “que es tradueix en
una alteració antidemocràtica de la composició
dels òrgans de direcció”
d’EUiA i sostenen que els
afectats no han tingut la

possibilitat de fer cap al·legació prèvia a l’adopció de
la mesura.
Entre els setze afectats
hi ha el diputat al Congrés
per En Comú Podem Joan
Mena; l’alcalde de Montornès, José Montero; l’exal-

calde d’Altafulla i exdiputat al Congrés Fèlix Alonso, i regidors i exregidors
de l’Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sabadell, Olesa de
Montserrat, Palafolls i Roda de Berà. ■

