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La pandèmia fa disparar l’atur fins als 497.611 desocupats a Catalunya
L’empitjorament de tots els indicadors de Covid augura un gener molt dur
Queixes del comerç, la restauració, el sector esportiu i la cultura

El Rei Baltasar saludant ahir, en un moment de l’arribada dels Mags al moll del port del Fòrum a Barcelona ■ JUANMA RAMOS

La màgia dels Reis en temps de pandèmia
Una varietat d’actes de benvinguda als Mags substitueixen les cavalcades
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Els EUA es juguen
el futur a Geòrgia
i al Congrés
Els resultats de les eleccions per a les dues
vacants al Senat definiran el marge de
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Segona onada de la Covid-19

Maria Pilar Cases Alcaldessa de Tremp

“El que més s’ha sentit i
repetit és que morien sols”
BROT · “S’ha patit pels que han mort, però també pels residents que ho estaven passant malament, aïllats durant un mes a les
seves habitacions” SUPORT · “Tenim la intenció de trobar-nos amb familiars que s’estan organitzant i saber quines són les
seves intencions per si els podem fer costat” GESTIÓ · “Quan toqui, s’ha de fer seure qui convingui i demanar explicacions”
gestió que en fa l’Ajuntament.

Elena Ferran
BARCELONA

L

En el moment crític va faltar
personal?
Era impossible cobrir tot el personal, i els que hi van anar a donar la cara i a treballar van ser
els sanitaris que hi ha al Pallars,
de l’hospital i del CAP, que treballaven al matí en un lloc i a la
tarda a la residència. Després
ja hi va anar arribant gent de
fora, mentre s’anaven donant
també altes. També va venir
gent de Santa Maria, de la residència de Guissona.

a pandèmia ha estat especialment dura els darrers
dos mesos al municipi de
Tremp, sobretot a la residència Filella, on es va detectar
un brot que ha causat fins a 61
defuncions entre els seus 142
usuaris. Demà comencen tres
dies de dol oficial.

Tanqueu un any tràgic. Era un
acte de justícia decretar els
tres dies de dol?
El que hem viscut a Tremp ha
estat molt dramàtic i ha deixat
tothom molt tocat. Tots coneixíem gent de la residència o familiars que hi tenien els seus.
S’ha patit pels que han mort,
però també pels residents que
ho estaven passant malament,
aïllats durant un mes a les seves
habitacions, sense saber què estava passant. Ha estat molt dur
veure com dia rere dia no s’aturaven les defuncions.
Quina és la situació actual i
com estan els ànims?
Ha arribat Nadal i tot s’ha anat
normalitzant. Per la vetlla es va
decretar que la residència passava a ser verda, sense cap cas
positiu. Tot i ser un Nadal estrany, s’ha pogut viure la il·lusió
d’aquests dies i s’han reprès espectacles i activitats. La Diputació de Lleida ens va oferir el primer concert institucional de
Cap d’Any després dels dos mesos tan durs que hem viscut. Va
ser un repertori molt emotiu.
I comenceu el 2021 de dol amb
l’aturada d’activitats.
Cap activitat i cap acte institucional. Es penjaran crespons
negres a tots els edificis municipals. No trobàvem el moment,
perquè no vèiem el final de tot
plegat. Al gener teníem molts
dels actes previstos que ja havien estat anul·lats des de l’inici
de la pandèmia. Des de l’equip
de govern, amb l’oposició, vam

tuació és crítica. L’endemà al
matí, demano als treballadors
que parlin amb l’equip directiu i
que em truquin, i és aleshores
quan em demanen guants, mascaretes, vasos de plàstic i que els
gestionem uns cubells.

Per evitar contagis vau tancar
equipaments municipals. S’han
pogut reobrir?
El problema no era només la residència, sinó tots els treballadors que surten positius i que
tenen parella, fills, amics..., i
veus com la càrrega viral es dispara. El que vam fer és tancar
tots els equipaments municipals i suspendre les activitats
per restringir la mobilitat. Tres
clubs esportius ja ens van anunciar d’entrada que no farien entrenaments per voluntat pròpia
veient la situació, i vam decidir
tancar-ho tot tres setmanes.
Quan crèiem que es podien reobrir els pavellons, cap club esportiu es volia entrenar i es va
mantenir, i ara ens hi obliguen
les noves restriccions de Salut.

Parlem de material essencial...
Això és el que els fem arribar al
cap de mitja hora, tot i que després tenien armaris plens de
material. El contacte amb la residència es va mantenir fins que
Salut en va assumir la gestió.
Amb la regidora de Benestar i el
cap de Protecció Civil, vam anar
a la residència per parlar amb la
persona responsable i la reunió
es va fer a la plaça, no vam entrar a dins. Vam fer les gestions
per buscar pisos i hotels per a la
gent que venia a treballar de fora, perquè no paguessin l’allotjament, i la Fundació Filella
n’assumeix el cost arran de la

Temeu pel repunt de contagis
arran de les festes de Nadal?
És el que fa més por, a veure per
on surt. Al març, ja vam témer
perquè el virus no entrés a la
residència i vam veure que ho
salvàvem. El que no s’esperava
ningú és que hi entrés ara amb
aquesta virulència. El que més
he sentit i repetit aquests dies
és el sentiment que hagin mort
sols, sense ningú que els vetllés.
És d’una tristesa immensa. Si
s’ha de treure alguna lliçó de tot
plegat, és que cal investigar a
fons tot el que ha passat i, sobretot, que no es torni a produir
mai més. ■

L’alcaldessa ha decretat tres dies de dol al municipi en memòria de les víctimes de la Covid-19 ■ EPA

decidir que seria més convenient esperar passat Reis per
fer els tres dies de dol oficial.
Una mostra de suport i escalf,
però les famílies reclamen explicacions.
Aquesta és la reivindicació que
hem fet des del primer dia.
Quan tot estigui més tranquil i
toqui, s’ha de fer seure qui convingui i demanar explicacions.
La fiscalia ja ho està fent. Tothom s’ho mereix, però sobretot
els familiars i els residents. Des
del govern, tenim la intenció de
trobar-nos amb familiars que
s’estan organitzant i saber quines són les seves intencions per
si els podem fer costat.
Des de l’Ajuntament, denunciàveu que no es va informar
ni alertar de la situació crítica.
Com ho vau viure?
El 20 de novembre, ens comuni-

quen que hi ha el primer positiu, i l’endemà ja en són 20. Jo
intento parlar amb la directora.
No m’agafa el telèfon, però per
WhatsApp m’ofereixo per al que
calgui. La resposta és que ho tenen controlat. En el següent cribratge massiu, m’assabento per
una persona que hi va que la si-

❝

S’ha d’investigar a
fons tot el que ha
passat i, sobretot,
que no es torni a
produir mai més
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Quim Torra

OPINIÓ

131è president de la Generalitat de Catalunya

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

Josep Fornas o els
catalans imprescindibles
A

costumats a explicar els esdeveniments i la història de
Catalunya des del punt de
vista de les personalitats polítiques de primera línia, sovint queden al marge aquells que, discretament i tossuda, movent-se darrere dels grans titulars, sense cap
necessitat d’omplir una ambició
personal, empesos tan sols per un
desig de servir el nostre país, la
seva cultura, les seves llibertats,
acaben per esdevenir una xarxa
de dones i homes que jo anomeno
els “imprescindibles” del país. A
cada poble de Catalunya hi trobareu sempre algú que senzillament
ha perseguit tota la seva vida que
l’esforç de tants per ser –per ser
un país normal– quedés recollit,
documentat, i a disposició de les
generacions que vindran.
Josep Fornas, activista antifranquista, enllaç i home de confiança del president Tarradellas
amb l’interior, col·laborador de mil
i una iniciatives culturals, protector d’escriptors i periodistes represaliats, editor de Pòrtic –una
de les grans editorials del país, el
catàleg de la qual és senzillament

fabulós– i un dels col·leccionistes
de diaris, cartells i arxius personals dels anys de la República i del
franquisme més importants del
país.
Vaig tractar-lo per primer cop
quan treballava amb la biografia
d’Eugeni Xammar –ell va editar-ne
les seves memòries, Seixanta anys
d’anar pel món–. Vaig visitar-lo ja
a la casa nova de Vilassar, tocant a
l’estació. Tot el pis era ple d’història. Amb la seva amabilitat i el
somriure característic –“Així vostè
s’interessa per l’Eugeni Xammar?
Jo el vaig conèixer, i uns quants
dels seus amics”–, em va començar a obrir carpetes i carpetes. De
Xammar vam anar a parar a Claudi Ametlla, i d’aquest, a Just Cabot
–“Tinc per aquí unes fotografies
de Cabot que li agradaran, em
sembla... Quin home, Cabot, quin
home!”–, i finalment, vam passar
hores parlant del president Tarradellas. El que Fornas sabia sobre
Tarradellas no ho sap ningú més
en aquest país. Amb ell i les seves
explicacions vaig començar a canviar la imatge que jo tenia del president. Tant de bo la biografia en

truir el nostre passat. Desenes i
desenes de documents, cartes,
cartells, publicacions, llibres. “Arxiver del catalanisme”, va definir-lo
Francesc Marco. I és literalment
cert. Però encara diria més: també
calia donar la veu a tots aquells
que la dictadura havia silenciat.
Per això, amb Rafael Tasis –un altre dels grans imprescindibles–
funda Pòrtic, l’editorial que recupera Xammar, Bladé, Passarell,
Miquel Joseph, Ametlla, Rovira i
Virgili, etc. L’editorial que va deixar
explicar-se als qui se’ls havia obligat a callar.
Va ser, finalment, diputat al
————————————————————————————————————————

Fornas és un dels homes
que durant el
franquisme sempre hi
són –en contra–, és clar
————————————————————————————————————————

Josep Fornas, en una imatge del 2014 a casa seva ■ ALBERT SALAMÉ

què estava treballant pugui publicar-se algun dia. M’havia assegurat que tenia enllestides mil pàgines i que no sabia com fer-s’ho
per escurçar-les (Editors, perseguiu-les!).
Fornas és un dels homes que
durant el franquisme sempre hi

són –en contra–, és clar. No només calia salvar els mots, també
calia salvar la memòria. Les meves
visites a l’Arxiu Tarradellas i al Parlament van acabar d’arrodonir la
figura. Els arxius que generosament Fornas ha donat a ambdues
institucions són claus per recons-

Parlament per ERC –“Només
vaig demanar una cosa al president Tarradellas: ser diputat en
la primera legislatura del nostre
Parlament recuperat. Em feia
molta il·lusió.”– Quan Catalunya
va iniciar el seu camí cap a la independència, amb Moisès Broggi,
Heribert Barrera, Agustí Bassols,
Oriol Domènech, Joan Blanc i
tants d’altres vells catalanistes,
va donar el seu ple suport a la
causa catalana per a constituir-se
en un Estat propi. Era la seva manera de continuar servint Catalunya.
Un ciutadà exemplar, un home
imprescindible del nostre país.

JxCat obté 52.000 avals
per presentar-se al 14-F
a Borràs fa gala de

transversalitat amb la
suma de Moviment
d’Esquerres a les llistes

Emili Bella
BARCELONA

En calien uns 5.600 i n’ha
obtingut més de 52.400.
Junts per Catalunya ha recollit amb escreix en una
setmana els avals necessaris per poder presentar-se,
com a formació nova, a les
pròximes eleccions, previstes per al 14 de febrer.
La candidata a la presidència de la Generalitat, Laura Borràs, confia que els
comicis no s’hagin de posposar: “Nosaltres treba-

llem amb la idea que se celebrin les eleccions el 14 de
febrer. El país necessita
les eleccions, un canvi al
govern. El govern està treballant perquè es puguin
celebrar els comicis el
14-F.”
L’exconsellera va descriure la quantitat de signatures recollides –gairebé deu vegades més del
0,1% necessari del cens
electoral de cada circumscripció– com “un preludi
del que podrà ser una gran
victòria el dia 14-F” i va recordar la seva aposta per
un executiu “independentista fort” per avançar cap
a la independència. Ho va
dir al costat de representants de Moviment d’Es-

La frase

—————————————————————————————————

“[Amb Moviment
d’Esquerres] avui
sumem per l’esquerra
perquè JxCat és un
partit progressista”
Laura Borràs

PRESIDENCIABLE DE JXCAT

L’exalcalde de Sitges, Jordi Serra, amb Laura Borràs i Josep Serra ■ JULIO DIAZ / JXCAT

querres (MES) com l’exalcalde de Sitges Jordi Serra, un dels fundadors del
PSC, que va constatar que
el partit de Salvador Illa ha
abandonat la reivindicació del dret a l’autodeterminació. MES està representat a les llistes de JxCat
amb la voluntat d’aportarhi els valors del socialisme

democràtic catalanista.
“Estem demostrant la
unitat electoral per aconseguir l’objectiu comú que
és la independència”, va
exhibir Borràs. “Avui sumem per l’esquerra perquè JxCat és un partit progressista”, va reblar. També figuren a les llistes representants de Demòcra-

tes –escissió d’Unió–, Reagrupament
–escissió
d’ERC–, Solidaritat Catalana per la Independència,
Independentistes d’Esquerres, Acció per la República o Els Verds-Alternativa Verda. “A JxCat hi
cap tothom, des de totes
les tradicions ideològiques, per això hi caben els

hereus de Josep Pallach al
costat dels de Carrasco i
Formiguera i dels de Ramon Trias Fargas”, va condensar la candidata, fent
gala de pluralitat i transversalitat. El coordinador
de MES, Josep Serra, va
advocar per la unitat de
l’independentisme davant
la repressió de l’Estat. ■
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Quim Torra, durant el seu primer judici per desobediència, el novembre del 2019 ■ ACN

Torra veu intenció
política en el seu
nou processament
a Denuncia la voluntat de la justícia de “marcar l’agenda”
a La defensa tem que el judici interfereixi en el post-14-F
Ò. Palau
BARCELONA

El president inhabilitat
Quim Torra va criticar
ahir amb duresa el “nou
pas repressiu contra la llibertat d’expressió i els
drets civils més elementals” que suposa el seu processament, dictat dilluns
per la jutgessa María Antonia Coscollola Feixa, del
jutjat d’instrucció 24 de
Barcelona, arran de la segona pancarta que reclamava la llibertat dels presos polítics i exiliats que,
abans de les eleccions espanyoles del 10-N del
2019, es va negar a retirar
del Palau de la Generalitat

tot i que li ho exigia el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya. Que ara, a
40 dies del 14-F, se’l processi demostra, per l’expresident, la “voluntat de
marcar l’agenda política i
el calendari” per part del
poder judicial, a qui acusa
d’haver-se “acostumat a
intervenir en els afers propis de la política i la participació lliure en els debats
públics”. Segons Torra, a
més, queda “força evidenciada la sintonia entre la
fiscalia i l’extrema dreta”,
que ara continua exercint
d’acusació popular a través de l’associació Impulso
Ciudadano, la que ja va fer
la denúncia perquè es reti-

rés la pancarta. Això sí, en
la interlocutòria la jutgessa s’ha negat a incoar altres diligències que l’entitat demanava sobre el cas,
com el testimoni de diversos mossos o un requeriment d’informació al cap
de gabinet de comunicació
del govern, en entendre
que “no són necessàries en
aquesta fase de la investigació” i que n’hi ha prou
amb les ja practicades per
dictar el processament.
En tot cas, després que
el citat document apunti
indicis de “contumaç rebel·lia”, Torra no s’ha estat
de refermar-s’hi: “Si això
vol dir tornar-hi un cop i
un altre plantant-se da-

Decàleg del Grup Koiné
als partits per la llengua
Redacció
BARCELONA

El Grup Koiné ha fet arribar als partits que s’anomenen independentistes
un decàleg de mesures per
a la defensa de la llengua
catalana, perquè les incloguin en els seus programes electorals i que serveixi n per revertir el que con-

sideren un “procés accelerat de substitució” i subordinació del català pel castellà. El col·lectiu demana
que les formacions es
prenguin la qüestió de la
llengua “com a qüestió
d’estat”, amb l’objectiu de
capgirar un procés que
“ens aboca a la pèrdua irreversible de la llengua
que ens defineix com a po-

ble diferenciat”.
Per això proposen que
el domini del català no sigui un mèrit sinó un requisit per treballar en l’administració; que es respectin
els drets lingüístics en
atencions mèdiques, residències i serveis pediàtrics; un nou procés de
normalització amb una
veritable immersió lin-

vant l’Estat espanyol en
defensa dels drets fonamentals dels catalans,
l’acusació és correcta”, ha
etzibat.
L’expresident
també lamentava ahir que
va rebre la notificació a la
nit, “després de la filtració
pertinent a alguns mitjans
de comunicació”, ja que a
la tarda el seu contingut ja
l’avançava l’agència Efe.
Fonts de la defensa confirmaven ahir que en els
propers dies presentaran
escrit per demanar l’arxivament de la causa, l’últim
recurs per evitar un judici
que tampoc és clar quan es
pot celebrar. El col·lapse
que acumulen els jutjats
penals de Barcelona, en
part per la Covid –sense
anar gaire lluny, n’és un
exemple el judici als síndics electorals, amb dos
ajornaments ja– fa pensar
que pot trigar encara
molts mesos a fixar-se, i
més tenint en compte que
no seria una causa prioritària, en no ser un delicte
greu ni haver-hi presó provisional. Ara bé, la defensa
no descarta que, en aquest
afany d’intervencionisme
polític, la justícia el programi poc després dels comicis per “escalfar” possibles pactes postelectorals.
Aquest és el segon procés judicial contra Torra
per desobediència, ara davant la instrucció del
TSJC de retirar la pancarta de manera permanent i
no sols en un període electoral. Segons la denúncia,
de fet, no es va retirar fins
al gener del 2020 per acció
dels Mossos. En el primer
cas, pel qual el president
va ser condemnat a 18 mesos d’inhabilitació, l’ordre
venia de la Junta Electoral
Central, i en principi només era vàlida per al període electoral previ als comicis de l’abril del 2019. ■

Dolors Sabater serà la candidata de la CUP el 14-F ■ ACN

La CUP reclama
una taula
contra la Covid
a Sabater demana

un fòrum específic en
què els partits aportin
propostes al govern

Ò.P.J.
BARCELONA

La CUP va reclamar ahir
que es creï una taula de
partits específica per poder debatre les mesures
que el govern hauria d’implementar per lluitar contra la Covid-19, que trenqui la “dinàmica d’improvisació contínua” i no quedi subjecta a la “picabaralla” entre socis de govern.
“Tenim ganes de col·labo-

Ribó ajustaria terminis
perquè els contagiats
votin per correu
Redacció

güística a les escoles; que
s’asseguri que el català sigui la llengua vehicular en
tots els cicles formatius;
impulsar que ho sigui en
les activitats esportives i
de lleure infantil; fer complir el codi de consum sobre drets lingüístics dels
consumidors; impulsar
una política coherent als
mitjans de comunicació
públics, i aconseguir la reciprocitat de les emissions
de ràdios i televisions dels
països de parla catalana i
eliminar la duplicació en
castellà en les rodes de
premsa del govern, entre
altres mesures. ■

rar a aportar solucions en
la governabilitat”, reivindicava la candidata, Dolors Sabater, que reclama
veu perquè els espais polítics que no són al govern
puguin contribuir “perquè
en la tercera onada es corregeixin els errors de les
dues anteriors” i es posi al
servei de la població. Entre
les demandes de la CUP hi
ha el garantiment de les
condicions laborals al personal que farà la vacunació, la recuperació de l’activitat ordinària als CAP,
telèfons gratuïts d’assistència o la incorporació
dels rastrejadors de Ferrovial al sistema públic. ■

BARCELONA

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha recomanat el
vot no presencial dels contagiats per la Covid-19 i els
seus contactes estrets en
els comicis del 14-F. Assessorat per una comissió
d’experts, Ribó diu que
pretendre que persones
positives i contactes surtin de casa per votar –com
preveu el protocol actual,
que hi veu un risc “poc significatiu” si es compleixen
les mesures de seguretat, i
fins i tot recomana que ho
facin de set a vuit del vespre– “és un atemptat a la
salut pública”, ja que es po-

saria en risc els membres
de les meses, el personal
electoral i els electors no
infectats, a banda que “dona un missatge molt erroni a la societat sobre la necessitat de confinar-se estrictament”. Per això demana que s’allarguin terminis per demanar el vot
per correu i “aproximar al
màxim la data límit” al
14-F. Ribó reclama que
aquest sigui “un mitjà àgil i
segur” per garantir el dret
a sufragi, i insta a augmentar la capacitat de Correus. Segons l’informe, en
la data electoral hi podria
haver més de 100.000 persones confinades, entre
contagiats i contactes. ■

