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

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.

De set en set

EDITORIAL

Eva Pomares

Amb l’Aragó o sense

Tempesta
especulativa

E

l discurs de la
guerra ho suporta
tot, però no és l’escassetat la que incendia
els preus, sinó una especulació a la qual no
es vol posar fre. L’energia que inflama
l’IPC és també una de les claus amb les
quals el Kremlin finança el conflicte, i
frena l’efecte de les sancions. Així Putin
continua venent-nos gas i petroli, amb
contractes que són els mateixos que
abans de la guerra. Entre Iberdrola, Naturgy i Endesa van guanyar 6.500 milions de benefici net l’any passat, 2.000
més que l’anterior, mentre es duplicava
el preu de la llum. Sánchez ha posat sobre la taula una xifra similar en ajuts,
malgrat un dèficit públic ara ja del
121%. Pilota endavant fins al 30 de juny.
El pla es queda curtíssim i eludeixen
canvis estructurals: com taxar amb
més impostos les grans fortunes i les
elèctriques, intervenir el mercat elèctric
amb topalls més elevats o invertir en
renovables. Socialistes i Podem intenten fer front a la pobresa amb una rebaixa de 6 euros –tres cafès amb llet–
en la factura de la llum. La despesa militar s’incrementa en milions i a cop de
xiulet de l’OTAN, sense ni necessitat de
justificar-se.
El moment remet al pla Zapatero del
2008: rotondes i discursos sobre com
n’eren d’immunes els bancs espanyols
al cataclisme. Vam acabar abocant-los
60.000 milions en ajuts, que no han
tornat. La tempesta de la recessió aixeca el cap per l’horitzó. L’alternativa no
és alternativa, sinó aprofundir en el saqueig: el PP i la seva proposta fiscal
perquè els qui més tenen guanyin més.
Les dretes i els oligopolis corren a arrabassar el que els deixen les esquerres a
La Moncloa. Quasi tot.

La candidatura catalana per als
Jocs Olímpics d’hivern és una
vella iniciativa sorgida del país a rebuf
de l’èxit de Barcelona 92, per aprofitar
la marca de la capital catalana i el cartell esportiu i organitzatiu de Catalunya per donar impuls al Pirineu com a
nucli d’esports de neu i gel, i propiciar
un cert reequilibri del país aprofitant
l’altaveu i la inversió associada a esdeveniments internacionals d’aquesta
magnitud. La candidatura PirineusBarcelona 2030 té sentit des
d’aquests paràmetres; és això el que
s’haurà de valorar i contrastar amb els
que no ho veuen així en el referèndum
que es faci a les comarques afectades,
i és aquest el projecte per al país que
les institucions han de consensuar,
promoure i, si convé, defensar de les

traves que està trobant pel camí, fonamentalment des del govern de
l’Aragó. L’aspiració olímpica del Pirineu aragonès també és antiga, però
mai ha seduït el COI, ni ha tingut prou
suport del COE ni del govern espanyol.
A partir d’aquí, es pot arribar a entendre –no pas compartir– el sentiment de rebuig el govern aragonès
cap a la candidatura catalana, i s’entén també l’intent del govern espanyol
i del COE per forçar una candidatura
compartida entre Catalunya i l’Aragó,
perquè encaixaria en l’agenda de “retrobament” amb Catalunya de Pedro
Sánchez, li permetria vendre una candidatura ‘plenament espanyola’ i satisfaria les aspiracions d’un dels seus
barons territorials al PSOE com és Ja-
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vier Lambán. El que no s’entén, ni és
acceptable, és l’actitud i el to reiteradament hostils del president aragonès respecte a la part catalana, ni la
seva exigència d’absorbir el 50% de la
candidatura o un repartiment a la carta de l’esdeveniment, fins al punt de
boicotejar l’acord tècnic tancat
aquesta setmana pels equips dels dos
governs i el COE. No té sentit que el
PSC s’entesti a demanar “diàleg” a totes les parts quan qui el dinamita és
un company de partit. I si el PSOE no
es veu amb cor de fer-lo entrar en raó,
potser és que ha arribat el moment
que el govern espanyol i el COE descartin la pretensió d’una candidatura
conjunta i donin suport a qui realment
està fent per acollir els Jocs d’hivern
del 2030.

La frase del dia

La foto

Josep
Piqué
EXMINISTRE ESPANYOL D’AFERS
ESTRANGERS

“Els europeus ens hem
adonat que necessitem
més que mai els Estats
Units”
Convivència a l’espai. La càpsula Soyuz MS-19 ha aterrat i n’han baixat el nord-americà Mark
Vande Hei (esquerra) i els russos Anton Xkaplerov (dreta) i Piotr Dubrov ■ EFE / ROSCOSMOS

Keep calm

S

e’n sortirà o no –si va fent emprenyar el COE, potser serà que
no–, però el president aragonès
Javier Lambán està convençut que té
una missió i que l’ha d’executar sigui
com sigui. La missió és fotre els catalans, perquè poder presentar botins de
conquesta encara dona vots i reeleccions. No va parar fins que va trobar
un jutge comprensiu que enviés la
Guàrdia Civil a requisar les obres d’art
de Sixena, que si encara existien era
per la protecció que no li van donar en
el seu lloc d’origen. Però aquell festival
del despropòsit era peccata minuta al
costat de la seva nova obsessió: fer
descarrilar la candidatura olímpica Pi-

Lambán, el
cavall de
Troia
Toni
Romero

rineus-Barcelona 2030. No ha trobat
manera millor que apropiar-se d’un
projecte en què no hi havia tingut res
a dir fins que s’ha adonat que podia tenir recorregut. Com si amb tot el rebombori de la consulta i l’oposició a
Catalunya –que s’haurà de comptar a
les urnes– no n’hi hagués prou, ara
sorgeix el populista de torn que primer reclama una part del rostit sense
haver omplert la cassola i quan és hora de dinar diu que no s’hi conforma, a
seure a taula, que ell ja repartirà els
talls, que com que és del morro fi es
queda el brasó per a ell i la carcanada i
els menuts, per als altres.
A Lambán li és igual que la coordi-

nadora de la candidatura sigui Mònica
Bosch, o que a l’Aragó s’hi fes el cúrling o el descens, o tenir la clausura a
casa seva. Tot són pretextos per poder
dir a la parròquia que els catalans s’ho
queden tot i recollir els grapats de vots
que fan la diferència entre una revàlida còmoda i un pacte complex.
Misèria material, perquè si naufraga el projecte olímpic l’Aragó no arreplegarà ni les molles. I misèria moral,
perquè és tan de soques calar foc a cal
veí sabent que casa teva s’omplirà de
fum com fer la guitza al teu fill anant
al jutjat perquè a l’escola no li ensenyin una llengua que li podria obrir
portes en el futur. Que també passa.
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Aragonès descarta
moure’s de l’acord
ja assolit pels Jocs
a Lambán es referma en el rebuig, i diu ara que vol proves
d’esquí alpí a El COE indica que l’aragonès ho havia avalat
Ò. Palau

El president Pere Aragonès
es va refermar ahir en
l’acord tècnic tancat sobre
la candidatura als Jocs d’hivern del 2030 amb els governs espanyol i aragonès
que el Comitè Olímpic Espanyol (COE) va confirmar
dilluns per carta, i va descartar reobrir-lo, com exigeix ara el seu homòleg de
l’Aragó, Javier Lambán.
“No preveiem una opció
que no sigui l’acord a què
vam arribar fa una setmana; quan s’arriba a un acord
és per mantenir-lo”, etzibava en un acte a la Creu Roja
de Barcelona. El president
apel·lava que sigui el COE
qui expliqui ara “com haurà de continuar” el projecte
després de l’atzagaiada de
Lambán. A diferència del
COE, amb qui és “permanent” el contacte, Aragonès no ha tingut “cap comunicació” amb el govern
veí aquests dies, però va fer
una crida a “no incrementar la discussió” i a “posarhi solucions”. El president
no va concretar encara
l’àmbit territorial de la consulta que convocarà al Pirineu, que figurarà en un decret que signarà “en els propers dies”.
Entretant, Lambán va
afegir noves demandes al
seu rebuig i va instar que les
proves d’esquí alpí es disputin al seu territori i no a la
Molina-Masella, tal com fixa l’acord tècnic. “Les estacions aragoneses reuneixen els mateixos requisits
que les catalanes per fer la
prova reina que és l’esquí alpí; situar-lo a Catalunya no
és cap decisió tècnica, és
política”, insistia, queixant-se que només una estació seva, Candanchú, rebria competicions.
Fonts del COE citades
per TV3 van indicar que el
mateix Lambán havia donat el vistiplau a l’entesa, i
exhibien la seva incredulitat per la situació. ■
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BARCELONA

Aragonès, durant la visita, ahir, a la seu central de la Creu Roja a Catalunya ■ ACN
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Les petjades del besavi

MEMÒRIA · La ciutat de Vic s’uneix al projecte Stolpersteine per recordar una desena de veïns deportats i assassinats durant
l’holocaust TESTIMONI · El besnet d’un dels homenatjats reconstrueix el camí a l’exili i la deportació al camp de Mauthausen
Elena Ferran
VIC

L

es Stolpersteine –mot alemany que significa pedra que fa
ensopegar– són unes petites
llambordes cobertes amb
una fulla de llautó amb les dades
gravades de cada persona deportada als camps de concentració nazis.
Cada llamborda és única i convida
els vianants a fer una breu aturada
per llegir el nom inscrit i les dades
rellevants dels qui van ser assassinats als camps d’extermini. En un
emotiu acte d’homenatge, amb la
presència dels familiars i les autoritats, ahir es col·locaven a l’entrada
de l’estació de Vic una desena de
llambordes en memòria dels deportats, sis dels quals van ser víctimes
de l’holocaust. Una informació detallada que, com reconeixia a l’acte
el director del Memorial Democràtic, Vicenç Villatoro, retornava la
dignitat a les persones que passaven a ser un simple número quan
entraven als camps.
Un dels vigatans recordats era
Felicià Tono Bassas, que després de
la guerra civil espanyola fugia de
Vic deixant la dona i tres fills per
marxar cap a la Jonquera per passar a França. “A casa no era tabú
parlar-ne, en sentia campanes, però ningú sabia gaire la seva història”, explica Adrià Casas, el besnet
que ha reconstruït el camí “sense
retorn” d’un exiliat que va acabar
deportat a Mauthausen-Gusen.
“Només sabíem que havia mort allà
i poc més”, explica aquest jove que
va decidir “tancar el dol de la família” quan van anar a visitar els
camps d’extermini on sabien que
l’havien assassinat. El més anecdòtic per a ell va ser quan va tenir ac-

La interpretació d’‘El cant dels ocells’, un cop instal·lades les llambordes a l’entrada de l’estació de Vic en memòria de les víctimes del nazisme ■ J.C.

cés a la partida de defunció on es fa
constar una parada cardíaca com
tots els qui, com ell, van morir extenuats construint el camp de Gusen.
—————————————————————————————————————————————

“A casa no era tabú
parlar-ne, en sentia
campanes, però ningú
sabia gaire la seva història”
—————————————————————————————————————————————

L’Adrià assegura que el més complicat del treball de recerca de batxillerat ha estat aconseguir fonts
oficials espanyoles, de les quals només va poder saber per on hauria
sortit en el moment d’exiliar-se. A

França el besavi va viure a Sant Cebrià de Rosselló, i estava en una
companyia de treballadors estrangera fins que les tropes alemanyes
el van empresonar abans de ser deportat als camps on va morir deu
mesos després. Reconstruir el passat ha estat un “trencaclosques”,
però li ha permès “seguir les petjades” pels mateixos escenaris, per
gravar-los i fer-ne el seu propi documental que acompanya el treball.
“No he pogut aconseguir cap fotografia”, lamenta, després d’una àmplia recerca que el satisfà com a homenatge al seu avi Àngel, que de
tan petit que era només recordava
del pare que el pujava a collibè.

La vegueria del Penedès
comença a caminar
C. Morell / Taempus
SANT SADURNÍ D’ANOIA

El govern de la Generalitat
va presentar ahir el projecte de desplegament dels
serveis territorials a la vegueria del Penedès. La previsió és desplegar els serveis d’Educació (Vilanova
i la Geltrú), Serveis Socials (el Vendrell), Acció

Climàtica (Vilafranca del
Penedès) i Territori i Polítiques Digitals (Igualada)
durant el 2022, i els d’Empresa i Treball, Economia,
Cultura i Salut durant el
2023.
El projecte el van presentar el vicepresident i
conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi
Puigneró, i la consellera de

la Presidència, Laura Vilagrà, acompanyats del delegat de la Generalitat a la
vegueria del Penedès, l’alcalde de Sant Martí de
Tous, David Alquézar.
L’objectiu final és garantir el context per activar polítiques de proximitat, segons va explicar Alquézar durant la presentació. Per fer-ho cada un

dels serveis territorials
que es despleguin treballaran en la mateixa línia que
cada una de les conselleries i serà el programa
d’actuació de cada conselleria el que definirà les accions d’aquests serveis al
territori.
Amb aquest desplegament, en dues fases, la vegueria del Penedès començarà a cobrar forma
després de més de disset
anys de reivindicació per
part de la ciutadania de les
quatre comarques incloses en aquest àmbit (Garraf, Alt i Baix Penedès i
Anoia).

Exposicions. Les
activitats de memòria democràtica a Vic
s’amplien amb les
exposicions ‘La veu
de l’infern nazi’i
‘Camps: Camins de
pau’, fins al 7 d’abril.
‘Mauthausen. Les
restes d’un genocidi’,
de Víctor Castelo, es
podrà visitar fins a
l’11 de maig.

L’alcaldessa de Vic, Anna Erra,
destacava l’acte de responsabilitat i
respecte cap a les famílies, però
també la tasca de sensibilització
que s’ha dut a terme entre els més
de 300 escolars de secundària que
han aprofundit en la història per
adonar-se d’on poden arribar determinades ideologies d’extrema dreta. La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, va defensar que cal continuar lluitant contra qualsevol manifestació feixista, i per això és important continuar fent actes com el
d’ahir arreu de Catalunya. Els familiars van poder dipositar roses blanques damunt les llambordes en record dels deportats. ■

Els alcaldes de les comarques de la vegueria amb el delegat
del Penedès, David Alquézar, ahir a Sant Sadurní ■ ACN

