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La nova
masculinitat
Proliferen els espais que
Entrevista Mirta Lojo
del grup de treball Educació
ajuden a construir una nova Coord.
Feminista de Rosa Sensat
manera de ser home, com
“Les aules són una
a pas previ i motor de la
oportunitat d’or”
transformació social

El Barça de
Xavi lliga la
segona plaça
de la lliga a
Getafe (0-0)
Els blaugrana atrapen
l’últim objectiu de la
temporada en un
partit raquític

El femení
completa la
lliga perfecta
i ja enfoca la
Champions

Milers de persones marxant per Puigcerdà reclamant al Govern que no presenti candidatura a los Jocs d’Hivern de 2030 ■ EFE

El no als JJOO ensenya múscul
Gran manifestació a Puigcerdà per posar rumb al referèndum
NACIONAL. Plana 8

Deu morts
i tres ferits
a trets en un
atac racista
als EUA
Plana 18
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PUNT DE VISTA
De set en set
Eva Vàzquez

Legislar els
símbols

A

cabo d’establir
contacte visual
amb una fregidora
d’aire. No hi ha hagut
enamorament, només
una maniobra d’aproximació per esbrinar què deu ser això
de ficar unes patates tallades dins un
calaix i que les treguis rosses i cruixents prement un botó. La propaganda
assegura que ara podràs “fregir sense
sentir-te culpable”, i m’agafa un amor
sobtat per aquella cosa llardosa i una
mica primitiva de sentir com espetegava l’oli roent; guarda el record de la gana festiva dels dissabtes, quan la mare
anava a la perruqueria i m’encarregava
de fer el dinar per als germans. Mai no
vam sentir cap culpa per aquelles patates cuites amb la paella de tota la vida. De quin remordiment vol protegirnos, aquesta fregidora amb onze programes, que no esquitxa, no fumeja i
“és tan fàcil de netejar després perquè
genera molt poca brutícia al principi”?
A vegades no saps si els objectes el
que fan és expedir-te un certificat de
bona conducta. Els joguets també estan en procés de purificació amb la
normativa que, a partir de Nadal, en regularà la publicitat perquè deixin d’inculcar estereotips sexistes. Quedarà
prohibida la identificació del color rosa
per a les nenes i del blau per als nens, i
l’associació de la cura i la bellesa amb
el destí d’elles, i de les habilitats constructives i la força amb les aspiracions
d’ells. Mentre legislem els símbols, la
realitat segueix el seu curs: les nenes
jugaran amb nines blaves però heretaran la cuina de la mare, encara que sigui amb la fregidora que les allibera de
culpa, i es miraran desconcertades les
ungles pintades de rosa del pare, escarxofat com sempre al sofà.
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EDITORIAL

El debat dels Jocs Olímpics
La possibilitat que el Pirineu
sigui la seu dels Jocs Olímpics
d’hivern el 2030 ha generat un intens
debat a Catalunya entre els seus partidaris i els seus detractors. Puigcerdà va ser escenari ahir d’una marxa
convocada per Stop JJOO per manifestar-s’hi en contra, de la mateixa
manera que dies enrere van ser el
sector empresarial del Pirineu, Aran,
Lleida i Girona, i el sector esportiu (federacions i esportistes) els que s’han
situat clarament a favor d’aquest projecte que pilota el govern de la Generalitat. Uns hi veuen una irresponsabilitat en el context de l’emergència
climàtica que tampoc aporta infraestructures i serveis de valor a les comarques del Pirineu; d’altres hi veuen
un trampolí per impulsar els esports

d’hivern, promoure els Pirineus i el turisme desestacionalitzat, diversificar
i dinamitzar l’economia de la zona i invertir en una millora de les comunicacions i la connectivitat. Totes les posicions són legítimes i és bo que s’expressin, de la mateixa manera que cal
exigir al govern, més enllà de la seva
posició, que expliqui amb detall el
projecte, les implicacions, els beneficis i els inconvenients, perquè aquesta informació importa a tots els ciutadans del país, i molt especialment als
de l’Alt Pirineu i l’Aran, que tindran capacitat de decisió en la consulta doble del 24 de juliol. El que és innegable, i és un avenç objectiu, és que a
l’hora de dissenyar i promoure l’organització d’un esdeveniment d’aquestes característiques i dimensions els

criteris mediambiental i de sostenibilitat hagin guanyat un protagonisme
tant o més decisiu que el criteri de capacitat, oportunitat i benefici econòmic, que abans eren del tot determinants.
Si alguna cosa desvirtua aquest
procés de decisió i llançament de la
candidatura olímpica és, una vegada
més, la politització que se n’està fent,
en aquesta ocasió des del govern
d’Aragó. En aquest sentit, és urgent
que tant el govern espanyol com el
COE resolguin les seves contradiccions amb el president aragonès i
aclareixin definitivament el seu suport a la candidatura conjunta pactada o bé a una candidatura catalana
en solitari.

La frase del dia

La foto

Bernat
Lavaquiol
PORTAVEU DE LA PLATAFORMA
STOP JJOO

Chanel i Ucraïna encenen Eurovisió. L’artista catalana d’origen cubà va emocionar els seus veïns
d’Olesa amb el tercer lloc en un festival marcat per la guerra d’Ucraïna i pel vot popular dels europeus,
que va premiar massivament i va donar la victòria als representants ucraïnesos. ■ EFE

“Avui hem desbordat la
Cerdanya i el 24 de juliol,
si Pere Aragonès no retira
la candidatura, també
desbordarem les urnes”

Keep calm

M

olts canvis anunciats per la
conselleria d’Educació per al
curs vinent em semblen una
rendició i d’altres, una frivolitat. Però
hi ha un canvi concret que sí que m’ha
semblat molt positiu: amb la reforma
del batxillerat, es desenvoluparà una
assignatura optativa de creació literària. Ja era hora. En el món anglosaxó
la creació literària és dins dels estudis
reglats. A la universitat tenen graus
que han format els escriptors i guionistes que omplen d’històries les nostres vides. En canvi, aquí, el fet d’escriure és vist com un talent innat, el
qual es té o no es té sense possibilitat
d’aprendre’l amb rigor: l’únic que s’hi

Un Nobel
en català

David
Marín

pot fer és ensenyar a no fer faltes d’ortografia i a memoritzar obres i autors
de la nostra tradició. Després, si algú
té un do especial, ja es tancarà a casa
a crear històries o poemes del no res,
en una mena d’acte esotèric i inexplicable que ningú supervisarà ni acompanyarà. A vegades es compara amb el
futbol: “No es pot ensenyar a ser un
Messi”, diuen els apologetes del talent.
D’acord, però a Messi bé que l’entrenen cada dia des de petit, i li ensenyen
tècniques i estratègies sense les quals
seria un paquet –àgil i ràpid, això sí–
que es mouria pel camp sense rumb.
Amb la música i les arts plàstiques sí
que hi ha hagut una visió més lúcida.

Des de primària, l’escola posa als llavis
dels nostres fills una flauta dolça perquè aprenguin a tocar algunes notes i
puguin interpretar una cançó senzilla.
L’objectiu és desenvolupar una mínima
sensibilitat musical i que aprenguin els
rudiments d’un llenguatge que els
acompanyarà tota la vida. I descobrir
talents i vocacions. El mateix amb el dibuix. Per què no es fa amb la creació literària? Si volem tenir un dia un Nobel
en català, o més Alcarràs guanyant a
Berlín, o almenys una ciutadania amb
una formació sensible i crítica sobre
les ficcions que llegiran o veuran al
llarg de la vida, posem-nos-hi des del
principi.
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nar suport a la plataforma
Stop JJOO, estem en contra dels Jocs perquè creiem que no són sostenibles, però també perquè
suposen continuar amb
un antic model molt passat. Hi ha una part important d’ERC que els qüestiona, quan parles amb les bases t’adones que no hi ha
una opinió unànime, som
aquí en representació de
tota aquesta gent”, va defensar Wagensberg a El
Punt Avui.

La plaça del Call de Puigcerdà es va omplir ahir contra els Jocs d’hivern ■ ACN

Demostració de força contra
els Jocs d’hivern a Puigcerdà

a Milers de persones “desborden” la capital de la Cerdanya per exigir a la Generalitat que desisteixi de
presentar candidatura olímpica a Diputats de la CUP, els comuns i ERC es manifesten en defensa del Pirineu
Emili Bella
PUIGCERDÀ

“És la manifestació més
grossa que s’ha fet en la
història del Pirineu.” Puigcerdà va mostrar ahir
múscul contra els Jocs
Olímpics d’hivern en una
protesta multitudinària
que va congregar unes
5.000 persones, segons
l’organització, Stop JJOO,
una xifra que la policia local va rebaixar a 2.000.
Quan falten poc més de
dos mesos per a les consultes sobre els Jocs convocades pel govern, en la data
del 24 de juliol, en ple estiu,
i a cinc dies perquè acabi el
termini imposat pel Comitè Olímpic Espanyol perquè Catalunya i Aragó es
posin d’acord per la candidatura, els contraris a l’esdeveniment esportiu van
exigir al president de la Generalitat, Pere Aragonès,

que desisteixi de presentar-la. “Exigim al president Aragonès que no s’arribi al referèndum, que es
retiri la candidatura i que
es plantegi un model diferent per al Pirineu. La pregunta és: el govern de la
Generalitat acatarà el resultat de les urnes quan
surti el no i es posarà a fer
una planificació econòmica per al Pirineu?”, es va
qüestionar un dels portaveus de la plataforma Stop
JJOO, Bernat Lavaquiol.
Conscients que difícilment es desconvocaran les
consultes, la plataforma va
instar els veïns del Pirineu
a acudir a les urnes per dir
no als Jocs. “Avui hem desbordat la Cerdanya, i el 24
de juliol, si després de la demostració de força d’avui,
Pere Aragonès no ha tingut la decència de retirar la
candidatura, doncs també
desbordarem les urnes”,

Les frases
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“El govern acatarà el
resultat de les urnes
quan surti el no i es
posarà a fer una
planificació per
al Pirineu?”

“Els Jocs formen
part d’aquest pacte
d’estabilitat que s’està
intentant tancar
de retorn a
l’autonomisme”

“Una part important
d’ERC qüestiona els
Jocs, quan parles amb
les bases t’adones que
no hi ha una opinió
unànime”

Bernat Lavaquiol

Elisenda Paluzie

Rubèn Wagensberg

va avançar Lavaquiol.
Diputats de la CUP,
d’En Comú Podem i també
d’ERC van secundar la
protesta, juntament amb
l’ANC. La cupaire Dolors
Sabater va instar el president Aragonès a “retirar
de manera immediata
aquest disbarat, insostenible climàticament i políticament per a un partit que
es fa dir d’esquerres, independentista i ecologista”.
L’exalcaldessa de Badalona va reclamar també a

l’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, que trenqui el
seu silenci i posi l’Ajuntament en l’oposició al projecte: “És l’hora de prendre
partit.” Aquesta crida va
ser ràpidament resposta
per la cap de files dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, també present
a la manifestació: “L’alcaldessa està mantenint el
seu rol institucional; nosaltres som aquí com a comuns i Podem. Jo soc coordinadora de Catalunya en

Comú i presidenta d’En
Comú Podem i, per tant,
nosaltres hi som.”
El president Aragonès
va rebre una forta xiulada
quan van esmentar el seu
nom als parlaments finals
a la plaça del Call. Darrere
de la pancarta Per un Pirineu viu, aturem els Jocs
Olímpics es van poder veure també els diputats
d’ERC Jenn Díaz i Rubèn
Wagensberg,
secretari
quart de la mesa del Parlament. “Hem vingut a do-

PORTAVEU DE STOP JOCS OLÍMPICS

PRESIDENTA DE L’ANC

DIPUTAT D’ERC

Retorn a l’autonomisme
A una setmana de passar
el testimoni de la presidència de l’ANC, Elisenda
Paluzie va denunciar que
el projecte dels Jocs “forma part d’aquest pacte
d’estabilitat que s’està intentant tancar de retorn a
l’autonomisme” en un
context de repressió. L’entitat es va abocar en l’organització de la manifestació amb voluntaris i una
desena d’autocars. Entre
els assistents hi havia el
membre més votat del nou
secretariat de l’ANC, Jordi
Pesarrodona, rebent felicitacions pel resultat, conegut el dia anterior. “Uns
Jocs Olímpics fets amb
l’Estat espanyol són un retrocés, hi ha moltes altres
maneres de reactivar el Pirineu”, va assegurar.
“Especuladors de la
neu, respecteu el Pirineu”
o “Trenta dies de festa,
trenta anys de misèria”
eren algunes de les proclames. Un grup de noies disfressades amb pell de xai
sostenia una pancarta que
deia: “On aneu, si no hi ha
neu”. La Carme, veïna de
les Corts, brandava un
dels múltiples cartells
amb el lema “No als Jocs
espanyols”, que a sota havien esmenat amb bolígraf
per afegir-hi “ni catalans”.
“Diem no als Jocs espanyols perquè si volem ser
independents no té sentit
que ens ajuntem amb Aragó o amb Espanya. I per
una altra banda, tampoc
els volem aquí perquè és
una inversió sense visió de
futur”, argumentava.
En Marc, de Berga, amb
la criatura a collibè, criticava que el model que s’està proposant, al seu parer,
hipoteca el territori per a
les pròximes dècades: “El
que fa falta no és aquest
model especulatiu en el
qual tots els beneficis acaben recaient en les grans
empreses i multinacionals
i al territori pugen els lloguers i hi ha una feina molt
precària.” ■

