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aprovar tan ràpid que ha frustrat
una reunió del grup de JxCat al
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n una setmana
Manuel Valls, Toni

Roldan i Javier Nart
han deixat Ciutadans
en major o menor me-
sura, perquè un no hi

va ser mai del tot, l’altre sí que se’n va
de veritat i el tercer fa un sí, però no.
Però sí que hi ha una cosa que els
uneix i és la seva sorpresa pels pactes
amb Vox. Doncs home, a mi el que em
sorprèn és que hagin trigat tant a veu-
re de veritat què és Ciutadans: pura-
ment i simplement una versió radical
del PP. És el problema d’haver-se cre-
gut que Ciutadans és un partit liberal,
aquell partit frontissa que tants han
aspirat que existís a Espanya. Si no va
funcionar un experiment amb polítics
i intel·lectuals de nivell indiscutible
com Miquel Roca i Antonio Garrigues
Walker, com volien que funcionés
amb Albert Rivera? A Espanya li ani-
ria bé un partit liberal de debò, que
trenqués l’etern enfrontament entre
blaus i vermells. Aquest paper l’han
acabat jugant històricament els na-
cionalistes catalans i bascos i això ha

anat bé per reflectir la realitat com-
posta de l’Estat, però continua dient
poc d’una societat incapaç de donar
cabuda a un partit que defensi la lli-
bertat individual i econòmica. En fi,
cadascú estarà més o menys d’acord
amb aquesta apreciació, però el que
és indiscutible és que Ciutadans no
és aquest actor. Ciutadans, senyors
de la política i els mitjans de Madrid,
va néixer al restaurant Taxidermista
de la plaça Reial com a esmena a la
totalitat del catalanisme, començant
per la immersió lingüística, que mai
havia generat cap mena de problema.
I sempre ha estat això. El partit del
no. El partit d’anar a la contra. Ciuta-
dans neix d’uns autoproclamats “in-
tel·lectuals” de l’òrbita del PSC a qui
Pasqual Maragall els semblava un pe-
rillós nacionalista, però que més aviat
han confós un pretès cosmopolitis-
me amb l’autoodi que pateixen. I d’ai-
xò, no en pot néixer cap proposta
constructiva. Fins al punt que quan,
com a vot reactiu, han guanyat les
eleccions a Catalunya, no han sabut
què fer amb aquest regal i, com a les
pelis d’espies, s’han començat a au-
todestruir en tres, dos, un...

E

Keep calm
Tian Riba

L’invent del
Taxidermista

Cs va néixer com a esmena a
la totalitat i no en pot néixer
cap proposta constructiva

os articles recents meus, el que
es titulava Ho tornarem a fer i
el de diumenge en forma de

carta al president Torra, han estat ce-
lebrats pels que són contraris a la in-
dependència i als independentistes.
Troben que és motiu d’alegria que un
“separatista de naixement” com jo
projecti crítiques en aquest diari a
com es van conduir les coses entre els
mesos de setembre i octubre de 2017.
Potser es pensen que he canviat de
conviccions. Això em passa per ser
més sever amb “els meus” que, apa-
rentment, amb “els altres”. Feia igual
quan era un pare jove amb fills petits.
Sempre els tocava el rebre a ells. Què
havia de fer? Corregir els fills del veí?
Feliçment, en David Marín, periodista
brillant d’aquesta casa i amic, ha dit la
paraula justa. Miquel Iceta, que fins
ara no s’havia mostrat sensible a cap
escrit meu, m’havia repiulat al Twitter
el primer article. Repiular no sempre
és senyal d’acord, però ja es veu que
en aquesta ocasió obeïa a una satisfac-
ció del cap del PSC. En David Marín li
va contestar: “I els autoanomenats
constitucionalistes també diuen que

D

ho tornaran a fer, bloquejant durant
anys la voluntat pacífica d’una part
important de la societat catalana. Es-
taria bé que es moguessin i s’obrissin a
una solució democràtica. L’immobilis-
me és molt irresponsable.” Què més es
pot afegir? El comentari d’en David va
ser ràpidament repiulat per indepen-
dentistes que havien callat davant els
meus dos articles o els havien rebut
malament. No Iceta i els seus, és clar.
El Twitter és la vida mateixa, que no
el tanquin que ens perdríem matisos
de l’ànima humana i del zoon politi-
kon, l’animal polític de què ja parlava
Aristòtil.

Pedro Sánchez es troba en dificul-
tats per formar un govern estable. Su-
plica la col·laboració de Ciutadans, el
partit nascut per ser anticatalanista,
el partit, amb el PP i altres, del “ho
tornarem a fer” en la versió apuntada
per David Marín: porres, detencions,
judicis i 155 perpetu. En canvi, Sán-
chez rebutja el suport d’ERC, que li
ofereix “la voluntat pacífica de parlar”
i l’“obertura a una solució democràti-
ca”. Una crida que també se sent a
Barcelona i a Waterloo. També ho tor-
naria a fer, Sánchez? Iceta ens en po-
dria dir alguna cosa. Estem ben posats
i ben sols si només podem dipositar es-
perances en un únic partit espanyol, el
PSOE, i aquest encara fa el sord. Com
volen que ens resignem si “bloquegen
la voluntat pacífica d’una part impor-
tant de la societat catalana”?

Llegeixin-me bé: si Espanya segueix
en l’“immobilisme irresponsable”, si
no ofereix alternatives, si els fills dels
altres no es volen corregir, ho torna-
rem a fer. Només que la pròxima vega-
da ho farem bé, i no el desastre d’ara,
perquè, com que així no es pot viure,
haurem sumat moltes més voluntats.

“Els partits
“constitucionalistes”
també diuen que ho
tornaran a fer

Vuits i nous

Reincidir
Manuel Cuyàs
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a millor defensa, l’atac. Aquesta
és l’estratègia que va posar en
marxa diumenge la formació

d’Albert Rivera després del ridícul
d’aquests darrers dies. Ciutadans pac-
ta amb Vox a Madrid, a Múrcia, a Cas-
tella i Lleó o a Palència, i, si això ja no
és prou ridícul (després de parlar de
cordons sanitaris amb la ultradreta),
va i el gran Rivera diu que el president
francès, Emmanuel Macron, l’ha felici-
tat per aquests acords. I com que ja sa-
ben vostès que primer s’atrapa un
mentider que un coix, no passen ni
vint-i-quatre hores i el mateix Macron
el desmenteix públicament. Quin ridí-
cul! No saben com refer-se’n i, mentre
Rivera calla, aquest cap de setmana la
seva número dos, Inés Arrimadas, ho
intenta arreglar. Quan en una entrevis-
ta a la Sexta li retreuen que estiguin
negociant amb Vox, la mai prou ben
valorada excap de l’oposició al Parla-
ment de Catalunya respon: “Vam dir

L “Al líder de
Ciutadans se li
esquerda el partit
i ell encara dona
lliçons?

que no ens asseuríem a negociar amb
Vox, però a parlar sí.” Ha, ha, ha. I
ahir, va i tenen un 3x1, tres dimissions
en un dia. Vázquez, Nart i Roldán.
Tres, senyors meus, tres. I Rivera, ca-
llat. No tenen vergonya. O sí. Potser
per això, perquè deuen estar passant
vergonya, ara han estrenat aquesta
campanya contra el PSOE. Los 100
pactos de la infamia, en diuen. I és una
llista dels pactes infames que, segons
ells, està fent el PSOE arreu d’Espa-

nya. Són molt bons, aquests de Ciuta-
dans. A la llista dels 100 pactos de la
infamia, assenyalen totes les forma-
cions amb qui, segons ells, els socialis-
tes no haurien de pactar: ERC, JxCat,
CUP, PNB, EH Bildu, BNG, En Marea,
Compromís, Més per Mallorca i Geroa
Bai. Caram. Es veu que Rivera pot pac-
tar amb Vox i el PP, però que el PSOE
no ho pot fer amb cap de tots aquests.
Amb cap partit nacionalista, cap ni un!
Ha, ha, ha! Rivera encara no ha paït els
seus resultats electorals, pacta amb la
ultradreta, menteix, i dona lliçons?
Què pretén, desviar l’atenció perquè
ens mirem els altres i no a ell? La llista
de pactes postelectorals contra natura
a Catalunya i a Espanya és llarga, abra-
ça tot l’arc parlamentari i probable-
ment a alguns els passarà factura. Però
els seus, senyor Rivera, són de traca i
mocador. I l’estratègia de tirar pilotes
fora, de pati de col·legi. És per això, que
no dius ni piu?

On ets, Rivera?
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Lluny d’aturar-se i rebaixar la
pressió, els Estats Units con-

tinuen l’escalada de tensió oberta
amb l’Iran, iniciada després que els
nord-americans sortissin, aviat farà
un any, del laboriós acord nuclear
assolit entre el país asiàtic, l’admi-
nistració Obama, les principals po-
tències europees i Rússia. Des de
llavors, la pressió nord-americana
ha estat fortíssima, amb sancions
econòmiques que ofeguen l’estat
dels aiatol·làs i sense que la resta de
signants hagin pogut, o almenys així
ho sembla, fer gaire res per aturar
una escalada d’acusacions mútues
entre iranians i nord-americanes
que la setmana passada va estar a
punt d’acabar en una guerra.

Però el fet que el president Trump
aturés el bombardeig de posicions
militars iranianes en l’últim minut,
al·legant que el nombre de víctimes
mortals per part iraniana hauria es-
tat desproporcionat, no ha compor-
tat, com ja es va veure ahir amb
l’anunci de noves i dures sancions,
que l’administració republicana tin-
gui la intenció de deixar de pressio-
nar i, el que és més greu, de voler ne-
gociar res. Les pressions dels acèr-
rims enemics de l’Iran a la zona, Is-
rael i l’Aràbia Saudita, on ahir Trump
va enviar dos dels seus falcons més
partidaris de la guerra, sembla que
són massa fortes per intentar bus-
car una sortida negociada.

La situació es pot agreujar encara
més aquesta setmana, quan l’Iran
superarà els límits marcats en
l’acord sobre la seva producció
d’urani enriquit i, segurament, tam-
bé sortirà de l’històric acord. Urgeix,
doncs, que els altres signants de
l’entesa nuclear es plantin i facin
seure a la taula de negociacions les
dues parts, malauradament domi-
nades pels partidaris d’un enfronta-
ment que l’Orient Mitjà i el món no
es poden permetre.

Rebaixar la
tensió entre
els EUA i l’Iran

EDITORIAL

Les cares de la notícia

L’àmplia victòria del socialdemòcrata Ekrem Ima-
moglu en la repetició de les eleccions municipals
a Istanbul, diumenge passat, fa trontollar el fins
ara totpoderós Partit de la Justícia i el Desenvolu-
pament del president Erdogan. Per a molts turcs
Imamoglu representa ara l’esperança de canvi.

ESCRIPTOR I PERIODISTA

Esperança de canvi

L’escriptor i periodista bisbalenc Xevi Sala, direc-
tor adjunt d’aquest diari, publica la seva cinquena
novel·la, No tornaran vius, la primera obra de fic-
ció inspirada per l’amenaça del terrorisme isla-
mista a Catalunya, on ha sumat la seva vocació de
narrador i la d’observador atent de la realitat.

-+=

-+=

El risc de girar a la dreta
Albert Rivera

Una ficció molt realista
Xevi Sala

-+=

Ekrem Imamoglu

El gir a la dreta i els pactes amb la formació ultra-
dretana Vox estan passant factura al partit d’Al-
bert Rivera. Així ho demostren les desercions d’al-
guns dels seus membres més crítics amb la deri-
va de Ciutadans, entre ells el diputat i portaveu
econòmic Toni Roldán i l’eurodiputat Javier Nart.

PRESIDENT DE CIUTADANS

ALCALDE D’ISTANBUL

De reüll
Eva Garcia Pagán

Per una
renda digna

a limitació i infradotació dels nostres recursos
econòmics és reconeguda i destacada quan

s’analitzen aspectes com el de la renda bàsica universal
de Catalunya, una prestació dissenyada per substituir
tota la resta i que vol reduir les desigualtats socials. És
un projecte, encara ara, de ciència-ficció que té els seus
detractors (tots aquells que diuen que és massa cara i
que comporta un desincentiu per treballar) i els seus
defensors (entre els quals hi ha Stephen Hawking, Mark
Zuckerberg, Elon Musk o Jeff Bezos). La setmana

passada, se’n presentava un estudi
econòmic amb la presència de la
consellera d’Empresa, Àngels
Chacón, que posava sobre la taula
que la limitació més immediata són
els diners. 7.700 milions d’euros
anuals, concretament. Oriol Amat,
coautor del treball Renda Bàsica
Universal: Anàlisi d’una proposta

disruptiva d’innovació social, reconeixia que aquesta
prestació “no es pot pagar a mitjà termini” malgrat que
va animar a continuar “avançant en una política de
rendes com a sistema per reduir les desigualtats a la
societat destinant més recursos”. Els autors apunten
que el cost de la prestació seria assumible si es financés
amb un augment de l’IRPF a un tipus únic nominal del
49,57%, eliminant els mínims personals i fent que les
persones amb rendes més baixes (entre el 60 i el 70%
de la població) tributessin menys. Com dèiem, ara per
ara ciència-ficció.

L

Aquesta
prestació no
es pot pagar a
mitjà termini
però cal
avançar

http://epa.cat/c/q8x66w
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ls guàrdies civils
que van actuar

l’1-O a Catalunya,
aquells que cantaven
l’”A por ellos”, dalt
dels autobusos que

els portaven cap aquí, es veu que es-
tan ben molestos amb el Ministeri de
l’Interior perquè no els ha agraït prou
la feina feta durant tots aquells dies en
què van viure en vaixell, van menjar
croquetes per Nadal i, sobretot, van
estovar de valent els catalans.

Tot i que el ministeri ha distingit gai-
rebé cinc mil d’aquells agents que van
participar en l’operació Copèrnic, no
totes les distincions han estat una
condecoració, que és la que computa
com a mèrit per pujar de categoria o
canviar de destinació, sinó que molts
dels guàrdies civils només han estat
“felicitats”. Les condecoracions solen
comportar més diners cada mes men-
tre que les felicitacions, doncs, això,
que són només una felicitació. Els poli-
cies s’han enfadat amb el ministeri i ho
han fet saber a Twitter amb unes piula-
des ben especials que han dirigit a
campions de l’esport com ara Marc
Gasol, Marc Márquez o Rafael Nadal. A
Gasol, per exemple, li diuen: “T’imagi-
nes, Marc, que per guanyar l’anell de
l’NBA el premi fos una gorra dels Rap-
tors? Doncs això ens han donat als
guàrdies civils per impedir la secessió
de Catalunya d’Espanya.”

Les piulades les ha fet l’Asociación
Pro Guardia Civil, que, com es pot
comprovar, tenia ben clar què van ve-
nir a fer a Catalunya. No pas a “impedir
un referèndum il·legal”, com va anun-
ciar el govern de Rajoy, sinó a “impedir
la secessió de Catalunya”. Feina feta
amb èxit, per tant, volem el premi que
ens toca, raonen els guàrdies civils. Per
un moment he recordat els policies
allotjats en un hotel de Calella, aquells
que cridaven “Que ens deixin actuar!”
davant la protesta dels veïns contra la
seva presència a la població. Aquells
que tant defensen la unitat d’Espanya i
la llei, demanant d’actuar fora de la llei.

També m’ha fet pensar tot plegat en
la victòria aclaparadora en les elec-
cions sindicals de la policia espanyola
del sindicat Jupol, sorgit de la platafor-
ma Jusapol, aquells que van venir a
Barcelona a celebrar la repressió feta
pels seus afiliats durant l’1-O. Quina ca-
sualitat, l’extrema dreta guanya en les
eleccions sindicals a la Policía Nacio-
nal, igual com Vox ho fa als barris d’ar-
reu de l’Estat on viuen més policies,
guàrdies civils i militars. El feixisme no
s’atura.

E

Full de ruta
Miquel Riera

Guàrdies civils
queixosos
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La pujada dels carburants fa
disparar les alarmes. Els
analistes vaticinen una nova
frenada econòmica si persisteix
l’ascens del preu del cru.

10
anys

20
anys

L’OCDE punxa el globus de la
recuperació econòmica.
Espanya continuarà en recessió
el 2010, amb una taxa d’atur
rècord.

El govern del Partit Popular,
encapçalat per José María
Aznar, espera un comunicat
d’ETA per decidir un ampli
acostament de presos.

Pujada del petroli Previsions AcostamentTal dia
com
avui fa...

L’era dels
microplàstics i de
l’estupidesa
b Mentre els líders polítics fa
anys que maregen la perdiu
debatent inútilment, pressio-
nats pels grans interessos
empresarials, com gestionar
el greu problema del plàstic,
els experts ens alerten que ja
hem omplert de microplàstics
tot el planeta, terra, mar i aire.
La majoria de microplàstics,
entre el 70 i el 80%, procedei-
xen de la degradació d’objec-
tes grans de plàstic (ampolles,
bosses, caixes, xarxes, etc.),
abocats directament al mar,
rius, recs, abocadors, etc. La
resta, del 20 al 30%, proce-
deixen del desgast dels pneu-
màtics (fet que pot augmen-
tar amb el vehicle elèctric), del
rentat de roba sintètica, cos-
mètica, abocaments indus-
trials, etc. Una important font
de microplàstics que arriben
als camps són els fangs de les
depuradores usats com a fer-

tilitzant. Els microplàstics no
només afecten la fauna, sinó
que es troben en l’aire que
respirem, l’aigua que bevem,
en la sal, peix, marisc i altres
aliments que ingerim, fins i
tot, en els nostres excre-
ments, és a dir, arreu. Evident-
ment això pot comportar
greus conseqüències sobre la
salut i, com és lògic, és més
barat i intel·ligent evitar les
fonts de les malalties que bus-
car-ne i aplicar-ne costosos
remeis que omplen les butxa-
ques a les grans multinacio-
nals farmacèutiques. Per tant,
entretant no es troba un bon
substitut al plàstic, caldria
carregar la totalitat dels cos-
tos externs del plàstic als fa-
bricants: neteja de mars,
oceans, rius, rieres, platges,
camps, abocadors, reciclatge,
així com d’altres efectes noci-
us sobre la natura i la humani-
tat. Un altre difícil repte que
ens ha tocat viure en l’era de
les escombraries i de l’estupi-
desa i que haurien de pagar

els qui més se n’han enriquit i
no els ciutadans amb diners
públics tal com ens tenen
acostumats els nostres polí-
tics.
JORDI CRUZ PLAYA
Palafrugell (Baix Empordà)

Cíborg

b Des dels dos anys d’edat el
meu germà s’ha convertit en
un cíborg. Té com a extensió
entre les mans sempre un
iPad o un iPhone, i a falta
d’aquests, youtubers a la tele
de casa. No soc partidària de
posar els nens en una bombo-
lla on les noves tecnologies no
existeixin, és evident que són
el futur i les han de conèixer i
gaudir-ne, però de manera
responsable. Entenc que per
als pares es més còmode, so-
bretot amb el ritme de vida
que es porta avui en dia, dei-
xar-los enganxats a la pantalla
per així ells poder gaudir del
seu moment de descans. Però
això porta conseqüències i és

el desconeixement que estan
fent dels seus fills i amb quin
tipus de contingut s’estan en-
riquint al llarg de les infinites
hores que observen la panta-
lla sense la seva supervisió.
Reaccions agressives, parau-
lotes que un nen de quatre
anys no hauria ni de saber
pronunciar, aixecar-se de tau-
la perquè l’única cosa que vol
és tornar a agafar la tauleta o
encendre la tele... i el pitjor,
que quan queden amb els
amics és per asseure’s un al
costat de l’altre i jugar cadas-
cú amb el seu dispositiu. Re-
peteixo, no es tracta d’evadir,
sinó d’educar des del control i
l’ús saludable d’aquests apa-
rells. Potenciar els jocs de tau-
la, els esports, la lectura, la vi-
sita a teatres, concerts... i tot
això, i tant, complementar-ho
amb una dosi reduïda i sem-
pre controlada d’electrònica.
Recuperem els nens i deixem
de parir cíborgs.
IVETTE MAS DRUGUET
Barcelona

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

El lector escriu

“El llenguatge
dels científics està
en desavantatge

 Don’t even think about it!, Geor-
ge Marshall ens explica com hem
instituït un silenci social sobre

l’escalfament global: quan introdueix
aquest tema en una conversa, la calide-
sa desapareix i els seus interlocutors
busquen un altre tema de què parlar. El
professor Zerubavel, de la Rutgers Uni-
versity, descriu això com un silenci so-
cialment construït: quan deliberada-
ment deixem de percebre una cosa. En
aquesta línia, la professora Noorgard
(University of Oregon) cita una respos-
ta rebuda a Noruega sobre les reaccions
a l’escalfament global: “Vivim d’una
manera i pensem d’una altra. És una
habilitat, és l’art de viure.” Noorgard
explica que els noruecs es tenen per
ciutadans honestos i implicats, i líders
en la lluita contra l’escalfament global.
Però també són uns dels principals ex-
portadors de petroli i gas del món. I re-
solen aquesta contradicció identificant
l’escalfament global com a quelcom que
no és socialment acceptable de parlar-
ne. Trien deliberadament no saber. Al-
hora, el professor Fisher (Southern Ca-
lifornia University) explica que quan

A un no-expert ha d’entendre un proble-
ma tècnicament complex, decideix
més basant-se en la qualitat de la narra-
ció que sent, que no basant-se en la qua-
litat de la informació que conté: “Té
sentit? És una narració clara? Puc com-
prendre els personatges? Encaixa amb
les meves creences i valors?” Això arri-
ba al punt que, en un experiment, es va-
ren llegir narracions a un grup adver-
tint-los que eren falses. Quan, més tard,
es varen passar tests al grup, molts va-
ren respondre considerant certes les
narracions. Ho havien internalitzat
tan bé, que molts ni recordaven d’on
provenia la informació. Així, una narra-
ció veritable però no engrescadora (“El
conjunt de l’evidència porta la majoria
dels científics a suggerir que les nostres

emissions estan perjudicant el clima”),
no pot competir amb una narració en-
grescadora, encara que sigui falsa
(“Científics sense escrúpols estan cons-
pirant per a produir proves falses de
l’escalfament global a fi d’assegurar-se
diners per a recerca”). Això posa el llen-
guatge deliberadament asèptic, neu-
tral i precís dels científics en perma-
nent desavantatge per davant dels ne-
gacionistes que, aquests sí, no tenen
cap escrúpol a mentir i distorsionar
per tal de difondre el seu missatge
(molt sovint pagat per la indústria fòs-
sil). I, malauradament, la probabilitat
de canviar opinions establertes a través
de més informació és molt baixa, mal-
grat la percepció de la gran majoria dels
científics climàtics que el problema és
que la gent no entén el problema i que
això es combat amb més informació.
Irònicament, una prova perfecta que
més informació no canvia les preses
de posició és el fet que els comunica-
dors científics continuen ignorant l’ex-
tensa evidència científica que més in-
formació no canvia les preses de posició
de la gent.

Cesc Batlle. Enginyer industrial. MBA

Silencis i mentides
Tribuna
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Joan Roca, XEF D’EL CELLER DE CAN ROCA, QUE ENTRA EN EL GRUP ‘BEST OF THE BEST’

“Continuarem sent dels millors del món, amb l’alegria de
poder donar oportunitats a d’altres que s’ho mereixen”

La frase del dia

uan es publiqui aquest article serà
el dia de Sant Joan; jo l’estic escri-

vint esperant que n’arribi la nit. És així
perquè m’encanta la nit de Sant Joan.
Em du a la infantesa, quan, menjant
coca a quatre mans, celebrava que el
curs hagués acabat i que, sense haver
d’anar a col·legi, em podria passar l’es-
tiu a la piscina on anava amb els pares
per celebrar-hi la revetlla. Em retorna a
l’inici de la meva joventut, quan, feste-
jant el solstici d’estiu al volcà Montsa-
copa, vaig conèixer un dels meus
amors i una de les més grans amistats
de la meva vida. Em fa reveure els cels
estelats que, mentre hi fèiem la revet-
lla, vaig contemplar des de l’era d’una
masia de l’Alta Garrotxa. Em fa reviure
totes les vegades que, ja de molt gran,
he llançat petards amb els fills d’uns
meus amics. Com que sempre relatem
la nostra vida, és possible que imagini
que les meves nits de Sant Joan han
sigut fantàstiques. Potser tot plegat és
una il·lusió, que no és aliena al fet que,
tres dies més tard de l’inici de l’estació,
en aquesta nit sentim que comença
l’estiu com una promesa de vida més
lliure i desordenadament feliç que pos-
siblement no es complirà. Com que te-
mo haver caigut prou en la cursileria,
no diré que és una nit màgica. Però
penso que no és per res que William
Shakespeare ambientés A Midsummer
Night’s Dream, una de les seves comè-
dies més esbojarrades, en una nit de
Sant Joan. Sembla que tot hi pugui
passar en aquell bosc habitat per fa-
des, enamorats fugitius i actors amb
poca traça. I és així que, com passa so-
vint, el món de la ficció es presenta
amb una plenitud més gran que la rea-
litat. Tanmateix, continuo creient que
he viscut moments meravellosos les
nits de Sant Joan i, segurament, ha es-
tat quan menys ho esperava. Desitjo
que hagin disfrutat la que hem acabat
de passar.

Q

De set en set
Imma Merino

Nit de
Sant Joan

“ Els referents
també
s’equivoquen,
fracassen i cauen.
Aspirar a ser un
exemple per als
altres és un horitzó
difícil de viure

l mot exemplaritat ha estat re-
ivindicat en els darrers anys. La
ciutadania exigeix als represen-

tants polítics i als líders socials, econò-
mics, educatius, religiosos i culturals
que siguin exemplars. Enfront de la
corrupció i de la crisi de credibilitat de
les institucions públiques, el valor de
l’exemplaritat és molt anhelat. Amb
tot, rarament es reflexiona sobre el sig-
nificat d’aquest mot i les seves conse-
qüències pràctiques. Si fixem l’atenció
en el Diccionari de l’Institut d’Estudis
Catalans, exemplaritat és la qualitat
d’exemplar.

‘EXEMPLAR’ ÉS UN MOT que té tres signifi-
cats molt distints: Primer, es refereix a
l’escrit, imprès, dibuix, tret en nombre
divers d’un mateix original, fet amb un
mateix patró, motlle, etc. En segon
lloc, evoca l’individu d’una espècie o
classe d’animals, de plantes o d’objec-
tes, que figura en una col·lecció, i, final-
ment, exemplar vol dir que pot servir
d’exemple, de lliçó. Per exemple, una
vida exemplar. D’entre aquest conjunt
de significats, el més rellevant, des
d’un punt de vista ètic, és el tercer. Ser
exemple per a algú és ser un referent,
algú que es converteix en model a imi-
tar per la seva manera honesta de com-
portar-se.

QUAN ELS CIUTADANS REIVINDIQUEN que
els líders socials, econòmics, polítics,
religiosos i culturals siguin exemplars,
significa que esperen que tinguin una
forma d’actuació pública que sigui dig-
na d’imitació per part de la ciutadania.
Això, naturalment, exigeix molt. Els
qui ostenten responsabilitats del tipus
que sigui són minuciosament obser-
vats i s’espera que actuïn amb fidelitat
a les lleis i que tinguin comportaments
ètics. No podem perdre de vista que en
les societats es produeix el fenomen
mimètic, que consisteix en el següent:
les masses tendeixen a repetir i a re-

E produir formes, llenguatges i procedi-
ments que observen en els seus refe-
rents, en els seus models o arquetips.
Els referents són presentats a la massa
a través dels mitjans de comunicació. A
través d’aquesta finestra, la ciutadania
té coneixement del que fan, del que
diuen, de com vesteixen, de com ac-
tuen, de quines són les seves prioritats.
Hi ha referents, però, que no són visi-

bles, perquè no apareixen pels mitjans
de comunicació i, no obstant això, són
persones que són imitades, respec-
tades i seguides per altres persones
que les tenen com a referents. Així,
doncs, hi ha referents que, gràcies als
mitjans de comunicació, tenen un
camp d’influència immens, planetari
fins i tot; mentre que altres tenen un
camp de ressonància molt menor, però
gens irrellevant per a les persones pro-
peres que els segueixen i els tenen com
a exemples de vida.

MOLT SOVINT, ELS MATEIXOS REFERENTS
no són conscients d’aquest fenomen,
no imaginen la capacitat d’influència
que tenen en els seus seguidors, ni el
pes que tenen les seves decisions en
altres persones. El cas és que, sigui
d’una manera conscient o inconscient,
els referents marquen tendències i for-
mes d’actuar a nivell col·lectiu. Quan
reivindiquem exemplaritat pública,
reivindiquem que les persones que
ostenten responsabilitats d’ordre col-
lectiu, sigui en el terreny que sigui, ac-
tuïn honestament, siguin justes i pru-
dents i respectin el marc legal que ens
hem dotat.

SER EXEMPLE PER ALS ALTRES, però, no és
fàcil. Tot ésser humà és fràgil i vulnera-
ble i, per tant, també els referents po-
den sucumbir a l’error i cometre errors
i incoherències en la seva forma de viu-
re. Sovint s’espera que el referent sigui
un ídol, una espècie de figura incòlume
a la caiguda, al mal, un ésser infal·lible.
És un error; els referents també s’equi-
voquen, fracassen i cauen. Aspirar a
ser un exemple per als altres és un ho-
ritzó difícil de viure, perquè exigeix co-
herència, humilitat, justícia i prudèn-
cia, però solament podem exigir que els
altres siguin exemplars en la vida pú-
blica, si cadascú, cada ciutadà, a petita
escala, es compromet activament en la
recerca de l’excel·lència.

Francesc Torralba. Director de la Càtedra Ethos de la URL

Exemplaritat pública
Tribuna

Sísif
Jordi
Soler
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Cent quaranta-quatre dies
després del seu trasllat als
penals madrilenys d’Alca-
lá Meco i Soto del Real per
poder acudir al Tribunal
Suprem durant els quatre
mesos que ha durat el judi-
ci, els presos polítics van
iniciar ahir el viatge de re-
torn i la previsió és que tots
ells dormin demà als cen-
tres penitenciaris cata-
lans. Amb el cas ja vist per
a sentència i en espera

d’un veredicte que ha de
redactar Manuel Marche-
na i que es podria demorar
fins a l’octubre, els presos
van començar a ser condu-
ïts ahir a Catalunya amb
criteri diferent pel gènere:
Carme Forcadell i Dolors
Bassa arribaran a Mas
d’Enric i Puig de les Basses
demà en un trasllat direc-
te, mentre que els homes
van deixar ahir Soto del
Real i hauran de pernoctar
al penal de Zuera (Sara-
gossa) abans d’arribar a
Lledoners.

La sala del Suprem que
ha jutjat el procés ja havia
informat dijous, a favor
dels trasllats, el secretari
general d’Institucions Pe-
nitenciàries, Ángel Luis
Ortiz, que depèn del minis-
tre de l’Interior, Fernando
Grande-Marlaska, perquè
el jutge Marchena no pre-
veia cap diligència més que
obligués els presos a haver
de continuar en sòl madri-
leny. Ahir, la Guàrdia Civil
ja va iniciar el trasllat
d’Oriol Junqueras, Joa-
quim Forn, Jordi Turull,

Josep Rull, Raül Romeva,
Jordi Sànchez i Jordi Cui-
xart en viatges ordinaris
que obliguen a fer una es-
cala a la presó aragonesa
de Zuera abans de recalar
a Brians 2, que és el centre
de trànsit entre Institu-
cions Penitenciàries i els
Serveis Penitenciaris de la
Generalitat. Fins al centre
penitenciari català de
Brians 2 també hi seran
conduïdes Forcadell i Bas-
sa, però elles en trasllats
directes perquè, segons
detalla el Ministeri de l’In-
terior, “reglamentària-
ment els trasllats d’homes
i dones es fan per separat”.
Tan el Ministeri de l’Inte-
rior com la secretaria de
Mesures Penals i Reinser-
ció del govern no volen
proporcionar informació
sobre els horaris concrets
per motius de seguretat.

JxCat no es pot reunir
El trasllat es va aprovar
amb tanta celeritat que ha
frustrat una última reunió
del grup de JxCat al Con-
grés que Laura Borràs, Mí-
riam Nogueras i Jaume
Alonso-Cuevillas volien fer
avui en una visita a Soto
del Real com a única ma-
nera de veure’s amb els di-
putats suspesos Sànchez,
Turull i Rull. Es dona la pa-
radoxa que els tres dipu-
tats de JxCat són comp-
tats al Congrés només per
fingir que la cambra té en-
cara 350 diputats, però no
hi tenen dret a vot i comp-
ten com a abstencions.

El trasllat no canvia
tant la vida dels reclusos
com la dels familiars, que
no han d’agafar el TAV o
l’avió per fer els 600 quilò-
metres del pont aeri i des-
prés llogar un cotxe a Ato-
cha o a Barajas per al viat-
ge addicional fins a Alcalá
Meco (40 quilòmetres) o a
Soto (50 quilòmetres). ■

David Portabella
MADRID

Els presos polítics dormiran
demà en presons catalanes
a Forcadell i Bassa seran conduïdes directament d’Alcalá Meco a Mas d’Enric i Puig de les Basses
a Els homes van deixar Soto ahir, pernocten a Zuera (Saragossa) i d’allà van a Brians 2 i a Lledoners

Ciutadans vivia amb atenció
el destí dels presos i, tot i que
Pedro Sánchez governa en
funcions i no hi ha sessions
de control, va registrar el 12
de juny una pregunta escrita
al ministre de l’Interior, Fer-
nando Grande-Marlaska, per-
què expliqués a la comissió
d’Interior del Congrés –no
s’ha constituït– si acostaria
els presos i amb quin criteri.

Arribat el dia del trasllat,

Els presos polítics dormiran demà als penals catalans de Lledoners, Mas d’Enric i Puig de les Basses després de quedar el judici vist per a sentència ■ EFE

però, els d’Albert Rivera viuen
una crisi tan profunda amb
els adeus de Manuel Valls, To-
ni Roldán i Javier Nart que ara
callen. L’afany de Rivera
d’agitar la teoria dels privile-
gis xoca amb el vistiplau que
hi dona el jutge Marchena. Al
novembre, Rivera ja exigia a
Interior “un informe per sa-
ber si els socis de Sánchez te-
nen un tracte igual que la res-
ta de presos”.

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

Cs calla ara tot i les insinuacions

La situació dels presos po-
lítics catalans es cola en el
debat sobre independèn-
cia judicial del Consell de
Drets Humans de les Na-
cions Unides. L’Estat es-
panyol va haver de sortir al
pas ahir en el ple de l’ONU
a Ginebra a les crítiques al

judici contra els líders in-
dependentistes. El Centre
per a la Unesco de Catalu-
nya, Unescocat, va recla-
mar una “intervenció” de
l’organització perquè les
autoritats espanyoles alli-
berin els independentis-
tes en presó preventiva,
tal com va demanar el seu
mateix grup de treball de
detencions arbitràries. El

director del centre, Ge-
rard Segú, va denunciar el
rebuig del Tribunal Su-
prem a aquesta resolució
internacional i va exigir al
Consell de Drets Humans
–del qual depèn el grup–
que “actuï” per “garantir”
que l’Estat respecta les se-
ves decisions i opinions”.
Segú també va recriminar
al Suprem “falta d’impar-

cialitat” en el cas de l’1-O
aprofitant que a la sessió
hi havia la presència del
relator especial de l’ONU
sobre la independència
dels magistrats i advocats,
Diego García-Sayán.
Aquest presentava un in-
forme en què demana als
magistrats d’arreu del
món que expressin les se-
ves opinions amb cautela

en l’esfera pública, sobre-
tot a les xarxes socials.
Tanmateix, García-Sayán
no va contestar a Segú.

Qui sí que ho va fer va
ser el representant espa-

nyol, que es va haver d’es-
perar, però, al torn de rè-
pliques final. Després que
estats com ara la Xina o
Turquia fessin les seves
declaracions en sentir-se
interpel·lats, el secretari
de l’ambaixada espanyola,
Pablo Nuño García, va in-
tervenir per reiterar el seu
“descrèdit” al grup d’ex-
perts. “És una campanya
de desinformació i intoxi-
cació”, va dir, defensant
que els líders independen-
tistes han tingut “totes les
garanties processals” du-
rant el judici. “S’ha re-
transmès per televisió ín-
tegrament”, va al·legar. ■

Xoc en el ple de l’ONU sobre drets
humans pels presos catalans
Natàlia Segura
GINEBRA

Gerard Segú ■ ACN
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Esteve Carrera
FIGUERES

gnès Lladó accedeix a l’alcaldia
amb un pacte amb el PSC, Gua-
nyem Figueres (coalició de la
CUP, Compromís d’Esquerres

per Figueres, MES i La Forja) i la plata-
forma veïnal Canviem Figueres. Amb
aquest quadripartit deixen a l’oposició la
llista més votada, Junts per Figueres,
que encapçalava l’anterior alcalde, Jordi
Masquef, i posen fi a un cicle ininterrom-
put de governs de CiU i el PDeCAT a la
ciutat des del 2007.

Ha estat un pacte fàcil? Hi ha qui diu
que tot estava decidit l’endemà de les
eleccions.
No ha estat un pacte difícil, però ha estat
molt treballat, intentant salvar moltes
situacions. El que ens ha ajudat és que ja
estàvem tots a l’oposició en el mandat
anterior, que ha estat molt rocambolesc.
Hi va haver un moment que vam veure
que necessitàvem polítiques socials i
més d’esquerres, i això ens va obligar a
fer un esforç per salvar certes distàncies
personals. Com que aquest esforç ja l’ha-
víem fet prèviament, a l’hora d’iniciar
converses teníem un pas fet. Ens hem
trobat. Compartíem acords programà-
tics i, com que l’objectiu era que hi ha-
gués un canvi de projecte i de model, no
ens ha sigut difícil trobar aquest model
compartit. Les idees bàsiques eren privi-
legiar l’eix social, el benestar dels veïns i

A
veïnes de Figueres, i privilegiar que en
aquesta ciutat hi hagi un canvi rellevant.

En el seu parlament d’investidura es va
referir a personatges polítics històrics,
empordanesos, que va qualificar de refe-
rents per al país; en quin sentit?
El que estem fent ara és reivindicar polí-
tiques d’esquerres, progressistes, repu-
blicanes. Prioritzar el benestar de la gent
i la vocació de servei cap a les persones.
Entenem que Abdó Terrades, Alexandre
Deulofeu, Rafel Ramis, Joan Arderius,
van ser gent, en una època que també
era una època convulsa, que van ser ca-
paços de prioritzar la ciutat sense mai
oblidar els seus referents de país. És el
que estem fent avui.

ERC, el PSC, Guanyem Figueres i Canviem
Figueres. Heu fet a Figueres el pacte que
a Barcelona era impossible i tabú?
Crec que és una mica diferent. També
crec que el PSC figuerenc no és el mateix
que el PSC de Barcelona. Però jo em pre-
ocuparé de Figueres i no vull entrar a
parlar de dinàmiques d’altres ciutats.
Nosaltres el que hem fet és un acord pro-
gramàtic entre diferents forces que du-
rant la campanya i precampanya hem
anat repetint en diverses ocasions que
Figueres necessitava un canvi i sobretot
en l’àrea social i econòmica, que al final
no és res més que l’atenció a les perso-
nes. El fet que hi hagi el PSC, Guanyem
–que és un grup polític que engloba dife-
rents sensibilitats polítiques, també la
CUP– i la plataforma ciutadana Canviem

Figueres, que amb el seu nom ho diu tot,
al final tot reagrupa una dinàmica molt
concreta. Defensem que les dinàmiques
municipals s’han de tenir molt presents.
Cada municipi és un món.

En quin moment es troba Figueres?
En un moment social complicat, com-
plex, amb unes taxes d’exclusió social
preocupants. No em cansaré de repetir
aquestes tres xifres: 47,5% de la població
en risc d’exclusió, un atur del 15,5%, un
17% d’abandonament escolar. Si apli-
quéssim aquestes tres xifres a un país,
estaríem parlant d’un país en recessió.
Figueres no s’ho pot permetre. I menys
encara quan és una ciutat que té totes
les potencialitats per ser una ciutat refe-
rent per a les persones, en serveis, en
progrés econòmic, no només a la demar-
cació, sinó a tot el país. Aquest va ser
l’eix que ens va impulsar a ser valents.
Sense oblidar que el país està en una si-
tuació excepcional, que no podem nor-

malitzar, de repressió, de manca de lli-
bertats, de qüestionament de drets ci-
vils. Però també tenim molt clar que el
ple és sobirà, que a Figueres el ple és en
una àmplia majoria independentista, pe-
rò no cobrim les necessitats dels nostres
veïns, i és la política municipal, que és la
més propera, la que hi ha d’incidir.

Però en aquest context tot té un ressò i
una lectura nacional.
Ho hem notat.

L’han felicitat des del seu partit? Va dir
que el seu propi partit no avalava aquest
pacte, fins a quin punt?
Hi ha molta gent del partit que m’ha feli-
citat. Jo entenc que des del punt de vista
d’estratègia la direcció nacional pugui
prendre la decisió de no avalar aquest
acord, perquè es prioritza un eix nacio-
nal. Repeteixo: nosaltres hem prioritzat
un eix social perquè entenem que l’eix
nacional queda totalment cobert pel ple

PACTE · L’alcaldessa justifica el quadripartit amb el PSC i
més forces per la situació social de Figueres CANVI · Vol
un gir cap a polítiques “republicanes i progressistes”
PAÍS · Defensa que el ple segueix sent independentista

ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
FIGUERES

“Prioritzem
la ciutat i no
oblidem què
passa al país”

MANEL LLADÓ
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municipal i vam defensar l’acord amb
aquests arguments. Si hi ha hagut ten-
sions? Dintre d’una organització és nor-
mal. Sense ànim de voler incidir en un
conflicte, hi pot haver discrepàncies, pe-
rò no va més enllà d’això.

El dia de la investidura alguns veïns us
van rebre a la plaça amb crits, us re-
treien haver deixat a l’oposició la llista
més votada. Què els diria avui?
Els contestaria que ho entenc perfecta-
ment, que tothom té dret a expressar el
que consideri oportú. Els diria que nosal-
tres vam fer un acord republicà, de pro-
grés i transformador, pensant precisa-
ment en el benestar dels veïns i veïnes,
que sentim el suport de molts veïns i veï-
nes de la ciutat que ens l’han fet arribar.
Ara ens toca demostrar que realment vo-
lem fer aquest canvi. Tenim quatre anys
per centrar les bases d’aquest nou projec-
te i nou model. És un acord que plante-
gem per a quatre anys però li volem donar

continuïtat. També els diria que jo no dei-
xaré de defensar el que he defensat des de
qualsevol lloc, sigui des d’aquest ajunta-
ment, sigui des d’una entitat o organitza-
ció cívica o com a simple ciutadana. No
els decebré. Per damunt de tot, Agnès
Lladó és figuerenca de cap a peus, s’esti-
ma la ciutat, i no farà mai res que pugui
ser un perjudici per a la ciutat.

Tornar a posar la pancarta reclamant la
llibertat dels presos, ha estat decisió se-
va o formava part del pacte? Ningú hi ha
tingut res a dir?
No, va ser una decisió consensuada amb
tota la gent que formarà el govern. Com
he dit abans, l’eix nacional està cobert
per una majoria independentista i hem
deixat molt clar que per a tot el que signi-
fiqui el tema nacional hi haurà llibertat
de vot per als membres del govern.

Els seus arguments per explicar que dei-
xa a l’oposició la llista més votada, se-

rien aplicables al seu company de partit
Ernest Maragall a Barcelona?
Li diria el mateix. Jo sí que defenso que
Ernest Maragall hauria d’haver sigut l’al-
calde de Barcelona, perquè entenc que té
un projecte que il·lusiona i un projecte
molt concret de ciutat. Però també és ve-
ritat que la llei electoral fa que la gent de-
cideixi quin partit vota i el ple decideix
quin alcalde vota. La llei ens legitima si
aconsegueixes tenir una majoria, si
aconsegueixes arribar als acords i con-
sensos per tenir aquesta majoria perquè
puguis governar una ciutat. Estic molt
convençuda del que hem fet a Figueres.
Si avui hagués de decidir res, tornaria a
decidir exactament el mateix.

Ha estat fàcil el traspàs amb l’anterior
equip de govern?
No hi ha hagut traspàs.

L’últim any de mandat ha estat marcat
pel ‘pla de xoc’ del seu predecessor con-

tra l’incivisme i per a la seguretat. Que-
da suspès, aquest pla?
A Figueres ha de quedar clar que hi ha
unes ordenances i que cal complir-les. La
gent que ho fa bé és molta, però a la gent
que no ho fa bé se l’hi ha de dir i s’han de
prendre les mesures corresponents. Si el
pla de xoc vol dir si continuarem tancant
locals, doncs es continuaran fent les ins-
peccions que calguin i per a tots els que
no tinguin els seus locals en condicions
es prendran les mesures oportunes. Això
no canviarà. Si una cosa tenen els repu-
blicans és ordre i disciplina. Tot i que a
vegades això quedi més en mans de la
dreta, l’ordre i la disciplina és una cosa
que qualsevol republicà vol posar en fun-
cionament. La preservació de l’espai pú-
blic és una responsabilitat i una obligació
per a qualsevol governant, però també és
un dret de qualsevol ciutadà. Per tant, ai-
xò es continuarà. No sé si això és un pla
de xoc; crec que ha de ser senzillament
una realitat per a qualsevol ajuntament.

S’ha arribat a qualificar Figueres de
mercat de la droga. Hi ha una situació
realment conflictiva?
No podem obviar que tenim una situació
complexa, i tenim una situació social
complexa que acaba tenint unes deriva-
des probablement en temes d’incivisme i
de seguretat. Les darreres estadístiques
de seguretat que hem tingut en les jun-
tes de seguretat amb l’anterior govern
no són estadístiques gaire diferents de
les que tenim en altres ciutats. Sí que te-
nim clar que cal incidir en un tema so-
cial. Cal revertir la pobresa, l’incivisme, i
això és treballar per les persones.

Hi haurà canvis de timó importants?
No entrem a l’Ajuntament per fer cap
desgavell, senzillament entenem que hi
ha un canvi necessari i que hi ha un mo-
del de la ciutat de les persones que s’ha
de prioritzar. No es tracta de destrossar
tot el que s’ha fet; si s’ha fet bé, es man-
tindrà. Amb el que no hi estem d’acord
s’estudiarà. Venim a construir i per a
tots. Necessitem una ciutat cohesiona-
da, que representi aquests valors repu-
blicans de justícia social, igualtat, equi-
tat, oportunitats. I volem fer-ho des
d’una posició còmoda, perquè tenim una
majoria, però en cap cas es tracta de fer-
ho des d’una posició autoritària. Si jo
quan era a l’oposició clamava que un go-
vern fort és aquell que és capaç de con-
sensuar i dialogar amb tots els grups del
consistori, ara essent alcaldessa això es
posarà encara més en marxa.

El govern i les entitats sobiranistes es-
tan demanant de preparar-se per a una
resposta col·lectiva i unitària quan es fa-
ci pública la sentència del judici. Figue-
res i els ajuntaments hi hauran de ser?
Els ajuntaments hi hauran de ser perquè
representen la societat que els ha triat.
Ho he dit i repetit: el ple de Figueres és
sobirà, és independentista; per tant, el
ple de Figueres estarà al costat de la res-
posta que donin les institucions catala-
nes. Jo defensaré sempre la llibertat de
tots els presos polítics, el retorn dels exi-
liats i el final d’aquesta repressió que es
manté. Això no canviarà pel fet d’haver
fet un quadripartit a Figueres que el que
busca és el benestar de la gent. Perquè,
com a bons republicans, busquem el ben-
estar de la gent. ■

S’estrena d’alcaldessa d’Esquerra
Republicana amb un quadripartit
Era la primera vegada que Agnès Lladó encapçalava la candidatura dels re-
publicans a Figueres i va directament a l’alcaldia. El 2015 anava de número
dos i va entrar per primer cop de regidora. Li va tocar ressituar el grup muni-
cipal del seu partit arran de la renúncia del seu predecessor, Albert Testart.
Després d’un mandat a l’oposició, esdevé alcaldessa amb un pacte que lide-
rarà com a cap de llista de la segona llista més votada. Té 40 anys i és casa-
da. Amb una formació d’estudis en dret i recursos humans, treballava fins
ara d’assistent de direcció de màrqueting
en una empresa de serveis. És militant
d’Esquerra des del 2008 i “castellera
de tota la vida”, perquè assegura
que qui té la passió per aquesta
activitat ja no ho pot deixar. Ad-
met que ara no hi podrà dedicar
tant de temps però seguirà
anant-hi. “El que aprens fent
castells és que si no fas pinya
el castell cau. És el que volem
fer a Figueres: si no fem pi-
nya, la ciutat ens
caurà”, conclou.

❝Defensem que les
dinàmiques 
municipals s’han de tenir
molt presents. Cada
municipi és un món

❝Entenc que, des del punt
de vista d’estratègia, des
de la direcció nacional del  
meu partit puguin no
avalar aquest acord

L’eix nacional està cobert,
al ple hi ha una majoria
independentista i hi haurà
llibertat de vot per al
govern en temes nacionals

❝
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L’adeu de Manuel Valls va
ser el d’un nouvingut, però
les desercions d’ahir del di-
putat al Congrés i portaveu
econòmic Toni Roldán
–abandonant el partit i
l’escó– i de l’eurodiputat
Javier Nart –deixant el seu
lloc a l’executiva– perquè
discrepen del gir a la dreta
d’Albert Rivera són dos
adeus traumàtics que
aprofundeixen la crisi a
Ciutadans i posen en qües-
tió la partida de naixement
barcelonina. “Com supera-
rem la dinàmica de con-
frontació de vermells i
blaus que vam venir a com-
batre si ens convertim en
blaus?”, va etzibar Roldán
a Rivera sobre l’afany de Cs
de voler esdevenir el PP i de
pactar amb la ultradreta
de Vox. Si bé el també dis-
crepant Luis Garicano va
fer pinya amb Nart i va for-
çar l’executiva de Cs a vo-
tar l’opció d’investir Pedro
Sánchez, Rivera va obtenir
un triomf de 24 vots a favor
del vet al PSOE davant
quatre vots en contra i tres
abstencions.

Com va passar amb
Valls, el cop a Rivera és
l’adeu però també les pa-
raules que l’acompanyen, i
en el cas de Roldán, de total
fidelitat al líder fins ahir,
són una esmena a la totali-
tat al blanqueig de Vox i a

l’entrega al PP. “Com se-
rem creïbles amb el com-
promís de la regeneració si
donem suport a governs
que fa més de vint anys que
són al poder? Com cons-
truirem un projecte liberal
si no som capaços de con-
frontar-nos a l’extrema
dreta, que és als antípodes
de tot el que pensem?”, són
les preguntes que Roldán
va deixar en l’aire com a
bufetada a Rivera, a més de
la constatació de ser ara
com els “blaus” del PP.

Profecia autocomplerta
El cop de porta de Roldán
en una compareixença al

Congrés pel matí només
inaugurava el piromusical
que Cs viuria en l’executiva
el dia de Sant Joan. Rivera
insisteix en la profecia au-
tocomplerta: no donar ni
aigua a Sánchez perquè ai-
xí depengui del vot dels in-
dependentistes, com ara
ERC, per després poder
acusar-lo de dependre dels
independentistes. Si bé els
moderats Garicano, Nart,
Francisco Igea i Fernando
Maura van votar en contra
d’atrinxerar-se en el no a
Sánchez i Ignacio Prendes,
Marta Martín i Orlena de
Miguel es van abstenir, els
restants 24 membres de

l’executiva –amb Rivera i
Inés Arrimadas al timó–
van ratificar el viratge a la
dreta i a sumar amb Vox,
com a Andalusia i Madrid.
Les dimissions seguien i a
la tarda plegava el candidat
a Astúries, Juan Vázquez.

Amb Rivera fora d’esce-
na, va ser Arrimadas, més
tensa que de costum, qui
va desmentir un viratge:
“L’únic canvi que hi ha ha-
gut a Cs és que teníem 32
escons i ara en tenim 57.”
“Potser cal preguntar a
Roldán per què va votar
per unanimitat un criteri i
ara no vol que se segueixi”,
hi afegia. L’enconament de

Cs és tan enrocat que ahir
va transcendir que Rivera
fins i tot s’ha negat a tenir
una reunió discreta amb
Sánchez que el president
espanyol li va sol·licitar.

Reunió Sánchez-Casado
La crisi a Cs i el vet de Sán-
chez a Iglesias de ministre
ft disparar la por de reviure
una repetició electoral
com la del 2016 i qui agita
la por és el socialista José
Luis Ábalos. “No plantejo
un avenç electoral, dic el
que la Constitució diu cla-
rament. No amenaço amb
la realitat, la realitat sem-
pre hi és”, alertava Ábalos.
I es va llançar a pressionar
Cs fent sang amb els adeus:
“Quants Manuel Valls més,
quants Toni Roldán més i
quants Javier Nart més ne-
cessita Rivera per rectifi-
car? Que s’abstingui o doni
suport i no sigui un proble-
ma per a Espanya”. “Que
PP i Cs vagin al racó de pen-
sar”, hi afegia l’expresi-
dent Felipe González. Que
el PP manté el no a la inves-
tidura li ho va dir ahir el
mateix Pablo Casado, a
Sánchez, en una reunió se-
creta a La Moncloa desve-
lada posteriorment. Igle-
sias, que vol un ministeri
tot i el vet de Sánchez, ex-
igeix respecte als votants
de Podem i obvia “provoca-
cions”. “Un govern de co-
alició no és tan marcià“,
sosté Iglesias. ■

David Portabella
MADRID

Roldán i Nart agreugen la
crisi de Cs plantant Rivera
a El gir a la dreta i amb Vox i la negativa a investir Sánchez eleven les desercions que va obrir Valls
a L’executiva de Cs ratifica el vet al PSOE a Els socialistes agiten ara la por de la repetició electoral

El diputat Toni Roldán abandona Cs i l’escó al Congrés pel gir a la dreta ■ BALLESTEROS / EFE

Dos accidents entre diu-
menge i dilluns eleven fins
a 76 el nombre de víctimes
mortals en accidents de
trànsit en zona interurba-
na a Catalunya des de
principi d’any. El primer
va ser el conductor d’un
camió, que va perdre la vi-
da arran d’un accident que
es va produir diumenge, al
quilòmetre 12 de l’AP-7, a
Capmany (Alt Empordà).
Els cossos d’emergències
van rebre l’avís quan pas-
saven pocs minuts de les
set de la tarda. Es van des-
plaçar fins a la zona sis pa-
trulles dels Mossos, nou
dotacions dels bombers i,
per part del SEM, dues
ambulàncies i un helicòp-
ter. Per causes que s’estan
investigant, el camió va fer
la tisora i es va incendiar.
El xofer va quedar ferit en
estat crític i va ser traslla-
dat a l’hospital de la Vall
d’Hebron, on va morir ahir
al matí. La víctima era un
home de 49 anys, de nacio-
nalitat romanesa.

Ahir al migdia es va pro-
duir la segona víctima. El
conductor d’un tractor va
perdre la vida quan el seu
vehicle va sortir de la via i
va caure per un marge per
causes que es desconeixen
a la carretera BP-2126 a
Font-rubí (Alt Penedès).
La víctima era un home de
53 anys veí de Vilafranca
del Penedès. Arran de la
incidència, es van activar
cinc patrulles del cos dels
Mossos d’Esquadra, dues
dotacions dels Bombers
de la Generalitat i dues
ambulàncies i l’helicòpter
medicalitzat del SEM. ■

Redacció
CAPMANY / FONT-RUBÍ

Dos accidents
eleven fins a
76 les víctimes
a la carretera
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