
l pacte de Junts per Cata-
lunya per fer presidenta
de la Diputació de Barce-
lona la socialista Núria

Marín ha posat en l’ull de l’hura-
cà els acords municipals que els
exconvergents i ERC han tancat
amb el PSC arreu del país, que
són una minoria, però que les
dues formacions utilitzen com a
arma llancívola. Els uns posen
l’accent en la quantitat d’acords
amb socialistes a què han arri-
bat els altres i els altres subrat-
llen el nombre de localitats on
van guanyar el 26-M però que els
uns els han impedit de governar-
hi amb acords alternatius amb
altres forces polítiques. Així, se-
gons els recomptes d’ERC,
JxCat pacta amb el PSC en més
municipis, i segons els números
de JxCat, ERC els ha barrat tres
vegades més el pas als governs

E
locals que a l’inrevés.

En concret, JxCat s’ha aliat
amb el PSC en 22 municipis i
ERC ho ha fet en 18 llocs. Entre
els pactes sociovergents hi ha
tres capitals de comarca, Vila-
franca del Penedès, Cervera i el
Pont de Suert, i localitats com
Lloret, Vila-seca, les Franqueses
del Vallès i Calella (amb Mont-
serrat Candini, del PDeCAT,
com a alcaldessa). En tres casos,
tant JxCat com ERC han coinci-
dit a pactar plegats amb els so-
cialistes: a Maçanet de la Selva,
Torrent i Cabó.

Entre els 18 municipis socio-
republicans hi ha la joia de la co-
rona exconvergent, Sant Cugat
del Vallès, i ciutats com Castell-
defels, Figueres (capital de l’Alt
Empordà), Abrera, Castell-Plat-
ja d’Aro i Sant Vicenç de Caste-
llet (amb la secretària quarta de
la mesa del Parlament, Adriana
Delgado, com a alcaldessa).

L’espai que representa JxCat

destaca 26 localitats on va gua-
nyar les eleccions però on els
d’Oriol Junqueras els han fet la
guitza i no hi governen a causa
d’un acord alternatiu d’ERC
amb altres forces. Els exemples
més emblemàtics són els de Tàr-
rega (capital de l’Urgell) i les
mencionades Figueres, Sant Cu-
gat del Vallès i Castell-Platja
d’Aro, on els exconvergents sub-
ratllen que no és que els republi-
cans hagin pactat per obtenir
l’alcaldia, com en els dos casos
anteriors, sinó que ERC l’ha lliu-
rada al PSC tot i que JxCat va
ser la llista més votada.

Per contra, els postconver-
gents remarquen que les seves
travetes a ERC s’han produït no-
més en set municipis: Cervera,
Ponts, Alcarràs, Cassà de la Sel-
va, Begur, Llançà i la Granada.

Amb els acords als consells
comarcals, que s’estan tancant
aquests dies, passa tres quarts
del mateix: JxCat i el PSC han

pactat a la Selva i el Garraf, estu-
dien fer-ho al Maresme, s’ha fre-
nat al Pallars Jussà... La casuísti-
ca és variada.

Malgrat tot, es pot afirmar
que, en general, ERC i JxCat
s’entenen més que no pas es per-
judiquen mútuament en l’àmbit
municipal. La directriu d’assolir
el màxim d’acords independen-
tistes, en gran mesura, ha reei-
xit. Els socis de govern a la Ge-
neralitat han segellat almenys
48 rèpliques locals –de vegades,
amb una tercera força–, encap-
çalades per Lleida, que també in-
clouen capitals com Reus, Man-
resa, Valls, Santa Coloma de
Farners (no sense l’episodi de la
retirada de la foto de Quim Tor-
ra), la Seu d’Urgell i Tremp.

A tot això cal afegir les diputa-
cions de Lleida, Girona i Tarra-
gona, on les dues formacions
també han arribat a un acord.
La de Barcelona és tota una altra
història. ■

Emili Bella
BARCELONA

Els pactes de la discòrdia
ACORDS · JxCat s’alia amb el PSC en més municipis que ERC TRAVETES · Els postconvergents destaquen que
els republicans els han barrat el pas en 26 localitats on ha guanyat JxCat i en canvi ells només han vetat ERC en set
PLEGATS · Els socis de govern s’entenen més que no es perjudiquen: segellen vora cinquanta rèpliques locals

ERC + Junts
1 Lleida
2 Reus
3 Manresa
4 Cambrils
5 Valls
6 Manlleu
7 Parets del Vallès
8 Roses
9 Sant Celoni

10 Piera
11 Palau-solità i Plegamans
12 Santa Coloma de Farners
13 Sant Sadurní d'Anoia
14 La Seu d'Urgell
15 La Roca del Vallès
16 Tiana
17 Maçanet de la Selva
18 Begues
19 Tremp
20 Sils
21 Tossa de Mar
22 Cabrera de Mar
23 El Catllar
24 El Papiol

25 Santa Bàrbara
26 Artesa de Segre 
27 Creixell
28 Almenar
29 Sant Hipòlit de Voltregà
30 Sant Cebrià de Vallalta
31 Els Hostalets de Pierola
32 Santa Coloma de Queralt
33 Pals
34 Sant Jaume dels Domenys
35 Santa Maria de Martorelles
36 Rasquera
37 Aiguaviva
38 Sant Jordi Desvalls
39 Vilada
40 Pujalt
41 Sora
42 Santa Cecília de Voltregà
43 Torrent
44 Beuda
45 Santa Maria de Besora
46 Sant Andreu Salou
47 Sant Martí d'Albars
48 Cabó

 JUNTS + PSC
1 Vilafranca del Penedès
2 Lloret de Mar
3 Vila-seca
4 Les Franqueses del Vallès
5 Calella
6 Malgrat de Mar
7 Cunit
8 Cassà de la Selva
9 Cervera

10 Maçanet de la Selva
11 Dosrius

12 Llançà
13 El Morell
14 La Jonquera
15 Llorenç del Penedès
16 El Pont de Suert
17 La Granada
18 Castellví de Rosanes
19 La Riera de Gaià
20 Torrent
21 Senterada
22 Cabó

 ERC + PSC
1 Sant Cugat del Vallès
2 Castelldefels
3 Figueres
4 Abrera 
5 Castell-Platja d'Aro
6 Sant Vicenç de Castellet
7 Sant Fost de Campsentelles
8 Cabrils
9 Maçanet de la Selva

10 La Selva del Camp
11 Altafulla

12 Vilallonga del Camp
13 Bagà
14 Oliana
15 Puigverd de Lleida
16 L'Albiol
17 Torrent
18 Cabó

Triangulació de pactes ERC-JxCat-PSC
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l problema no és ni la
Diputació de Barcelo-
na, ni l’Ajuntament de

Figueres, ni el de Castell-
Platja d’Aro, ni el de Cassà
de la Selva, ni qualsevol pro-
blema que pugui haver-hi
en un futur immediat de
pactes existents entre
JxCat i ERC. El poder és lla-
miner i les cadires són bus-
cades. Tot i l’actual crisi, el
problema rau a trobar un
camí compartit. Mentres-
tant, els dos socis volen la
independència, però el seu
camí per aconseguir-la no
és el mateix. És curiós que
el nombre de persones in-
dependentistes vagi a l’alça
i esdevingui un projecte de
futur, un projecte que ha
triomfat en nombre d’adep-
tes; un triomf del poble tot i
que en els últims temps les
respectives direccions de
JxCat i ERC no expliquen
amb claredat què volen fer i
sobretot com ho volen fer.
La ciutadania independen-
tista, però, es manté ferma:
la setmana passada hi havia
prop de deu mil persones a
les portes del Parlament
Europeu.

ERC sembla no tenir
pressa per culminar un pro-
jecte on des de l’Estat dei-
xen clar cada dia que pinten
bastos. És ben comprensi-
ble, no volen que ningú més
hagi d’anar a la presó o hagi
d’exiliar-se. JxCat voldria
tornar-hi, com diu el lema
iniciat pel president d’Òm-
nium, Jordi Cuixart: “Ho
tornarem a fer”, sense con-
cretar més enllà de propo-
sar unes eleccions avança-
des al Parlament de Catalu-
nya amb caràcter de plebis-
cit en la data de l’1 d’octu-
bre, encara que sigui un dia
laborable.

La pau per la unitat és
més lluny que mai. Sovint
l’electorat independentista
és molt semblant i la com-
petència entre els uns i els
altres és total. La sensació
és que cap de les dues for-
ces no vol veure que altra
vegada pinten bastos pel
que fa a l’Estat en contra de
l’independentisme. L’Estat,
a l’hora d’anar-hi en contra i
de frenar les intencions in-
dependentistes, no diferen-
cia si són d’ERC o de JxCat.

E
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OPINIÓ

La pugna de
JxCat i ERC

Lluís Falgàs
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ELS NOSTRES
AJUNTAMENTS

ST. FELIU DE LLOBREGAT

Lídia Muñoz
“Tenim un acord
potent per a
Sant Feliu”

LES SÈRIES. Si vols estar ben servit, fes-te tu mateix el llit / A la llengua hi tenim zones especialitzades a percebre els diferents sabors P6,7

OFERTA · ERC refusa revertir
els pactes municipals i ofereix la
presidència de la corporació a
JxCat si trenca amb el PSC

PUGNA · Puja la tensió entre els
dos socis de govern arran del
pacte de JxCat amb els socialistes
a la Diputació de Barcelona

Màxima pressió
Els pactes de
la discòrdia

P8,9

La víctima de ‘la manada de Manresa’ va rebre el suport de diverses concentracions; a la imatge, la de Barcelona ■ ACN

NACIONAL P16

La menor violada va ser intimidada pels agressors amb una pistola

Suport a la víctima de Manresa

NACIONAL P14,15

El coneixement del
català, a nivells de
fa quinze anys
S’acosta a les xifres d’abans de la gran
onada migratòria, però baixa, en canvi,
com a idioma habitual dels enquestats

NACIONAL P11

Arxivada
la causa per
odi contra
l’alcalde de
Verges
Arran de la punxada
massiva de rodes

L’ESPORTIU

Mirotic vol ser el líder
del gran Barça de Pesic

Bàsquet 

Torra recusa el jutge
que l’està investigant

Nacional P9
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ontreux, sofis-
ticada ciutat

balneari a la riba del
llac Leman i als peus
dels Alps, està cele-
brant el seu 53è fes-

tival de jazz. Prop de l’estàtua de
Freddie Mercury, que va viure a la
ciutat, hi ha el Montreux Palace, on
es va allotjar durant 16 anys Vladí-
mir Nabokov, i que vostès es poden
imaginar si han vist el Gran Hotel
Budapest, de Wes Anderson. Potser
no hi trobaran Ralph Fiennes com a
conserge, però els assajos del festi-
val de jazz, que s’acaba dissabte, li
donen un aire de TBO.

Fa uns dies s’hi va allotjar Joan
Baez per fer el seu últim concert a la
ciutat suïssa. La veu se li apaga, diu.
Però té 78 anys i una veu i una belle-
sa que fan morir d’enveja. Però so-
bretot manté el seu compromís amb
l’activisme social i polític en els àm-
bits de la no-violència, els drets ci-
vils i els drets humans, convertint
ara Silver Blade en un himne femi-
nista. I per aquest compromís social

s’ha pronunciat contra les càrre-
gues de l’1 d’octubre, ha denunciat
l’existència de presos polítics i exi-
liats i ha defensat el dret a l’autode-
terminació.

La cantant de Staten Island serà
aviat a Catalunya. Cada vegada que
visita terra catalana es diu que pot
ser l’última. Aquesta va ser la sospi-
ta l’any passat després de la seva
actuació a Cap Roig. Però ara sí. Els
d’aquest estiu seran els últims con-
certs de qui va convertir Bob Dylan
en algú. La veu se li apaga, sí, i es fa
acompanyar d’una veu jove per a les
notes altes. Portaferrada, a Sant Fe-
liu de Guixols, i Terramar, a Sitges,
seran el seu comiat. Baez no es dei-
xa portar per les emocions malgrat
els seus himnes. Canta severa i
somriu alhora. Però diuen que l’any
passat es va emocionar a Calella per
la reacció del públic en dedicar un
fragment de Viatge a Ítaca als pre-
sos. Però la lliçó que s’haurien
d’aplicar els polítics catalans és la
seva frase: “Amb els anys he après
que no pots plorar i cantar alhora.”
O, dit d’una altra manera: la protes-
ta no està renyida amb la proposta.
O amb la política, que és el mateix.

M

Keep calm
Tian Riba

Joan Baez

La gran lliçó que ha après la
cantant és que no pots plorar
i cantar alhora

mb la garantia de Quaderns
Crema, l’escriptor, lingüista i
“lector de diccionaris” Enric Go-

mà ha recuperat Barcelona-Holly-
wood (Radiocinema sonor), un llibre
festiu centrat en el cine mig mut mig
parlat dels anys trenta de l’humorista
i caricaturista Valentí Castanys (Bar-
celona, 1898-1965). He dit “festiu”
conscient de la paraula avui en desús.
L’he llegit, i he trobat el to de Josep M.
Planes. No és estrany, Planes dirigia
El be negre i Castanys hi col·laborava.
Filant una mica més, hi ha alguna gus-
pira de Sagarra. Planes i Sagarra eren
molt amics. El poeta va prologar el seu
llibre Nits de Barcelona. Eren els anys
optimistes i esperançats de la Repúbli-
ca i tots els “festius” semblava que be-
guessin de la mateixa copa de xampa-
ny, ignorants de la tragèdia que els ve-
nia al damunt. Planes va ser assassi-
nat per la FAI així que va començar la
guerra. El be negre havia estat molt
crític amb els pistolers. Valentí Casta-
nys, com Sagarra, va ser a temps de
fugir a França. A França els camins es
van bifurcar: alguns exiliats de llavors
i de més tard, quan Franco va haver

A

guanyat la guerra, es van mantenir a
l’exili fidels a la República i d’altres es
van unir al nou règim fent-se presents
a Sant Sebastià o a Burgos. Castanys
va ser un d’aquests. Què hauria fet
Planes? L’obra de Planes ha estat els
últims anys divulgada i estudiada. En-
ric Gomà fa un primer pas per difon-
dre Castanys, menys afavorit pels in-
tel·lectuals encara que molt celebrat
en vida, havent tornat a Barcelona,
per les col·laboracions a la premsa i a
la ràdio i per la direcció de la revista
esportiva humorística El Once, segui-
dora de Xut!, que ell també havia fun-
dat, escrit i il·lustrat quan es bevia

xampany. Hi ha una anècdota famosa
de Castanys. Es trobava al bàndol na-
cional parlant amb uns altres catalans
quan un home els va dir: “No saben us-
tedes hablar castellano?” Castanys li
va respondre: “Sí, señor, ¿qué desea
que le diga?” A les seves memòries,
Joan Baptista Xuriguera n’aporta una
altra de semblant: Castanys no va ai-
xecar el braç en una ocasió que el gest
era obligat. Un militar el va increpar:
“¿No sabe usted saludar?” “Ya lo creo:
Hola, ¿qué tal está usted?” Aquest cop
es va passar dos dies al calabós.

Enric Gomà escriu el pròleg del lli-
bre. És tan versàtil que s’impregna de
l’estil de Castanys. Tots dos cultiven
un humor un punt absurd i irònic i
amable, encara que a Gomà li conec al-
guns cops de geni, si l’ocasió s’ho val.
El prologuista reprodueix un escrit de
Josep Pla sobre Castanys que és crític
amb el règim. “El censor aquell dia es
devia deixar les ulleres a casa”, diu Go-
mà. Pla: un altre “franquista” que ara
alguns descobreixen que, després
d’unes “vacil·lacions” inicials, no ho va
ser gens. Tot és tan complex..., perdo-
nin el tòpic. Gomà ens ho confirma.

“Enric Gomà
recupera un llibre
de l’humorista i
caricaturista

Vuits i nous

Valentí Castanys
Manuel Cuyàs
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emps enrere la paraula de moda
en política era escenificar. Es
tancaven uns acords, en públic o

en privat, i després s’havien d’escenifi-
car. “I això que hem acordat, ara com
ho escenifiquem?”, es preguntava tot-
hom en acabar una reunió. No es trac-
tava només de com dur a la pràctica
un acord; es tractava, sobretot, de
com es feia perquè els electors ho en-
tenguessin i assumissin la decisió gai-
rebé com si fos seva. Ara d’això en
diuen el relat. Una determinada for-
mació política pren uns acords i des-
prés, acabada la reunió, es pregunten
com tirar-lo endavant per fer que el
seu relat sigui el que s’imposa al dels
adversaris. És important, el relat que
es fa de les coses (l’escenificació, vaja)
perquè va directament a la vena de
l’elector. Si l’elector assumeix com a
seves les tesis dels seus líders, oli en
un llum; perquè ja no són receptors
del missatge sinó que es converteixen

T “La guerra entre
JxCat i ERC ja no té
només a veure amb
qui té raó, sinó a
veure qui finalment
imposa el seu relat

també en emissors. Tot això ve al cas i
m’ha passat pel cap en seguir aquesta
tan interessant com lamentable bata-
lla entre JxCat i ERC arran de la Dipu-
tació de Barcelona. És important. I en
aquest cas, tenen doble feina: perquè
han d’imposar primer el relat entre els
seus, i després a la societat en general.
I per això s’hi val tot i han posat tots
els seus relators mediàtics a treballar.

JxCat col·loca com a missatge la des-
lleialtat d’ERC amb el procés en haver
pactat amb el PSC en alguns ajunta-
ments (cosa que també han fet ells); i
ahir ERC oferia fins i tot la presidèn-
cia de la Diputació a JxCat amb l’argu-
ment que aquest no és un organisme
qualsevol i que per això JxCat els ha
de triar a ells i no al PSC com a socis. A
mi em sembla que les dues formacions
independentistes ja ho saben, que no
hi ha gaires possibilitats (jo diria que
cap ni una) que es posin d’acord. No hi
ha unitat estratègica i ara del que es
tracta és de guanyar això que en diuen
el relat. Sobretot, cadascú a casa seva.
Perquè, vist tot plegat, el risc és que
els engeguem a dida a tots (cosa que
no ens hauríem de permetre amb pre-
sos i exiliats). Em pregunto on és l’es-
perit de l’1-O. Ens cal recuperar-lo. I
urgentment. Perquè mentrestant,
amb capítols com aquests, tenim la in-
dependència que ens mereixem.

Els plats pel cap
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

La trencadissa dels principals
partits de l’independentisme,

JxCat i ERC, continua donant moti-
us de decepció entre els centenars
de milers de ciutadans partidaris
que Catalunya esdevingui un estat
en forma de república. La unitat
d’acció política que va fer possible el
referèndum de l’1-O és història i se
n’acumulen les evidències amb més
o menys repercussió. El pacte a la
Diputació de Barcelona entre JxCat
i PSC n’és una, més important si es
vol per les dimensions de la institu-
ció, però en el fons una més, que ex-
plicita de la forma més crua possi-
ble la manca total d’unitat estratègi-
ca dels partits independentistes, la
baralla constant per les respectives
quotes de poder i per l’hegemonia
dins l’independentisme i, finalment,
el rèdit i la satisfacció que això pro-
porciona als adversaris polítics del
sobiranisme ja sigui a Catalunya
com a Espanya.

Les dues formacions han fet en
les últimes hores moviments en po-
sitiu per reconduir la situació, però
totes dues han transmès la mateixa
sensació d’anar a remolc d’una di-
nàmica negativa que només poden
dissimular. En primer lloc, perquè és
molt difícil ara desfer en els tres dies
de marge que tenen per pactar una
solució tot el camí de pactes que
uns i altres han teixit i signat amb al-
tres formacions en les últimes set-
manes. I, en segon lloc, perquè en el
millor dels casos, es tractaria més
de calmar el dolor que de resoldre
allò que el provoca. El pecat original,
que té conseqüències en ajunta-
ments, diputacions, la Generalitat i
també davant la hipotètica investi-
dura de Pedro Sánchez, és no haver
entès que l’excepcionalitat del mo-
ment polític que viu Catalunya els
exigeix una unitat d’acció, un lide-
ratge i un posar el país davant de tot
que per molt que la societat els ho
ha reclamat, fins ara han estat inca-
paços de demostrar. Una incapaci-
tat que els hauria de fer reflexionar.

Els pedaços i
les solucions

EDITORIAL

Les cares de la notícia

L’anterior directora artística i executiva del pro-
grama d’Arts Visuals de Can Felipa i ara directora
de la Fàbrica de Creació i el Centre d’Art Contem-
porani Fabra i Coats, acaba de presentar el seu
projecte per a aquest centre d’art ubicat a l’antiga
i emblemàtica fàbrica tèxtil de Sant Andreu.

CANTAUTORA

Una fàbrica d’art

Mig segle de trajectòria musical dona per a molt; la
cantant dels Setze Jutges, la cantautora de protesta
de Què volen aquesta gent?, la dimensió poètica, la
música tradicional del camp, la viatgera pel món...
Facetes d’una artista icònica, que van merèixer pri-
mer un llibre (2017) i ara un documental a TV3.

-+=

-+=

Perseverança lingüística
Ester Franquesa

Mig segle de música
Maria del Mar Bonet

-+=

Joana Hurtado

La normalització del català és una tasca perma-
nent, tant per la pressió del castellà com per la de
les lleis i sentències que limiten el català. L’enquesta
d’usos lingüístics revela que el coneixement del ca-
talà recupera nivells de fa 15 anys, però també diu
que són menys els que la utilitzen habitualment.

DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

HISTORIADORA DE L’ART

De reüll
Eva Garcia Pagán

RSC de
debò

a responsabilitat social de les empreses (l’RSC de
les sigles del títol), altrament dita responsabilitat

social empresarial (RSE) o inversió socialment
responsable, és aquella manera que tenen les empreses
de netejar la seva imatge fent campanyes que
sensibilitzin clients, treballadors i societat en general.
Representa que són campanyes que milloren l’entorn i
la majoria se centren en divulgació, iniciatives
esportives i de protecció de la salut, del medi ambient i
de col·lectius vulnerables, o bé defensa dels interessos

dels consumidors als qui s’adrecen,
sobretot les marques de gran
consum. Però la veritable
responsabilitat social és complir
amb el teu entorn. Penso que la
responsabilitat social dels bancs
hauria de ser no cobrar comissions
excessives per tasques poc
oneroses i no tant condonar, per

exemple, deutes de partits polítics. També avisar els avis
que retiren grans quantitats de diners que el risc que
corren de ser atracats és alt. El botiguer del poble els
acompanyaria a casa però, és clar, la de la botigueta sí
que és responsabilitat de debò. També el de
responsabilitzar-se dels pisos i locals buits de la seva
propietat. Fa anys que a la finca on visc ens han denegat
el permís per poder revisar la instal·lació d’aigua que
compartim amb un local (buit) propietat d’un dels
bancs dels de grans comptes de resultats. RSC sí, però
la de postal.

L

La veritable
responsabili-
tat social
és complir
amb el teu
entorn

http://epa.cat/c/u9pctx
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efenso aquests
drets; si no li

agraden, en defenso
uns altres. Així nego-
cia Pablo Iglesias la
seva entrada al go-

vern espanyol amb Pedro Sánchez,
una cadira que significaria en gran me-
sura el seu salvavides polític. Ens ve-
nien Podem com el gran aliat a l’Estat
del dret a l’autodeterminació; subrat-
llaven que milions de persones a la res-
ta de l’Estat votessin una força parti-
dària de resoldre el conflicte català en
un referèndum, però a l’hora de la veri-
tat, per una plaça al Consell de Minis-
tres, diu El País que el líder podemita
està disposat a firmar la renúncia a
aquesta reivindicació: ofereix adaptar-
se a l’estratègia negacionista de Pedro
Sánchez, que a la pràctica és més que
similar a la de Mariano Rajoy. ¿Per què
es va presentar el perfil més sobiranis-
ta que queda entre els comuns, Jaume
Asens, com a cap de llista a les espa-
nyoles? Com deuen ser els cafès entre
Iglesias i Asens: “Yo renuncio a la auto-
determinación, de pedir un referéndum

te encargas tú.” Potser ni això: ahir el
portaveu del partit d’Ada Colau, Joan
Mena, aparcava també el dret a l’auto-
determinació: “Nosaltres no tenim lí-
nies vermelles. El que volem és asseu-
re’ns a negociar amb el PSOE i que ens
digui quina és la seva posició.” Quina
manera de defensar un dret. I quina
manera de preparar-se per a les elec-
cions al Parlament, quan vinguin, o per
a una repetició electoral a l’Estat. Des-
prés d’acceptar els vots de Manuel
Valls per retenir l’alcaldia de Barcelona,
la renúncia podemita a l’autodetermi-
nació confirma el final de l’ambigüitat
d’aquest espai, que a Catalunya està
en liquidació (ICV va acordar el cap de
setmana presentar un concurs de cre-
ditors). Davant d’una cadira, hi ha
drets que els fan nosa. Ja ho va viure el
PSC fa uns anys amb el seu ara sí-ara
no a un referèndum. Iglesias assegura
que si entra al futur govern espanyol
serà lleial a Sánchez; és a dir, serà més
lleial a Sánchez que als seus propis
principis, perquè, si al líder del PSOE
no li agraden, en té uns altres.
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Full de ruta
Emili Bella

Drets que
fan nosa

Defenso aquests drets;
si no li agraden, en defenso
uns altres. Així negocia
Pablo Iglesias la seva cadira
al govern espanyol
amb Pedro Sánchez

1
any

Pedro Sánchez i Quim Torra
posen fi a la incomunicació de
l’era Rajoy obrint un diàleg que
permeti una nova cita al
setembre.

10
anys

20
anys

El PSOE i el PP aproven el pla
de rescat bancari que envaeix
competències autonòmiques.
La banca descarta “solucions
nacionalistes”.

El líder de l’oposició, Zoran
Djindjic, reclama l’organització
d’un referèndum perquè la
població iugoslava es pronunciï
a favor o en contra de Milosevic.

Cimera Loapa financera Crisi a SèrbiaTal dia
com
avui fa...

Òmnium -
Assemblea
b Soc una de les 10.000
persones que vam anar a
Estrasburg.

Una de les milers que vam
cridar “Unitat!”, que vam cridar
aquesta paraula amb tristesa,
tristesa, perquè com vam co-
mentar amb la gent del voltant,
només hi ha unitat en tots nos-
altres, la gent del carrer, la que
surt a manifestar-se, la que pa-
teix des de casa sense poder
fer res veient com els partits
polítics prioritzen la seva quota
de poder abans que la unitat
del nostre país.

La meva sorpresa va ser que
tant amb la gent que vaig par-
lar al matí, com la de la tarda,
culpaven en la seva quasi tota-
litat un partit polític, d’aquesta
falta d’unitat.

No mencionaré el partit, no
escric per atacar ni per aplau-
dir ningú, escric per demanar a
les associacions Òmnium i As-
semblea, que són les que més

ens representen, que deixin de
parlar i repetir-se, que es re-
uneixin amb els partits i els
obliguin sí o sí a entendre’s, i si
no ho fan, llavors sí, assenyalar
el partit culpable d’aquesta fal-
ta d’unitat; perquè sé que ells
ho saben, però no podem es-
perar que el temps ho resolgui
mentre Espanya ens segueix
ofegant.
ISABEL BALLESTER I SANTA
Barcelona

Horari escolar
en perill
b La Fundació Bofill ha pro-
posat un horari partit als cen-
tres d’ensenyament catalans.
És a dir, si ara es feia sols ho-
rari de matí es passarà a clas-
ses de matí i tarda. Aquesta
idea no té en compte els infor-
mes on es manifesta que els
conflictes a les aules de se-
cundària es donaven fona-
mentalment a les tardes. Se
sap, i està en molts estudis,
que les trifulgues a classe

s’esdevenen quan, després de
dinar, els adolescents se sen-
ten molt violents en fer ses-
sions a les tardes. Cal afegir
que la Fundació Jaume Bofill,
defensora de l’autonomia de
centres, ara vulgui imposar un
horari partit a tots els centres
catalans. Tots ells, i sota la vo-
tada autonomia de centres,
han pogut escollir quin horari
més els convenia. Si ara tor-
nem a un horari de matí i tar-
da, seria com un pas enrere
en les millores d’ensenya-
ment. A més, no es pensa en
els mesos infernals de maig i
juny propis del clima mediter-
rani. Durant aquests mesos se
superen les temperatures en
què la llei laboral prohibeix de
treballar. Cal veure què diu el
Departament d’Educació, sa-
bent que, segons ell mateix
explica, s’ha reduït el fracàs
escolar d’ençà de l’aplicació
de l’horari intensiu de matí.
Tot i així, la Fundació Jaume
Bofill proposa que es facin a
les tardes activitats extraes-

colars. La pregunta òbvia és:
qui pagarà totes aquestes
sessions. Per tant, és de sum-
ma preocupació que l’antic
horari partit, que abans s’apli-
cava a secundària, ara es vul-
gui aplicar de nou durant el
proper curs. No sembla que
aquesta mesura esdevingui
gaire innovadora, amb l’afegit
que la Fundació Jaume Bofill
sempre ha apostat per la in-
novació educativa. Podríem
dir que la Bofill, i el seu afí, el
Departament d’Educació, té
pressa per fer reformes a curt
termini, i l’educació no se la
pot millorar amb mesures im-
mediates. De fet, aquest vell
horari partit no és acordat ni
publicat amb temps suficient.
Els canvis sota la política d’in-
novacions semblen més una
alteració del sistema educatiu
que no pas una millora real en
ensenyament. Avançar cap al
futur no vol dir repetir els er-
rors passats.
DAVID RABADÀ I VIVES
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

“Ara per ara l’únic
que ens ha quedat
clar és que tots, siguin
del color que siguin,
ens enganyen

esulta curiosa la manera com la
gent del poble, els votants, conce-
dim impunitat als nostres polítics.

Primer va ser la necessitat de deslliurar-se
de la dictadura. Després de la transició
vam permetre la corrupció sota el justifi-
cant que qualsevol cosa era bona si servia
per esborrar Franco (cosa que ara podem
veure que no va ser gens certa). Després les
ideologies i les afinitats ens van portar a
veure tots els defectes aliens i cap de propi,
i ara, després d’aquesta última tanda
d’eleccions convulses, estem comprovant
de manera empírica una cosa que ja s’intu-
ïa força, que la nostra classe política es re-
bolca en la més absoluta i global de les inde-
cències, que està mancada d’ideals i de ver-
gonya i que l’únic que compta és la cadira i
els molts beneficis que porta implícits.

ASSISTIM A LA CONSUMACIÓ d’un especta-
cle indigne, legal però molt indecent, d’una
gent que jura per tots els déus que no pac-
tarà amb determinats rivals polítics, que
s’omple la boca de paraules grandilo-
qüents destinades només a captivar l’àni-
ma de l’electorat dient-li allò que vol escol-
tar i que al final, moguts només per l’afany

R de conservar els privilegis i el sou (uns
quants de ben segur ni es podrien ni gua-
nyar la vida si no fos pels endolls polítics
continuats) són capaços de trair tot allò
que han dit, i de pas justificar-ho amb mil
arguments ridículs que, malgrat tot, conti-
nuen convencent els seus acòlits.

AL FINAL, I VIST tal com està el pati, potser
s’hauria d’aconseguir que les promeses
electorals fossin una mena de contracte
signat davant notari i que els electors tin-
guéssim dret a exigir responsabilitats en
cas d’incompliment. Amb tota probabilitat
els polítics ens mentirien menys, es riu-
rien menys de nosaltres, i al final s’aconse-
guiria que els vots servissin per a alguna

cosa i que els nostres drets com a votants
anessin més enllà del dret a l’enrabiada i de
la promesa íntima de no votar-los mai més.
De pas potser també aconseguiríem que
les paperetes electorals no s’omplissin de
visionaris que només busquen pescar en
aigües remenades i aprofitar-se del des-
content general.

I S’HAURIA D’ARBITRAR també algun meca-
nisme que permetés que els votants no ha-
guessin d’esperar quatre anys per mostrar
el seu descontentament, una mena de vot
de censura popular que s’oposés als pactes
mentiders, a les polítiques falses, a l’enga-
ny sistemàtic i institucionalitzat, una me-
na de “com que no us vam votar per això
que feu, fora, i al vostre lloc un altre”. Pot-
ser així els polítics s’ho pensarien dues ve-
gades, no actuarien amb aquesta indecèn-
cia, amb aquest afany de lucre personal i
partidista i amb aquesta impunitat absolu-
ta i ens estalviaríem molts ensurts i moltes
decepcions. Ara per ara l’únic que ens ha
quedat clar és que tots, siguin del color que
siguin, ens enganyen i només es mouen so-
ta una única divisa: “que rigui la gent i que
jo vagi calent”.

Jordi Cervera. Periodista

Política indecent
Tribuna
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Miquel Iceta, PRIMER SECRETARI DEL PSC

“Tenim un acord signat [amb ERC a la Diputació] i es
complirà”

La frase del dia

a cap a vint-i-cinc anys vaig visitar
Stromboli. Ho vaig fer motivada

per la pel·lícula que, amb el nom de
l’illa com a títol, Rossellini va rodar-hi
l’any 1950 amb Ingrid Bergman, que hi
interpreta Karin, una lituana que, per
poder sortir d’un camp de refugiats a
Itàlia en acabar la II Guerra Mundial,
accepta casar-se amb un pescador de
Stromboli. Poc després d’arribar a l’illa
voldrà fugir-ne; s’hi sent estranya i re-
butjada, però, amb certa altivesa i me-
nyspreu, tampoc fa res per acostar-se
als habitants, a la vegada estranyats
amb l’estrangera. Al final, per arribar a
l’altre costat de l’illa i agafar un vaixell,
puja al volcà hi s’hi sent perduda i ínfi-
ma, però, a partir d’un cert moment,
transportada pel sublim davant
d’aquell paisatge meravellós amb els
cràters fumejant.

Stromboli es va fer famosa l’any
1950 per l’escàndol que va suscitar la
relació amorosa entre Bergman i Ros-
sellini mentre Anna Magnani, amant del
cineasta abans que aquest conegués
l’actriu sueca, rodava un altre film a l’illa
pròxima de Vulcano. Tot i així, l’illa va
mantenir els seus costums de vida inal-
terats i la seva economia bàsica fins poc
abans de la meva visita. Així m’ho va ex-
plicar un italià del nord que quan s’hi va
instal·lar, uns pocs anys enrere, hi vivia
de l’intercanvi: peix a canvi d’una sessió
de barberia. Em va semblar que encara
hi havia pocs turistes, però, de fet, Nan-
ni Moretti ja havia mostrat aquella “ter-
ra profanada” (i com les sèries televisi-
ves es mengen el cinema) a Caro Diario
amb una corrua de gent ascendint el
volcà i un intel·lectual embogit per tal
que uns nord-americans li expliquin
d’avançada Bellesa i poder. Aleshores ja
no hi havia cap cineasta equivalent a
Rossellini que reflectís l’estat d’Europa.
I, en fi, diuen que Stromboli, com tants
altres llocs, s’ha convertit en una gran
destinació turística. De tant en tant, pe-
rò, el volcà fa la seva i explota.

F

De set en set
Imma Merino

Stromboli

“Cs està perdent
veus autoritzades
que l’ajudin a
marcar l’agenda
política a
Catalunya... Rivera
només veu Madrid, i
darrere hi ha terra
cremada.

a crisi de Ciutadans es podria re-
sumir amb dos articles publicats a
La Vanguardia, un de l’articulis-

ta Antoni Puigverd i l’altre d’un dels pe-
riodistes que més han furgat en les en-
tranyes del partit taronja, Iñaki Ellaku-
ría. Aquest segon té apamada la crono-
logia de l’ascens d’Albert Rivera des del
2006, coneix bé el personatge que hi ha
darrere el polític, així com també l’em-
brió de les veus crítiques de caire socio-
liberal que han discutit el seu lideratge
des que s’ha proposat fer el sorpasso al
PP en lloc de participar de la governabi-
litat d’Espanya. Puigverd furga més en
el fons, en els motius ideològics de dis-
tanciament entre Rivera i Manuel
Valls, recordant que l’ex-primer minis-
tre francès és capaç de pensar en la polí-
tica del “mal menor” abans que en d’al-
tres aventures més personalistes.

EL SISTEMA SEMIPRESIDENCIALISTA fran-
cès, a doble volta, ha generat enteses
impensables entre partits oposats en
l’eix ideològic, però capaços de comba-
tre l’ultraconservadorisme que repre-
senta el Front Nacional perquè els Le
Pen no puguin arribar mai a l’Elisi. Polí-
tica del mal menor. Cultura política que
ha permès a la classe dirigent francesa
abandonar en el moment crucial la zo-
na de confort per anteposar els interes-
sos de la República abans que res. Pac-
tisme. Per Valls era inconcebible aque-
lla foto de Colón, on el tripartit de dre-
tes espanyol rubricava un pacte tàcit
d’autoajuda legitimant així el franquis-
me sociològic. De fet, si bé l’explicació
de Puigverd és francament lúcida,
m’atreviria a afegir-hi un segon motiu
més mundà: està preparat un ex-pri-
mer ministre de la República Francesa
per rebre ordres d’algú que encara no
ha estat ningú en les estructures de go-
vern de Madrid? El cesarisme que sem-
bla usar Rivera per alinear, manu mili-
tari, els seus quadres produeix l’efecte
contrari davant l’egocentrisme messià-

L nic de Manuel Valls. O és que Rivera té
por que els nouvinguts li prenguin la
glòria? El que sí que no fa basarda al lí-
der taronja és haver d’afrontar les críti-
ques del grup liberal europeu per la seva
complicitat amb la ultradreta de Vox.

AL FINAL, TOT RADICA en la cultura políti-
ca. Per una banda, el pluralisme polarit-
zat que permet l’aparició de partits
extraparlamentaris que marquen
l’agenda política i, després, acaben in-
terioritzant el sistema; per altra banda,
a l’herència de tants anys d’organitza-
cions polítiques que han funcionat des
del centralisme democràtic, on la dis-
ciplina de partit articulada a través dels
tentacles dels aparelladors n’ha acabat
sent el major signe d’identitat. Com
totes les crisis internes dels nostres
partits, la crisi a Cs es ventilarà ràpi-
dament: la dissidència sempre és ben-
vinguda, menys quan posa davant del
mirall les vergonyes de l’organització;
si els corrents crítics pressionen mas-
sa, només tenen una solució, que és
abandonar els escons i l’escissió. Segu-
rament a un home forjat en la cultura

anglosaxona com Luis Garicano –i
d’una intel·lectualitat que no genera
dubtes– també li ha costat d’entendre.
Però, si vol fer carrera al Parlament Eu-
ropeu només pot assumir que a Espa-
nya els partits són organitzacions enca-
ra estructurades de dalt a baix, o que la
roba bruta s’ha de rentar a casa i que la
bugada no es pot estendre al balcó per-
què no generi rumors infundats entre
veïns.

DE MOMENT, PERÒ, l’ambició presidencial
de Rivera pel 2024 –que recull Ellaku-
ría en el seu text– ha tingut una prime-
ra conseqüència: el debilitament de la
formació en el seu espai vital, Catalu-
nya. Deixar el grup parlamentari en
mans de Lorena Roldán i Carlos Carri-
zosa no sembla el més idoni per mante-
nir els resultats electorals que va tenir
Inés Arrimadas al 21 de desembre. Eri-
git com a veu principal del partit al
Principat, un bulldog polític com Carri-
zosa no genera simpaties quan surt als
mitjans: representa aquella rebequeria
diària que el fa ser massa estrident per
a l’audiència. I, fins i tot, dins la cambra
hi ha altres polítics que maneguen més
sibil·linament el reglament del Parla-
ment, capaços de dissimular amb lleta-
nia acadèmica qualsevol acció de fili-
busterisme parlamentari.

EL DEBILITAMENT de l’estructura orgàni-
ca de Cs a Catalunya es produeix a la ve-
gada que alguns intel·lectuals del seu
nucli fundador s’oposen a l’estratègia
de Rivera, així com també amb la recu-
peració de poder metropolità per part
del PSC. Per una banda, Cs està per-
dent veus autoritzades que l’ajudin a
marcar l’agenda política a Catalunya;
per altra banda, el socialisme s’està re-
forçant, des dels ajuntaments, en
aquells espais electorals on darrera-
ment havia lluitat pel vot popular amb
Ciutadans. Rivera només veu Madrid, i
darrere hi ha terra cremada.

Xavier Ginesta. Periodista i professor de la Universitat de Vic

Rivera i la terra cremada
Tribuna
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El coneixement
de la llengua es
consolida però
el seu ús diari té
encara dificultats

La víctima menor
va ser amenaçada
amb una pistola i
viu atemorida des
de llavors

Enquesta
sobre l’ús
social del
català

Judici als
agressors
sexuals de
ManresaNacional

Tot i les propostes, contra-
propostes i reunions entre
ERC i JxCat per mirar de
subvertir l’acord anunciat
entre aquests i el PSC per
governar a la Diputació de
Barcelona, ahir ni els uns
ni els altres no van aconse-
guir apaivagar els retrets
encreuats i amb aquests
una tensió que pot acabar
en una guerra oberta de
conseqüències imprevisi-
bles per al govern si d’aquí
a dijous no s’entenen per
trobar una alternativa in-
dependentista a la socio-
vergència en l’ens supraco-
marcal. Ahir, tots reconei-
xien que les relacions es-
tan tocades i no serà fàcil
reconduir-les en dos dies. I
és que mentre els republi-
cans van situar el focus ex-
clusivament en la Diputa-
ció, els de Puigdemont in-
sistien a lligar la reedició de
l’entesa que ara hi tenen a
la revisió d’altres pactes lo-
cals on se senten agreujats.
I aquí topen.

Després d’evitar referir-
se diumenge a la proposta
llançada per JxCat de re-
plantejar-se en conjunt el
paquet de pactes locals fets
els uns contra els altres,
ERC va reunir ahir la plana
major per valorar-la, i va
ser el mateix adjunt a la
presidència, Pere Arago-
nès, acompanyat dels di-
putats electes a la Diputa-
ció, qui va sortir a rebutjar-
la, ja que deslliga les nego-
ciacions a l’ens supraco-
marcal de qualsevol pacte
municipal i fins i tots dels

consells comarcals, on im-
peren les “dinàmiques mu-
nicipals”. “No demanem
que als 25 municipis on
JxCat ha pactat amb el
PSC revisin certs aspectes,
perquè segur que hi ha co-
ses de caràcter municipal
que els han justificat”, indi-
cava abans de resumir: “Ai-
xò no és cap intercanvi de
cromos; si comencem a
vincular-ho a acords a tot
arreu ens equivoquem.”
Aragonès, en canvi, cons-
tatava la importància de la
tercera institució del país
en la construcció de la hi-
senda pròpia, el suport als
municipis o a donar una
resposta conjunta a la sen-
tència en el judici del pro-
cés, i recordava que aquí
les direccions dels partits
sí que hi tenen tot a dir. “La
votació és a la Diputació
aquesta setmana, i no als
ajuntaments: hi intentem
tancar un pacte, o reben-
tem 50 pactes munici-
pals?”, es preguntava.
D’aquí que, per mostrar a
més que a ERC no la mo-
uen “les cadires”, Arago-
nès fes una contrapropos-
ta i oferís per primer cop
“parlar” de la presidència
de l’ens a JxCat si s’oblida
del pacte anunciat amb el
PSC, que donaria la presi-
dència als socialistes, un
fet que provoca als republi-
cans “neguit i angoixa”.

“Hem tocat fons”
JxCat havia comparegut
poc abans per explicar que
mantenia la demanda a
ERC perquè reverteixi tots
els pactes municipals que
han deixat la formació de

Puigdemont a l’oposició
malgrat ser la força més
votada, si bé ahir l’exi-
gència es va revestir amb
una dura crítica que deixa
al descobert que les rela-
cions entre els dos socis de
govern estan a les últimes.
“Hem tocat fons”, admetia
la diputada de JxCat, Elsa
Artadi, en un intent de tor-
nar a arrencar el vol i acon-
seguir una unitat estratè-
gica que ha quedat total-
ment esquerdada i afecta-
da per una greu crisi de
confiança arran dels pac-

tes electorals al territori.
Artadi indicava com a
principal causa d’aquesta
guerra el fet que no s’acon-
seguís anar a les últimes
convocatòries electorals
amb una llista unitària,
amb la qual cosa assenya-
lava directament a la for-
mació republicana com a
principal culpable. JxCat
proposa ara fer cau i net,
després que l’acord amb el
PSC a la Diputació hagi
provocat un terrabastall, i
insisteix a negociar amb
ERC com a primer pas una

agenda per revertir els go-
verns municipals a través
de mecanismes com ara la
moció de censura. Ara per
ara, però, “es tracta de sa-
ber si hi ha voluntat políti-
ca” per part d’ERC, expo-
sava Artadi. Malgrat que
els governs municipals ja
han començat a caminar,
la dirigent és del parer que
no és massa tard. “No ens
podem quedar de braços
plegats, és una imprudèn-
cia”, hi va afegir la diputa-
da, que es va fer acompa-
nyar al faristol del Parla-

ment del secretari d’orga-
nització del PDeCAT, Fer-
ran Bel, que recordava la
xifra de 26 municipis en
què JxCat va guanyar les
eleccions però ERC li va ar-
rabassar l’alcaldia amb un
pacte amb el PSC, com va
succeir a Sant Cugat, Fi-
gueres o Tàrrega, feus es-
pecialment importants
per a la formació postcon-
vergent. Les declaracions
d’Artadi es van fer després
de la reunió a la cambra del
grup de JxCat, en què al fi-
nal no va participar, “per

ERC i JxCat, tensió
LLUITA · ERC refusa replantejar pactes
municipals, com pretén JxCat, i la colla
oferint-li la presidència de la Diputació si
trenca l’acord amb el PSC NO · Els de
Puigdemont recorden que cal el sí dels
comuns i avisen: “La unitat ha tocat fons”

Ò. Palau / E. Ansola
BARCELONA

23
diputats suma un acord de
JxCat sigui amb el PSC o sigui
amb ERC, quan la majoria ab-
soluta està en els 26.

“La unitat de
l’independentisme
ha tocat fons, i està
més lluny i més
fracturada que mai”
Elsa Artadi
DIPUTADA DE JXCAT

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

Les frases

“ERC no ha respirat
fins al dia d’avui, mira
cap a una altra banda
i no exerceix la
responsabilitat”
Eduard Pujol
PORTAVEU ADJUNT DE JXCAT

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

La xifra

“JxCat ha de decidir
entre el PSC o ERC al
govern de la Diputació
de Barcelona, és a les
seves mans”
Pere Aragonès
ADJUNT A LA DIRECCIÓ D’ERC
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Això de l’anomenat
procés s’ha acabat

L’APUNT tica d’autonomia, que no ha marxat mai, el tacticisme
de partits, l’estratègia miop de destruir el rival en
comptes de sumar amb l’amic. Només queda un con-
sol; morirà el mal anomenat procés i amb ell els inven-
tors de noms que emmascaren incapacitats políti-
ques, però allò que és important, l’anhel de llibertat de
la gent, pur, sense etiquetes, romandrà intacte.Jordi Panyella

Tararí, tararí, tot té el seu principi i la seva fi. La batalla
pel control del territori ho ha dinamitat tot. Arriba el
temps de les casernes d’hivern. Fa una calor que es-
panta, i la calor sempre atordeix, confon, però el fred
que glaça la sang ja s’albira i cal estar amatent. La in-
tendència de caserna mana tornar al ranxo infecte de
la pasterada, vòmit més que menjar. Torna la vella polí-

motius d’agenda”, van as-
segurar, el president Car-
les Puigdemont.

Aragonès no va amagar
que les relacions passen
per un mal moment, però
va evitar llançar més llenya
al foc. “Mai diré ni faré res
que empitjori la situació”,
subratllava, abans de re-
ivindicar que s’estengui
l’exemple del govern, i no al
contrari. “Si dos partits
units per l’independentis-
me som capaços de com-
partir govern a la Generali-
tat i tenim acords en tres

diputacions, no s’ha de
qüestionar l’acord a la Ge-
neralitat, sinó el desacord
de la Diputació”, insistia.

Aritmètica diabòlica
La diabòlica aritmètica a
l’ens dona raons als uns i
als altres per justificar les
seves posicions. Els repu-
blicans recorden que suma
el mateix un pacte de
JxCat amb ells que amb el
PSC (tots dos tenen 16 di-
putats, per 7 els postcon-
vergents), fins i tot un més
tenint en compte que ERC

té el suport de l’únic dipu-
tat de Tot per Terrassa. Pe-
rò, tot i així, a l’un o l’altre
pacte encara els falta el su-
port, explícit o implícit,
d’almenys un tercer grup.
Segons ERC, aquest su-
port el tenien molt a prop
amb els comuns, amb els
quals divendres a la tarda,
quan es va anunciar el pac-
te JxCat-PSC, tenien con-
vocada una reunió a tres
bandes, que va acabar sent
a dues. En canvi, els de
Puigdemont recorden que
els d’Ada Colau sempre

han refusat tot acord on si-
guin ells, i recorden que
l’alternativa a la sociover-
gència seria un pacte a l’es-
til del de la capital entre el
PSC, els comuns i Cs. És
clar que perquè tiri enda-
vant el govern PSC-JxCat,
ERC manté que cal la com-
plicitat d’un tercer actor
que de moment no ha apa-
regut, i només podrien ser
els mateixos comuns o,
fins i tot, Cs, tot i que Vila-
web aclaria ahir que, si cap
combinació aconseguís la
majoria, acabaria manant
igualment el PSC en supe-
rar ERC en xifra de vots.

Reunió infructuosa
Una delegació del PDeCAT
amb Ferran Bel i el presi-
dent, David Bonvehí, es va
reunir ahir al migdia a la
seu d’ERC amb el secretari
d’organització republicà,
Isaac Peraire; el de política
municipal, Marc Sanglas, i
el fins ara vicepresident de
la Diputació, Dionís Guite-
ras. A la sortida, els demò-
crates es limitaven a dir
que la reunió havia estat
“cordial” i que havien posat
sobre la taula les respecti-
ves propostes, tot i que l’úl-
tima paraula serà dels òr-
gans de JxCat. Des d’ERC,
però, lamentaven que no
havia servit per avançar.
Després, en un debat a
TV3 entre el mateix Perai-
re i el portaveu adjunt de
JxCat, Eduard Pujol, es
tornaven a evidenciar les
diferències. Pujol qualifi-
cava d’“operació de màr-
queting considerable” la
proposta d’ERC d’oferir-
los la presidència, i li retre-
ia que fins ara no hagin mo-
gut fitxa. “En el moment
en què ERC ens tregui la
suma màgica que els co-
muns s’hi apunten, oli en
un llum”, desafiava Pujol.
“Divendres ja la teníeu
aquesta suma!”, replicava
Peraire, que insisteix que
“hi ha temps” fins dijous.
S’espera, doncs, que avui
els contactes continuïn. ■

ó en augment

“Seria una mica fort
i poc respectuós
revertir tots els pactes
amb el PSC. Confiem
que JxCat complirà”
Miquel Iceta
PRIMER SECRETARI DEL PSC

“En la gran majoria
de llocs ERC i JxCAT
s’han entès, i no hem
deixat el lideratge
a forces del 155”
Isaac Peraire
SECRETARI D’ORGANITZACIÓ D’ERC

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

“Hauríem volgut un
tripartit de progrés,
però comprovem que
el PSC mira cap a la
dreta quan té l’opció”
Joan Mena
PORTAVEU DE CATALUNYA EN COMÚ

L’adjunt a la presidència d’ERC,
Pere Aragonès, i el secretari
d’organització del PDeCAT, Ferran
Bel, i la diputada de JxCat Elsa
Artadi, durant les seves
compareixences d’ahir ■ ACN

La defensa del president
de la Generalitat, Quim
Torra, va presentar ahir
una petició de recusació
del magistrat Carlos Ra-
mos, que instrueix la cau-
sa contra ell per un possi-
ble delicte de desobedièn-
cia. L’acusació té a veure
amb l’incompliment de les
ordres de la JEC que obli-
gaven a retirar els llaços
grocs i les pancartes pen-
jades als edificis de la Ge-
neralitat.

El motiu de la petició
perquè s’aparti el jutge és,
segons la defensa, la seva
“absoluta falta d’imparcia-
litat”, ja que s’hauria
“acreditat que el mou un
especial interès” perquè
Torra “s’assegui al banc
dels acusats”. En l’escrit
presentat es posen com a
exemple diverses expres-
sions utilitzades per Ra-
mos en la resolució contra
Torra que en constatarien
el seu ’“ànim prejutjador”.

Segons la defensa,
aquestes expressions pre-
senten Torra “com a cul-

pable d’uns fets encara
pendents d’enjudicia-
ment”, reflecteixen “la po-
sició ja assumida” del ma-
gistrat i atempten contra
la presumpció d’innocèn-
cia.

A la tarda, durant la re-

cepció al cos consular
acreditat a Catalunya, el
president Torra va aprofi-
tar per denunciar que la si-
tuació d’injustícia encara
persisteix. A més, el cap
del govern va explicar que
han exigit l’alliberament
dels presos i el retorn dels
exiliats d’acord amb les re-
comanacions del grup de
treball de detencions arbi-
tràries de l’ONU i va recla-
mar la fi de la “persecu-
ció”. ■

a La defensa al·lega un gran interès
per veure el president acusat a La
situació del país arriba als cònsols

Torra recusa
el jutge que
l’investiga pels
llaços grocs

Redacció
BARCELONA

El president Torra i els consellers Bosch i Chacon, en la
trobada amb el cos consular a Barcelona ■ ACN

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

La frase

“[Demanem]
solidaritat respecte als
drets que han pogut
exercir altres països
europeus”
Quim Torra
PRESIDENT DE LA GENERALITAT



l pacte de Junts per Cata-
lunya per fer presidenta
de la Diputació de Barce-
lona la socialista Núria

Marín ha posat en l’ull de l’hura-
cà els acords municipals que els
exconvergents i ERC han tancat
amb el PSC arreu del país, que
són una minoria, però que les
dues formacions utilitzen com a
arma llancívola. Els uns posen
l’accent en la quantitat d’acords
amb socialistes a què han arri-
bat els altres i els altres subrat-
llen el nombre de localitats on
van guanyar el 26-M però que els
uns els han impedit de governar-
hi amb acords alternatius amb
altres forces polítiques. Així, se-
gons els recomptes d’ERC,
JxCat pacta amb el PSC en més
municipis, i segons els números
de JxCat, ERC els ha barrat tres
vegades més el pas als governs

E
locals que a l’inrevés.

En concret, JxCat s’ha aliat
amb el PSC en 22 municipis i
ERC ho ha fet en 18 llocs. Entre
els pactes sociovergents hi ha
tres capitals de comarca, Vila-
franca del Penedès, Cervera i el
Pont de Suert, i localitats com
Lloret, Vila-seca, les Franqueses
del Vallès i Calella (amb Mont-
serrat Candini, del PDeCAT,
com a alcaldessa). En tres casos,
tant JxCat com ERC han coinci-
dit a pactar plegats amb els so-
cialistes: a Maçanet de la Selva,
Torrent i Cabó.

Entre els 18 municipis socio-
republicans hi ha la joia de la co-
rona exconvergent, Sant Cugat
del Vallès, i ciutats com Castell-
defels, Figueres (capital de l’Alt
Empordà), Abrera, Castell-Plat-
ja d’Aro i Sant Vicenç de Caste-
llet (amb la secretària quarta de
la mesa del Parlament, Adriana
Delgado, com a alcaldessa).

L’espai que representa JxCat

destaca 26 localitats on va gua-
nyar les eleccions però on els
d’Oriol Junqueras els han fet la
guitza i no hi governen a causa
d’un acord alternatiu d’ERC
amb altres forces. Els exemples
més emblemàtics són els de Tàr-
rega (capital de l’Urgell) i les
mencionades Figueres, Sant Cu-
gat del Vallès i Castell-Platja
d’Aro, on els exconvergents sub-
ratllen que no és que els republi-
cans hagin pactat per obtenir
l’alcaldia, com en els dos casos
anteriors, sinó que ERC l’ha lliu-
rada al PSC tot i que JxCat va
ser la llista més votada.

Per contra, els postconver-
gents remarquen que les seves
travetes a ERC s’han produït no-
més en set municipis: Cervera,
Ponts, Alcarràs, Cassà de la Sel-
va, Begur, Llançà i la Granada.

Amb els acords als consells
comarcals, que s’estan tancant
aquests dies, passa tres quarts
del mateix: JxCat i el PSC han

pactat a la Selva i el Garraf, estu-
dien fer-ho al Maresme, s’ha fre-
nat al Pallars Jussà... La casuísti-
ca és variada.

Malgrat tot, es pot afirmar
que, en general, ERC i JxCat
s’entenen més que no pas es per-
judiquen mútuament en l’àmbit
municipal. La directriu d’assolir
el màxim d’acords independen-
tistes, en gran mesura, ha reei-
xit. Els socis de govern a la Ge-
neralitat han segellat almenys
48 rèpliques locals –de vegades,
amb una tercera força–, encap-
çalades per Lleida, que també in-
clouen capitals com Reus, Man-
resa, Valls, Santa Coloma de
Farners (no sense l’episodi de la
retirada de la foto de Quim Tor-
ra), la Seu d’Urgell i Tremp.

A tot això cal afegir les diputa-
cions de Lleida, Girona i Tarra-
gona, on les dues formacions
també han arribat a un acord.
La de Barcelona és tota una altra
història. ■

Emili Bella
BARCELONA

Els pactes de la discòrdia
ACORDS · JxCat s’alia amb el PSC en més municipis que ERC TRAVETES · Els postconvergents destaquen que
els republicans els han barrat el pas en 26 localitats on ha guanyat JxCat i en canvi ells només han vetat ERC en set
PLEGATS · Els socis de govern s’entenen més que no es perjudiquen: segellen vora cinquanta rèpliques locals

ERC + Junts
1 Lleida
2 Reus
3 Manresa
4 Cambrils
5 Valls
6 Manlleu
7 Parets del Vallès
8 Roses
9 Sant Celoni

10 Piera
11 Palau-solità i Plegamans
12 Santa Coloma de Farners
13 Sant Sadurní d'Anoia
14 La Seu d'Urgell
15 La Roca del Vallès
16 Tiana
17 Maçanet de la Selva
18 Begues
19 Tremp
20 Sils
21 Tossa de Mar
22 Cabrera de Mar
23 El Catllar
24 El Papiol

25 Santa Bàrbara
26 Artesa de Segre 
27 Creixell
28 Almenar
29 Sant Hipòlit de Voltregà
30 Sant Cebrià de Vallalta
31 Els Hostalets de Pierola
32 Santa Coloma de Queralt
33 Pals
34 Sant Jaume dels Domenys
35 Santa Maria de Martorelles
36 Rasquera
37 Aiguaviva
38 Sant Jordi Desvalls
39 Vilada
40 Pujalt
41 Sora
42 Santa Cecília de Voltregà
43 Torrent
44 Beuda
45 Santa Maria de Besora
46 Sant Andreu Salou
47 Sant Martí d'Albars
48 Cabó

 JUNTS + PSC
1 Vilafranca del Penedès
2 Lloret de Mar
3 Vila-seca
4 Les Franqueses del Vallès
5 Calella
6 Malgrat de Mar
7 Cunit
8 Cassà de la Selva
9 Cervera

10 Maçanet de la Selva
11 Dosrius

12 Llançà
13 El Morell
14 La Jonquera
15 Llorenç del Penedès
16 El Pont de Suert
17 La Granada
18 Castellví de Rosanes
19 La Riera de Gaià
20 Torrent
21 Senterada
22 Cabó

 ERC + PSC
1 Sant Cugat del Vallès
2 Castelldefels
3 Figueres
4 Abrera 
5 Castell-Platja d'Aro
6 Sant Vicenç de Castellet
7 Sant Fost de Campsentelles
8 Cabrils
9 Maçanet de la Selva

10 La Selva del Camp
11 Altafulla

12 Vilallonga del Camp
13 Bagà
14 Oliana
15 Puigverd de Lleida
16 L'Albiol
17 Torrent
18 Cabó

Triangulació de pactes ERC-JxCat-PSC
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l problema no és ni la
Diputació de Barcelo-
na, ni l’Ajuntament de

Figueres, ni el de Castell-
Platja d’Aro, ni el de Cassà
de la Selva, ni qualsevol pro-
blema que pugui haver-hi
en un futur immediat de
pactes existents entre
JxCat i ERC. El poder és lla-
miner i les cadires són bus-
cades. Tot i l’actual crisi, el
problema rau a trobar un
camí compartit. Mentres-
tant, els dos socis volen la
independència, però el seu
camí per aconseguir-la no
és el mateix. És curiós que
el nombre de persones in-
dependentistes vagi a l’alça
i esdevingui un projecte de
futur, un projecte que ha
triomfat en nombre d’adep-
tes; un triomf del poble tot i
que en els últims temps les
respectives direccions de
JxCat i ERC no expliquen
amb claredat què volen fer i
sobretot com ho volen fer.
La ciutadania independen-
tista, però, es manté ferma:
la setmana passada hi havia
prop de deu mil persones a
les portes del Parlament
Europeu.

ERC sembla no tenir
pressa per culminar un pro-
jecte on des de l’Estat dei-
xen clar cada dia que pinten
bastos. És ben comprensi-
ble, no volen que ningú més
hagi d’anar a la presó o hagi
d’exiliar-se. JxCat voldria
tornar-hi, com diu el lema
iniciat pel president d’Òm-
nium, Jordi Cuixart: “Ho
tornarem a fer”, sense con-
cretar més enllà de propo-
sar unes eleccions avança-
des al Parlament de Catalu-
nya amb caràcter de plebis-
cit en la data de l’1 d’octu-
bre, encara que sigui un dia
laborable.

La pau per la unitat és
més lluny que mai. Sovint
l’electorat independentista
és molt semblant i la com-
petència entre els uns i els
altres és total. La sensació
és que cap de les dues for-
ces no vol veure que altra
vegada pinten bastos pel
que fa a l’Estat en contra de
l’independentisme. L’Estat,
a l’hora d’anar-hi en contra i
de frenar les intencions in-
dependentistes, no diferen-
cia si són d’ERC o de JxCat.

E

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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OPINIÓ

La pugna de
JxCat i ERC

Lluís Falgàs
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El jutjat d’instrucció nú-
mero 2 de la Bisbal d’Em-
pordà ha arxivat la causa
oberta contra l’alcalde de
Verges, Ignasi Sabater,
per un presumpte delicte
d’incitació a l’odi arran de
les declaracions que va fer
el 4 d’octubre del 2017, on
insinuava que l’autoria de
la punxada de rodes de
més de 160 vehicles de ve-
ïns podia haver estat cosa
dels que van “de dia unifor-
mats i de nit incontrolats”.
Sabater va ser cridat a de-
clarar l’any passat, des-
prés que la fiscalia li impu-
tés un delicte d’odi i discri-
minació contra “la nació
espanyola i la Guàrdia Ci-
vil”. Però el fiscal especia-
litzat en delictes d’odi, des-
prés d’haver analitzat a
fons l’episodi, ha conclòs
que hi ha “dubtes seriosos”
que l’alcalde cometés cap
delicte penal.

Malgrat això, segons
l’informe final de la fisca-
lia, recollit en la resolució
judicial d’arxivament,

qualifica de “desafortuna-
des” les declaracions, tot i
que les inscriu en la “cris-
pació” de l’endemà de l’in-
cident, però també s’ha
tingut en compte el to de
“crida a la calma” acreditat
en una reunió privada amb
els afectats, en què Saba-
ter no va fer tampoc cap
esment directe al cos ar-
mat espanyol. El jutge fa
referència, en paral·lel, a
una circular de la fiscalia
general de l’Estat sobre
aquest tipus penal que re-

marca que “el legislador no
ha pogut pretendre una
sanció penal per a qualse-
vol expressió del que en de-
finitiva és un sentiment
humà com l’odi”, un marc
de distensió que pot haver
atenuat la causa, però amb
efecte incert sobre l’actua-
ció dels fiscals del Suprem
en el judici del procés.

Satisfacció, malgrat tot
Sabater va rebre ahir la no-
tícia amb “satisfacció”, al-
hora que manifestava amb

contundència que, “mal-
grat els faci mal de ventre i
urticària, tant la fiscalia
com la jutgessa han hagut
d’arxivar el cas”. Des de la
CUP també es compartia
l’alegria per l’arxivament i
pel fet que un dels seus al-
caldes hagi quedat excul-
pat, però no amagaven la
queixa que, tot i l’arxiva-
ment, el jutjat admetés a
tràmit “transformar aquí
l’exercici de la llibertat
d’expressió en una poten-
cial expressió d’odi”. ■

E. Agulló
VERGES

Arxivada la causa per odi
contra l’alcalde de Verges
a La fiscalia veu “desafortunat” que parlés d’“uniformats” al voltant de l’autoria no
aclarida de la punxada de rodes, però admet “dubtes seriosos” per trobar-hi delicte

Sabater –a la dreta de la imatge– sortint de declarar del jutjat el 18 de juny de l’any passat ■ E.A.

La parella de l’Hospitalet
de Llobregat acusada de
desordres públics i atemp-
tat a l’autoritat en una con-
centració del 2018 va ne-
gar ahir aquestes greus
acusacions davant la sec-
ció segona de l’Audiència
de Barcelona. El fiscal, tot i
l’aportació d’uns “vídeos
exculpatoris” i la poca enti-
tat dels fets, va mantenir
les altes penes sol·licitades:
sis anys de presó per a l’ho-
me i dos per a la dona.

Aquell 25 de març del
2018, com altres persones,
van anar a concentrar-se
davant la Subdelegació del
Govern espanyol a Barce-
lona per mostrar el seu re-
buig a la detenció de l’ex-
president Puigdemont a
Alemanya. En Lluís Mollon
va negar haver tirat una

ampolla contra un furgó
policial i haver mogut un
gran contenidor al mig de
la via. La seva companya,
Laia Roca, només va acla-
rir que en marxar va “apar-
tar de la vorera” un conte-
nidor petit de brossa d’un
restaurant.

Un sergent i un agent de

la brigada d’informació de
la Guàrdia Urbana, per
contra, van sostenir que
eren allà de paisà per con-
trolar aldarulls, tot i que no
estaven coordinats amb
els Mossos. Van decidir se-
guir-los perquè “els va sor-
prendre que l’home, amb
la seva edat llancés l’ampo-
lla”. Una hora després de
seguir-los, van identificar-
los. La defensa, exercida
per la penalista Laia Serra,
va aportar dos vídeos que
contradiuen els agents, ja
que es veu que en aquella
zona i en aquella hora no hi
havia aldarulls. També va
destacar que en la jurispru-
dència no hi ha condem-
nes d’atemptat a l’autori-
tat agreujat per als casos
de llançaments d’objectes
a la policia, i que del càstig
de desordres públics que
vol el fiscal “només hi ha
condemnes a l’Audiencia
Nacional quan no es prova
l’acció terrorista”, va soste-
nir Serra. La sentència, el
31 de juliol. ■

La parella nega l’acusació
de desordres de la Urbana

Mayte Piulachs
BARCELONA

a El fiscal ignora uns
“vídeos exculpatoris” i
manté la petició de sis
i dos anys de presó

Els dos acusats de desordres públics, Laia Roca i Lluís
Mollon, en el judici a l’Audiència de Barcelona, ahir ■ ACN
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Mayte Piulachs
SANT FELIU DE LLOBREGAT

oventut i experiència s’equilibren
en la nova alcaldessa de Sant Fe-
liu de Llobregat, Lídia Muñoz
(Sant Feliu de Llobregat, 1981), ja

que és regidora d’ICV-EUiA, ara de Sant
Feliu en Comú Podem, des de fa setze
anys, i en els darrers anys ha estat al cap-
davant de la regidoria d’Urbanisme i Ha-
bitatge, a més de Joventut, Participació,
Dones i Igualtat.

A l’àrea metropolitana de Barcelona hi
ha força dones alcaldesses, com vostè,
tot i que a Catalunya només són un 23%
del total. I a Sant Feliu de Llobregat per
primer cop hi ha més dones regidores
(11) que homes (10). Significa que la po-
lítica interessa més a les dones?
A les dones sempre ens ha interessat la
política, tot i que ara tenim més visibili-
tat. Hem conquerit un espai del qual feia
molt de temps se’ns havia apartat, i se’ns
havia deixat en segon pla. A Sant Feliu
de Llobregat, però, tenim tradició que les
dones han tingut quotes de poder impor-
tants en la gestió municipal i han ocupat
àrees destacades com la d’Urbanisme o
Promoció Econòmica. Tenim moltes do-
nes referents, com ara Maria Comellas,
Maria Jesús Bono, Maite Ruf. Són dones
que han estat als consistoris des del
1979. Al PSUC, a Iniciativa i a Esquerra
Unida sempre han apostat per dones i
els valors femenins.

J
Ha decidit alguna acció feminista per a
aquest mandat?
Per a nosaltres el feminisme vol dir una
manera d’entendre la vida, el món i l’en-
torn. En aquest mandat, volem que el fe-
minisme travessi tots els eixos, on tenim
molts reptes, com ara el traçat subterrani
de les vies. El feminisme entès des de l’es-
pai públic, la salut, la coeducació, des de
tots els àmbits de vida. Les dones hem de
mantenir el nostre espai i sempre estar
alerta. El feminisme sembla que està de
moda, però per a nosaltres no, i sobretot
cal vigilar els atacs de l’extrema dreta per-
què quan les dones assumim el lloc que
ens pertoca l’extrema dreta actua més
fort contra nosaltres, com ara volent can-
viar la llei de violència masclista. I una de
les primeres mesures consensuades que
hem acordat és avançar l’inici del ple de
l’Ajuntament a les sis de la tarda, per con-
ciliar la vida familiar i la política.

En el seu discurs de presa de possessió
va agrair la tasca de l’alcalde Jordi San
José. Què en destacaria?
En Jordi és un company i un mestre i ho
continuarà sent. Amb ell he compartit
tot el meu bagatge polític des de l’oposi-
ció i al govern de l’Ajuntament. D’ell, he
après de quina manera has d’executar
les idees que tens al cap, com s’han de
traslladar els valors en política i el fet de
tenir present la fita que volem aconse-
guir. En Jordi ens hi ha insistit molt i
molt. També és un referent l’Àngel Meri-
no, i cal agrair la feina feta a totes les per-
sones que han passat pel consistori.

Sant Feliu en Comú Podem ha preferit
un acord de govern amb ERC i no els an-
tics socis del PSC. Què ha passat?
Durant la campanya ja vam explicitar
que volíem pactar amb qui millor po-
guéssim realitzar les nostres propostes
electorals i també en la negociació amb
tots dos partits. Amb ERC, des del punt
de vista programàtic ens vam posar
d’acord de seguida, amb un pacte estric-
tament local i una agenda transformado-
ra potent, que ara hem de materialitzar
amb propostes concretes, amb apodera-
ment de la ciutadania, amb propostes
contra el canvi climàtic, i feministes. A
més del treball de consens –com en el cas
del traçat subterrani de les vies, que és
un tema de ciutat–, de trobar acords
amb tots els partits. D’ERC també ens va
agradar aquest govern de renovació, d’il-
lusió, de ganes d’afrontar la política de
forma renovada i amb energia.

L’acord amb ERC implica que vostè serà

tres anys alcaldessa i l’últim any l’alcal-
de serà el cap de llista d’ERC, Oriol Bas-
sa. Aquest repartiment el comprèn la
ciutadania?
Cada cop és més comú. Quan no hi ha
majories absolutes i els resultats electo-
rals s’equilibren, la representativitat de
cada força ha de ser més repartida. L’al-
caldia no és un fi, és un instrument pun-
tual de transformació, i el govern també,
i per transformar la ciutat es pot fer des
de qualsevol punt del consistori, des de
les regidories i des de l’oposició.

Com ha dit, el traçat subterrani de les
vies del tren és una reivindicació històri-
ca dels veïns de Sant Feliu. El govern es-
panyol va anunciar que aviat comença-
rien les obres. Té alguna novetat?
Sí. Tenim dues línies de treball en el co-
briment. Una és la d’Adif, del ministeri;
ara ja s’ha posat a licitació l’obra i comen-
çarà cap al novembre. El paper de l’Ajun-
tament serà estar amatent i vetllar per la

PACTE  “Amb ERC ens vam posar d’acord de seguida, amb un
pacte estrictament local i transformador” TREN “Les obres
de traçat subterrani de les vies començaran al novembre i és
una conquesta ciutadana i institucional, i no pas de cap partit”

ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
SANT FELIU DE LLOBREGAT

“Tenim
un acord
potent per
Sant Feliu”

ORIOL DURAN
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seguretat i la mobilitat, i per fer tot això
ens caldrà suport de l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona i recursos necessaris. La
segona línia de treball és la creació de la
nova ciutat: són 260.000 m², és un quilo-
metre i mig de llarg per 40 m² d’ample.
Tot aquest espai ens dona una oportuni-
tat de transformació de la ciutat. Hem
fet un concurs internacional, en el qual
han participat 31 estudis d’arquitectura
i urbanisme, i a les bases es van incloure
les conclusions del procés de participació
de la ciutat. L’espai s’ha dividit en sis àm-
bits per connectar un territori amb l’al-
tre dels barris, com ara l’àmbit de l’esta-
ció, la biblioteca, zones verdes. Hem fet
un estudi de potencialitat de sostres i ca-
pacitats amb Urbanisme de la UPC i un
altre estudi amb l’Agència d’Ecologia Ur-
bana d’indicadors de ciutat, i amb el pro-
cés de participació i aquests dos estudis
s’han fet les bases del concurs d’idees,
amb les forquilles de creixement que es
poden fer. Volem crear un pulmó verd a

la ciutat amb la connexió del parc Nadal i
la zona de Can Farga. També volem po-
tenciar l’habitatge públic de lloguer per
tal que sempre sigui públic, ja que el pro-
tegit de venda acaba en mans privades i
no es pot recuperar mai. En l’anterior
mandat ja vam fer aquest gir en les políti-
ques d’habitatge per tenir un parc públic
de lloguer, que mai hem tingut al nostre
municipi, amb el suport de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona.

En concret, què estan fent en habitatge
públic de lloguer?
Ara tenim un pla d’habitatge que hau-
rem d’actualitzar amb tot el que inclogui
els plans del traçat subterrani. Ara al
carrer del Pla tenim uns 38 habitatges,
que seran els primers habitatges públics
de lloguer, que ja estan en obres. També
tenim una altra promoció d’habitatge tu-
telat per a gent gran i les obres comença-
ran l’any que ve. Els municipis no som ti-
tulars d’aquesta competència, la d’habi-

tatge, però hem d’afrontar-ho.

Quant duraran les obres del traçat sub-
terrani?
Seran 47 mesos d’obres, uns quatre
anys. En una obra d’aquesta dimensió
mai saps els terminis reals. El projecte és
complex i està molt ben fet. La complexi-
tat és que tenim dues rieres, la de la Sa-
lut i l’Aisa, a punta i punta del municipi, i
el traçat subterrani ha hagut de baixar
molt, per sota les rieres. És un projecte
del 2010 i ara actualitzat. El traçat sub-
terrani de les vies és una conquesta de
ciutat després de quaranta anys de llui-
ta, tant ciutadana com institucional. No
és una conquesta de cap partit. Ha estat
una constància real i amb unitat política
real, ja que quan el ministeri ha estat a
punt de fer les inversions, nosaltres te-
níem a punt un projecte que només ha
calgut actualitzar. Ara haurem de gestio-
nar com seran les afectacions ciutada-
nes, des de la mobilitat de vianants i vià-

ria o l’aparcament fins als eixos comer-
cials. Ho estem preparant i encaixant.

El pas a nivell del tren és una gran ferida
per als santfeliuencs...
Sí. La seguretat és un dels motius que
sempre hem reivindicat per reclamar el
traçat subterrani de les vies. És una ferida
urbana i col·lectiva, sentimental i de ciu-
tat. Tenim un accident mortal a l’any de
mitjana amb tot el que això comporta,
sense comptar els suïcidis a les vies. A
banda, el pas a nivell de Sant Feliu està
tancat 50 minuts cada hora, que està
fora de la llei. En superfície, només te-
nim aquest punt per travessar la ciu-
tat, i això condiciona la vida de la ciu-
tat. Ho tenim molt interioritzat i no
som conscients del canvi real que su-
posarà tenir una ciutat compacta
amb el traçat subterrani de les vies.
Amb tot, tenim la sort que hem cres-
cut de forma compacta. Als anys 80,
la ciutat opta per no créixer, sinó per
cohesionar els barris. Als anys 90 es
planifica i fins al 2000 no hi ha modi-
ficacions de planejaments, no tenim
barris disseminats. L’estudi ens diu
que el 70% de la població té tres o qua-
tre equipaments a menys de 500 me-
tres. El traçat subterrani és l’oportu-

nitat de cosir una ferida urbana. I no és
una oportunitat urbanística, sinó que
l’urbanisme ha de servir per cohesionar

la ciutat. La nostra ciutat es va dividir fa
150 anys amb l’arribada del tren i ara, 150
anys després, amb el traçat subterrani
hem de construir la ciutat del futur.

Quan preveuen tenir enllestit el Sant Fe-
liu del futur?
Treballem amb un horitzó de vuit a deu
anys. L’execució de les obres en superfí-
cie estarà en funció dels nostres plans
d’inversions i dels suports que puguem
trobar en l’àmbit supramunicipal ja que
pot ser un nucli d’atracció d’inversions
de la Generalitat per a equipaments que
donin centralitat i ens reforcin, com a
capital de comarca que som.

En aquests darrers anys de crisi, la Ge-
neralitat i els ens supramunicipals han
ajudat els ajuntaments?
El que és clar és que el processisme ha pro-
vocat una paràlisi política. I ho hem patit
els ajuntaments de primera mà i, a més,
s’ha ajuntat amb les retallades, com ara en
el pagament de les escoles bressol, de les
beques de menjador. Són serveis que afec-
ten el dia a dia dels ciutadans, com ara
l’habitatge, i són competència de la Gene-
ralitat i de l’Estat i no han fet res. Pel que
fa a recursos, hem estat desemparats du-
rant molt de temps i esperem que ara les
prioritats s’enfoquin a millorar la vida
quotidiana de les persones.

La tarifació social a les escoles bressol i
no beques fixes va ser un sistema pioner
del consistori de Sant Feliu.
Sí, i l’hem exportat fins i tot a Barcelona.
Hem estat referents en l’accés a equipa-
ments públics perquè el preu no sigui un
impediment per accedir-hi. S’adapta la
quota a la renda de les famílies. No hi ha
cap quota igual. Vam començar a fer-ho
amb les escoles bressol i els nens i nenes
són un reflex de la societat. També a l’es-
cola de música, amb els serveis de la pis-
cina d’estiu, i ho volem ampliar a més
serveis municipals. ■

Amb 23 anys va estrenar-se com a regido-
ra de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobre-
gat, el poble que l’ha vist néixer i créixer.
Llicenciada en ciències polítiques per
la UAB i estudiant del postgrau en
comunicació política i institucio-
nal, Lídia Muñoz és membre del
consell nacional d’ICV i presiden-
ta d’ICV Sant Feliu de Llobregat.
Des de les passades eleccions
és l’alcaldessa de Sant Feliu, i en
la web del consistori, com a mos-
tra de govern obert i transpa-
rent, hi ha informació dels seus
béns, incompatibilitats, i que
cobrarà 4.140 euros bruts
mensuals. Muñoz és mare de
dues nenes: Sofia, de cinc
anys, “per Sofía de los presa-
gios, una preciosa novel.la de
la Gioconda Belli” –afirma–, i
Elna, d’un any i mig, en record
de la maternitat suïssa que va
acollir mares refugiades de la
Guerra Civil i fills de dones
jueves. L’alcaldessa vol fer re-
al la conciliació de la vida fa-
miliar i la política. A un empre-
sari que la volia convidar a dinar
mentre parlaven de feina, li va
respondre: “Sempre dino a casa
meva.” Una forma diferent de fer
política, esquivant masclismes.

Defensora de la
conciliació de la vida
familiar i la política

❝L’alcaldia no és un fi, és un
instrument puntual de
transformació de la ciutat, i
es pot fer des del govern i
des de l’oposició

❝Les vies del tren han estat
una ferida urbana i
col·lectiva, i ara amb el
cobriment podrem fer una
ciutat del futur

Volem potenciar els
habitatges de lloguer
públic, que fins ara no
teníem al municipi, i així
sempre seran públics

❝
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