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DRIBLATGE · Sánchez emularà
Rajoy i no acceptarà un altre ple si
no té l’acord garantit, mentre
Iglesias mira de refer el diàleg

Recta final
CERTIFICAR · Felip VI convoca
la roda de contactes final abans
d’anar a eleccions, Rufián plantarà
el monarca i Borràs anirà a la cita
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Desenes de cotxes van ser arrossegats per la riuada a Oriola, a la comarca del Baix Segura ■ EFE
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La gota freda provoca greus inundacions al sud del País Valencià
i dos morts a Cabdet, municipi actualment adscrit a Albacete

Catastròfic aiguat

El motiu ideològic copa
les denúncies d’odi
El fiscal vol incloure la discriminació
per “l’origen territorial dins l’Estat”
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Els col·legis reobren sense incidències i
els sindicats exigeixen més professorat
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L’entrada en un col·legi de Sarrià de Ter ■ M. LLADÓ

La secundària creix
en el nou curs escolar

Empenta monetària
anticrisi final de Draghi
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El BCE tornarà a comprar deute i
encareix els dipòsits dels bancs

L’ANC considera prioritari que els
partits planifiquin una estratègia
amb un horitzó concret

Imatge de la manifestació de la
Diada, a Barcelona ■ J. LOSADA

La Diada manté
ferm l’objectiu
independentista
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Inversió de
90 milions
per als petits
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el PUOSC
El pla incorpora una
nova línia d’ajuts
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briu escoles i
es tancaran

les presons”, va deixar
dit Concepción Are-
nal. La gallega, precur-
sora del feminisme

peninsular, coneixia bé les penúries de
la reclusió forçada, havent estat nome-
nada visitadora de presons femenines
l’any 1863 i, posteriorment, designada
inspectora de cases de correcció de
dones. Mentre escric aquest article
tinc sobre l’escriptori un bolígraf lila
que em va reglar la presidenta Carme
Forcadell divendres passat, quan vaig
poder visitar-la a la presó de Mas d’En-
ric. La clausura injusta que li han impo-
sat no ha pogut extingir la vocació de
servei al proïsme que ha menat la seva
trajectòria: és precisament per aques-
ta trajectòria que avui resta engarjola-
da. Ara una de les seves cabòries dià-
ries és la de la millora de les condi-
cions en què viuen les preses. Ens par-
la dels preus dels productes a l’econo-
mat carcerari, dels minsos salaris que
es paguen als tallers i de la, fins fa poc,
nul·la presència de dones als petits

llocs de responsabilitat dels interns,
com ara la cuina, la bugaderia o els
càrrecs d’encarregat.

La història del bolígraf lila ja ha estat
explicada en diversos articles: que les
seves companyes de mòdul li pregun-
tessin per què escrivia en tinta lila li va
servir per començar-los a parlar del fe-
minisme i dels seus drets com a do-
nes. Després de llençar a la paperera
un boli que se li havia gastat, va veure
que una altra reclusa l’havia recuperat
de la brossa perquè, deia, ella també
volia ser feminista. Arran d’això va re-
galar un bolígraf igual a cada una de
les habitants del mòdul femení. Forca-
dell diu que moltes de les dones que
l’acompanyen en el seu dia a dia són,
alhora, víctimes. Víctimes de maltrac-
taments i d’un entorn de marginalitat.
Nascudes i criades en un món paral·lel
al que nosaltres donem per descomp-
tat, on l’analfabetisme i la delinqüència
són el pa de cada dia.

En definitiva, que allò que deia Are-
nal, continua essent vigent en certa
manera.

“O

Keep calm
Andreu Pujol

La lluita de
Forcadell

Forcadell diu que moltes de
les dones que l’acompanyen
en el seu dia a dia a la presó
són, alhora, víctimes.
Víctimes de maltractaments i
d’un entorn de marginalitat aig anar a la manifestació de

l’Onze a Barcelona. Més que ma-
nifestació, concentració. Em

vaig situar en una rajola davant l’edifici
de la Universitat i d’allí no em vaig be-
llugar. Impossible anar amunt o avall ni
pensar d’arribar a la plaça d’Espanya,
on passaven les coses.

Sempre m’hi havia desplaçat amb
tren, i aquesta vegada em vaig deixar
convèncer per agafar un autobús llogat
per l’ANC. Vaig pensar si no m’havia
equivocat: més de cinquanta persones
perfectament acomodades i ordenades
vam fer el viatge en silenci. Ni una ban-
dera, ni un assaig de cants, ni un crit
reivindicatiu. Semblava que anéssim
d’excursió a Sant Miquel del Fai. Al
tren he vist sempre més animació. Hi
contribueix el fet que la gent hi va dre-
ta. La posició vertical i el cos a cos faci-
liten les expansions, també les patriòti-
ques. O potser avui també hauria tro-
bat el tren ensopit? Els concentrats no-
més vam ser 600.000. Com que n’ha-
víem arribat a ser més d’un milió, al-
guns parlen de fracàs. A veure: més de
mig milió de persones són moltes per-
sones i mantenir vuit anys una concen-

V

tració humana com no se’n veu cap al
món per cap motiu faria que els inter-
pel·lats s’ho haguessin de rumiar. No
rumien res, ens ignoren o encara ens
volen més desactivats. Però érem me-
nys, això és un fet. La quietud de l’auto-
bús va ser una pista. Aquella gent esta-
va fatigada de la desorientació i “falta
d’unitat” dels polítics que han de con-
duir el procés. Entre l’any passat i
aquest hi ha hagut el judici als presos.
S’han sabut moltes coses que han cau-
sat disgust: la imprevisió, les presses, la
“desobediència” als seus propis man-
dats. I ara què? Què s’ha d’anar a re-
ivindicar a Barcelona? La independèn-

cia, és clar. Però amb quin pla estratè-
gic nou i efectiu? No ens l’expliquen,
potser perquè no el tenen. Els que no
van agafar el tren ni l’autobús, no és
que hagin renunciat a les seves convic-
cions, és que es troben sense eslògans
per proferir. Un referèndum? Ahir va
fer deu anys del d’Arenys de Munt. A la
tornada vaig veure per TV3 la biografia
de Jacint Verdaguer. A la pel·lícula no
va sortir, però quan el bisbe el va confi-
nar a l’església de Betlem, que es troba
just al davant del Palau Moja, on havia
fet d’almoiner, el capellà poeta diuen
que va dir: “Tantes voltes per acabar
travessant la Rambla.” Deu anys per
tornar a Arenys de Munt. Això cansa el
més pintat. Va ser una manifestació de
càstig.

De les manifestacions o concentra-
cions m’agraden els finals: quan et tro-
bes als carrers més remots gent amb
samarretes i banderes que en venen.
Són els paperets i serpentines que el
vent s’emporta després d’una festa. Sí,
ens resta la festa, i fins l’any que ve si
abans no hi ha hagut el momentum de
la sentència, que no l’intueixo, o un re-
canvi de líders i de plans.

“Vam ser menys,
però quin altre país
manté vuit anys
tanta afluència?

Vuits i nous

Manifestació de càstig
Manuel Cuyàs

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
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Les escoles i instituts de Ca-
talunya van donar ahir el tret

de sortida al nou curs escolar. Hi ha
molta feina feta per acollir i millorar
l’atenció al milió i mig d’alumnes
que s’hi han matriculat. La conselle-
ria d’Educació ha invertit en perso-
nal per reforçar l’estructura, amb
670 nous professors i 53 professio-
nals d’atenció educativa; ha convo-
cat oposicions a 3.155 places més
per reduir situacions d’interinitat;
ha invertit en obres (67 milions i 413
actuacions) per millorar instal·la-
cions o ampliar capacitat, per exem-
ple, amb 8 instituts i 25 instituts es-
cola nous, i ha incrementat l’oferta
de graus d’FP.

Reconèixer l’esforç fet des del
govern és tan just i necessari com
admetre també la precarització que
encara arrossega el sistema educa-
tiu català, si ens atenim a l’oferta i la
demanda. Per exemple, en l’últim
lustre s’ha consolidat un augment
de 75.000 nous alumnes i, en canvi,
la plantilla de mestres i professors,
tot i l’increment d’aquest estiu, està
molt lluny dels 7.200 docents que
els sindicats i professionals del sec-
tor asseguren que caldrien per tor-
nar a les xifres d’abans de la crisi i
les retallades del 2011/2012.

L’educació és la millor inversió de
futur per al país, i posar fi al fre que
suposa la pròrroga dels pressupos-
tos de la Generalitat és un dels rep-
tes per als pròxims mesos, junta-
ment amb continuar defensant tant
com calgui de les ingerències exter-
nes els valors de l’escola catalana, la
seva capacitat d’integrar i cohesio-
nar una societat tan complexa tam-
bé a través de la llengua gràcies a la
immersió, o la seva predisposició a
progressar, bé a través de la innova-
ció pedagògica o bé a través de la in-
novació tecnològica que permet in-
corporar noves eines per a la forma-
ció dels alumnes.

Deures i
reptes del
nou curs

EDITORIAL

s veu (i no és pas que jo em dedi-
ques a comptar-les) que aquest
dimecres a la manifestació de la

Diada érem sis-centes mil persones. A
mi sis-centes mil persones em sembla
molta gent. Però es veu que no. Que
som quatre gats. A El Mundo ahir hi
havia fins i tot una crònica divertidís-
sima (ha, ha, ha, quin sentit de l’hu-
mor que tenen) on deia que dimecres
s’havien desbordat totes les previsions
i que “set milions quatre-cents cin-
quanta mil catalans van declinar as-
sistir a la manifestació independentis-
ta” Ha, ha, ha! “El independentismo
ya pincha hasta en su día grande”, de-
ia la portada de l’ABC, amb una foto
d’una parella de catalans –una sola pa-
rella!– passejant pel carrer. I la millor,
la de La Razón, que es deu pensar que
els seus lectors són imbècils, i va posar
a portada una foto de la plaça d’Espa-
nya de Barcelona feta moltes hores
abans de la manifestació, quan encara

E “Són bons,
aquests analistes.
Es veu que hem
“punxat” i que cada
cop som menys

no hi havia pràcticament ningú. Són
bons, aquests espanyols. Però el millor
és el que desprèn tot plegat. Sis-centes
mil persones els sembla ridícul, i sinò-
nim que la Diada “punxa”. Però, si
se’ls en fum, quants som! La reacció és
la mateixa tant si hi ha 600.000 cata-
lans (espanyols, des del seu punt de
vista) manifestant-se com si n’hi ha
un milió o un milió i mig. Crec que era
Artur Mas a qui ahir li vaig sentir dir
en algun lloc que, si féssim un paral·le-

lisme i comparéssim la població, és
com si a Espanya dimecres haguessin
sortit al carrer quatre milions de per-
sones. S’ho imaginen, quatre milions
d’espanyols manifestant-se? Ni aques-
ta comparació, no els fa reflexionar?
No. Es pensen que com que aquest any
hi ha hagut només sis-centes mil per-
sones (sis-centes mil!) fent-se una foto
això ja està, que l’independentisme
punxa (això és la cançó de l’enfadós) i
que no cal que es preocupin. Res. Tan
just és reconèixer que a la manifesta-
ció d’aquest any érem menys que en
les ocasions anteriors (fruit del des-
concert de molts, de pensar que amb
una foto a l’any no n’hi ha prou, de
l’efecte de la repressió desfermada de
l’Estat, o del que sigui), com reconèi-
xer que el conflicte continua sobre la
taula, que la predisposició al diàleg des
de Madrid continua essent la mateixa
i, és clar, que la imminent sentència
de l’1-O no presagia res de bo.

Sí, sis-centes mil
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Les cares de la notícia

L’actor català, 25 anys després de debutar a TV3
amb Poble Nou, continua creixent a cada treball
que fa. La seva autoexigència amb els papers que
interpreta torna a aflorar a Litus, pel·lícula dirigida
per Dani de la Orden, que s’estrena avui i de la
qual és el protagonista.

PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

Creixement continu

El rei Felip va obrir de nou ahir converses amb els
líders polítics amb vista a una hipotètica investi-
dura que eviti d’anar a eleccions altre cop. Sembla
una missió impossible i el principal responsable
n’és el president i candidat i la seva incapacitat
per aglutinar el suport a un govern d’esquerra.

-+=

-+=

Adeu sense sorpreses
Mario Draghi

El bucle electoral
Pedro Sánchez

-+=

Quim Gutiérrez

El final de mandat del president del BCE manté la
línia d’actuació dels darrers anys, amb mesures
encaminades a facilitar la circulació de diners i
que aquests arribin a l’activitat econòmica per in-
centivar-la. L’amenaça de recessió es manté i les
mesures són apropiades.

PRESIDENT DEL BANC CENTRAL EUROPEU

ACTOR

De reüll
Marta Monedero

Una exespia
contra Trump

ra una agent encoberta de la CIA i tenia una missió:
evitar que els terroristes accedissin a les armes

nuclears. He treballat en llocs perillosos: l’Iran, l’Iraq, Síria,
el Pakistan, Corea del Nord... Després un alt càrrec es va
venjar del meu marit filtrant la meva identitat. Sabeu qui li
va concedir el perdó presidencial? Trump.” Podria semblar
l’argument d’una sèrie de moda. Però és el vídeo
espectacular de l’exespia Valerie Plame, una dona d’acció,
que es presenta a les eleccions del 2020. Fins ara, al
Congrés no hi havia cap dona més jove que Alexandria

Ocasio-Cortez ni musulmanes abans
d’Ilhan Omar i Rashida Tlaib. Ara bé,
hi haurà una congressista amb aires
de justiciera? L’exespia surt al vídeo
conduint marxa enrere pel desert de
Nou Mèxic. Recorda què ha fet i es
compromet a lluitar per la seguretat,
la sanitat i els drets de les dones. Per
rematar-ho, també amenaça Trump:
“Senyor president, encara tinc més
bales a la recambra.”

Plame va ocupar portades el 2003, quan Washington va
revelar qui era després que el seu marit (ambaixador)
esbombés que la Casa Blanca havia usat arguments falsos
per justificar la invasió de l’Iraq. Aleshores, una investigació
va condemnar un alt càrrec a dos anys i mig de presó per
mentida i obstrucció a la justícia. El president Bush li va
commutar la pena tot i mantenir-li la llibertat condicional.
En canvi, Trump el va indultar. I, ara, l’exespia s’hi torna. Tot
és política.

“E

“Senyor
president,
encara tinc
més bales a la
recambra”,
diu Valerie
Plame

http://epa.cat/c/pexy8r
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El PSOE tanca la porta a un
diàleg sense límits. El PDeCAT
pacta amb els socialistes una
moció pel diàleg dins la llei i
després la retira.

10
anys

20
anys

La consulta situa Arenys de
Munt al centre del mapa polític.
Vora 6.500 arenyencs són
cridats a expressar la seva
opinió sobre la independència.

El règim de Djakarta cedeix a
les pressions de la comunitat
internacional i accepta
l’entrada d’un contingent
militar sota mandat de l’ONU.

Diàleg restringit Primera consulta Crisi a IndonèsiaTal dia
com
avui fa...

o va dir un dels seus adversaris,
ja traspassat. La proposta cata-
lana tenia ètica, estètica i èpica

i per això era perillosíssima per al po-
der establert. Ètica perquè era profun-
dament democràtica. Votar ho és, i el
47% forma part del cèlebre 80% que no
reivindicava la independència sinó la
possibilitat de referendar-la i és preci-
sament el 43% (com a màxim i en el pit-
jor dels casos) qui aposta per la via uni-
lateral de negar drets elementals i re-
duir la democràcia a l’imperi de la llei,
al marge, per cert, de la legitimitat que
pugui tenir. Estètica perquè tot és més
bell quan es defensen els valors republi-
cans i la regeneració i èpica, inevitable-
ment, per enfrontar-se als poders d’un
estat: jutges, policia, serveis secrets,
premsa, exèrcit i a tota l’arquitectura
dels interessos nacionals i a la xarxa de
vincles econòmics i diplomàtics que
s’agiten, com a mínim, des de fa dos
anys.

ELL NO HO DEIA des de l’Espanya eterna,
la de la creu i l’espasa, sinó des de la de-
fensa de la transició i del règim del 78,

H entès com un miracle i no com un siste-
ma de poder que es va perpetuar des-
prés d’un tractament lampedusià. Per
excitar els primers només cal un cop de
puny a la taula, un parell de canals de
televisió i la mamella del finançament
que quan es tracta d’alimentar la bèstia
d’ultradreta sempre està a punt. I vet
aquí Vox. I vet aquí la degradació de bo-
na part dels enemics més furibunds de
l’independentisme que amb una mica
de fang i l’alè del deu generós de l’estat
van bastir Tabàrnia. Però aquests, mal-
grat tot, no deixen de ser una benedic-
ció. Boadella i les mans del mascle que
tenen el dret natural de tocar cuixa; Ar-
cadi Espada, l’home sorrut i ressentit
que s’ofega en la seva pròpia arrogàn-
cia, o Vargas Llosa, l’aristòcrata cor-
rupte, l’antagonista de totes les esquer-
res del món, són l’enemic perfecte.

LES TRES ATRIBUCIONS del moviment in-
dependentista s’esmentaven justa-
ment per situar els flancs que convenia
combatre. I això no ho pot fer Vox ni Ju-
sapol. Calia reduir el moviment social i
de desobediència civil més important

d’Europa a una cosa vulgar, primària i
estúpida. Menystenir que es proposi
l’elecció entre república catalana o mo-
narquia espanyola, sense admetre que
després de tants anys atribuint al cata-
lanisme la malaltia identitària, el que
incomodava no era la part de república
sinó la part de catalana. I vincular-lo a
en Pujol i la corrupció, quan justament
és una reacció contra un règim de la
qual, un i altre, n’eren peces essencials.
I atribuir-li absolutitzacions de la nació
per damunt dels valors ciutadans,
quan el que hem vist, una vegada més,
és l’absolutització histèrica de la nació
espanyola, font de tota santedat. O re-
treure el trencament de la societat amb
arguments idèntics als que el mascle
utilitza per combatre el feminisme i
salvar la família.

LA LLIBERTAT i la democràcia, senyor
comte, només trenquen estructures
opressores i relacions desiguals. Amb
el dolor dels presos i els exiliats i sabent
quin és el veritable caràcter de la demo-
cràcia espanyola, però tornar a ser on
érem, només depèn de nosaltres.

Enric Ramionet. Periodista

Ètica, èpica i estètica
Tribuna

o han dit des que van començar
les actuacions de la fiscalia de

l’Estat, les detencions, els interrogatoris,
els empresonaments, la instrucció del
jutge: s’ha de respectar el funcionament
de la justícia. Abans, en vista del referèn-
dum de l’1 d’octubre, insistien que no es
pot transgredir la llei existent; ni tan sols
posar-la en qüestió, i encara menys pro-
testar davant de l’agressivitat amb què
l’Estat la interpreta i imposa a la seva
conveniència. I després no han parat
d’identificar la llei amb la democràcia,
com si aquesta depengués de la sub-
missió a un ordre establert o com si la
primera no fos susceptible de modifi-
car-se per eixamplar i vitalitzar la sego-
na. Un cop hi va haver el judici, pontifi-
caven les bondats de la justícia espa-
nyola mentre a cada sessió comprovà-
vem el cinisme de part dels seus mem-
bres mentre emparaven la violència de
l’Estat i criminalitzaven la resistència
ciutadana.

Ara, quan s’acosta la resolució de la
sentència, ens exigeixen que l’acatem i,
per tant, que siguem obedients. Fa
molts de dies que no fan res més que dir
que s’ha d’acatar la resolució del Tribu-
nal Suprem i que s’hauran de controlar
les passions un cop sigui revelada. A ve-
gades hi afegeixen detalls tan inquie-
tants com ara que, un cop s’apliqui la
sentència, s’haurà d’evitar l’“anormali-
tat” que suposa que, davant de les pre-
sons, s’hi concentrin multitud de perso-
nes: sempre és la idea que la “normali-
tat” és quedar-se a casa, callar, deixar de
fer política. Aquest anunci d’una política
de la dispersió dels presos polítics cata-
lans, fet per la mateixa fiscal general de
l’Estat, sembla dur-ne implícit un altre:
el d’una condemna implacable. Diuen,
doncs, i rediuen: heu d’acatar. Però d’al-
tres no només no acatarem, si es confir-
ma i renova la injustícia que ha suposat
el mateix judici, sinó que continuarem
dient que és irrenunciable el dret al des-
acord, a la protesta, a la insubmissió, a la
desobediència. I que l’Estat espanyol és
capaç novament (la història és llarga) de
conculcar el sistema democràtic per
mantenir la “sagrada unitat” del que
anomena el seu territori. I, intentant ser
precisos i curosos amb els termes, no
direm que es tracta d’un estat feixista,
sinó que el seu procediment demostra
que en els marcs formalment democrà-
tics és possible l’exercici de l’autoritaris-
me. Repetirem que allò que val per a l’in-
dependentisme català pot valer (i, de
fet, està valent) per impedir qualsevol
forma de dissidència. I com que sembla
que molts encara no s’adonen que vagin
disposant-se a acatar la seva condem-
na, aleshores també continuarem llui-
tant per la seva llibertat.

H

Full de ruta
Imma Merino

Acatar

Acatament
i legalitat,
res de nou
b En espera de conèixer la
sentència del judici als presos
polítics, la fiscalia s’ha apressat
a dir que, sigui quina sigui,
s’haurà d’acatar. En aquest
sentit, cal recordar que entre
d’altres connotacions, l’acata-
ment és sinònim de submissió,
motiu pel qual l’elecció de la
paraula acatar no deixa de ser
significativa i explícita. A partir
d’aquestes consideracions, i
metafòricament parlant, em
permeto reproduir uns frag-
ments de La Passió d’Olesa de
Montserrat amb l’objectiu de
promoure una reflexió sobre el
problema que ens ocupa i, en
consciència, hauria de preocu-
par els promotors del muntat-
ge. Pilat: –“Bé està... L’Imperi
de Roma acata la vostra veu.
Moriràs en una creu... Soldats,
preneu aquest home!” Sacer-
dot: –“Finalment ha claudicat!
Qui ha vençut l’obstinació del

nostre governador ha estat la
legalitat! I és que Israel no po-
dia, tenint com té emperador,
acceptar d’un impostor ni po-
der ni jerarquia. Extirpant de
soca-rel la mala llavor sembra-
da, ha de florir altra vegada la
pau damunt d’Israel!” És evi-
dent que malgrat l’acatament a
l’empara de la legalitat, no es va
resoldre el conflicte; el missat-
ge de Jesús no només es va ex-
pandir sinó que es va consoli-
dar i, pel que es veu, no presen-
ta pas senyals d’esgotament.
Per cert, tot plegat va comen-
çar fa més de dos mil anys!
JAUME FARRÉS BOADA
Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)

Nadal és gran!

b Una altra vegada Rafa Nadal
venç en l’Open dels Estats
Units. S’imposa a un rival, Med-
védev, deu anys menor que ell.
No és estrany que li fessin un
homenatge pels seus 19 Grand
Slams. Rafa és gran, però no
per la seva alçada ni per la seva

massa corporal. Ho és per la
seva grandesa d’esperit, un es-
perit sempre jove que no s’aco-
vardeix amb les derrotes. És
conscient de la seva edat, co-
menta: “M’estic fent vell”, i de
les seves limitacions sobretot
físiques, però viu el present:
“Mai sé si serà el meu últim
partit.” Batallador, positiu, opti-
mista. Posseeix un gran valor
que tots hauríem d’admirar: es
fa amic dels seus contrincants,
perquè el tennis per a ell és una
feina que el fa feliç.
CRISTINA CASALS MASSÓ
Esplugues de Llobregat (B. Llobregat)

Com que tenim
dos faxos,
connectem-los
b Aquesta és la pobra visió de
futur d’algunes persones que
actualment ocupen llocs de
responsabilitat política. En
comptes de posar l’internet
d’una vegada, opten per “per-
feccionar” l’antic i obsolet fax.
Tant el fax com el tramvia van

ser bons invents del segle XX...
que al segle XXI han quedat
superats i desplaçats per inter-
net i el bus elèctric. El bus elèc-
tric ofereix tots els avantatges
del tramvia i cap dels seus in-
convenients. Es pot implemen-
tar gairebé d’un dia per l’altre,
sense necessitat d’enterrar
centenars de milions públics
rebentant carrers per fer-hi
passar unes vies de les quals el
tramvia ja no podrà sortir mai
més. La racionalitat ens hauria
de dur a invertir en mitjans de
transport urbà moderns, efi-
cients i de futur. Avui, dedicar
recursos públics a connectar
tramvies és com malbaratar-
los connectant faxos: un pès-
sim negoci per als barcelonins
com a contribuents, com a
usuaris i com a ciutadans. A
Barcelona ens calen menys
dogmatismes conservadors i
mentalitats més obertes a la
innovació. Almenys pel que fa
al transport urbà de superfície.
ALFONS BOSCH
Cervelló (Baix Llobregat)

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
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Sísif
Jordi
Soler

osep Pla obria la
biografia de l’es-

cultor Josep Llimona
amb aquests mots:
“El destí dels homes
sembla ésser només
morir.” Afegia que per

parlar de “la sensibilitat i la presència
en el món d’un home”, el punt de refe-
rència només pot ser la seva obra i el
testimoniatge, dolorosament sensible,
dels qui el tractaren. De Carlos Pérez
de Rozas, l’amic que fa un mes ens va
deixar de sobte, queda l’obra periodís-
tica materialitzada en disseny de dia-
ris, el testimoniatge dels alumnes, i el
record ben intens en els qui tinguérem
la sort de treballar amb ell. Ha estat un
professional de talent, un geni humà
del tot, vitalista, creatiu. Generós, a

més, tal com ha remarcat en aquest
diari el cronista Manuel Cuyàs, molt
generós també. La generositat de Car-
los era integral. A l’estudi de Milton
Glaser, a Nova York, ell i jo férem un
màster de disseny, enviats per La Van-
guardia, el 1987, per treballar en la mo-
dernització del diari que dirigia Paco
Noy. L’equip el completava Manolo La-
mas. Carlos reforçava les sessions ma-
gistrals del geni d’I love New York amb
visites a llibreries on el company ex-
pert m’aconsellava la compra d’obres
en matèries, com fotografia, infografia,
tipografia, grafits, que no eren la meva
especialitat. Les grans persones com
el nostre Carlos perduren en la memò-
ria individual i col·lectiva si acceptem
aquesta idea dels epicuris i del poeta
llatí Horaci: no existeix cap altra im-
mortalitat que aquella que dona la bo-
na fama. Carlos Pérez de Rozas la va
guanyar amb escreix.

J

De set en set
Josep Maria Casasús

Geni vital

Carlos Pérez de Rozas ha
estat un professional de
talent, un geni humà del tot,
vitalista, creatiu

Leo Messi, CAPITÀ DEL FC BARCELONA

“El Barça és casa meva i no vull marxar, però vull un
projecte guanyador”

La frase del dia

“Les revolucions
s’han produït fins
ara als estats; en el
futur seran més
globals i de majors
conseqüències

a regla d’or del capitalisme se-
gueix sent avui, com a comen-
çaments del segle XIX, una ex-

propiació creixent dels guanys que pro-
dueix el treball dels obrers, a costa no sola-
ment del seu nivell de vida, sinó també
dels seus drets i llibertats... hi ha una au-
tèntica indústria intel·lectual que pro-
mou la idea que tot va cada vegada millor
en un món de progrés...”. L’engany és gran
i comunicativament eficaç.

ELS FETS SOSTENEN aquesta tesi exposada
per Josep Fontana. Un terç dels treballa-
dors europeus tenen contractes laborals
que no “paguen” els serveis públics que re-
ben com a ciutadans. Hi ha a Europa
55.000 agències que proporcionen treba-
lladors amb salaris baixos i sense estabili-
tat en l’ocupació. A Espanya el 70% de la
contractació laboral ho és amb contractes
temporals, molts de curta durada, que, lò-
gicament, generen un escàs dret a l’atur,
una insuficient capitalització per la jubila-
ció i una precarietat i inseguretat social.
L’objectiu de la reducció de l’atur ha creat
una excessiva desregulació laboral i els
efectes després d’anys d’aquesta política
són ara visibles. Als EUA al 2020 el 40%
dels treballadors seran “contractistes in-
dependents” amb pocs, si algun, dret so-
cial i nul·la estabilitat en l’ocupació. A Es-
panya els joves amb formació università-
ria i feina no poden adquirir un habitatge i
gasten més del 50% del seu salari en el llo-
guer de la casa on viuen, sovint de manera
compartida. És una dada objectiva de po-
bresa... A Suïssa per llei ningú pot llogar
una casa que suposi més del 40% del seu
ingrés total.

EL PROBLEMA VE DE LLUNY. La tendència a
la desigualtat és ara imparable i accelerat.
Al segle XIX ho va ser per la proletaritza-
ció de la mà d’obra per una revolució in-
dustrial que la precisava i que al Regne
Unit ja va començar un segle abans amb la
privatització de les terres comunals, en-
closures, que van expropiar als camperols

“L del seu capital tradicional i estable, la ter-
ra, i els va convertir en proletaris. La teo-
ria de Josep Fontana és que això no es pro-
dueix per l’efecte directe del capitalisme,
sinó per l’acció dels estats dominats per
elits que defensen la seva “propietat” i evi-
ten que més persones hi accedeixin per-
què la propietat és una exclusió dels altres
sobre el que és propi, sobre el que és decla-
rat com a propi.

COM EXPLICA PIKETTY, la desigualtat, des
que hi ha dades fiables, a partir del segle
XIX, creix i arriba al màxim a l’inici de la
primera guerra mundial, al 1914. Es va
moderar amb les guerres del 1914 i 1939
per tornar a créixer a partir dels anys vui-
tanta, en què les polítiques neoliberals de
Reagan i Thatcher van tornar a incre-
mentar la desigualtat; de fet la situació el
2007 a l’inici de la crisi a Europa i els EUA
és idèntica a la del 1914. El fenomen, una
vegada desapareguda la referència de
l’URSS i del marxisme que suposava un
fre al liberalisme desaforat, i reforçada la
globalització, ha continuat incrementant
la desigualtat i també la diferència entre
les rendes de treball i de capital. La insegu-
retat que això genera –hi ha grups socials
que no tenen res a perdre– ha fet que la
població reclusa als EUA s’hagi quadrupli-
cat des del 1920, amb 2,3 milions de pre-
sos i 4,3 milions en llibertat condicional...

AQUESTA SITUACIÓ està creant a Occident
una classe mitjana empobrida i que, en
tant que envellida i més longeva, suposarà
en el futur un pes econòmic difícil de su-
portar econòmicament pels estats, perquè
els salaris baixos no poden contribuir via
impostos a sufragar les despeses que
aquests ciutadans suposen per a l’Estat i el
sistema fiscal grava insuficientment les
rendes de capital, que la globalització ha di-
ficultat encara més. Els empresaris han
basat en excés la competitivitat dels seu
negocis en l’abaratiment del treball, no per
competitivitat, sinó per salaris baixos, i ai-
xò crea un dèficit públic, els treballadors
no poden contribuir-hi per manca de ren-
des del treball i els estats són incapaços de
discriminar per raons electorals la fiscali-
tat per incrementar la contribució dels que
tenen rendes més altes. No es pot sostenir
així l’estat del benestar del que avui dispo-
sem a Europa. El dèficit de les pensions a
Espanya és un primer senyal d’alarma.

ÉS UNA EQUACIÓ que té difícil solució. En
ciència, quan això passa s’ha de trobar una
nova teoria, un canvi de paradigma que
aporti una solució que eviti la destrucció
del sistema científic qüestionat; en políti-
ca, el final és –ho ha estat sempre– la guer-
ra o la revolució. La solució no sembla pos-
sible via reformes i moderació de les ren-
des de capital perquè l’economia és pro-
gressivament més global i liberalitzada i el
marc d’actuació dels estats més local. Hi
ha un desencaix. Qui tindria l’autoritat per
imposar la solució? L’entorn del conflicte
ja no és una confrontació entre les forces
del capital i treball en el marc de l’Estat
com ha estat els darrers dos segles, sinó en
un marc global. La nacionalització del mit-
jans productius i del capital i el reparti-
ment de la riquesa via impostos tenen ara
una eficàcia moderada per les raons expo-
sades, l’escenari els supera. Fins ara les re-
volucions s’han produït en el si dels estats;
en el futur seran més globals i, per tant, de
conseqüències majors, però més descone-
gudes, no hi ha precedents.

Joaquim Coello Brufau. Enginyer

La desigualtat, té límit?
Tribuna
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La setmana que ve
començaran les
trobades, que
haurien de certificar
la ingovernabilitat

La secundària, els
instituts escola i el
trasllat d’alumnat
cap a l’ESO
marquen la represa

Nova roda de
contactes de
Felip VI per a
la investidura

Inici del curs
educatiu
escolar amb
normalitatNacional

La majoria de mitjans re-
coneixen la capacitat de
convocatòria de la mani-
festació de la Diada, però
destaquen als titulars que
hi va haver menys gent
que en edicions anteriors.
Pels líders independentis-
tes, la mobilització ha es-
tat un èxit –un resultat
que també reconeix la por-
taveu del PSC al Parla-
ment, Eva Granados, tot i
destacar la menor partici-
pació. Els líders indepen-
dentistes destaquen que
és inèdit a Europa mobilit-
zar de manera continuada
entre mig milió i un milió
de persones en la situació
política actual de repres-
sió i divergències entre
partits –“la Diada més difí-
cil”, reconeixia la mateixa
tarda de la manifestació la
presidenta de l’ANC, Eli-
senda Paluzie.

El més contundent és el
vicepresident d’Òmnium,
Marcel Mauri: “Ha estat
un èxit difícilment expli-
cable perquè no hi ha cap
moviment polític a Euro-
pa que tingui aquesta ca-
pacitat de mobilització
sostinguda en el temps.”
Quin país és capaç de fer-
ho?, reiterava la portaveu
del govern, Meritxell Bu-
dó. Mauri feia ironia amb
alguns titulars: “Tenint en
compte que un any van dir
que érem 50.000, ahir no
es devia manifestar nin-
gú.” També de capacitat
de resiliència parla el pre-
sident del Parlament, Ro-
ger Torrent. Paluzie hi afe-
geix que no era una convo-

catòria que fes una crida a
un objectiu immediat,
com van ser les prèvies de
les eleccions del 2015 o el
referèndum del 2017
–aquesta no podia ser ni
tan sols una resposta a la
sentència del Suprem:
“Ateses les circumstàn-
cies, tal com respirava la
base i tenint en compte la
situació que hi havia al ju-
liol, quan fins i tot es deia
que la manifestació clàssi-
ca no servia de res, ens
n’hem sortit prou bé.”

Xifra amunt, xifra
avall, Paluzie dona valor al
fet que es manifesti un
10% de la població i con-
clou que ha estat “altre cop
massiva, més enllà del ball
de xifres”. L’entitat no fa
mai un càlcul, però Palu-
zie creu que la Guàrdia Ur-
bana “ha tirat una mica
avall” en l’estimació de
600.000 persones i indica
que el càlcul està influen-
ciat sempre pel “factor po-
lític”. Per això, hi afegeix
que, per exemple, la revis-
ta La Directa, amb un mè-
tode de càlcul segons den-
sitat, l’any passat va donar
una xifra inferior a l’oficial
i aquest any l’ha situada en
750.000 persones.

Pel que fa a la imatge aè-
ria, la presidenta de l’enti-
tat també reconeix alguna
fallada organitzativa. Al-
guns espais de la plaça
d’Espanya no es veien
plens perquè l’ANC no va
crear un tram definit per a
la plaça, un gran espai
obert sense arbrat, en ple
sol i amb l’escenari a l’avin-
guda Maria Cristina. Se-
gons ella, força gent va op-
tar per traslladar-se a

l’avinguda o a alguna altra
de les quatre vies de recor-
regut que tenien trams:
“Hi havia carrers molt
plens i que, com ara la
Gran Via, anaven fins més
enllà dels trams.” La mar-
xa havia d’arribar fins a
passeig de Gràcia i Paluzie

indica que es va omplir
fins més enllà de Roger de
Llúria.

Pel que fa a l’endemà,
Paluzie creu que s’ha re-
forçat l’exigència d’unitat
als partits polítics i de fi-
xar l’objectiu de la inde-
pendència. Demanar als lí-

ders polítics que no facin
passes enrere no vol dir
exigir accions de ruptura
immediates, aclareix Pa-
luzie. “Aquesta és una llui-
ta difícil i complexa on tots
hem de posar de la nostra
part”, reconeix, però con-
sidera que seria un error

que la lluita per l’absolució
dels presos –“una decisió
que no depèn de nosaltres
sinó de l’Estat”– fes perdre
l’objectiu, “que sí que de-
pèn de nosaltres”. Per
l’ANC, diu, la prioritat és
que els partits indepen-
dentistes planifiquin una

Mobilització mass

Xavier Miró
BARCELONA

INÈDIT · L’independentisme destaca
que la manifestació continua sent la més
gran a Europa i el PSC en reconeix l’èxit
HORITZÓ · L’ANC diu que no exigeix
cap ruptura imminent, sinó planificar
l’estratègia i corregir els dèficits del 27-O

“Atesa la situació,
quan fins i tot es deia
que la manifestació no
servia de res, ens
n’hem sortit prou bé”
Elisenda Paluzie
PRESIDENTA DE L’ANC

“El president Quim
Torra està liderant la
recerca de la unitat
estratègica del
sobiranisme català”
Meritxell Budó
CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA

“És un èxit difícil
d’explicar, perquè no
hi ha cap moviment
amb aquesta capacitat
de mobilització”
Marcel Mauri
VICEPRESIDENT D’ÒMNIUM

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

Les frases

“Les xifres no són tan
interessants com la
resiliència. Si hem de
comptar-nos, fem-ho
a les urnes”
Roger Torrent
PRESIDENT DEL PARLAMENT

L’avinguda
Maria
Cristina,
dimecres,
plena de
gent ■ JOSEP

LOSADA



ue el desencís, la
desorientació i el
cansament van
suposar la dismi-

nució del nombre d’assis-
tents a la Diada és una evi-
dència, com també ho és
que, malgrat tot, les
600.000 persones posen
de manifest que l’indepen-
dentisme català, en vuit
anys, és el moviment de
reivindicació continuada
amb més capacitat de mo-
bilització dels últims anys
a Europa i també al món.
Una altra cosa seria la ca-
pacitat d’incidència i la ve-
locitat de consecució dels
objectius, però les xifres
entre els assistents
d’aquest any i els dos mi-
lions dels anys de més èxit
no troben comparació en-
lloc.

Barcelona mateix, però
en resposta a esdeveni-
ments concrets o de ca-
ràcter mundial, ha viscut
manifestacions com ara la
del No a la guerra de l’Iraq
del 2003, que va aplegar
1,3 milions de persones
amb una reivindicació que
en tres mesos va mobilit-

Q
zar 36 milions de perso-
nes arreu del món. Un any
després, i per l’atemptat
d’Al-Qaida a Madrid, van
sortir un milió i mig de
persones a la capital cata-
lana i vuit milions arreu de
l’Estat. El 2011 el movi-
ment del 15-M va mostrar
durant mesos una alta ca-
pacitat de mobilització,
però mai es van arribar a
aquestes xifres, i en la
gran manifestació mun-
dial del 15 d’octubre s’hi
van reunir entre 60.000 i
400.000 persones, segons
qui donés les dades.

L’independentisme es-
cocès, tot i tenir menys
habitants (5,4 milions),
ha tingut la xifra més alta
de manifestants en la ma-
nifestació de Glasgow del
5 de maig, quan va reunir
100.000 persones per re-
clamar un altre referèn-
dum, segons informa Da-
niel Postico, molt lluny
dels assistents a la tercera
marxa al País de Gal·les de
dissabte passat. Per tro-
bar xifres similars de mo-
bilització independentista
ens remuntem al 1989 a
la Via Bàltica protagonit-
zada per Lituània, Letònia
i Estònia, amb 1,5 i 2 mi-

lions de persones.
Per la seva banda, l’es-

panyolisme va tenir l’èxit
més gran a Barcelona en
reunir 350.000 manifes-
tants, segons la Guàrdia
Urbana, el 8 d’octubre del
2017, una xifra que ni a
Madrid van poder superar
el PP, Cs i Vox el 10 de fe-
brer passat, quan van re-
unir 45.000 persones.

Els últims mesos Lon-
dres ha estat l’escenari de
diferents mobilitzacions

pel Brexit i la més multitu-
dinària va ser la del 25 de
maig, amb un milió de per-
sones. A França el movi-
ment continuat des del
novembre dels Gilet Jau-
nes ha aplegat 288.000
manifestants el dia de més
seguiment i, com va dir
ahir la diputada Laura
Borràs (JxCat), només les
protestes a Hong Kong,
que han mobilitzat dos
milions de persones, han
superat les de la Diada. ■

Jordi Alemany
BARCELONA

MOBILITZATS · Amb menys manifestants, la Diada supera les convocatòries de
l’espanyolisme a Madrid i Barcelona CAPACITAT · L’independentisme català és la
reivindicació continuada que mobilitza més gent a Europa i gairebé a tot el món

Incomparable
La manifestació independentista de Glasgow del maig i l’espanyolista de Barcelona de l’octubre del 2017 ■ EFE / A. SALAMÉ
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Pasqua Granados
L’APUNT dum d’autodeterminació “consolida la divisió” (?) de

la societat i no “soluciona res”, com diu que s’ha vist
amb el Brexit, i nosaltres no podem decidir sobre “una
qüestió tan important”. Ni la Constitució Espanyola, ni
l’europea, ni l’OTAN, ni l’Estatut són importants, queda
dit. I una pregunta binària és el diable, on vas a parar.
Content de ser un apòstata.Jordi Alemany

La socialista Eva Granados farà la seva tasca evange-
litzadora per dir-nos què ens convé als ciutadans, per-
què som massa poca cosa per poder decidir-ho nosal-
tres. Complint, com els apòstols, amb l’encàrrec de
l’Esperit Sant per adoctrinar-nos en la fe cristiana, que
és el que se celebra per Pasqua Granada, els polítics
apòstols decidiran per nosaltres, perquè un referèn-
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estratègia amb un horitzó
concret i, tenint en comp-
te que ningú exigeix ter-
minis, mentrestant el go-
vern del país, però també
els municipals i supramu-
nicipals, poden fer políti-
ques encaminades a cor-
regir els dèficits que no
van permetre fer efectiva
la independència el 27-O.
Per exemple, diu, implan-
tar una xarxa pública de fi-
bra òptica per no depen-
dre dels “oligopolis” de te-
lecomunicacions.

La consellera de la Pre-
sidència, Meritxell Budó,
afirmava ahir que la mani-
festació de la Diada marca
un “punt d’inflexió” per

buscar la “unitat d’acció
que demana la gent”. Va
subratllar que el president
de la Generalitat, Quim
Torra, està “liderant” la re-
cerca d’aquesta “unitat
d’estratègia” del sobiranis-
me català per “fer front” a
la sentència del Suprem,
explica Gisela Pladeveya.

La socialista Granados,
per altra banda, va pole-
mitzar sobre l’autodeter-
minació en afirmar que no
l’han de decidir els ciuta-
dans, sinó que són els polí-
tics els que han d’acordar
una proposta que es pugui
votar: “Un referèndum
consolida la divisió i no so-
luciona res.” ■

siva
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La consellera de la Presi-
dència, Meritxell Budó, va
presidir ahir l’acte institu-
cional de la Diada a Ma-
drid, celebrat al Círculo de
Bellas Artes, amb un dis-
curs on va recordar els pre-
sos polítics i va instar l’Es-
tat a abordar des del “dià-
leg” el problema “polític”
de la relació entre Catalu-
nya i Espanya. “Espanya
corre el risc de deixar de
ser formalment un estat
democràtic si no permet
que els catalans elegeixin
democràticament el seu
futur”, va advertir la con-
sellera, que va recordar
que el conflicte actual “és
el principal impediment”
per a “l’estabilitat a Espa-
nya”.

Budó, que va iniciar el
seu discurs fent referència
als presos independentis-
tes, va destacar que la
Constitució té mecanis-
mes per permetre un refe-
rèndum a Catalunya i hi va
afegir que les mobilitza-
cions de la Diada dels úl-
tims vuit anys consecutius
demostren que la judicia-
lització no resoldrà el con-
flicte. “Què és més impor-
tant, la democràcia, la vo-
luntat de la ciutadania o la
unitat d’Espanya?”, va
preguntar Budó, que va
afirmar que el govern
“continua esperant que es
reprengui el diàleg” per su-
perar aquesta crisi. “Nos-
altres continuem esperant
que algú vulgui tornar a
seure a dialogar, que es re-
prengui un diàleg on es pu-
guin confrontar totes les
posicions i els punts de vis-
ta, sense exclusions, però
un diàleg efectiu i amb una
actitud sincera de voler su-
perar aquesta crisi”, va
afirmar la consellera.
També va instar el PSOE i
Podem a constituir un go-
vern que pugui afrontar
aquests reptes perquè “Es-
panya acumula massa
anys d’inestabilitat” i no
l’abandonarà mentre “no

es resolgui el conflicte”
amb Catalunya. La conse-
llera va denunciar el “relat
tergiversat” dels mitjans
espanyols sobre el suport a
l’independentisme, la si-
tuació de l’economia cata-
lana o una suposada frac-
tura de la societat catala-
na. L’acte, al qual van as-
sistir els portaveus d’ERC i
JxCat a Madrid, Gabriel
Rufián i Laura Borràs, re-
presentants del PNB i el
delegat del govern a Ma-
drid, Gorka Knörr, va reu-
nir unes 300 persones.

Record a Montse Oliva
Aquest any els premis

Amic del Blanquerna han
recordat, entre d’altres, la
figura de la desapareguda
delegada d’El Punt Avui a
Madrid Montse Oliva, i van
incloure una interpretació
musical de Paula Valls i
David Soler.

L’acte va tenir com a eix
la conferència del perio-
dista Antoni Bassas, que
en la seva glossa sobre
l’evolució de les relacions
entre Catalunya i Espanya
des de la Transició fins als
nostres dies, va recordar
que la sentència que el Su-
prem dictarà en les pròxi-
mes setmanes afectarà
“persones de pau que es-

tan acusades de delictes
que no han comès” i que
sumen “dos anys de presó
provisional” a mode “d’es-
carment”.

Acte a Brussel·les
La Diada també va ser ce-
lebrada ahir a la capital
belga amb un acte durant
el qual la delegada de la Ge-
neralitat a Brussel·les, Me-
ritxell Serret, va reclamar
que Carles Puigdemont,
Oriol Junqueras i Toni Co-
mín puguin exercir “els
seus drets com a represen-
tants electes” a l’eurocam-
bra. “No és un desig egois-
ta, sinó que estem conven-
çuts que és el millor també
per a la democràcia a Eu-
ropa”, va dir Serret. “De-
manem la llibertat de les
nou persones que aviat fa-
rà dos anys que són a la
presó per haver organitzat
un referèndum”, hi va afe-
gir la delegada.

L’expresident Carles
Puigdemont i els exconse-
llers Toni Comín i Lluís
Puig van assistir a l’acte,
junt amb diversos mem-
bres del Consell per la Re-
pública com ara Aurora
Madaula, Marta Sibina,
Antoni Castellà o Guillem
Fuster. ■

ACN
MADRID / BRUSSEL·LES

Budó fa a Madrid una
crida a l’Estat a reprendre
el diàleg amb Catalunya
a La consellera va presidir l’acte de la Diada a A Brussel·les, Serret reclama
que Puigdemont, Junqueras i Comín puguin exercir “els seus drets”

Meritxell Budó amb Antoni Bassas i el delegat del Govern a Madrid, Gorka Knörr, ahir a Madrid ■ ACN

La portaveu de JxCat al Con-
grés, Laura Borràs, va criticar
ahir que sis anys després que
el Suprem condemnés els as-
saltants al centre cultural
Blanquerna, el setembre del
2013, els culpables d’aquells
fets encara no hagin entrat a
la presó perquè el cas està
pendent de resolució al Tribu-
nal Constitucional, mentre
que els líders independentis-
tes fa dos anys que estan en
presó preventiva. Fa dos anys,

el TC va suspendre cautelar-
ment l’ingrés a la presó dels
condemnats per l’assalt al
centre Blanquerna, mentre
no es resolguessin els recur-
sos d’empara contra les pe-
nes de gairebé quatre anys de
presó que els va imposar el
Suprem. El TC va consultar el
fiscal i, amb el seu informe fa-
vorable, va prendre la decisió
de mantenir els condemnats
en llibertat fins a la resolució
dels recursos. ■

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

Assaltants fora de la presó

Els advocats Jordi Pina,
Marina Roig i Andreu van
den Eynde van carregar
ahir contra la fiscalia ge-
neral de l’Estat per haver
qüestionat l’actuació de
les autoritats penitencià-
ries catalanes si es con-
demna els processats per
l’1-O. Pina ho va qualificar
“d’insult”, mentre que
Van den Eynde va assegu-
rar que “es juga amb una
amenaça, que és la reten-
ció física de les persones”.
“Això és una tàctica de
guerrilla, és molt barroer”,
va afegir a TV3. Per la seva
banda, Roig va lamentar
que es criminalitzi el dret
a manifestació, en relació
amb les referències a les
concentracions que s’or-
ganitzen a Lledoners.

Tots tres van manifes-
tar que tenen l’esperança
que la sentència sigui ab-
solutòria. “En el meu cap
només hi ha una paraula,
que és absolució”, va dir
Pina confiant que qualse-
vol persona objectiva que
hagi seguit el judici hauria
d’arribar a aquesta con-
clusió. Roig també es va

expressar en la mateixa lí-
nia, però hi va afegir que el
fet de mantenir la presó
preventiva pot fer pensar
“que el tribunal no està in-
terpretant els fets de la
manera que s’haurien
d’interpretar”.

Els representants dels
processats van criticar les
posicions de la fiscalia
quan qüestiona els serveis
penitenciaris catalans, pe-
rò també la posició del Su-
prem i les declaracions de
la fiscal general, María Jo-
sé Segarra, exigint que
s’acati la sentència. ■

Redacció
BARCELONA

a Qualifiquen d’“insult” i de “tàctica
de guerrilla” que es posi en dubte la
imparcialitat de les presons catalanes

Els advocats
dels presos,
crítics amb
la fiscalia

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

Les frases

Els lletrats Andreu van den Eynde i Jordi Pina, en una atenció
als mitjans davant del Tribunal Suprem al juny ■ ACN

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

“En el meu cap
només hi ha una
paraula, que és
absolució”

Jordi Pina
ADVOCAT

“Es juga amb una
amenaça, que és la
retenció física de
les persones”

Andreu van den Eynde
ADVOCAT
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Un govern espanyol que
viu eternitzat en funcions,
rodes de contactes del rei
Felip VI... Enmig d’aquest
paisatge, quan s’esmenta
la paraula política, un
clam del 34,2% dels en-
questats pel CIS l’associa
al sentiment de descon-

fiança; a un altre 15,8% és
avorriment, el que li des-
perta, i a un 13,3% més, in-
diferència. Segons l’últim
CIS publicat ahir, aquesta
era la crua visió que tenien
de la política els enques-
tats ara fa dos mesos, així
que encara no hi ha comp-
tabilitzat el desencís de la
investidura fallida de Pe-
dro Sánchez.

El còctel de desconfian-
ça, avorriment i indiferèn-
cia marca un CIS que de
nou catapulta el PSOE al
triomf amb un 29,7% dels
vots. El CIS no només no
desanima Sánchez a l’ho-
ra de provar millor sort en
una repetició electoral el
10 de novembre, sinó que
dona al PSOE més vots
que la suma del PP

(11,6%), Cs (7,4%) i Vox
(3,3%). L’enquesta és de
caràcter postelectoral de
les municipals i autonòmi-
ques del 26 de maig i el
sondeig es va fer entre el
17 de juny i el 16 de juliol,
així que no incorpora el
cabdal de desengany al si
de l’esquerra ni tampoc el
repartiment de culpes
d’una falta d’investidura.
Unides Podem tenia fa dos
mesos el 6,7%, mentre que
Cs es buida a la meitat.
Sánchez (4,7) és de nou el
líder més ben valorat. Des-
prés venen Albert Rivera
(3,5), Iglesias (3,4) i Pablo
Casado (3,3). ■

Desconfiar de la política
era un clam ja al juliol
D.P.
MADRID

Pedro Sánchez i Pablo Iglésias, ahir en el ple del Congrés
dels Diputats ■ EFE

El tossut destí de Pedro
Sánchez d’ensopegar amb
investidures fallides va lli-
gat al tossut destí del rei
Felip VI de celebrar rodes
de contactes estèrils que
no fan res més que consta-
tar la ingovernabilitat
d’un país que s’ha italianit-
zat des del 2015 coinci-
dint amb el xoc amb Cata-
lunya, i que s’aboca a les
quartes eleccions en qua-
tre anys. A deu dies de la
data límit per espantar el
fantasma de la repetició
d’eleccions el 10 de no-
vembre, Felip VI va anun-
ciar ahir que rebrà els
portaveus dels grups di-
lluns i dimarts en una roda
final que li ha de servir per
certificar la ingovernabi-
litat que porta a la disso-
lució de les Corts. Tal com
va fer Mariano Rajoy el ge-
ner del 2016, Sánchez re-
butjarà l’encàrrec del mo-
narca si Pablo Iglesias no li
garanteix quatre anys

d’estabilitat.
Que Sánchez necessita

més que un sí puntual en
la investidura ho compar-
tia ahir la presidenta del
Congrés, Meritxell Batet,
amb el rei. “Compartim la
visió que el país necessita
un govern estable per als
propers quatre anys”, va
desvelar Batet sobre el de-
sig d’un rei que arbitra i

modera d’acord amb la
Constitució, però que topa
contra l’article 99 a l’hora
de donar a llum a governs.
Fins i tot el portaveu del
PNB al Congrés, Aitor Es-
teban, es va qüestionar la
utilitat del rei. “Si ell arbi-
tra i intenta moderar les
institucions i que funcio-
nin, no sé si es tracta sim-
plement de reunir-se amb
nosaltres i ja està; doncs
bé, no sé aleshores en què
queda arbitrar i moderar,
per això...”, va dir a RNE.

En la roda, que anirà del
grup més petit al més gran
acabant dimarts amb Sán-
chez, Felip VI serà plantat
de nou per ERC. En cor-
respondència amb el des-
deny institucional de no
rebre mai Carme Forca-
dell sent presidenta del
Parlament, Gabriel Ru-
fián no acudirà a la cita de
La Zarzuela. Qui sí que ho
farà serà la portaveu de
JxCat, Laura Borràs, que
aposta per portar el diàleg
a tot arreu. “A la primera
roda del rei hi havia d’anar

Jordi Sànchez, i ara també
hi hauria d’anar ell, però
sabent que no ho perme-
tran hi aniré jo a fer arri-
bar els seus missatges i a
dialogar”, va esgrimir. “La
conversa va quedar a mit-
ges, ens vam quedar amb
Èdip rei...”, ironitzava
Borràs. Qui també planta
el rei és EH Bildu, tot i que
el 2011 l’abertzale Xabier
Mikel Errekondo –compa-
ny d’Iñaki Urdangarin en
la selecció d’handbol– va
ser rebut per Joan Carles I.

Encara que el líder
d’Unides Podem fes el que
més tem el PSOE i digués
al rei que entrega un sí gra-
tis a Sánchez i prou, el pre-
sident espanyol no tem
emular Rajoy, i rebutjarà
l’encàrrec i evitarà un ple
que no controlaria. “No

sotmetrem a una situació
frustrant l’opinió publica
del país i els ciutadans que
esperen un govern aviat si
el nostre candidat i presi-
dent en funcions no té els
suports clars perquè la in-
vestidura tiri endavant”,
avançava la vicepresiden-
ta Calvo. La por a exposar-
se a un nou ple d’investi-
dura contrasta amb l’èm-
fasi de Sánchez dimecres
al Congrés negant que ell
desitgi tornar a les urnes el
10 de novembre. “No vull
eleccions. Si els espanyols
ja han parlat!”, va dir.

Un altre no de Sánchez
Iglesias va trucar ahir a
Sánchez tal com va dir que
faria la vigília en sospitar
que el líder del PSOE no ho
faria després de no parlar

amb ell des de la investidu-
ra fallida del juliol. Va ofe-
rir-li fer un govern de coali-
ció que estigués a prova
fins a l’aprovació dels pres-
supostos i, segons fonts de
Podem, si un cop aprovats
els comptes públics Sán-
chez considerava que la
coalició no funcionava, els
morats es comprometien
a “abandonar el govern
mantenint el suport parla-
mentari”. Aquesta propos-
ta, però, va ser ahir rebut-
jada immediatament per
Sánchez en considerar, se-
gons fonts socialistes, que
en aquests moments “no
es donen ni les bases míni-
mes de confiança ni un
plantejament d’un govern
cohesionat, coherent i
amb una única direcció, en
una legislatura estable”. ■

Felip VI fa la roda
de contactes final
per certificar la
ingovernabilitat

David Portabella
MADRID

a Sánchez emularà Rajoy i no acceptarà d’anar a un ple si
no té un acord de quatre anys a El PSOE refusa una nova
proposta de Podem a Rufián plantarà el monarca

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

“A la roda del rei hi
havia d’anar Jordi
Sànchez, però sabent
que no ho permetran
hi aniré jo a dialogar”
Laura Borràs
PORTAVEU DE JXCAT AL CONGRÉS

El rei Felip VI rebia ahir Batet per organitzar una roda final de contactes ■ CHEMA MOYA / EFE

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

Les frases

“No sotmetrem a una
situació frustrant
l’opinió pública si el
president i candidat
no té prou suports”
Carmen Calvo
VICEPRESIDENTA ESPANYOLA EN
FUNCIONS
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Amb una única candidatu-
ra presentada, en la qual re-
peteixen Oriol Junqueras
com a president i Marta Ro-
vira com a secretària gene-
ral, i els seus àlter ego sobre
el terreny, Pere Aragonès
com a coordinador nacio-
nal i Marta Vilalta com a ad-
junta a la secretaria gene-
ral, ERC fa eleccions di-
umenge per renovar la di-
recció. El tàndem líder des
del 2011 serà reelegit així
per segon cop, al capdavant
d’un equip que manté tres
pesos pesants com a vicese-

cretaris (Sergi Sabrià a co-
municació, Lluís Salvadó a
coordinació interna i Isaac
Peraire a vertebració terri-
torial) i en què guanyen for-
ça tres vicesecretàries
(Marta Vilaret, l’única que
ja ho era, que assumeix la
nova àrea de drets, lliber-
tats i lluita antirepressiva;
Raquel Sans, la de dones, i
Sara Bailac, la d’acció polí-
tica).

Tot i saber-se guanyado-
ra, la candidatura ha fet
una pila d’actes electorals
les darreres setmanes ar-
reu dels Països Catalans
per explicar el seu projecte.
“Com més cohesionada es-

tigui ERC, més podrem
avançar”, resumien Jun-
queras i Rovira, a més de
Raül Romeva i Joan Tardà,
en un article conjunt a El
Periódico. “Per això és tan
important que en les pròxi-
mes setmanes i en el marc
del Congrés Nacional tots
els membres del par-
tit sapiguem encarar un
debat ric, intens i molt par-
ticipat que ens meni a pren-
dre les decisions més en-
certades i que ens permeti
enfortir aquesta eina que
és ERC”, prosseguien, tot
instant a “fer pinya” amb la
candidatura. El repte del
partit, diuen, “rau a gua-

nyar la confiança de cente-
nars de milers de ciutadans
que encara avui perceben
distant la República Cata-
lana”. La mateixa Rovira, a
Catalunya Ràdio, també ho
justificava: “La direcció
amb Junqueras està molt
madurada, molt parlada; és
un combat contra la re-
pressió, perquè no volen
que dirigim el partit i per ai-

xò hi hem de ser, però alho-
ra hem de ser conscients de
les limitacions, i d’aquí el
doble tàndem claríssim
que presentem.”

La votació, que inclou la
tria de 20 consellers i con-
selleres nacionals d’entre
una llista de 54 candidats,
es farà en divuit seus, però
tindrà només urnes elec-
tròniques, i s’espera que el

gros voti per internet, de 9
del matí a 8 del vespre. La
tria obre un procés con-
gressual que s’acabarà a fi-
nals d’any, es diu el 30 de
novembre, en un conclave
en què ERC haurà d’apro-
var la nova ponència estra-
tègica. Ara s’obrirà un pro-
cés per redactar l’esborra-
ny i presentar-hi esme-
nes. ■

a Diumenge seran ratificats en unes eleccions a la direcció
que enceten el congrés a Demanen “cohesió” per créixer

La reelecció de
Junqueras i Rovira
reobre el debat a ERC

Òscar Palau
BARCELONA

El Col·lectiu Primer d’Octubre
no ha presentat cap llista al-
ternativa, però ha instat al vot
en blanc o a l’abstenció per
exhibir el desacord amb la di-
recció. A més, un dels seus lí-
ders, l’exdiputat Joan Puig,
aspira a ser conseller nacio-
nal. El grup, que prepara una
proposta pròpia de ponència
estratègica, diu que s’ha ob-
viat l’actual, que parla d’uni-
lateralitat i dona “plena legiti-
mitat” al mandat de l’1-O. Els
crítics no han aconseguit que
s’aprofiti la votació per con-
sultar la militància pel vot en
un nou debat d’investidura de
Sánchez, en què volen un no.

La candidatura, el dia que es va presentar al juliol ■ P.S./ACN

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

Els crítics insten
a votar en blanc
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L’orientació ideològica ja
representa més de la mei-
tat (55,5%) de les denún-
cies per delictes d’odi i dis-
criminació que van rebre
els cossos policials l’any
passat. I la fiscalia de delic-
tes d’odi de Barcelona, que
abraça la demarcació, va
obrir 412 diligències per
discriminació, de les quals
162 ho van ser per causa
ideològica, mig centenar
més que el 2017, any en
que es van disparar. El fis-
cal coordinador del servei
de delictes d’odi i discrimi-
nació, Miguel Ángel Agui-
lar, atribueix el destacat
creixement d’aquestes de-
nuncies al fet que, a parer
seu, es manté “la greu po-
larització que afecta la so-
cietat catalana arran del
procés separatista”.

Un dels 162 procedi-

ments judicials oberts mo-
tivats per la discrepància
ideològica són les distintes
denúncies formulades per
l’advocat de l’expresident
de la Generalitat Carles
Puigdemont per amena-
ces rebudes a Instagram.
El fiscal Aguilar, en la me-
mòria, detalla que unes
van ser arxivades; d’altres,
judicialitzades per delicte
lleu, i que un tercer grup
admet que tenen “pronòs-
tic incert donada la dificul-
tat per identificar-ne l’au-
tor, ja que aquesta xarxa
social no facilita dades de
registre si no és amb una
comissió rogatòria inter-
nacional”. La experiència,
continua el fiscal, és que
“les autoritats judicials
nord-americanes les dene-
guen davant la generosa
regulació de la llibertat
d’expressió als Estats Uni-
tats”. Amb tot, indica que
ha demanat la identifica-

ció dels autors a la unitat
d’investigació de radicalis-
mes a la xarxa dels Mos-
sos.

L’any passat, la fiscalia
destaca que també va obrir
diferents procediments
per amenaces o agressions
entre defensors i contraris
de la Constitució del 1978.
Un jutjat de Barcelona in-
vestiga la denúncia d’uns
diputats que asseguren
que un agent de la policia
espanyola els va escopir i
insultar. A més, la fiscalia
informa que ha finalitzat

l’escrit d’acusació contra
tres joves que amb una vin-
tena més del Sindicat d’Es-
tudiants dels Països Cata-
lans van “coaccionar” uns
simpatitzants de Societat
Civil Catalana en un carpa
instal·lada a la UAB.

I, per millorar la perse-
cució dels delictes d’odi i
discriminació, el fiscal Mi-
guel Ángel Aguilar, un any
més, proposa millores i
canvis al Codi Penal. Ara
exposa que el catàleg de
motius de discriminació
“és insuficient i no és idèn-
tic en tots els preceptes
discriminatoris del Codi
Penal”, un fet –hi afegeix–
que provoca que alguns
col·lectius de víctimes que-
din desprotegits. Per això
proposa unificar els moti-
us de l’agreujant de discri-
minació (art. 22.4 del CP) i
en delictes vers els treba-
lladors i drets fonamentals
(art. 314, 510, 511, 512 i

515.4), i ampliar-ne els
motius. La unificació de
motius ha estat una recla-
mació assumida per la fis-
calia general de l’Estat,
com recull la seva memò-
ria presentada dilluns pas-
sat, a Madrid.

Insisteix en l’aporofòbia
En concret, proposa sis
motius més: l’origen nacio-
nal i l’ascendència, per cas-
tigar l’odi a persones nas-
cudes a l’Estat espanyol
amb pares d’origen estra-
nger, especialment llatins i
magribins; l’origen territo-
rial dins l’Estat espanyol,
“per recollir delictes pel fet
de ser basc, català, etc.,
que ara es dilueixen en l’èt-
nia”; a més de l’idioma o les
llengües cooficials; l’aporo-
fòbia, l’odi al pobre, que ja
fa dos anys que reclama
que s’hi incorpori; l’aspec-
te físic (per obesitat), i l’an-
tigitanisme. ■

Evolució dels delictes d’odi i discriminació a la demarcació de Barcelona
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Atestats policials Procediments judicials oberts

2018 2018

Escrits  d’acusació de la fiscalia

Sentències de jutjats penals
i de l’Audiència de Barcelona

2017
366

412 (299 per delictes greus o menys 
greus i 106 delictes lleus)

291

2017

279

2016

Orientació  ideològica

18%Racial/ètnica

11%Identitat de gènere

 5%Religió

198

15455

591

Mossos d’Esquadra

Policia espanyola

Guàrdia Civil

Motius de discriminació Orientació política/ideologia 162

Nacionalitat (xenofòbia) 85

Orientació sexual 52

Racisme 24

Religió 24 (19 per islamofòbia)

Identitat de gènere 11

Antisemitisme 3

Gènere/sexe 3 

Ètnia 3

Aporofòbia (odi al pobre) 1

Llengua 0

Motius de discriminació

2017 49

2018 64

Orientació sexual 18

Nacionalitat (xenofòbia) 14

Ideología 7 

Racisme 6

Identitat de gènere 5 

Religió 2 (islamofòbia)

Discapacitat 2

Antisemitisme 0 

Gènere/sexe 1

Aporofòbia 0 

Motius de discriminació

55%

Condemnatòries
65

Absolutòries
47

Total
112

Manifestants en la concentració a favor de la policia a 
Barcelona, el setembre del 2018. Foto: Oriol DuranParticipants en la Diada del 2018. Foto: Juanma Ramos

Mayte Piulachs
BARCELONA

a El fiscal demana que s’ampliïn els motius de discriminació, com ara “l’origen territorial dins
l’Estat espanyol i les llengües oficials” a Les amenaces a Puigdemont, una de les 200 causes

La ideologia suma més de la
meitat de les denúncies d’odi

“Cal ampliar i unificar
els motius de
discriminació perquè
hi ha víctimes
desprotegides ”
Miguel Ángel Aguilar
FISCAL SERVEI DE DELICTES D’ODI.
MEMÒRIA 2018
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La frase

Una dècada després de la
primera consulta per la in-
dependència, celebrada a
Arenys de Munt, la vila
maresmenca recordarà
aquest vespre aquell punt
de partida del procés i re-
trà homenatge a alguns
dels seus impulsors. Els
actes del 10è Aplec per la
Independència s’obriran,
poc després de les set, amb
un discurs del president
de la Generalitat, Quim
Torra, i es tancaran a to-
car de la mitjanit amb
unes paraules del presi-
dent a l’exili, Carles Puig-
demont. Entremig, els or-
ganitzadors han previst
un acte de reconeixement
als represaliats per l’Estat
espanyol pel referèndum
de l’1-O. Un d’ells serà Eli-
senda Paluzie, presidenta
de l’ANC i membre de la
junta avaladora de la con-
sulta del 13-S del 2009.
Paluzie estarà acompa-
nyada per familiars i pare-
lles dels presos polítics.
Entre els actes, també hi
ha previst un col·loqui ti-
tulat La situació actual,
com actuar davant de la
sentència, que arrencarà
a les nou del vespre i en el
qual participaran els advo-
cats Gonzalo Boye i Jaume
Alonso Cuevillas. ■

Arenys celebra
avui el desè
aniversari de
la consulta
X.A.
ARENYS DE MUNT

Els Comitès de Defensa de
la República (CDR) es van
desmarcar ahir dels inci-
dents ocorreguts la nit
abans davant el Parla-
ment i asseguren en un co-
municat que en cap mo-
ment els CDR van organit-
zar ni convocar” una con-
centració que va acabar
amb dos detinguts i amb
agressions a dos periodis-
tes de mitjans de comuni-
cació. Unes agressions
que ahir van ser condem-
nades pel govern, per par-
tits polítics i per tots els
col·legis de periodistes. ■

Els CDR es
desmarquen
dels aldarulls
al Parlament
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