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Introducció teòrico-metodològica

En un context d'una enorme polarització social, política i mediàtica qualsevol canvi

en la propietat d'un mitjà de comunicació rellevant en el panorama autonòmic i

estatal té una gran significació en el procés de configuració de l'opinió pública.

Aquest tipus de canvi és el que va succeir amb El Periódico de Catalunya l’any 2019,

un diari d’una gran centralitat amb una gran força mediàtica i d'audiència que es veu

reflectida en les seves xifres de difusió. L’any 2018 va arribar a assolir els 57.306

exemplars venuts en paper, una xifra que el situava segon en la classificació de

diaris d’informació general d’àmbit català.1 Immers en un període convuls, que

culminaria amb la forta tensió política del procés independentista català, va

esdevenir fonamental com a font d'informació de cara a la ciutadania en un procés

d'elecció important.

Cal partir de la base que, tenint en compte la importància dels mitjans de

comunicació en la formació del discurs (Cárdenas, 2013) en un sistema mediàtic, el

Mediterrani, amb un gran paral·lelisme polític, amb tirades relativament curtes i amb

una professionalització dels mitjans menor en comparació a la d'altres entorns

(Hallin, Mancini, 2010,165-172), en processos de canvis de propietat com el que ens

ocupa és rellevant parar atenció per entendre el seu efecte en una democràcia

consolidada com la nostra.

En aquest sentit, hem considerat que la venda de l'accionariat del Grupo Zeta, i, per

tant, del seu producte principal: El Periódico de Catalunya, en un moment convuls en

l'àmbit polític i social, esdevé una oportunitat cabdal per analitzar els possibles

canvis produïts en la línia editorial de la publicació amb relació a la política catalana i

entendre així la possible afectació en la formació de l'opinió pública. Així mateix, un

possible canvi en la línia editorial justificaria les pressions polítiques i econòmiques

viscudes durant el procés del canvi de propietat i ajudaria a la reflexió sobre les

1 Informació extreta del darrer informe de la Comunicació a Catalunya (2017-2018).
https://incom.uab.cat/occ/informe/edicion.html?id=17
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relacions entre els poders econòmic, polític i mediàtic en la societat catalana i

espanyola.

Objecte d’estudi

L’objectiu principal d’aquest treball de fi de grau és descriure i analitzar l’evolució de

la línia editorial del mitjà generalista El Periódico de Catalunya entre els anys 2017 i

2021, amb relació a la política catalana. El període de temps triat obeeix al llarg

procés de compravenda del grup editorial Zeta i de les seves cartelleres. D’aquesta

forma volem observar les conseqüències de la transacció en la línia editorial gràcies

a una comparativa cronològica. Hem optat per analitzar els dos anys i mig previs i

posteriors al moment en què es va fer efectiva la compra per a tenir una perspectiva

raonable que ens permeti analitzar possibles canvis en la línia editorial.

Per tal d'observar l'evolució del mitjà, i abans d’analitzar les claus del llarg procés de

compravenda que explicarem en el següent apartat, hem d'obtenir una referència

que ens serveixi de punt de sortida ideològic. Així doncs, prendrem d’exemple allò

que asseveren diversos articles d'opinió com el que va publicar el mitjà La Marea

(Lluent, 2015) en el qual se situava El Periódico de Catalunya en un espai molt

concret de l'espectre polític, proper al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) i al

seu homòleg català, el Partit Socialista Català (PSC). Aquest paral·lelisme a partir de

desembre de 2015 el confirma l’estudi “El perfil ideològico de los lectores de prensa.

Análisis encuestas #7deldebatedecisivo” publicat per Francesc Pujol, professor de la

Facultat d’Econòmiques de la Universitat de Navarra, en el blog del centre Media,

Reputation and Intangibles de la mateixa universitat2.

2 “El perfil ideològico de los lectores de prensa. Análisis encuestas #7deldebatedecisivo”.
Reputation-Metrics.
https://smreputationmetrics.wordpress.com/2015/12/09/el-perfil-ideologico-de-los-lectores-de-prensa-a
nalisis-encuestas-7deldebatedecisivo/
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Canvi de propietat d El Periódico de Catalunya

La creació d El Periódico de Catalunya no es pot entendre sense conèixer l’origen

de la constitució del seu grup editorial, el Grupo Zeta. Aquest va néixer l’any 1976,

quan l’estat espanyol donava les seves primeres passes cap a la democràcia,

després de la mort del dictador i gràcies al somni d’Antonio Asensio Pizarro, un dels

tres fundadors del grup i màxim accionista originari. El seu passat com a redactor a

la secció esportiva del diari El Correo Catalán el va motivar a conèixer aquest món i,

després d’heretar el negoci d’impremta de la seva família, va apropar-se al món

editorial.3 El març de 1976, Antonio Asensio, Jerónimo Tarrés i José Ilario van

reunir-se per signar la constitució d'Edicions Zeta, S.A. i van aportar un capital total

de 500.000 pessetes de l'època, aproximadament 3.000 euros de l’actualitat. El

capital aportat es va dividir en una primera aportació del 60% (300.000 pessetes,

uns 1.800 euros) per part d’Asensio, que va ser la més nombrosa; una del 20%

(100.000 pessetes, uns 600 euros) per part de Jerónimo Tarrés i, finalment, una

tercera també del 20% (100.000 pessetes, uns 600 euros) que desemborsaria José

Ilario.4

Després de la fundació d'Edicions Zeta, grup primigeni del qual sorgiria el hòlding

comunicatiu del Grupo Zeta, l'editorial va donar-se a conèixer amb la que seria la

seva revista emblema, Interviú. Mitjançant "reportatges sensacionalistes i de

recerca-denuncia i nus femenins" (Reig, 2011: 238) van aconseguir atrapar al públic

després de la dura repressió de l'època franquista. El coixí econòmic i el prestigi de

la revista van permetre fundar-ne d'altres, que van esdevenir referents de l’època

com seria la revista Tiempo creada l'any 1982, i obtenir la notorietat necessària per

crear capçaleres de diaris generalistes com El Periódico de Madrid, ja extint, i

finalment El Periódico de Catalunya.

4 Vegeu “LA HISTORIA DEL GRUPO ZETA Y DE SU FUNDADOR: ZETA, UNA LETRA PARA LA
LIBERTAD”. Link: https://www.grupozeta.es/nuestra-historia/

3 El País - 21/04/2001. https://elpais.com/diario/2001/04/21/sociedad/987804015_850215.html
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El Periódico de Catalunya neix l'any 1978 de la mà d'Antonio Asensio Pizarro que va

intentar implementar a Catalunya un diari constitucionalista, progressista i en

castellà. L'objectiu de la creació del diari era ocupar un buit en el catàleg informatiu

de la premsa catalana, després del tancament del primer diari del grup editorial

(Periódico de Madrid) a causa de grans pèrdues econòmiques, i apostar pel mitjà

sota la supervisió i assessorament d’un expert en premsa regional com Miguel Ángel

Bastenier. L'any 1997, l’estratègia de crear una nova edició del diari en català,

incentivada per subvencions públiques, va suposar tot un èxit que va aglutinar

lectors i el va consagrar en el panorama català (Fontes & Menéndez, 2004). L’estil

de redacció de la informació de “fàcil comprensió” i de caràcter “populista” (Reig,

1998:72) i l’estratègia de diversificació mitjançant “un microcosmos de publicacions

per a tots els públics” Reig, 1998:73) va convertir el grup en un dels pioners en

aquesta línia, dotant-lo de notorietat i prestigi.

Els anys de bonança econòmica de la premsa escrita van arribar al seu declivi amb

l'arribada de la crisi del periodisme convencional a partir dels anys 90 (Díaz, 2011).

Una crisi marcada per la manca de confiança i d’inversió i per l’arribada de les noves

tecnologies que originarien nous mitjans digitals que en l’actualitat són predominants

en el periodisme. Aquest context, juntament amb la crisi econòmica mundial de

2008, va propiciar un descens en les vendes a mitjans i va afectar directament al

model de negoci d’El Periódico de Catalunya (Díaz, 2011). Des dels seus inicis,

aquesta situació va suposar greus problemes econòmics per a l’estructura del grup

editorial (Reig, 1998: 74).5

La crisi, històrica i mundial, i les pèrdues econòmiques van suscitar un procés de

canvi de propietat del diari que es començaria a planejar a principis de la dècada del

2010. L'any 2013, davant de les dificultats econòmiques del Grupo Zeta, propietari

en aquell moment del mitjà generalista6, i de les pèrdues del mitjà de comunicació

amb seu a l’Hospitalet de Llobregat, des de la directiva es va intentar vendre part del

6 Ara- 13/04/2013.https://www.ara.cat/media/google-permetra-usuaris-decidir-compte_1_2313410.html

5 L’any 1979, el Grupo Zeta va experimentar un seguit de  “de pèrdues” que van derivar en “seriosos
problemes financers” per la pèrdua de vendes de la seva primera capçalera, El Periódico de Madrid.

4



seu immobilitzat, les rotatives del Grupo Zeta. En aquest període l’estira-i-arronsa

amb els treballadors els va portar a negociar per salvar l'empresa a canvi d'una

retallada considerable del sou, aproximadament del 40%.

En els dos anys posteriors, cap al 2015, el Grupo Zeta en una mesura per mantenir

la seva principal la capçalera, El Periódico de Catalunya, va refinançar el deute amb

més de 20 entitats bancàries que van col·laborar en aquest llarg procés.7 El

refinançament va tenir com a objectiu obtenir el suport econòmic de la família Lara

que es va comprometre a comprar una part (el 23%) del seu accionariat. Amb aquest

procés de compra, va arribar un canvi remarcable que va suposar la creació el mes

de febrer de 2015 de la companyia El Periódico de Catalunya, S.L. per a l'edició del

diari en els seus diferents formats. Set mesos després, el 9 de setembre, es va

executar una ampliació del capital de la nova empresa acompanyada de la nova

compra d'accions.

El novembre de 2015, el Grupo Zeta va donar per finalitzat el refinançament del seu

deute amb la banca i els creditors, deixant-lo per sota dels 100 milions d'euros.8 En

aquest exercici hi acabarien participant bancs com Caixabank (llavors La Caixa),

BBVA i Banco Popular, que van ser els encarregats de liderar l'acció. Finalment, la

compra d'accions es faria efectiva el mes de febrer de 2016. La família Lara va

quedar-se amb el 5,75% de la propietat, però també hi van participar Antonio

Asensio, propietari de Zeta, particularment, amb un 5,12%, i el magnat del cafè

Domingo Muguira, amb un 3,5%.

El moviment va reformular el consell d'administració del Grupo Zeta al qual es van

incorporar Marta Lara García; l'empresa de la família Lara, EPC 2015 inversiones;

Antonio Asensio; la firma immobiliària d'Asensio, Arkan Nueva Europa; Domingo

Muguira Revuelta; Agustín Cordón, exdirector general de la Fira de Barcelona; Pedro

8 Periodista Digital- 11/03/2016.
https://www.periodistadigital.com/periodismo/prensa/20160311/familia-lara-compra-575-periodico-catal
unya-asensio-toma-51-noticia-689401629000/

7 El Confidencial- 24/05/2015.
https://www.elconfidencial.com/mercados/2009-03-18/el-grupo-zeta-firma-un-credito-de-245-millones-
de-euros-con-24-entidades-para-refinanciar-su-deuda_1034349/
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Fontana García, conseller de Zeta, i Conrado Carnal, director general del Grupo

Zeta. Qui va deixar el consell va ser Joan Alegre, director general d'El Periódico de

Catalunya i, fins llavors, administrador únic de l'empresa.

La pressió financera va fer que el mes de gener de 2017, Grupo Zeta posés a la

venda les naus de l'empresa de rotatives Gráfica Prensa Diária, el seu últim actiu

immobiliari després de la venda de les seus de les redaccions de Madrid i

Barcelona.9 Els treballadors van descobrir el moviment a través de portals

immobiliaris i la seva pressió en fer-ho públic a la resta de mitjans de comunicació va

obligar a Antonio Asensio a recular a última hora.

Malgrat el refinançament de Grupo Zeta i la venda de part de l’accionariat d’El

Periódico de Catalunya, el mes de març de 2017 el conglomerat seria incapaç de fer

front al venciment dels nous crèdits i es veuria obligat a demanar una ampliació de

25 milions d’euros a les entitats bancàries.10 A fi d’aturar les nombroses pèrdues i

com a mesura de l’acord pel refinançament del deute, el mitjà es va sotmetre a una

auditoria del model de negoci per part de Deloitte, una de les quatre empreses

auditores més grans del món amb seu a Londres. Després d’un estudi detingut del

contingut publicat, els auditors van determinar que el mitjà havia de modificar la línia

editorial en referència a la seva postura enfront del moviment independentista i evitar

així ser “massa tous”, segons va recollir Crónica Global.11

La banca, després de l’acord per sotmetre’s a una auditoria, acabaria accedint a una

ampliació de capital supeditada a noves retallades i a la venda d’actius per,

centrar-se en el seu producte periodístic segons afirmaven des del Grupo Zeta.12

L’exemple van ser els segells de la unitat editorial Ediciones B, que el 3 de juliol del

12 El País- 08/04/2017. https://elpais.com/cultura/2017/04/07/actualidad/1491551416_171535.html

11 Crónica Global-24/04/2018
https://cronicaglobal.elespanol.com/business/grupo-zeta-busca-viabilidad_136445_102.html

10 Economia Digital- 29/03/2017.
https://www.economiadigital.es/empresas/grupo-zeta-banca_402309_102.html

9 Economia Digital- 17/01/2017.
https://www.economiadigital.es/empresas/grupo-zeta-vende-la-sede-de-sus-rotativas-por-19-5-millone
s_188403_102.html
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mateix any serien venuts a l’empresa editorial Random House per una quantitat de

quaranta milions d’euros.

El panorama polític a Catalunya durant l'any 2017, sobretot a la tardor, havia afectat

les vendes d’El Periódico de Catalunya per la seva posició flexible enfront de

l'independentisme. Els usuaris a favor del constitucionalisme es queixaven d'opinions

del diari que no condemnaven les accions dels polítics, mentre que els partidaris de

l'escissió catalana afirmaven que volien deixar de consumir diaris que anessin en "la

línia constitucionalista i a favor de la unitat d'Espanya".13 La venda de diaris va caure

al voltant d'un 14% en aquells mesos en comparativa amb els mateixos mesos de

l'any anterior.14

L'any 2018 va començar de forma convulsa amb el tancament de dues revistes que

havien marcat època com ho era Tiempo, però sobretot el que havia estat el trampolí

empresarial i diferenciador del grup editorial, Interviú.15 Després de quatre dècades

de publicacions, els mandataris van decidir finalitzar les tirades d'ambdues revistes

tot adherint-se a un comunicat en el qual van reportar importants pèrdues que

rondaven els set milions d'euros en el darrer lustre i una caiguda de difusió del 80%

en els darrers deu anys.

Les notícies sobre els problemes econòmics del grup no s’aturaven, ja que al febrer

d'aquell mateix any, el Grupo Zeta encapçalat per Antonio Asensio va presentar un

expedient de regulació d’ocupació (ERO) contra 177 dels 383 empleats del moment.

L'acomiadament suposava fer fora prop del 46% de la plantilla de la capçalera més

rellevant del seu hòlding i trencar els compromisos adquirits amb el comitè

d'empresa.16

16 Crónica Global- 19/02/2018.
https://cronicaglobal.elespanol.com/business/grupo-zeta-ere-empleados-periodico_122231_102.html

15 Info Libre- 8/01/2018.
https://www.infolibre.es/medios/grupo-zeta-anuncia-cierre-revistas-interviu-tiempo_1_1149486.html

14 El Confidencial Digital- 6/11/2017.
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/medios/Bajas-suscriptores-Vanguardia-Periodico-indepe
ndencia/20171105221609087319.html

13 El Confidencial Digital- 6/11/2017.
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/medios/Bajas-suscriptores-Vanguardia-Periodico-indepe
ndencia/20171105221609087319.html
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Després de la primera auditoria de Deloitte, l’any 2017, el mitjà no va acabar

d’implementar tots els preceptes indicats i no va ser fins al febrer del 2018, i després

de demanar un nou crèdit per fer front als pagaments, quan es va començar a incidir

en les indicacions de l’empresa anglesa.17 Una primera mostra d’aquest canvi va ser

la marxa del dibuixant Ferreres, ferm defensor de l’independentisme català. En una

entrevista concedida per Albert Sáez, actual director del diari El Periódico de

Catalunya, als autors d’aquest treball de final de grau (TFG) va confirmar el canvi de

línia editorial a propòsit de l’independentisme.18

Un mes després el grup de comunicació multimèdia Vocento va començar donar el

tret de sortida a la pluja d’ofertes a la qual, posteriorment, s’afegiria el Grupo Planeta

(propietari de La Razón i Atresmedia). Segons El Español, aquest grup editorial

comptaria amb el suport del govern de Mariano Rajoy, que hauria demanat a través

de Soraya Saez de Santamaria que entrés en l’operació i que s’assabentés de

l’interès de Jaume Roures, del qual parlarem més endavant.19 L’article del mitjà parla

de “lluita contra l’independentisme”, de “benedicció”, de “proximitat” i de “favors” de

la Moncloa. Alguns mitjans van apuntar aquest moviment en l’àmbit polític, en un

suposat interès del Govern Espanyol en dur a terme certa ingerència política en

l’àmbit mediàtic català.

Jaume Roures, propietari de Mediapro, no va amagar en cap moment la seva

intenció de comprar el Grupo Zeta i va iniciar el procés de compra l’any 2018. El

Independiente confirmava aquest punt en un article en el qual es van revelar les

tensions des dels sectors constitucionalistes pel marcat perfil independentista de

l’empresari català i pel risc que aquest canvi de propietat suposés un canvi de línia

19 El Español- 23/03/2018.
https://www.elespanol.com/invertia/medios/20180323/moncloa-planeta-compre-grupo-zeta-combatir-p
roces/293971767_0.html

18Informació extreta de l’entrevista presencial feta a Albert Sáez, actual director de El Periódico de
Catalunya, a la seva seu a Hospitalet del Llobregat, el 17/02/2022

17 Crónica Global-24/04/2018
https://cronicaglobal.elespanol.com/business/grupo-zeta-busca-viabilidad_136445_102.html
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editorial.20 El diari, en aquell moment, ja s’havia mostrat clarament contrari al procés

d’independència català. L’article recull declaracions a Radio Marca en les quals

Roures confirmava les interferències, del que anomenava “poders fàctics”, en les

negociacions. Un article publicat per Crònica Global afirmava que l’operació no

agradava al Govern central21.

Per la seva banda, un dels partits que integraven el Govern de la Generalitat,

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), es va mostrar contrari a la compra de

Zeta per part del grup editorial d'origen canari, Prensa Ibérica. Segons El Español,

aquest partit hauria pressionat al govern central per formalitzar la transacció amb el

grup multimèdia de Jaume Roures, proper ideològicament al partit republicà.22

A finals de l’any 2018, i amb moltes ofertes sobre la taula (Vocento, Grupo Planeta,

Prensa Ibérica i el Grupo Mediapro), les negociacions s’havien refredat i el bufet

d’advocats Quatrecasas, al qual s’incorporaria Soraya Sáez de Santamaría l’11 de

març de 201923, va reactivar la venda al grup editorial.24

Finalment, el 19 d’abril de 2019 es va oficialitzar la venda del Grupo Zeta a Prensa

Ibérica, primer a través del document publicat per la Comissió Nacional dels Mercats

i la Competència (CNMC)25 i després a través de la premsa.26

26 El País- 18/04/2019. https://elpais.com/sociedad/2019/04/18/actualidad/1555605794_968003.html

25 Document de la CNMC oficialitzant la compra del Grupo Zeta per part de Prensa Ibérica.
17/04/2019. https://www.cnmc.es/sites/default/files/2638523_4.pdf

24 El Confidencial- 17/09/2018.
https://www.elconfidencial.com/comunicacion/2018-09-17/grupo-zeta-venta-prensa-iberica-vocento-ro
ures_1616306/

23 Comunicat del bufet Quatrecasas. 11/03/2019.
https://www.cuatrecasas.com/es/spain/articulo/soraya_saenz_de_santamaria_se_incorpora_a_cuatre
casas_como_socia_del_area_de_mercantil_para_liderar_la_practica_de_corporate_com

22El Español- 31/01/2019.
https://www.elespanol.com/invertia/medios/20190131/erc-presiona-moncloa-desbloquee-venta-zeta-ro
ures/372463908_0.html

21 Crónica Global- 26/01/2019.
https://cronicaglobal.elespanol.com/business/jaume-roures-poderes-facticos-impiden-comprar-periodic
o_217164_102.html

20 El Indepentiende- 27/01/2019.
https://www.elindependiente.com/politica/2019/01/27/roures-el-periodico-de-cataluna/
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Si bé diverses parts van confirmar que l’oferta econòmica de Jaume Roures i

Mediapro era la millor de les rebudes, la banca es va negar a concedir la quitança a

l’empresari català i va fer decantar finalment l’operació cap al costat de Prensa

Ibérica.27

El procés de compra i l'entrada en joc dels interessos del govern central i del govern

de la Generalitat de Catalunya posen de manifest i contrasten la vigència de l'estudi

sobre els sistemes mediàtics dut a terme pels investigadors Daniel Hallin i Paolo

Mancini. Una de les característiques principals del model pluralista polaritzat,

característic als països mediterranis del sud d'Europa com Espanya, és

l'intervencionisme governamental on "molts partits rivalitzen pel poder i control dels

mitjans" (Hallin, Mancini, 2010: 165-172).

En aquest procés de compra, és interessant analitzar el perfil ideològic i el recorregut

professional de cada un dels professionals que han ocupat el càrrec de director d’El

Periódico de Catalunya per observar-ne l'evolució.

En primer lloc, trobem Enric Hernández, qui fou director del diari entre 2010 i 2019.

Llicenciat en Ciències de la informació a la Universitat Autònoma de Barcelona, va

iniciar la seva trajectòria al diari Avui. Poc temps després, l'any 1998 va

incorporar-se a El Periódico de Catalunya com a cap de política. L'any 2006 va ser

nomenat sotsdirector durant tres anys, fins que va marxar per dirigir l'edició catalana

d’El País. Un any després, el febrer de 2010, va tornar i va ser nomenat director d’El

Periódico de Catalunya. El maig de 2019 va deixar la direcció en ser substituït per

Ana Cristeto en mig del procés de venda del Grupo Zeta a Prensa Ibérica, i va

ocupar la direcció d'informació i actualitat de RTVE fins a l’agost de 2021.

Un article publicat pel Huffpost amb data de maig de 2019 va recollir unes

declaracions de Pablo Iglesias, exlíder de la formació política Unidas Podemos, en

les quals va titllar Hernández de ser proper ideològicament al PSOE per la seva

27 Diario.es- 19/02/2019.
https://www.eldiario.es/economia/mediapro-contraoferta-millones-grupo-zeta_1_1688758.html
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intenció de fer una cúpula propera al partit vermell i crear el que anomenava la “tele

PSOE”.28

La seva successora va ser Ana Cristeto que va ocupar el càrrec del maig de 2019

fins al juny de 2020, quan va ser substituïda per Albert Sáez. Graduada en

periodisme a la mateixa alma mater que el seu predecessor, va iniciar la seva

carrera professional com a redactora a la secció d'economia de La Vanguardia. Poc

després va ocupar un càrrec a la redacció de la delegació catalana del diari

Expansión i més tard a la Gazeta de los Negocios. L’any 2011 va tornar a Catalunya

per incorporar-se a la delegació catalana d’Europa Press. Finalment, el maig de

2019, just en el moment de la compra del Grupo Zeta per part de Prensa Ibérica, es

va convertir en la directora d’El Periódico de Catalunya.

Tot i que no hi ha gaire literatura sobre la periodista nascuda a Santa Coloma de

Farners, un article publicat per El Confidencial afirma que la decisió d’incorporar a

Cristeto va obeir a la seva postura ideològica, més “moderada”.29

El darrer i actual director, Albert Sáez, va ocupar el càrrec el mes de juny de 2020 i

encara en l'actualitat ocupa la mateixa posició. Doctorat en periodisme per la

Universitat Ramón Llul, Sáez va treballar en mitjans com Catalunya Ràdio i El

Observador fins que l'any 1998 va ser nomenat director adjunt del diari Avui.

Després de vuit anys al capdavant del mitjà català, el 2006 va passar a formar part

de l'equip editorial d'El Periódico de Catalunya. Poc temps després, al desembre

d'aquell mateix any, seria nomenat secretari de Mitjans de Comunicació del

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, de la Generalitat de Catalunya i

dos anys després va presidir el consell de govern de la Corporació Catalana de

Mitjans Audiovisuals. El març de 2010 anunciaria el seu retorn a El Periódico de

Catalunya com a director adjunt, renunciant així al seu antic càrrec. L'any 2020,

29 El Confidencial- 25/05/2019.
https://www.elconfidencial.com/comunicacion/2019-05-25/el-periodico-catalunya-anna-cristeto-director
a_2022894/

28 Huffpost- 05/09/2019.
https://www.huffingtonpost.es/entry/el-duro-adjetivo-de-pablo-iglesias-para-hablar-de-enric-hernandez-
nuevo-director-de-informativos-de-tve_es_5d70d8b2e4b09bbc9efa2f64
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després d'anys a l'empresa, i de convertir-se en responsable de transformació digital,

va ser nomenat director.

Un article del mitjà digital E-notícies publicat l’abril de 2011, quan va marxar de la

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per tornar a El Periódico de

Catalunya, va posar el focus en la seva afinitat amb Esquerra Republicana Catalana,

partit que l’havia nomenat als càrrecs de secretari i de president de la CCMA.30

30 E-notícies- 20/04/2011.
https://comunicacion.e-noticies.es/la-evolucion-ideologica-de-albert-saez-52315.html
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Com es defineix la línia editorial d’un mitjà?

Abans de poder analitzar i comparar la línia editorial d’El Periódico de Catalunya,

primer caldrà conèixer com es defineix aquest concepte i quines són les seccions i

els elements d’un diari que la componen.

Pel periodista, investigador i docent argentí, Arrueta (2015: 200), la línia editorial d'un

mitjà manté una relació estreta amb el vessant acadèmic i investigador i la cataloga

"com la matriu de comprensió, interpretació i resignificació de la realitat social; com a

base imprescindible per a comprendre la raó dels productes periodístics". La

definició obre la porta a un estudi de la línia editorial del mitjà des d'un prisma

diferent, fent èmfasi en com es publica i no en què es publica; relacionant la

"resignificació de la realitat social" d’Arrueta des de l'àmbit de la paraula. Un exemple

clar seria l'estudi fet per Valdeón García (2007: 97-118), periodista, docent a la

Universitat d'Oviedo i investigador. García va analitzar la freqüència amb la qual

s'empraven els termes "separatista" i "terrorista" en les publicacions que tractaven

d'ETA el juny de 2004, dos mesos abans de l’atemptat de l’11M en el qual van

explotar 4 trens a l'estació d'Atocha a Madrid, van perdre la vida 193 persones i al

voltant de 2.000 van resultar ferides.

En aquest exemple, l’atemptat va ser obra de terroristes pròxims intel·lectualment a

Al-Qaeda i al Grup Islàmic Combatent Marroquí, però en un inici, i per assiduïtat,

mitjans de gran renom com El País o ABC l’endemà van obrir les seves respectives

edicions culpant-ne a ETA. Això va succeir en part per la influència estatal, però

també per la "resignificació de la realitat social" de la qual parlava César Arrueta.31 El

cas d’ETA és un bon exemple tant de la teoria del “framing” com de la del “labelling”

(etiquetatge) tractada aquesta última per primer cop per Baker (2006). La teoria es

basa en el fet que si un autor o mitjà selecciona una paraula per a nomenar un grup,

un esdeveniment o una persona, aquesta influència indirectament l'opinió pública

sobre el grup, l'esdeveniment o el personatge.

31Libertad Digital- 10/03/2014.
https://www.libertaddigital.com/fotos/portadas-11-marzo-2004-espana-1007269/
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Un altre punt de vista sobre la línia editorial l'aporta Aznar (1999: 96), periodista,

doctor en filosofia, catedràtic d'ètica pública i de la comunicació, professor d'història

del pensament polític modern i membre de la comissió d'arbitratge, queixes i

deontologia de la Federació d'Associacions de Periodistes d'Espanya (FAPE). Aznar

explica que la línia editorial no es manté constant i inalterable i la defineix de la

següent manera: "Es diu línia editorial d'un mitjà, l'orientació permanent de les seves

publicacions: intencionalitat dels seus editorials, selecció dels seus columnistes,

personatges que s'entrevisten o que se silencien, fets que es destaquen o que

s'ometen, enfocament habitual de les notícies". Al mateix text remarca un altre

aspecte primordial per aprofundir en el concepte de línia editorial d'un mitjà, la

investigació mantinguda en el temps: "és necessari un seguiment crític de les seves

edicions o emissions i de les seves reaccions enfront dels fets".

L'autor valencià respon a una pregunta que molts estudiosos intenten esbrinar, com

es defineix la línia editorial d’un mitjà? Segons el seu text, els mitjans han de

respondre a preguntes com ara: “Volen un mitjà dedicat a l'esport? A les notícies? A

l'entreteniment? A la cultura? A la política? A l'economia? A la religió? A la

faràndula?” (Aznar, 1999: 96). D’aquesta forma s’obté la base per orientar la

intencionalitat del contingut i de la línia editorial. Aznar defineix la seva utilitat en els

contextos on apareixen els “dilemes ètics que generen una agenda difusa o

indefinida”, i per la seva contrapart: “una agenda definida és una presa de posició,

implica una decisió ètica i unes regles de joc clares, susceptibles d'acords o

desacords, d'examen i de discussió”.

Ara que podem entendre la intencionalitat de la línia editorial d'un mitjà, cal una

unificació de criteris interns per a tots els periodistes que publiquen en el mateix

mitjà. Amb aquest objectiu es van crear els “llibres d'estil” que, segons Aznar (1999:

96), són "textos constitucionals dels mitjans i en ells ja no es recullen només les

normes d'estil sinó també els criteris deontològics interns, o la identitat ideològica del

mitjà". La seva rellevància ha transcendit d'eina de treball pels periodistes a

"constitució d'una expressió de la voluntat autoreguladora de l'empresa i un reflex de
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la seva línia editorial, permetent a més al públic un millor coneixement dels seus

mitjans" segons Aznar. L'evolució dels llibres d'estil, en la seva opinió, ha estat

exponencial en els darrers anys. Cal tenir en compte que en els seus inicis eren

petites indicacions lingüístiques i ara inclouen criteris lingüístics, deontològics i

ideològics. Quan apareixen tots tres criteris, l'autor afirma que en la comunitat

periodística ja es fa referència a "llibres d'estil de segona generació" a diferència dels

llibres d'estil primigenis.

Finalment, per conèixer l’opinió del mateix mitjà sobre quin és el significat de “línia

editorial”, vam preguntar al seu director actual, Albert Sáez. Per al director d’El

Periódico de Catalunya, la línia editorial és: "Allò que ens aplega com a comunitat,

en el nostre cas, totes les informacions i interessos compartits que apleguen a la

comunitat que envolta a El Periódico de Catalunya. Tots els interessos es

resumeixen en el nou redisseny del diari que convergeix en el nou logo, una lletra

"P" i simbolitza els valors que mouen la nostra comunitat: Persona, Planeta i

Progrés". Les tres paraules formen una frase que segons Albert Sáez defineix

l'esperit del mitjà: "Aconseguir el progrés de les persones sense carregar-se el

planeta".32

Un cop analitzat el marc teòric relatiu a la línia editorial, i després d’observar les

definicions de diferents autors, periodistes i investigadors, analitzarem els diferents

elements d’El Periódico de Catalunya en els quals s’hi recull la seva línia editorial.

Després d'entrevistar Albert Sáez, i d'acord amb les seves respostes, podem

assenyalar els diversos que ell mateix va indicar.

32 Informació extreta de l’entrevista presencial feta a Albert Sáez, actual director de El Periódico de
Catalunya, a la seva seu a Hospitalet del Llobregat, el 17/02/2022
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Elements que defineixen la línia editorial a El Periódico de Catalunya

Editorial

És cert que existeixen altres elements en els quals es pot trobar la línia editorial del

mitjà, però només al peu dels articles editorials de la versió impresa del diari hi

podem identificar un missatge explícit que indica que: "l'opinió del diari s'expressa

només als editorials", fet que ens mostra la centralitat d’aquest element i el seu pes

en la formulació de la línia editorial.33

Tal com hem vist en les definicions de la línia editorial d'un mitjà, aquesta reflexa

exclusivament l'opinió del diari en els diferents apartats. Una cita de James Gordon

Bennet, director del New Cork Herald ho exemplifica a la perfecció: "Jo llogo tots els

cervells que necessito per 25 dòlars a la setmana (referint-se als editorialistes)”34. El

sentit d’aquesta frase l'explica el periodista Álex Grijelmo (2014) que afirma que

l'editorial "no conté, per tant, posicions personals, sinó les de l'intel·lecte col·lectiu

que es troba després de la publicació del diari o revista". Manuel Graña González,

un dels autors més prolífics en aquest gènere d'opinió a finals del segle XIX i

principis del XX, va escriure sobre aquest aspecte al seu llibre “L'Escola de

Periodisme”, on va afirmar: "generalment no se signa, no és l'autor qui opina, afirma

o nega, acusa o enalteix, sinó el conjunt del diari com a empresa o institució, que

s’adopta també la representació unànime del seu públic. Qui ho escriu perd en

personalitat en sotmetre el seu criteri personal al de l'empresa, però guanya en

autoritat per la influència que té en la societat l'opinió del diari com a institució."

(Graña, 1930: 226-228).

La finalitat d'aquestes peces ha estat motiu d'estudi per part de diversos

investigadors. Graña (1930) va definir l'objectiu de l'editorial com: "la interpretació o

comentari de les notícies però sense prescindir dels elements informatius, que

34 Vegeu El editorial, el suelto y la crítica: Proyecto Mediascopio Prensa: la lectura de la prensa escrita
en el aula (2009) https://bit.ly/3sVpOlk

33 Cita directa dels editorials del Periódico de Catalunya dins de la secció d’opinió de l’edició en paper.
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donen peu a l'opinió. [...] la narració del mateix ha de ser ordenada o exposar-se

lògicament, aportant molta informació, molta memòria, molta dialèctica i poca

emotivitat agressiva. En comptades ocasions, en els editorials s'apel·la a la

grandiloqüència i, per contra, l'elocució ha de ser senzilla i sense pretensions d'art

literari o purisme exagerat". D’altra banda, (Santamaría, 1990: 65) va definir els

propòsits dels editorials en quatre punts: "explicar els fets, oferir els seus

antecedents, formular judicis i predir el futur".

Un altre aspecte destacable és la catalogació d’editorials per part de diversos autors.

Històricament, Graña (1930: 246-247) en un primer manual de periodisme en

espanyol feia menció a l’editorial sense fer encara una diferenciació tipològica dels

gèneres d'opinió. Diferenciava els diferents tipus d’editorials segons: “el grau

d'intencionalitat de qui els escrivia”. Les catalogacions eren complicades i es

barrejaven conceptes, però Graña creia que comptar amb “una tipologia era

essencial per a la didàctica del periodisme”. A través de la intencionalitat de qui

escrivia l’editorial, diferenciava entre: “editorial informatiu, en el qual l'articulista

pretenia informar i el contingut del qual eren fets escarits i precisos; editorial

interpretatiu, en el qual als fets s'hi agregaven causes, possibles efectes o

conseqüències, altres fets relacionats, idees o conclusions que el periodista deduïa

d'ells, mitjançant la discussió i l'argumentació; editorial persuasiu, que afegiria la

necessitat de convèncer, inculcar en l'ànim del lector aquesta interpretació, utilitzant

una major habilitat dialèctica i un major coneixement del problema i del públic;

editorial incitatiu, la finalitat del qual és induir a l'acció, per al que es requeria la suma

dels anteriors; i un últim tipus, l'editorial estètic o còmic, bastant inusual, en el qual

l'articulista es proposava entretenir mitjançant l'ús de l'enginy, l'humor o la

imaginació”.

Més endavant, Núñez Ladevéze (1995: 100-104), investigador, escriptor i periodista

espanyol amb gran experiència com a redactor d’opinió en mitjans com Nuevo Diario

o Diario 16, va identificar dues classes d'editorials: “els explicatius, dels quals no es

dedueix cap opinió directa, i els de tesis o opinió, en els quals s'expressa clarament

l'actitud que es defensa o s’ataca”.
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Finalment, trobem una tercera classificació aportada pel professor Martínez (1990:

101) en afirmar que existeixen tres tipus d’editorials: “el polèmic, l'interpretatiu i

l'objectiu-analític”. I una quarta per part del destacat escriptor, periodista, docent,

investigador i antic membre de l'Acadèmia Boliviana de la Llengua, Rivadeneira

Prada (1977: 217-219), qui va classificar els editorials en: “expositius, explicatius,

combatius, crítics, apologètics, admonitoris i predicatius”.

En qualsevol cas, Kayser (1964: 52), polític i periodista francès que va fer grans

contribucions al camp dels gèneres d'opinió i de la seva segmentació, va declarar

que els editorials: "comprometen ostensiblement la responsabilitat del diari",

demostrant així el pensament que altres estudiosos promulgaven des de feia anys.

Semàfors

Un altre dels elements que constitueixen la línia editorial a El Periódico de

Catalunya, són els semàfors. Es tracta d’infografies que apareixen a la secció

d'opinió del diari, mitjançant colors i puntuacions. Dins del període estudiat, els

semàfors van patir un redisseny, però van mantenir l’esperit de valorar positivament

o negativa els protagonistes de l’actualitat sigui en local o internacional. Aquesta

secció fa una valoració numèrica primer i qualitativa després dels protagonistes

principals d’acord amb les seves accions sota el criteri del diari. Polítics, artistes,

futbolistes, empresaris i influenciadors són alguns dels protagonistes d'aquesta

secció al llarg temps analitzant. Aquesta gran varietat demostra una gran diversitat

en la selecció amb la intenció de definir la línia editorial en la seva màxima amplitud.

Tot i no explicitar-se al mateix diari, com si s’explicita en els editorials, els semàfors

formen part clarament de la línia editorial de El Periódico de Catalunya i així ho

confirma Albert Sáez en l’entrevista concedida el passat 17/02/2022 des de la nova

redacció a l’Hospitalet del Llobregat.
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Portada

Si bé aquesta afirmació pot ser més delicada i qüestionable, considerem que la

portada del diari és un dels elements que conformen la línia editorial d'un mitjà. Tots

els elements gràfics i de titulació que s’hi representen conformen l'opinió del mateix

davant de les notícies exposades. Aquest és el primer element que rep el lector i, per

tant, és un element diferenciador respecte a la resta de competidors. És evident la

gran rellevància de la portada de l’edició del diari de paper a l’hora de mostrar la

seva ideologia al lector, ja que és un element que fins i tot es manté amb l’arribada

de les capçaleres digitals.

En aquest sentit, Albert Sáez confirma: “Històricament ha estat així. Avui en dia, si

ho mirem en el conjunt de la nostra audiència l’impacte quantitatiu de la portada de

paper és molt petit. Però sí que és veritat que la portada de paper, compartida a les

xarxes socials i a altres llocs, és on la gent busca quina és la personalitat del diari”.

Tira còmica editorialitzada

El darrer apartat que conforma la línia editorial d'El Periódico de Catalunya és la tira

còmica il·lustrada per un professional ninotaire que caricaturitza la notícia més

rellevant del moment amb un to humorístic i/o satíric en un espai compartit amb

l’editorial del dia. En el cas que ens ocupa, la tira còmica editorialitzada va

desaparèixer amb el nou disseny instaurat amb l'entrada l’any 2020 i amb l’arribada

del mateix Sáez a la direcció del mitjà. Sáez va arribar amb l'objectiu de modernitzar

l'edició i d’acostar-lo a les tendències actuals.

En aquest sentit, la tira còmica a El Periódico de Catalunya ha estat motiu de

polèmica en els darrers anys, ja que al juliol de l'any 2017 un dels ninotaires més

emblemàtics del diari, Miquel Ferreres, conegut artísticament pel seu cognom, va ser

apartat de la secció editorial i posteriorment va ser acomiadat en el segon Expedient

de Regulació d’Ocupació (ERO) impulsat per l'empresa el febrer de 2018. Ferreres

al·legaria que "ja no se sentia inclòs al diari", que havia variat la seva línia editorial
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en un tema crucial com ho era la política catalana, i més en concret en referència al

procés independentista català.35

Al voltant d’aquest element editorial existeix un gran volum de literatura acadèmica,

ja que la diferència de valor atorgat entre alguns acadèmics i investigadors i els

mateixos mitjans de comunicació és un clar motiu de controvèrsia. Segons el

dibuixant i il·lustrador Pato (2006), la tira còmica té un gran component de línia

editorial, perquè "estàs fent un editorial i estàs creant una opinió amb el teu dibuix

[...]. És un editorial en clau d'humor. Efectivament, perquè les caricatures o les

vinyetes en premsa compleixen, moltes vegades, aquesta funció editorialitzant". Un

altre exemple de falta de consideració el recullen Tejeiro Salguero i León Gross

(2009) quan es queixen que a: ”L'obra acadèmica de referència a Espanya, ‘El

comentari periodístic. Els gèneres persuasius’, de la professora Luisa Santamaría

Suárez, de la Universitat Complutense de Madrid (1990), només dedica a les

vinyetes que no arriba a definir, i a les quals denomina ‘caricatures polítiques’ 18

línies de les seves 179 pàgines. En definitiva, es posa en relleu l'escassa rellevància

concedida al gènere, en contrast amb les 16 pàgines dedicades a l'editorial, 20 a la

columna, 22 a la crítica, 16 al sòl o glossa, i fins i tot les cartes al director, que

obtenen 13 línies més que les vinyetes”.

Entre la comunitat periodística i editorial hi ha una disparitat d’opinions entorn de la

figura de la tira còmica i en les properes línies recuperarem allò que alguns

investigadors han escrit al respecte. Les tires còmiques i vinyetes reben part de

suport d’alguns investigadors i periodistes, Morán Torres (1988) defensa una igualtat

de forces entre la tira gràfica i l’editorial convencional en afirmar que: “El cartoon és,

veritablement, una modalitat d'article editorial; la representació dibuixada, en

comptes d'escrita, de l'opinió del mitjà”. Tamayo (1988) afegeix: “La caricatura

editorial constitueix una expressió gràfica i artística essencialment periodística […].

El seu propòsit és manifestar gràficament l'opinió del seu diari sobre esdeveniments

de la màxima actualitat”, una definició que ens transmet directament a la funció de

35 Informació extreta de l’entrevista presencial feta a Albert Sáez, actual director de El Periódico de
Catalunya, a la seva seu a Hospitalet del Llobregat, el 17/02/2022
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l’editorial. En aquest sentit, s’hi suma Cebrián Herreros (1992) en afirmar que la

caricatura pot complir una funció "editorializant".
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Acotació del moment històric i dels seus punts clau

El procés de canvi de propietat d’El Periódico de Catalunya coincideix amb un

moment social i polític històric a Catalunya i a Espanya que justifica l’acotació

temàtica d’aquest treball. En el període del 2017 al 2021, Catalunya viu immersa en

un procés transversal de gran repercussió que s’acabarà definint en el temps com el

“procés independentista català” o “procés d’independència”.

Cal cercar l’origen del procés en una creixent desafecció amb les polítiques del

govern d’Espanya que van generar un augment en les accions d’ideologia

independentista. Els dos principals elements que defineixen el punt de partida

d’aquest moviment són, d’una banda, una consulta popular no vinculant celebrada a

Arenys de Munt l’any 2009 i en la qual veïns de la localitat, immigrants i joves majors

de setze anys, van votar sota la pregunta: “Està d’acord que Catalunya esdevingui

un Estat de dret, independent, democràtic i social, integrat a la Unió Europea?”. El

resultat (96,2% a favor, 2,3% en contra i 1,1% en blanc), tot i que cal considerar-lo

simbòlic, va impulsar diverses onades de consultes municipals no vinculants a tot

Catalunya.36 D’altra banda, el segon element a considerar en l’inici del procés va ser

la manifestació sobiranista que va tenir lloc el 10 de juliol de 2010 i que va mostrar

una postura contrària a la sentència que el Tribunal Constitucional havia dictat el 28

de juny del mateix any i que va retallar l’Estatut d’autonomia aprovat en referèndum

l’any 2006.37

L’any 2013 el Parlament va aprovar una Declaració de sobirania i del dret a decidir

del poble de Catalunya i va convocar un referèndum el 9 de novembre.38 Després de

la suspensió del referèndum i de la seva redefinició com a consulta popular per part

38 Document del Parlament de Catalunya,on s’aprova la Declaració de sobirania i del dret a decidir del
poble de Catalunya- 23-01-2013. https://www.parlament.cat/document/intrade/7094

37 El País- 10/07/2010. https://elpais.com/elpais/2010/07/10/actualidad/1278749824_850215.html

36 Document de la consulta popular d’Arenys de Munt- 13/09/2009.
https://web.archive.org/web/20090902080112/http://www.coc130909.org/documents/PROTOCOL%20
CONSULTA.pdf
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del Tribunal Constitucional, finalment se celebraria com a procés participatiu.39 Més

de 2 milions de ciutadans van votar d'acord amb una doble pregunta: “Vol que

Catalunya esdevingui un Estat?” i “En cas afirmatiu, vol que aquest Estat sigui

independent?”. El resultat va tornar a esdevenir favorable a la independència amb un

80,76% dels vots pel Sí-Sí, un 10,07% dels vots pel Sí-No i un 4,54% dels vots pel

No.40 Tot i que el resultat tampoc es podia prendre en consideració, el volum de

votants el feia ja molt significatiu. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va

acabar inhabilitant el president de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana

Ortega, i la consellera d’educació, Irene Rigau, per l’organització del procés

participatiu.41

A continuació, el govern va convocar unes eleccions al Parlament de Catalunya que

els partits independentistes van considerar plebiscitàries.42 Si bé el setembre de

2015 els partidaris de la independència no van aconseguir més del 50% dels vots, sí

que van obtenir una majoria parlamentària que promouria, ja en el 2017 el clímax

sociopolític del procés. 43

El 6 de setembre s’aprovaria la Llei 19/2017 del referèndum d’autodeterminació de

Catalunya que seria suspesa cautelarment un dia més tard.44 El 8 de setembre es va

aprovar la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República que s’havia

presentat el 28 d’agost; aquesta va ser anul·lada pel Tribunal constitucional el dia 12

del mateix mes.45 L’onze de setembre l’Assemblea Nacional Catalana va organitzar

una concentració per demanar la independència a la qual van assistir un milió de

45 Document de l’aprovació de la llei- 08/09/2017.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7451A/1633636.pdf

44 Document de l’aprovació de la llei-06/09/2017.
https://www.boe.es/ccaa/dogc/2017/7449/f00001-00012.pdf

43 Ara- 25/09/2015. https://eleccions.ara.cat/parlament-27s

42 Ara- 14/01/2015.
https://www.ara.cat/politica/artur-mas-eleccions-plebiscitaries-erc-oriol-junqueras_1_1960252.html

41 Sentència del Tribunal Superior de Justícia- 13/10/2016.
https://www.aelpa.org/actualidad/201703/SENTENCIA_9N.pdf

40 El País- 10/11/2014. https://elpais.com/politica/2014/11/09/actualidad/1415542400_466311.html

39 Vilaweb-26/03/2014.
https://www.vilaweb.cat/noticia/4181485/20140326/tribunal-constitucional-topa-sobirania-catalunya.ht
ml
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persones segons les xifres de la Guàrdia Urbana.46 La segona part del mes de

setembre va estar marcada per registres policials i embargaments de paperetes i

cartells, així com per la censura del web del referèndum per part de la Guàrdia Civil i

per una constant resposta social.47 El 20 de setembre, la Guàrdia Civil va activar una

macrooperació policial per aturar el referèndum, que acabaria amb 14 detinguts i

amb l’embargament de 10 milions de paperetes. Arreu de Catalunya es produirien

mobilitzacions de protesta, la més destacada davant de la Conselleria d’Economia,

un dels punts que eren escorcollats per aquest cos policial.48

Al mig d’un clima de màxima tensió el dia 1 d’octubre es va celebrar un referèndum

de caràcter vinculant responent a la pregunta: “Voleu que Catalunya sigui un estat

independent en forma de república?”. 49 Davant l’amenaça del govern d’Espanya de

clausurar les escoles que s’havien de fer servir com a col·legis electorals, a molts

centres s’hi van organitzar actes que durarien tot el cap de setmana. Així doncs, la

nit del 30 de setembre molts ciutadans van dormir-hi dins. Les urnes van ser

traslladades per particulars que s’havien encarregat de recollir-les i amagar-les en

els seus domicilis. A primera hora del matí es va posar en marxa la consulta i minuts

més tard es confirmaria l’ús d’un cens universal.50 La Guàrdia Civil i la Policia

Nacional va protagonitzar dures accions de repressió policial davant d’una multitud

que va optar per la resistència passiva. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM)

va comptabilitzar 893 persones ferides i els actes de brutalitat policial van ser

condemnats arreu d’Europa i a altres parts del món.51

Tot i els esforços dels cossos de seguretat de l’estat, es van aconseguir recollir

51 El Pais- 01/10/2017.
https://elpais.com/elpais/2017/10/01/album/1506815385_868032.html#foto_gal_1

50 La Vanguardia- 01/10/2017.
https://www.lavanguardia.com/politica/20171001/431692369902/govern-censo-universal-referendum-1
-o.html

49 The New York Times- 01/10/2017.
https://www.nytimes.com/es/2017/10/01/espanol/cataluna-referendum-policia-heridos.html

48 3/24.cat- 20/09/2017.
https://www.ccma.cat/324/mobilitzacio-ciutadana-contra-la-intervencio-de-seus-del-govern/noticia/280
9782/

47 El Punt Avui- 26/09/2017.
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1247476-bloquegen-el-web-de-l-anc.html

46 El Pais- 09/10/2017. https://cat.elpais.com/cat/2017/10/09/catalunya/1507560741_378554.html
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2.044.038 de vots amb un 90,18% a favor de la independència, un 7,83% en contra i

un 1,98% dels vots en blanc.52

El dia 3 d’octubre algunes de les principals organitzacions sindicals de Catalunya

van decretar una vaga general i diverses vies principals del país van ser tallades.53

El 10 d’octubre el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va traslladar al

Parlament els resultats del Referèndum, però va optar per suspendre temporalment

la Declaració d’Independència i obrir un període de negociació amb el govern

espanyol.54 El dia 16 d’octubre el president de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi

Sánchez, i el d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, van ser empresonats acusats del

delicte de sedició per la convocatòria de la mobilització del 20 de setembre.55

Aquesta actuació provocaria noves mobilitzacions els dies 19 i 21 d’octubre. El 26

d’octubre el govern espanyol va aplicar l’article 155 de la Constitució Espanyola

gràcies a la majoria absoluta del PP al Senat i al suport del PSOE i el PSC. A través

d’aquest article, el govern espanyol va intervenir les competències de la

Generalitat.56 El dia 27 d’octubre, en un polèmic ple del Parlament, es va votar i

aprovar l’aplicació dels efectes de la Declaració d’Independència que havia quedat

pausada. Ciutadans, el PSC i el PP van optar per abandonar el ple i la votació

s’aprovaria per majoria. El Parlament va constituir la República Catalana i va entrar

en vigor la Llei de Transitorietat. Minuts més tard Mariano Rajoy va decretar

l’aplicació de l’article 155, va dissoldre el Parlament i va convocar eleccions.57

Aquesta intervenció seria aprofitada, per exemple, per a traslladar a Sixena (Aragó)

unes obres d’art del Museu de Lleida que es trobaven al mig d’un litigi legal. 58

58 Ara- 14/01/2021.
https://www.ara.cat/cultura/tribunal-suprem-desestima-sixena-mnac_1_3062279.html

57 Vilaweb- 27/10/2017.
https://blocs.mesvilaweb.cat/smolins9/dui-al-parlament-catala-acta-de-la-sessio-del-27-octubre-2017/

56 El País- 27/10/2017. https://elpais.com/politica/2017/10/27/actualidad/1509105725_777595.html
55 Nació Digital- 16/10/2017. https://www.naciodigital.cat/noticia/140581/sanchez/cuixart/empresonats
54 El País- 10/10/2017. https://verne.elpais.com/verne/2017/10/10/articulo/1507653719_231546.html

53 El Periódico- 03/10/2017.
https://www.elperiodico.com/es/politica/20171003/huelga-general-3-octubre-2017-cataluna-directo-632
6497

52 La Vanguardia- 01/10/2017.
https://www.lavanguardia.com/vida/20171006/431829902655/els-resultats-definitius-de-l1-o-9018-a-fa
vor-del-si-2044038-amb-el-4303-de-participacio.html
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Mentre una part del govern acabat de dissoldre, encapçalada per l’exvicepresident

Oriol Junqueras, va decidir quedar-se a Catalunya, l’altra, amb l’expresident Carles

Puigdemont al capdavant, va exiliar-se a Brussel·les. El dia 2 de novembre, 8

exconsellers van entrar a presó acusats de delictes de rebel·lió, sedició i malversació

de fons.59 Es van convocar noves mobilitzacions i una nova vaga general pel dia 8

de novembre durant la qual els Comitès de Defensa de la República (CDR) tallarien

carreteres, vies de tren i fronteres. El dia 11 de novembre van arribar a mobilitzar-se

fins a 750.000 persones segons dades de la Guàrdia Urbana de Barcelona. 60

Durant el procés de judicialització es van celebrar les eleccions del 21 de desembre,

amb polítics empresonats i exiliats en diverses llistes. Amb la participació més alta

de la història (79,09%), els partits independentistes van aconseguir el 47,5% dels

vots i 70 escons, mentre que el bloc unionista s’emportava el 43,47% dels vots i 57

escons. 61

Ja a inicis del 2018, el procés judicial va impedir que el Parlament Català investís de

nou a Carles Puigdemont president de la Generalitat.62 Faria el mateix amb la

proposta d’investidura de Jordi Sánchez. Finalment, en una tercera proposta, Jordi

Turull no va comptar amb el suport de la CUP.63 Així doncs, el mes de maig acabaria

sent investit Quim Torra.64

Pel camí arrenca la internacionalització de la judicialització del procés. Carles

Puigdemont va ser arrestat a Alemanya però posteriorment posat en llibertat en

64 El Mundo- 14/05/2018.
https://www.elmundo.es/cataluna/2018/05/14/5af946d5268e3e106b8b458c.html

63 El País- 20/03/2018. https://elpais.com/ccaa/2018/03/20/catalunya/1521548854_518126.html
62 El País- 30/01/2018. https://elpais.com/ccaa/2018/01/30/catalunya/1517301226_484959.html

61 Resultats de les eleccions del 21/12/2017.
http://gencat.cat/economia/resultats-parlament2017/09AU/DAU09999CM.htm

60 Naciódigital- 12/11/2017.
https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/61865/sobiranisme-torna-exhibir-forca-al-carrer-gra
n-manifestacio-pels-presos-politics

59 Público- 02/11/2017.
https://www.publico.es/politica/reacciones-encarcelamiento-junqueras-8-exconsellers.html
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descartar-se la seva extradició.65 Aquest estira-i-arronsa s’allargaria fins a l’actualitat.

Pel que respecta al govern espanyol, el 2 de juny de 2018 el PSOE va aconseguir

tirar endavant, per primer cop en la història, una moció de censura al govern de

Mariano Rajoy. La proposta va prosperar gràcies als suports del PND, de Bildu i dels

partits independentistes catalans, PDECat i ERC.66 El govern de Pedro Sánchez va

activar les comissions bilaterals amb Catalunya, buscant una solució política al

conflicte. Els polítics presos serien apropats a presons catalanes i es tancaria la

instrucció del cas. 67

La falta de suports va impossibilitar la governabilitat del PSOE que el 13 de febrer de

2019 no va aconseguir l’aprovació dels pressupostos generals de l'Estat i acabaria

convocant eleccions anticipades. El 28 d’abril, el PSOE guanyaria a les urnes. Així i

tot, Pedro Sánchez tampoc va reunir suports suficients per a ser investit i, després

de diversos intents fallits, el rei d’Espanya, Felipe VI, va dissoldre les corts per tornar

a convocar eleccions de cara al 10 de novembre de 2019. 68

De nou, el partit més votat va ser el PSOE. El dia 7 de gener de 2020, Pedro

Sánchez aconseguiria ser investit en la segona sessió d’investidura per majoria

simple, amb els vots favorables d’Unidas Podemos (amb qui formaria coalició) i d’un

seguit de formacions minoritàries. L’abstenció d’ERC i Bildu van sumar-se als

suports.69

69 Nota de premsa de la Moncloa confirmant la investidura de Pedro Sánchez- 07/01/2020.
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/070120-investidura.aspx

68 3/24. cat- 10/11/2019. https://www.ccma.cat/324/eleccions-generals-10n-2019/
67 El País- 01/07/2018. https://cat.elpais.com/cat/2018/06/29/catalunya/1530295388_504853.html
66 El País- 02/06/2018. https://elpais.com/politica/2018/06/01/actualidad/1527833707_590950.html

65 3/24.cat- 05/04/2018.
https://www.ccma.cat/324/la-justicia-alemanya-deixa-puigdemont-en-llibertat-i-descarta-el-delicte-de-r
ebellio/noticia/2848507/
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Preguntes d’investigació

Un cop identificada la definició de la línia editorial i dels elements que la componen;

exposades les claus del canvi de propietat; acotat el moment històric en el qual

succeeixen els fets i feta una avaluació temàtica prèvia que va confirmar la política

catalana com a tema vertebral, hem elaborat un llistat de qüestions a les quals volem

respondre a través de la present investigació.

En aquest treball intentarem respondre aquells interrogants que ens ajudin a

entendre un procés de canvi de propietat complex i les seves conseqüències

directes i indirectes en la seva línia editorial, com ho és el protagonitzat per El

Periódico de Catalunya. Així, doncs, intentarem resoldre les següents qüestions:

Quines van ser les claus del procés de venda? Quina és la importància de la política

catalana entre els temes predominants que defineixen la línia editorial del diari? Com

canvien la seva importància amb el canvi de disseny de la publicació? Existeix algun

canvi cronològic en la definició temàtica de la línia editorial? Quin paper ha tingut el

procés d’independència en el tractament editorial? Quina és la postura del diari

respecte a la independència de Catalunya? Quina ha estat la valoració del diari

respecte els actors editorials més rellevants? Com intervé el lèxic en la definició de

la línia editorial? Quins canvis es produeixen en la línia editorial i quin o quins són els

seus causants? Com afecten els factors econòmics en la línia editorial? Existeixen

ingerències polítiques en el canvi de propietat? Com influeix el paral·lelisme polític

en la línia editorial? Com es defineix el diari respecte els diferents partits polítics?

Com es defineix el diari respecte als aspectes socials i econòmic en referència a la

política catalana? Quina és la seva opinió al voltant dels aspectes jurídics que

afecten el procés independentista? Es considera El Periódico de Catalunya un diari

monàrquic? I, finalment i de forma molt important, quines han estat les mancances

d’aquest estudi i quines haurien de ser les línies d’anàlisi a seguir en un futur per

ampliar la present investigació?
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Metodologia i fonts

La metodologia utilitzada per a aquesta investigació és una metodologia qualitativa i

les tècniques d’investigació utilitzades són l’anàlisi de contingut, també qualitatiu, i

l’entrevista en profunditat al director d’El Periódico de Catalunya.

A fi de conèixer si ha existit algun canvi en la línia editorial del mitjà generalista El

Periódico de Catalunya a conseqüència del seu canvi de propietat, hem decidit

analitzar l’element principal en el qual es pot determinar l’opinió de la direcció d’un

diari, els seus articles editorials. Si bé existeixen altres elements en els quals s’hi pot

trobar aquesta opinió, només al peu dels editorials hi podem identificar el missatge

explícit: "l'opinió del diari s'expressa només als editorials".70

Definit el material d'opinió seleccionat que formarà el corpus d’aquesta anàlisi, hem

acotat el període d’estudi en funció de la data en què es produeix el canvi de

propietat. Hem decidit analitzar una mostra representativa amb un marge prou ample

en la història recent del diari per poder evitar els possibles biaixos i ajustaments

comprensibles en un procés tan complex.

Hem escollit els dos anys i mig previs a la venda d’El Periódico de Catalunya al grup

editorial Prensa Ibérica —que es va fer efectiva el dia 18 d’abril de l'any 2019— i els

dos anys i mig posteriors. El corpus resultant parteix doncs dels articles editorials

publicats en el període de cinc anys que transcorre entre el 2 de gener de 2017 i el

30 de novembre de 2021 (data en la qual s’inicia l’estudi). Tenint en compte que

aquest mitjà, durant gran part del període de referència, va mantenir una política

habitual de publicar dos editorials diaris, el corpus inicial podria esdevenir

inabastable (més de 3.000 articles). És per això que hem optat per un criteri de

selecció representativa no subjectiva. Hem seleccionat els editorials dels primers set

dies de cada mes, limitant així el corpus definitiu a 705 articles (vegeu l’annex 1).

70 Cita directa dels editorials d’El Periódico de Catalunya dins de la secció d’opinió de l’edició en
paper.
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Per poder analitzar la importància de la política catalana en la classificació temàtica

dels editorials abans de fer-ne una anàlisi de contingut acurada, hem decidit realitzar

una avaluació temàtica preliminar. Aquesta avaluació ens ha permès esbrinar les

qüestions fonamentals per a aquesta publicació, i més endavant ens servirà també

per analitzar si hi ha hagut canvis temàtics al llarg del període d’estudi. Hem

catalogat els 705 articles del corpus, identificats per la seva data, en funció d’una

triple divisió que analitza: Secció, Tema general i Tema Concret (vegeu l’annex 2).

-Secció: En referència a la clàssica divisió per seccions establerta pels

mitjans de comunicació per al qual hem establert les variables: Política, Societat,

Internacional, Economia, Cultura i Esports.

-Tema general: Hem optat per una primera aproximació temàtica d’aspecte

genèric amb un camp obert sense variables tancades.

-Tema concret: Per poder detectar la reiteració de temes concrets, hem

definit aquest tercer camp obert sense variables tancades.

Hem diferenciat els casos en els quals el diari ha publicat un únic editorial respecte

dels casos en què en publica dos el mateix dia.

D’aquesta forma, un article que parla sobre els preus dels lloguers a Espanya i que

qüestiona quines decisions polítiques hauria de prendre el govern per a

regularitzar-ho, es podria categoritzar de la forma següent:

-Secció: Societat

-Tema general: Política espanyola

-Tema concret: Mercat de lloguer

O l’editorial que destaca l’enèsim rècord del jugador del Futbol Club Barcelona,

Lionel Messi es categoritzaria així:

-Secció: Esports

-Tema general: Futbol Club Barcelona

-Tema concret: Messi

Aquesta triple categorització ens permet disposar d’una visió àmplia per no caure en

un biaix d’interpretació que el director del diari, Albert Sáez, concreta de la següent
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forma: “nosaltres avui hem fet un editorial sobre la llei del cine, si això li dones a 10

analistes, 5 et diran que és de política i 5 diran que és de cultura, perquè és una

editorial de política cultural”. El nostre sistema de catalogació ens permet identificar

més d’un punt d’interès.

Donat que el Tema concret dels editorials resulta una acotació massa petita, en la

qual difícilment hi podem trobar coincidències representatives, hem optat per centrar

l’anàlisi temàtica en els àmbits més amplis. Dels resultats d’aquesta avaluació

preliminar, que veurem de forma detallada més endavant, hem arribat a la conclusió

que la Secció predominant en els articles editorials és la política (40,7%) i que el

Tema general més representat correspon a la Política catalana, que apareix en 92

dels editorials.

Confirmada la centralitat temàtica de la Política catalana en els editorials d’El

Periódico de Catalunya durant el període seleccionat, hem procedit a fer una anàlisi

en profunditat dels 92 editorials resultants.

Hem dissenyat un model de fitxa amb tres apartat principals: identificació i temàtica,

anàlisi de contingut i detecció dels actors editorials i de la seva valoració (vegeu

l’annex 4.

- Identificació i temàtica: En aquest apartat de la fitxa recollim la data de
publicació dels editorials, el seu títol i la catalogació temàtica (Secció, Tema

general, Tema concret).

- Anàlisi de contingut: L’anàlisi de contingut recull la síntesi de la tesi dels

92 editorials, per una banda, els qualificatius clau que utilitza cada article en

defensa d’aquesta tesi i una selecció de frases d’exemple que permeten

contextualitzar el text d’una forma ràpida i directa.

- Detecció dels actors editorials i de la seva valoració: En aquesta part de

les fitxes, hem identificat l’actor o actors de cada editorial (aquells qui centren el

discurs) i hem recollit si estan relacionats amb algun partit polític —quan s’ha

tractat de persones individuals— i quina valoració se’n fa. Aquest darrer punt ha

estat valorat seguint les següents variables: molt positiva, positiva, neutra, negativa i
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molt negativa.

A través de les dades extretes de les fitxes d’anàlisi hem analitzat de forma

qualitativa la valoració que el diari fa sobre els actors editorials més recurrents. Però,

també hem volgut analitzar si aquesta valoració ha patit canvis en el temps.

D’aquesta forma, hem pogut identificar, d'una banda, la línia editorial pel que fa a

l’espectre polític i, de l’altra, detectar si s’hi han produït canvis durant el període

estudiat.

Finalment, hem analitzat el contingut del discurs editorial —també de forma

qualitativa— al llarg del temps. Per fer-ho hem prestat especial atenció a la tesi dels

editorials, a la construcció lèxica i als qualificatius utilitzats.

Per descartar possibles biaixos en la metodologia i per ratificar les conclusions

obtingudes a través de l’anàlisi, hem decidit entrevistar l’actual director d’El Periódico

de Catalunya, Albert Sáez. La seva condició de doctor en Periodisme per la

Universitat Ramon Llull, on ha exercit de professor i ha ocupat el càrrec de vicedegà,

el converteix en un testimoni valuós, ja que coneix el tema en primera persona, des

de dins del mateix mitjà i des d’un punt de vista acadèmic. L’argumentació del màxim

representant editorial de la publicació ens ha ajudat a contextualitzar la línia

d’investigació en la relació cronològica dels esdeveniments. L’entrevista es realitza

amb un qüestionari obert que l’entrevistat no coneix prèviament i aborda qüestions

que ajuden a definir l’estructura de la investigació i altres que serveixen per

confirmar les dades ja aconseguides.
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Anàlisi de resultats

En l’anàlisi dels resultats hem tingut en compte diversos aspectes que ens

permetran més endavant obtenir conclusions de forma objectiva, metòdica i pautada.

Així doncs, partirem d’una anàlisi temàtica preliminar que ens permeti identificar els

aspectes predominants del diari. Per fer-ho avaluarem la Secció, el Tema general i el

Tema concret dels 705 articles que componen el corpus de la investigació. Això ens

ha de permetre confirmar la importància de la política catalana en l’elaboració de la

línia editorial del diari abans d’entrar a una anàlisi en profunditat.

Un cop feta l’anàlisi temàtica, tractarem d’identificar els actors editorials i d’analitzar

quina valoració en fa el mitjà de cada un d’ells (vegeu l’annex 5).

Finalment, analitzarem el discurs dels editorials relatius a la política catalana posant

especial atenció en l’ús del lèxic i de les famílies de qualificatius utilitzades;

estudiarem la línia editorial a través de la tesi del discurs dels articles editorials i

identificarem quins canvis s’han produït al llarg del temps.

Durant tot aquest procés tindrem molt en compte l’entrevista realitzada a l’actual

director d’El Periódico de Catalunya, Albert Sáez, que ens ajudarà a posar en

context els resultats obtinguts.
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Avaluació temàtica

Per a l’anàlisi temàtica en referència a la Secció dels articles editorials, hem fet servir

les principals seccions del mateix mitjà: Política, Societat, Economia, Internacional,

Esports i Cultura, ja que, d’altra banda, coincideixen amb la classificació més estesa

entre els mitjans d’àmbit general. A través de l'avaluació preliminar del corpus del

treball, hem identificat que els temes més representats en els 705 articles editorials

analitzats són els corresponents a la secció de Política, que suposa un 40,7% del

total. Aquesta secció gairebé representa el doble de la següent amb més

representació, Societat, amb un 21,2% del total. Finalment, hi trobem les seccions

d’Internacional, amb un 19%, i d’Economia, amb un 10,3%, seguides de Cultura,

amb un 4,2% dels editorials estudiats, i Esports, amb el 4% restant.

Fig. 1. Classificació del total dels editorials en funció de la seva Secció de referència

Com ja hem avançat anteriorment, el format de la pàgina corresponent als editorials,

amb predominança per la publicació de dos articles diaris, s’ha mantingut de forma

estable en El Periódico de Catalunya fins al 15 d’abril de 2020. A partir d’aquesta

data, però, el disseny gràfic del mitjà va començar una sèrie de modificacions que

afectarien també al contingut. Les modificacions no són constants i els canvis de

maquetació varien en qüestió de mesos, fins al 3 de desembre de 2020 quan el

canvi de maquetació ja és clar i permanent. En aquest sentit, a partir d’aquest

moment es va apostar per un model d’editorial únic.
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Si bé l’anàlisi global mostra que el 14,6% dels editorials estudiats han estat únics,

aquesta xifra es veu afectada pel canvi de disseny. Cal tenir en compte que en el

període previ a aquest canvi (del 2 de gener de 2017 al 3 de desembre de 2020)

només el 4,9% dels editorials van publicar-se de forma individualitzada, mentre que

el 95,1% restant ho va fer de forma compartida amb algun altre editorial.

Fig. 2. Divisió del total del corpus entre editorials
únics (SÍ) i editorials dobles (NO)

Fig. 3. Divisió dels editorials publicats entre el 2 de
gener de 2017 i el 3 de desembre de 2020 entre
editorials únics (SÍ) i editorials dobles (NO)

Tenint en compte aquesta diferència, hem volgut confirmar si la temàtica general es

mantenia en els editorials únics, ja que aquests representen els casos considerats

d’una importància suficient per justificar un canvi en el model establert de doble

editorial. En repetir l’anàlisi només entre els editorials únics, hem confirmat que la

Política manté i augmenta la seva representativitat, ja que passa del 40,7% al 43%.

La Secció de Societat segueix en segon lloc, amb el 25,5%. En canvi, hi trobem

canvis significatius en els editorials de major importància quan fan referència a les

seccions d’Internacional i d’Economia. Quan els editorials són únics l’Economia, amb

un 17,7%, passa per davant de la temàtica Internacional, que cau fins al 8,8%.

Només el 3,9% dels editorials únics fan referència a la secció d’Esports i la de

Cultura pràcticament desapareix, amb un paupèrrim 1%.
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Fig. 4. Classificació dels editorials publicats de forma individual en funció de la seva Secció de referència

En vista que la gran dispersió de la categoria Tema concret (vegeu Fig. 7 a l’annex

3) no permet una visió temàtica prou àmplia, hi ha pocs temes que es repeteixin de

forma significativa més enllà del Procés d’independència de Catalunya (aspecte més

destacat durant el període d’estudi amb el 10,8% del total del corpus), hem decidit

revisar una subdivisió que ens permeti determinar un grup gran d’articles sobre un

mateix interès.

Gràcies a l’anàlisi temàtica dels editorials, a través del seu Tema general, podem

confirmar que els temes relacionats amb la política, fins i tot d’aquells editorials en

els quals l’arrel no correspon a la Secció “Política”, destaquen de forma notable. És a

dir, que fins i tot articles corresponents a seccions com Societat, Economia o

Internacional, tracten temes relacionats amb aspectes polítics. Per exemple, un

article que exposa la preocupació sobre “El repartiment desigual del PIB a

Catalunya” com a Tema concret serà catalogat dins de la secció d’Economia, però si

l’editorial relaciona aquest problema amb la situació política catalana apareixerà al

grup de Tema general “Política catalana”.

Així doncs, la “Política catalana” destaca com a tema més tractat amb un 13,5% dels

editorials, seguida de la “Política espanyola” amb un 9,3% i de categories de menor

volum com la “Política barcelonina” amb un 2,4% dels editorials i la “Política

europea” amb un 1,8%. No obstant això, cal destacar també aspectes transversals

com els “Conflictes judicials”, que representen el 4,7% del corpus, els editorials
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sobre els “Estats Units d’Amèrica” amb un 4% del total, qüestions de “Seguretat”

amb el 3,7%, de “Sanitat” amb el 3% i “d’Educació” amb el 2,7%. Finalment, destaca

la irrupció de la “Covid-19” amb un 2,4% malgrat que es tracti d’un tema conjuntural.

Fig. 5. Classificació del total dels editorials en funció del seu Tema general

Aquesta tendència, amb la “Política catalana” al capdavant, es confirma també quan

analitzem per separat l’apartat de Tema general només en els articles que tenen en

la seva arrel la Secció Política. Si bé es mantenen els apartats de “Política catalana”

amb el 28,7% i “Política espanyola” amb 21,1% al capdavant, identifiquem

una preocupació especial pels “Conflictes judicials” amb un 8,3%, per la “Política

econòmica” amb el 3,5% i per la “Política barcelonina” amb un 3,1%. En aquest

sentit, sorprèn que com a sisè Tema general, quan parlem exclusivament de la

secció Política, que aparegui un partit polític concret de forma individual, que en

aquest cas és el “PSOE” amb el 2,1%.
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Fig. 6. Classificació dels editorials amb l’arrel de secció Política, en funció del seu Tema general

Finalment, si posem el focus en els canvis temàtics de forma cronològica, notem que

la Política Catalana ha estat sempre present en els editorials d’El Periódico de

Catalunya, si bé notem un clar retrocés a partir de l’any 2020. Mentre aquesta va ser

la temàtica dominadora en el període 2017-2019 (77 articles), la reducció és notable

en el període 2020-2022 (15 articles).

Fig. 8. Representació cronològica dels editorials classificats amb el Tema General Política Catalana
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Identificació i valoració d’actors editorials

Per poder identificar i valorar els actors editorials dels articles relatius a la política

catalana, hem decidit classificar-los en tres grups representatius: partits polítics,

actors polítics unipersonals i altres actors. Aquesta divisió ens permetrà entendre

d’una forma més acurada les diferències que es donen entre aquests grups.

Partits polítics

En analitzar els partits polítics en funció de la seva valoració com a actors editorials

en els articles editorials que tracten sobre “Política catalana” observem diversos

aspectes que caldrà tenir en compte a l’hora d’elaborar les conclusions:

Representació
Els partits que apareixen més cops com a protagonistes d’editorials sobre Política

Catalana i que, per tant, centren l’atenció de la línia editorial d’aquest mitjà són

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) amb 45 aparicions; seguit del Partit

Demòcrata Europeu Català (PDECat) amb 36; el Partit Popular (PP), citat 17 cops, i

la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) amb 15. Els segueix Ciutadans (Cs), que

apareixen 10 cops com a actors editorials; Junts per Catalunya (JXCAT) amb 7

aparicions; el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) amb 6; el Partit Socialista

de Catalunya (PSC) amb 5; Barcelona en Comú amb 4; VOX amb 3 i Catalunya en

Comú i Convergència Democràtica de Catalunya amb 2 aparicions cada un.

Valoració
A l’hora de quantificar les valoracions cal tenir en compte que els 3 partits amb major

representació com a actors editorials són també els que han governat més anys,

sigui al govern de Catalunya o al d’Espanya, en el període estudiat. D’altra banda,

mentre la política espanyola es podria representar amb dos eixos (espectre esquerre

i dret), la catalana es representa en quatre eixos (espectre esquerra i dreta, i divisió

entre independentisme i unionisme).
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Fig. 9. Ordenació dels partits polítics en funció de la seva representació i valoració com a actors editorials

Pel que fa als partits espanyols, El Periódico de Catalunya, en els seus editorials

sobre “Política catalana”, valora negativament aquells que es troben a l’espectre dret

(PP i VOX), de forma positiva els que es consideren part de l’esquerra (PSOE) i de

forma ambigua els que s’han autorepresentat al centre (Cs).

Respecte als partits catalans, valora negativament els partits independentistes

(PDECat, ERC, CUP, JXCAT), però aquells que formen part de l’espectre esquerre

tenen major nombre de vots positius (ERC: 11 contra PDECat: 4). Els partits de

l’espectre esquerre unionista (PSC i Catalunya en Comú) són valorats positivament

mentre els de la dreta unionista (CDC i PP) són valorats negativament.
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Partit Molt negativa Negativa Neutra Positiva Molt positiva

CDC 1 1

PDECat 4 25 3 4

ERC 4 27 3 11

PP 5 10 1 1

Barcelona en
comú

1 1 2

CUP 1 14

Catalunya en
comú

1 1

PSOE 6

PSC 5

Ciutadans 4 2 4

JXCAT 2 5

VOX 2 1

Taula. 1. Classificació dels partits polítics en funció de la seva valoració com a actors editorials (ordre d’aparició i

eliminant els que tenen menys de dues aparicions)

Canvis en el temps
Al llarg del període estudiat, les valoracions corresponents als partits polítics es

mantenen estables a excepció, sobretot, d’aquelles que fan referència a Esquerra

Republicana de Catalunya (ERC). Si bé fins a inici de 2018 aquest partit havia

comptat amb una valoració predominantment negativa (3 molt negatius, 16 negatius,

1 positiu, 2 neutres), a partir del mes de febrer de 2018 la tendència es capgira (1

molt negatiu, 11 negatius, 1 neutre, 10 positius). La resta de partits, fins i tot els

espanyols (vegeu fig. 11, annex 6), tenen pocs canvis al llarg del temps.
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Fig. 10. Representació cronològica de la valoració dels partits polítics catalans
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Actors polítics unipersonals

D’altra banda, confirmem que les valoracions es radicalitzen quan aquestes

responen a persones en concret. Si bé en els partits polítics, la major part de les

valoracions es trobaven entre els valors Negatiu (56,6%) i Positiu (23%) i sorprenia

la falta de valoracions Molt positives (0%) , quan els editorials es refereixen a

persones concretes el nombre de valoracions als dos extrems creix. Les valoracions

Molt negatives es doblen i passen del 14,5% al 31,2%, mentre que apareix un 6,25%

de valoracions Molt positives, inexistent quan la referència apuntava als partits.

Molt
negativa Negativa Neutra Positiva

Molt
positiva

Partits 14,473 56,578 5,921 23,026 0

Actors 31,25 28,125 9,375 25 6,25

Taula 2. Taula de representativitat de cada valor de l’anàlisi de valoracions en funció del tipus d’actor

En afegir els actors editorials a títol nominatiu de forma separada als partits,

comprovem que la personalització ha estat diferent en funció de cada cas. Així

doncs, mentre els editorials d’El Periódico de Catalunya han personificat en els

casos de partits espanyols com el PSOE (11) i el PP (10), no ho han fet en el cas

d’Unidas Podemos o VOX. Passa el mateix amb els partits catalans, mentre JXCAT

(*27), el PDECat (*4)71, es reparteixen la major part de citacions personals, ERC (2),

el PSC (2) i la CUP (1) en tenen només de forma residual.

71 *: Carles Puigdemont és l’actor més citat, però la seva representació s’ha comptabilitzat tota a
JXCAT (últim partit en el qual va militar), així doncs, cal entendre que una part considerable també fa
referència al PDECat (partit que va representar en la primera part del període estudiat).
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Actor Molt
negativa Negativa Neutra Positiva Molt

positiva

Ada Colau (Barcelona en Comú) 2

Carles Pugidemont (PDECat i
JXCAT)

9 3 2

Quim Torra (JXCAT) 7 4

Artur Mas (PDECat) 2

Mariano Rajoy (PP) 2 4

Íñigo de la Serna (PP) 2

Pedro Sánchez (PSOE) 1 5 2

Isabel Celaá (PSOE) 1 1

Felipe VI 1 1

Taula 3. Classificació dels personatges en funció de la seva valoració com a actors editorials (eliminant els que

tenen menys de dues aparicions)

Canvis en el temps
No s’aprecien canvis importants en la valoració dels actors polítics en la línia

cronològica.

Fig. 12. Representació cronològica de la valoració dels personatges de forma individual
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Altres actors

A banda dels partits polítics i dels actors unipersonals, en els articles analitzats El

Periódico de Catalunya cita entitats socials, plataformes polítiques, la patronal, els

sindicats, la bombolla de lloguer, el sector del taxi, el Mobile World Congress, el

circuit de festivals de música, als Mossos d’Esquadra, al Fiscal General de l’Estat, la

Judicatura o la Família Reial.

La seva poca representativitat (la majoria dels quals apareixen només en una

ocasió) ens impedeix analitzar possibles canvis en la línia editorial al llarg del temps,

però sí que ens ajuden, precisament, a acabar de definir la ideologia del mitjà.

Si observem les entitats socials relacionades amb l’independentisme, l’ANC i

Òmnium Cultural, observem que també apareixen com a actors editorials valorats de

forma negativa. Succeeix el mateix amb les plataformes polítiques, com ara Arran o

el Consell per la República que operen en l’òrbita de partits que defensen la

independència de Catalunya.

En relació amb factors que poden estar relacionats amb el sector econòmic com

poden ser el sector del taxi, el Mobile World Congress o el circuit de festivals de

música, confirmem que el diari aposta per la màxima estabilitat i en conseqüència es

mostra en contra dels conflictes protagonitzats pels taxistes (valoració: negativa) i

molt a favor de les grans estructures com el congrés de telefonia o els festivals

(valoració: molt positiva).

Tot i mostrar-se reticents a la independència, els editorials aplaudeixen la figura dels

Mossos d’Esquadra a qui valoren de forma positiva i critiquen l’estructura judicial de

l’estat espanyol. Al Fiscal General de l’Estat (del govern del PP) el valoren de forma

negativa. En canvi, hi ha certa divisió amb la Judicatura, que apareix com a actor

editorial en dues ocasions; en un dels dos editorials té una classificació neutra

mentre que en l’altre la té negativa.
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Finalment, tal com ja hem vist amb la figura de Felip VI de forma unipersonal, la

Família Reial compta amb la valoració positiva per part del diari.
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Anàlisi de contingut

Per analitzar en profunditat el contingut dels editorials d’El Periódico de Catalunya

que tracten sobre política catalana hem decidit dividir tots aquells aspectes

rellevants en diferents apartats: el procés independentista, la valoració dels partits

polítics, la posició respecte als Mossos d’Esquadra, les consideracions sobre la llei i

la judicatura, aspectes sobre economia i societat i la seva posició en relació amb la

Corona Reial. D’aquesta forma hem pogut extreure una lectura més detallada de

cada un d’aquests aspectes, evitant barrejar conceptes que, tot i que a vegades són

transversals, poden tenir diferents interpretacions.

El Procés independentista

Tenint en compte la importància del moment històric en el qual succeeixen els fets,

que el Tema concret al qual es fa referència en més ocasions és el “Procés

d’independència”, i que Albert Sáez, director d’El Periódico de Catalunya, durant

l’entrevista que hi vam mantenir, va afirmar que hi havia hagut canvis en la línia

editorial en aquest sentit, hem considerat rellevant analitzar en profunditat quina ha

estat la línia editorial pel que fa a la independència i quins canvis s’hi han pogut

viure. “Això, ho hem fet històricament així?” es qüestionava el director després de

definir la línia editorial respecte al procés, i s’autoresponia: “No. En un altre moment

vam tenir una altra posició”.

Si avaluem l’ús del lèxic utilitzat en els seus editorials, El Periódico de Catalunya

endureix els qualificatius que fa servir en referència al procés al llarg del temps. Així

doncs, detectem tres grups principals de famílies semàntiques: les que fan

referència a la imaginació o a la falta de realitat, aquelles que fan al·lusió a la

legalitat i les que expressen crítica o oposició.
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Falta de realitat
En el primer grup hi trobem mots com ara “impostades” (06/05/2017), “virtual”

(07/06/2017), “il·lusòria” (05/07/2017). Aquest grup semàntic es fa servir només en el

període inicial del Procés i s’abandona a partir del mes de juliol de 2017.

Impostor: 1 m. i f. [LC] Persona que imposa els altres amb falses aparences.

Virtual: 1 adj. [LC] [FS] Que no és sinó en potència. Portar una realitat virtual a tota

la seva plenitud.

2 adj. [IN] Que ha estat creat artificialment, per analogia amb el món real, i es

representa en un sistema audiovisual. Espai virtual. Imatge virtual.

Il·lusió: 1 f. [FS] [PS] [LC] Error dels sentits o de l’esperit que fa prendre per realitat

l’aparença. Una il·lusió òptica.

2 f. [FS] [PS] [LC] Engany degut a una falsa aparença.

1 f. [LC] Esperança sense fonament real. No et facis il·lusions: aquest càrrec no serà

per a tu. Viure d’il·lusions.

Legalitat
A partir del mes de juliol, els editorials comencen a centrar els seus qualificatius clau

en referència a la legalitat del Procés. En aquest segon grup de qualificatius hi

podem trobar paraules com ara “il·legal” (07/09/2017), “suspès” (01/10/2017),

“legítimes” (05/10/2017), “cessat” (06/11/2017), “processats” (03/07/2018) o “judicial”

(05/02/2019).

Il·legal: adj. [LC] [DR] No conforme, contrari, a la llei.

Suspendre: 3 tr. [DR] [PO] Deixar sense efecte temporalment. Suspendre les

garanties constitucionals.

Legítim -a: 1 adj. [LC] [DR] Fundat en dret, vàlid perquè és conforme a llei, als

principis acceptats. Govern legítim. Monarca legítim. En defensa legítima.

Cessat: 2 [LC] cessar en un càrrec Dimitir-lo. Cessà en la presidència per raons de

salut. La junta va fer cessar els dos consellers implicats en l’escàndol.

Processat: adj. i m. i f. [AD] [DR] Que està sotmès a un procés judicial. Entre els

processats per malversació hi ha diversos alts càrrecs de l'administració. La
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processada reconeix els fets i evita el judici amb jurat popular.

Judicial: adj. [LC] [DR] Relatiu o pertanyent a l’Administració de justícia. Té poca

pràctica judicial. Procediment judicial. Carrera judicial.

Durant la instrucció del judici als polítics empresonats en el cas del Procés, detectem

també conceptes que apareixen entre els arguments que va fer servir la Fiscalia com

ara “nul·la” i “radicalisme” (02/09/2018), “incendiària” (03/10/2018) o “violents” i

“radicalitzats” (01/10/2019).

Crítica o oposició
A partir del mes de novembre de 2017, la família de paraules crítiques o en oposició

al procés han compartit protagonisme a les que fan referència a la legalitat. En

aquest grup s’hi troben mots com ara “esperpèntica” (01/11/2017), “impossible”

(01/12/2017), “desinflada” (02/01/2018), “penós” (05/10/2018), “perniciosa”

(01/10/2019) o “negatives” (04/12/2019).

En general, aquests qualificatius fan referència als partits favorables a la

independència (PDECAT, ERC, CUP, JXCAT) però destaca un canvi de referències

respecte a Esquerra Republicana quan El Periódico de Catalunya s’hi refereix com a

partit “moderat” i “diferent” (05/07/2019).

Esperpèntic -a: adj. [LC] Ridícul, grotesc.

Impossible: 1 adj. [LC] Que no és possible. S’assemblen tant que és impossible

distingir-les.

Inflar: 1 tr. [LC] Fer augmentar de volum. Les pluges han inflat el riu.

Penós: 1 adj. [LC] Ple de penes. Una vida penosa. Un viatge penós.

2 adj. [LC] Que dona molta pena o molt treball. La feina penosa dels miners.

Perniciós -a: adj. [LC] Greument damnós o perjudicial. Perniciós a la salut. Febre

perniciosa.

Negatiu: adj. [LC] No positiu, que no consisteix sinó en la negació o en l’absència

d’una cosa. Crítica negativa. Caràcter negatiu. El resultat de l’anàlisi és negatiu. Que

ell hagi renunciat, és positiu o negatiu?
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Pel que fa a l’anàlisi del discurs, a inicis de 2017 els editorials comencen considerant

l’independentisme com una “idea política legítima mentre es mantingui en la

legalitat”. És el cas de l’article publicat el 7 d’abril, en el qual fins i tot es criticava “la

implicació de forces de seguretat de l’Estat en l’intent de desacreditar aquesta opció

política. L’editorial feia referència a l’anomenada “Operació Catalunya”, relacionada

amb Jorge Fernández Díaz, ministre de l’Interior en el moment dels fets, i amb

Daniel de Alfonso, cap de l’oficina Antifrau. En aquell moment s’estava celebrant una

comissió d’investigació per confirmar la suposada fabricació de proves en contra de

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i d’Esquerra Republicana de

Catalunya (ERC). El 3 de febrer de 2017 el diari fins i tot va demanar que se separés

la investigació pel pagament de comissions il·legals en el si de Convergència del

referèndum del 9 de novembre.

La falta de consens entre els partits i les entitats que formaven part del Pacte

Nacional pel Referèndum va fer que el mes de juny72 la línia editorial afegís un nou

condicionant en la defensa de la postura independentista: “aquesta consulta ha de

ser acordada”. El nou punt de vista es repetiria de forma indirecta, per exemple

aplaudint la posició d’Ada Colau en referència a la convocatòria de la consulta73.

Però tot aquest plantejament canvia de forma radical i sobtada al voltant del mes de

juliol. El 5 de juliol de 2017, en un editorial únic molt dur, El Periódico de Catalunya

pren una posició negativa respecte a l’independentisme arran de la presentació de la

Llei pel Referèndum. El diari qualifica la llei d’”efímer esguerro”, la situació

d’”enganyifa” i la consulta de “referèndum simulat”. Per primer cop el diari fa servir

llenguatge bèl·lic, titllant els partits independentistes de “forces independentistes” i

afirmant que amb aquesta acció esperaven una “resposta punitiva de l’estat”.

A partir d’aquest punt, els editorials critiquen l’immobilisme (postura del govern

73 Editorial: “Colau vista per Cola” - 03/07/2017
72 Editorial: “Política virtual al Parlament” - 07/06/2017
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espanyol) i la confrontació (postura del govern català)74 i aplaudeixen les propostes

del Partit Socialista Obrero Español (PSOE) per ser l’únic que consideren que

intenta dur el conflicte a un escenari polític.

Seguint amb aquesta postura, l’1 d’octubre de 2017 l’editorial d’El Periódico de

Catalunya arriba a plantejar que existeix un perill elevat de fractura de la

convivència. Considera que el referèndum és un error i que cal fer marxa enrere pel

bé de la seguretat ciutadana. Fins i tot després de la repercussió europea que va

suposar la publicació de les imatges de repressió viscuda durant la celebració del

referèndum, els editorials dels dies següents mantenen aquest mateix plantejament,

però ara en forma de crítica oberta al govern de Mariano Rajoy. “La derrota

internacional de Mariano Rajoy en termes periodístics és inapel·lable”, explicava el

dia 3 d’octubre, i animava al llavors president d’Espanya a “escoltar i recapacitar”.

Un dia més tard qualifica de “repugnants” les paraules del portaveu del PP al

Congrés, Rafael Hernando, en afirmar que tenia la sensació que ERC i la CUP

desitjaven que hi hagués morts a Catalunya.

El dia 5 d’octubre, en un editorial únic, el diari demana a Carles Puigdemont que

escolti les veus que demanen una convocatòria d’eleccions dins del marc legal

espanyol per passar pàgina de forma definitiva. A partir d’aquest moment, els

editorials sobre el tema adopten el qualificatiu “sobiranistes” per parlar dels partits

que fins llavors havia considerat “independentistes”. I un mes més tard ridiculitzen

els polítics exiliats titllant-los de “suposat mig Govern a l'exili”75.

Tot i la convocatòria d’eleccions, tal com feia dies que demanava El Periódico de

Catalunya, aquest ja no accepta el plantejament d’una llista única perquè això

forçaria el sentit plebiscitari76 i passa a qüestionar el qualificatiu “presos polítics” en

considerar-lo una “banalització”. Davant de les eleccions del 12 de desembre, el dia

4 aposta perquè aquest procés serveixi “per girar full”; una voluntat que diu que

76 Editorial: “No perseverar en els propis errors” - 04/11/2017
75 Editorial: “Responsabilitat i Estat de dret” - 02/11/2017
74 Editorial: “Rajoy, Sánchez i la via política a Catalunya” - 07/07/2017
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només detecta “entre les forces que s’han oposat els últims anys a la separació de

Catalunya de la resta d’Espanya”.

Amb Pedro Sánchez com a president espanyol, el diari comença a fer servir

eufemismes com per exemple “presos i processats per la justícia espanyola que són

a Europa” per referir-se als polítics empresonats i a l’exili.

En referència al moment polític i social, El Periódico de Catalunya, es mostra en

desacord amb la politització d’espais aliens com, per exemple, quan l’editorial del dia

4 de gener de 2017 va criticar que les associacions independentistes (Òmnium

Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana) proposessin fer servir banderes i fanalets

amb l’estelada durant la cavalcada de reis de Vic, que va ser televisada per TV3.

Encara més a l’extrem pel que fa a l’opinió del diari respecte les associacions

socials, hi trobem els Comitès de Defensa de la República (CDR). El diari els titlla

d’organització “inspirada en el model castrista” i el 3 d’abril de 2018 fins i tot reclama

a la resta d’associacions que els donin l’esquena. Els relaciona amb Carles

Puigdemont i en destaca la seva “sintonia amb la CUP”. Acusa l’organització de

dividir l’independentisme i, més endevant, acabarà considerant els seus actes com a

“disturbis”77.

77 Editorial: “Irredemptisme independentista a Perpinyà”

52



Un discurs diferent per a cada partit polític

Per entendre el procés de canvi de l’entorn post convergent, cal analitzar el

tractament que en fa el diari al llarg del temps. El febrer de 2017 considera que CDC

s’ha rebatejat sota les sigles PDECat i, per tant, en transfereix totes les

responsabilitats heretades.

Passat l’1 d’octubre de 2017, el diari unifica la major part de les seves crítiques en la

figura de Carles Puigdemont i centra la seva estratègia a destacar la fractura que

suposa que els exconsellers destituïts prenguin estratègies diferents (uns exiliats a

altres punts d’Europa i els altres donant la cara davant la justícia espanyola78).

Reforça el trencament de Junts per Catalunya més proper a les posicions de la

CUP segons El Periódico de Catalunya amb el PDECat i ERC79 i aplaudeix que

ERC obri la possibilitat d’entendre’s amb els partits de l’esquerra no independentista

com els Comuns i el PSC80. Així mateix, retreu als partits independentistes els

efectes de l’aplicació de l’article 15581.

Carles Puigdemont passa a ser el culpable de tots els mals, el considera “victimista” i

“segrestador” de Catalunya. El seu relleu el recollirà Quim Torra, qui el diari

considerarà un “activista”.

Si hi ha un partit amb qui el diari sempre ha traçat una línia vermella, aquest ha estat

la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) i els seus representants. El 2017 va criticar

Gabriel Rufian per “convertir” el Parlament en un galliner82 i més endavant es va

mostrar preocupat per la possibilitat que els partits que formaven part de Junts pel Sí

radicalitzessin el seu discurs a causa de la seva influència. Ho va fer palès el 4 de

juliol de 2017, quan va exposar el cas del conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi

Baiget, destituït per afirmar: “probablement no podrem fer el referèndum, i haurem

82 Editorial: “El ‘Fernandezgate’, al Parlament” - 07/04/2017
81 Editorial: “Pessimisme davant el ple d’investidura” - 07/03/2018
80 Editorial: “ERC busca una sortida al bloqueig” - 05/03/2018
79 Editorial: “La divisió independentista” - 02/02/2018
78 Editorial: “President, deixi-ho estar” - 01/11/2017

53



de fer una cosa diferent”. Aquesta frase va ser considerada pel mitjà com “un dubte”

mentre que els partits ho van entendre com “una afirmació”. En aquest sentit, va

considerar que el govern va actuar d’aquesta forma per satisfer la CUP, soci

indispensable en el camí cap a la independència.

Així mateix, El Periódico de Catalunya relaciona al partit assembleari amb accions

violentes, com quan l’1 d’agost de 2017 barreja, d’una banda, l’atac d’Arran

plataforma afí al partit a un autobús turístic de Barcelona com a acció de protesta;

i, de l’altra, la concentració organitzada per la CUP davant de la caserna de la

Guàrdia Civil a Travessera de Gràcia per protestar per la investigació sobre els

preparatius del referèndum. A través d’un fals sil·logisme el diari va unir dos fets no

relacionats per transmetre la idea: “si Arran és afí a la CUP i Arran fa un acte de

vandalisme, els actes de la CUP passen a ser violents”. Ho va materialitzar afirmant

que “manifestar-se al carrer és un dret sempre que es porti a terme dins dels canals

legals establerts per a això” i va afegir que “l’agitació al carrer forma part de l’ADN de

la CUP, com els seus portaveus acostumen a afirmar amb orgull”.

L’1 d’octubre de 2017 el diari va corresponsabilitzar la CUP d’un referèndum que va

considerar un “fiasco” i el 5 de març de 2018 va aprofitar una carta de l’exdiputat

Joan Tardà per parlar de “batasunització” o de la tesi que “com més presos millor”.

A partir del 2018, el diari adoptaria el terme “irredemptisme” per qualificar la postura

compartida entre la CUP i Junts per Catalunya. De fet, els responsabilitzaria de la

repressió policial en el primer aniversari de l’1 d’octubre dient que “amb el Govern

tan interessat a congraciar-se amb els CDR i la CUP, la policia autonòmica es veu

obligada a treballar en un context molt complicat”.

A l’extrem oposat hi podem trobar el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En

ple procés, i en un ambient de crítica constant al PP, El Periódico de Catalunya

sovint cita el PSOE en els seus editorials només per poder afirmar que coincideix

amb el seu punt de vista sobre una sortida política83. A poc a poc, el diari planteja
83 Editorial: “El periple judicial de Puigdemont” - 06/11/2017
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una campanya de publicitat positiva cap als socialistes, com quan els representa

com l’alternativa pel simple fet que entre els signants d’un manifest contra

l’independentisme destaquen els noms “d’antics dirigents socialistes”84. L’accent

arriba al seu extrem en el doble editorial del dia 1 de desembre de 2017. D’una

banda, el diari publica un editorial lloant la proposta política del PSC per a les

eleccions. Afirma que “la proposta del candidat socialista a la presidència de la

Generalitat, Miquel Iceta, de recuperar el consorci tributari recollit a l’Estatut de 2006

va marcar l’agenda preelectoral” i que “el tauler, està prou agitat perquè es vegi que

no tots els avalistes de l’article 155 tenen la mateixa idea d’Espanya i són

absolutament incapaços d’empatitzar amb els votants catalans”. De l’altra banda,

uns centímetres més avall, en un article sobre economia, interpel·la al lector a no ser

corresponsable en l’aturada del consum i de la inversió. Ho fa amb una frase: “de

tots depèn que no sigui aquest el cas”, amb la qual convida a valorar quina és la

millor opció electoral tot just després d’haver aplaudit el programa dels socialistes.

Ja abans de les eleccions municipals de 2018, el diari avisava que la valoració de

l’Ajuntament de Barcelona dins del que anomenava “ajuntaments del canvi”

(Carmena a Madrid o a Compromís a València), dependria dels llaços que pogués

establir amb partits com el PSC. I un cop Pedro Sánchez va guanya les eleccions

espanyoles, va esdevenir el protagonista d’un bon nombre d’editorials sobre política

catalana.

El 3 de juliol d’aquell any s’aplaudia la seva voluntat de “rebaixar la tensió” i es

personalitzava en la seva figura amb afirmacions com ara “Sánchez no és Rajoy, per

més que des de les trinxeres [de nou llenguatge bèl·lic] de l’irredemptisme es tracti

d’equiparar-los”. El diari en promocionaria cada gest, com per exemple l’impuls de

les reunions bilaterals entre l’estat i la Generalitat85 o el pacte entre la patronal i els

sindicats just en el moment en què el Partit Socialista s’obria a fer canvis en la

reforma laboral.

85 Editorial: “La primera comissió bilateral des del 2011” - 01/08/2018
84 Editorial: “El frontisme va a la baixa i el pacte a l’alça” - 07/11/2017
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Va ser a partir d’aquest moment quan El Periódico de Catalunya va adoptar una

posició molt més tova amb ERC, a qui fins i tot va defensar de les accions de

protesta dels CDR86. El diari va trobar un nou enemic, Quim Torra, que no acceptava

el camí proposat pel PSOE i de qui va criticar la seva condició d’independent87. El va

titllar d’”activista” i no de polític88 i va passar a separar ERC del paquet

independentista en considerar que a partir d’aquell moment el partit republicà “no vol

cometre més il·legalitats”89. Els editorials van passar a aplaudir la seva opció

d’adoptar la via quebequesa90. Les aproximacions entre ERC i el PSOE en les

eleccions espanyoles es van entendre com a part d’una “política de desinflamació” i

fins i tot l’1 de desembre de 2019 el diari va reconèixer obertament que “Sánchez

prescindeix d’un president (Quim Torra) que cada dia sembla més un activista que

un representant de tots els catalans i centra el seu esforç a arribar a un acord amb

ERC”.

En canvi, la crítica als partits de dretes en els editorials és constant, ja sigui per

comparació amb el Partit Socialista o per com els fa servir en pro de la política de la

por, com quan parla de l’amenaça de la triple dreta formada pel PP, Ciutadans i VOX.

El diari considera que “la seva manera de fer oposició es caracteritza per una

profunda deslleialtat”91 i que no tenen cap solució a la crisi catalana a banda de

l’article 155 o d’emprendre “més processos per rebel·lió”.

Tot i aquest distanciament clar, quan el PSOE va necessitar-los per tirar endavant els

pressupostos generals de l'Estat, el diari va justificar que no descartés els seus

possibles suports92.

El Periódico de Catalunya no va amagar les seves predileccions quan l’1 de febrer

de 2021, tot analitzant l’enquesta d’intenció de vot per a les eleccions del 14 de

92 Editorial: “Sumar suports” - 04/08/2020
91 Editorial: “La irresponsabilitat del PP i Cs” - 07/02/2019
90 Editorial: “ERC aparca la unilateralitat” - 05/07/2019
89 Editorial: “Penós espectacle al Parlament” - 05/10/2018
88 Editorial: “Un president a la deriva” - 04/10/2018
87 Editorial: “L’ultimatum de Torra” - 03/10/208
86 Editorial: “Les pintades dels CDR contra ERC” - 04/08/2018
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febrer, va valorar “l’efecte Illa” en primer lloc. En aquell editorial va dir que Illa

“mobilitza els electors del 2017 i capta votants d’altres partits en aquella ocasió, molt

significativament de Ciutadans, però també de comuns i del PP” i ho va fer en una

de les úniques anàlisis positives de l’enquesta.

Finalment, la separació de Junts per Catalunya, escindits definitivament del PDECat

va col·locar el partit en el punt de mira del diari. Va criticar el gir a l’esquerra de

Puigdemont i de la seva estructura i va apuntar que les seves pressions van ser

“pròximes al xantatge” 93. Aquest moviment va redibuixar la seva consideració i va fer

que el PDECat passés al “bàndol oposat al de la radicalitat”94 (06/10/2020).

94 Editorial: “Polarització independentista” - 06/10/2020
93 Editorial: “Esclata l’espai postconvergent” - 02/09/2020
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Posició respecte als Mossos d’Esquadra

Tot i la polèmica protagonitzada per aquest mitjà en publicar una suposada alerta de

la CIA després de l’atemptat terrorista jihadista que va patir Barcelona el 17 d’agost

de 2017, l’opinió d’El Periódico de Catalunya respecte als Mossos d’Esquadra

sempre és positiva. És cert, que va existir una preocupació constant pel paper de la

policia autonòmica durant el procés d’independència i que aquesta es va començar a

fer evident en editorials com el de l’1 de setembre quan el diari va afirmar sense

embuts que “ni la política ha de condicionar el treball professional dels Mossos ni els

polítics han d’escudar-se en la policia autonòmica per dissimular les seves carències

o errors”.

De fet, el 201995 el diari va criticar la voluntat de Quim Torra de crear una Àrea de

Seguretat Institucional que es va considerar que no buscava “racionalitzar un servei

d’escorta, sinó crear un grup d’agents armats que responguin a ordres polítiques i no

als comandaments policials”.

L’1 d’octubre d’aquell mateix any, va culpar el govern de la dimissió del cap dels

Mossos, en considerar que havia estat desautoritzat en diverses ocasions. El mitjà

es va posar del seu costat sense cap qüestió i va indicar que “sigui quina sigui la

intensitat de les protestes” de l’aniversari del referèndum, la resposta policial havia

de demostrar fins a quin punt “estan en condicions de garantir el dret de

manifestació dels que sortiran al carrer sense que es repeteixin les imatges de fa

dos anys, però sense desatendre les seves competències en matèria de seguretat i

ordre públic”.

95 Editorial: “Torra, encapsulat” - 05/04/2019
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Consideracions sobre la llei i la judicatura

Respectar els marcs legals és una de les afirmacions més repetides en els editorials

d’El Periódico de Catalunya quan es tracta el procés d’independència català. Malgrat

aquest apunt inicial de respecte per la llei, la consideració del diari vers la judicatura

no és sempre igual de positiva. Així doncs, abans de res cal que ens preguntem: a

quins marcs legals es refereix? El 6 de maig de 2017 el mitjà parla de la “legalitat

democràtica vigent”, fent referència a la llei i la constitució espanyola. Però també

critica que cada moment històric, en aquell cas la compra de les urnes per al

referèndum, agreuja la judicialització del procés.

Aquesta dicotomia, legalitat sí, però judicialització no, es manté durant tot el procés

fent equilibris a vegades impossibles.

La Constitució Espanyola és una de les barreres inviolables en el seu discurs. Així,

les lleis promogudes pels partits independentistes reben un atac frontal. És el cas de

la llei pel referèndum, que considera que “plagia matusserament la legislació

electoral de l’Estat” i que constitueix, per si mateixa, una declaració unilateral

d’independència96. D’altra banda, el diari considera que els arguments a favor

d’aquesta nova llei són d’una interpretació “voluntarista i il·lusòria” i afirma que “xoca

frontalment amb la Constitució”.

A partir d’aquest plantejament, el diari dona per bona la tesi que el Tribunal

Constitucional suspendrà qualsevol nova norma que entri en conflicte amb aquest

text97.

La convocatòria del referèndum provoca un nou editorial únic el dia 7 de setembre

de 2017. El Periódico de Catalunya continua defensant amb duresa la il·legalitat de

la llei i ho exemplifica amb verbs com ara “violentar” [les normes del Parlament] o

expressions com “ruptura de l’ordre constitucional” i “transgressió del Parlament”. De

97 Editorial: “El conflicte institucional” - 06/09/2017
96 Editorial: “Referèndum sense garanties” - 05/07/2017
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fet, el diari considera que en haver pres decisions sense una aprovació per majoria

absoluta, el Parlament català ja no representa a tots els catalans.

L’equilibri amb la judicatura es trenca a partir del dia 2 d’octubre de 2017. En un

editorial únic molt dur, el mitjà va criticar amb contundència l’acció repressora de la

Guàrdia Civil i de la Policia Nacional. Va titllar la jornada de l’1 d’octubre d’”infàmia”

pels enfrontaments “entre milers de ciutadans que pretenien votar i els antiavalots”,

que “es van dedicar amb contundència (prop d’un miler de ferits, bales de goma

prohibides per llei a Catalunya, gasos lacrimògens…) per reprimir una multitud

pacífica composta en molts casos per famílies i gent gran”. En la seva valoració, va

arribar a considerar aquella repressió “pròpia d’altre èpoques”, en una clara al·lusió

a la dictadura. Va fer servir qualificatius com “incomprensible” i “desproporcionada”.

La crítica segueix amb les mobilitzacions que es repetiran fins a finals d’any. El 4

d’octubre, el diari seria molt clar amb aquest rebuig a la justícia en afirmar que “irrita

que la Fiscalia de Barcelona sostingui que el dispositiu policial de l’1-O no va afectar

‘gens la convivència ciutadana normal’”. Gairebé un mes més tard, el 3 de

novembre, va passar a criticar l'empresonament dels 8 exconsellers: “seria molt miop

ignorar l’impacte social d’aquesta mesura”. El dia 5 de novembre va qualificar-lo de

“fet dolorós i desproporcionat” i va arribar a plantejar que els delictes eren

“discutibles”. Aquesta escalada arribaria a fer que el diari posés en dubte la

independència dels òrgans judicials. Ho va fer en un moment en el qual el govern

avançava les decisions de la judicatura a la premsa abans que aquestes les fessin

públiques.

La confrontació amb la justícia fa que el diari exculpi el PSOE de qualsevol

responsabilitat en les decisions que tenen a veure amb els polítics empresonats; per

tant, ignora que la Fiscalia depèn del partit que governa Espanya i que l’Estat és

l’únic que pot decretar una llei d’amnistia.

Amb el procés avançat, el diari es va mostrar contrari a la internacionalització del

procés judicial. No va amagar els “dubtes” sobre la conveniència de les detencions
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dels polítics exiliats. En aquell moment va afirmar que es tractava d’una decisió

“discutible”98. Va fer servir termes molt semblants quan es va inhabilitar Quim Torra;

ho va considerar un fet “molt discutible” per posar “la bena abans de la ferida” i va

apuntar que la decisió havia estat “pèssimament explicada”.

Així mateix, el diari va considerar “severa” l’opció del Tribunal Suprem de revocar el

tercer grau penitenciari concedit als nou líders independentistes. Des del seu punt de

vista, repetien que “els presos en particular i les societats catalana i espanyola en

general paguen un dur preu pel gravíssim error inicial: judicialitzar un assumpte que

és polític”99.

99 Editorial: “Els presos del procés perden el tercer grau” - 05/12/2020
98 Editorial: “Mobilització a Estrasburg” - 01/07/2019
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Economia i societat

En l’apartat econòmic, sempre amb relació als articles editorials que tracten sobre

política catalana, el diari repeteix el mantra “estabilitat, estabilitat i estabilitat”. En

aquest sentit, aplaudeix els pactes que es puguin fer amb el govern espanyol, com

ara per desencallar la línia d’alta velocitat100 i critica les conseqüències del procés

independentista en l’economia catalana. El dia 7 d’octubre de 2017 introdueix per

primer cop la decisió de CaixaBank i de Gas Natural de moure les seves seus fora

de Catalunya.

A partir d’aquí, els editorials van mantenir la postura que la independència, passés el

que passés, seria sempre negativa per a l’economia. Ho recull, per exemple,

l’editorial d’inici d’any del 2 de gener de 2018 quan diu que: “de com es resolguin les

incògnites més importants qui serà el nou president, quin Govern es formarà, qui

presidirà el Parlament i de com evolucioni el procés dependrà, per exemple,

l’autonomia financera de la Generalitat, si hi haurà Pressupostos o no a Catalunya

i al conjunt d’Espanya , però també si el Mobile World Congress assegurarà la seva

continuïtat a Barcelona”.

El Periódico de Catalunya celebra totes aquelles grans estructures econòmiques

com ara els festivals de música101 o l’èxit del Mobile World Congress102. En aquest

tipus d’editorials el llenguatge i el to canvia radicalment.

Confronta sempre els aspectes positius en l’economia catalana amb els negatius,

com quan el 6 d’octubre de 2018 explica que s’ha rebaixat l’atur i que gegants com

Facebook o Amazon han decidit invertir a Catalunya, però posa l’accent en les 3.854

empreses que van traslladar la seva seu social fora de Catalunya “gràcies a un

decret del Govern de Mariano Rajoy”. Repeteix el mateix esquema quan el 7 de

gener de 2019 parla de l’aeroport del Prat; tot i assolir xifres de rècord, en aquell

102 Editorial: “Barcelona pugna per seguir amb l’MWC” - 01/03/2019
101 Editorial: “L’auge dels concerts estivals” - 06/07/2018
100 Editorial: “L’estació de la Sagrera reprèn la marxa” - 07/04/2017
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editorial destaca que no es pot caure en l’autocomplaença i que cal continuar

millorant les infraestructures. O, fins i tot quan el 5 de maig de 2019 el diari indica

que tot i Catalunya creix per sobre de països del seu entorn líder en l’economia

espanyola , l’augment no es tradueix en una millora del benestar de les persones.

El lèxic que fa servir per als aspectes negatius sempre es troben més a l’extrem que

el dels positius, fa servir mots com per exemple: “bizantins”, “devastada” o

“debilitats”.

La dicotomia es fa evident en editorials com el del 4 de desembre de 2019, quan el

mitjà analitza l’informe publicat per la Patronal en el qual es recull la preocupació de

l’empresariat català per la inestabilitat política. Malgrat el titular, l’article explica que

els empresaris no han apreciat dificultats financeres i que tampoc han percebut una

disminució d’inversions.

A cavall entre les consideracions econòmiques i socials, el diari es posiciona en la

lluita entre els taxistes i els Vehicles de Turisme amb Conductors posant-se del

costat dels VTC. Considera que cal canviar les condicions de les concessions dels

taxistes, que s’han fet servir per especular econòmicament, i que aquest gest “hauria

d’anar acompanyat de més exigència als VTC en la mesura que s’equiparin al servei

del taxi”.

Pel que fa als aspectes purament socials, en general el diari defensa el benestar del

poble català. Critica que les llistes d’espera a la sanitat per a intervencions

quirúrgiques no es redueixin103, encara que a la resta d’Espanya passi el mateix.

També es mostra en contra de la bombolla existent en el mercat de lloguer104, un

espai que considera que caldria regularitzar105. Vol un espai sense pol·lució, com

demostra en l’editorial del 7 de març de 2017 en el qual aplaudeix el compromís de

la Generalitat i la Diputació per aturar la pol·lució a l’àrea metropolitana de

Barcelona. Així mateix, aplaudeix que les mesures mediambientals posades en

105 Editorial: “Bombolla del lloguer i estudiants universitaris” - 06/09/2018
104 Editorial: “La pressió sobre els lloguers” - 04/03/2017
103 Editorial: “Creixen les llistes d’espera a la sanitat” - 04/03/2017
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marxa a la ciutat no hagin esdevingut armes d’una guerra política106. Finalment, es

mostra orgullós dels avanços en els drets LGTBI a Catalunya107.

En canvi, però, no està d’acord amb la lluita per revertir la situació del turisme, de la

mobilitat o de l’habitatge a Barcelona perquè considera que “alguns [les] volen

enverinar”. En aquest aspecte, la confrontació amb la CUP és més poderosa que el

discurs social imperant.

107 Editorial: “Cinc anys de llei contra l’homofobia” - 05/10/2019
106 Editorial: “Claredat i convenciment contra la pol·lució” - 04/10/2019

64



Respecte a la corona

En referència a la Casa Reial, El Periódico de Catalunya es mostra sempre favorable

a la institució i sense fissures. El dia 4 d’octubre, després del discurs de Felipe VI en

referència al referèndum d’independència, el diari es va limitar a aplaudir les seves

paraules. Va destacar el seu argument, del qual va indicar que “amb encert va

recordar que dins de la llei es poden defensar totes les idees”. Tot i reconèixer que el

monarca “no va pronunciar la paraula diàleg”, l’editorial no ho va entrar a valorar.

Després de cada visita del rei a Catalunya el mitjà va mostrar el seu posicionament a

favor. Per exemple el 5 de novembre de 2019 quan Felipe VI va visitar Barcelona per

entregar els premis de la Fundación Princesa de Girona, l’editorial va criticar les

protestes al carrer i va afirmar que “seria desitjable que el clima de diàleg i respecte

mutu que imperés a Catalunya s’assemblés més al que es va viure a l’interior del

Palau de Congressos”, on la família reial fa ser rebuda “amb prolongats

aplaudiments i amb els assistents drets”.

El 6 d’octubre de 2020 el diari tractaria la seva nova visita com una “recuperació de

la normalitat”.
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Conclusions

Gràcies a les anàlisis elaborades podem afirmar que el tema predominant en els

editorials d’El Periódico de Catalunya correspon a la secció de política, que ocupa un

40,7% dels 705 editorials estudiats. La diferència és substancial respecte la resta, ja

que la següent secció representada, societat, compta gairebé amb la meitat

d’editorials (un 21,2%) i les xifres cauen clarament a la resta de seccions, amb un

19% per a internacional, un 10,3% per a economia, un 4,2% per a cultura i un 4%

per a esports.

Malgrat que ja hem vist que el format del diari canvia el 15 d’abril de 2020, passant

d’una predominança de publicació de dos editorials diaris a només un, la política

manté i augmenta la seva representació i passa del 40,7% al 43% quan analitzem

només els editorials únics. Destaca, però, l’intercanvi de representativitat de les

seccions d’internacional i d’economia. Mentre en els editorials dobles la secció

d’internacional és un recurs habitual i ocupa gairebé el doble que la d’economia,

quan analitzem només els editorials únics l’economia passa per davant amb un

17,7% contra un 8,8%. Així mateix, la cultura gairebé desapareix quan ha d’ocupar

un paper únic en la línia editorial del mitjà, passa d’un 4,2% a un simbòlic 1%. És a

dir, al diari li agrada tenir en compte la perspectiva internacional, però quan parla

d’allò que creu que és més important, l’economia desbanca a la informació exterior i

la cultura desapareix.

D’altra banda, si analitzem el “tema general” més representat en els editorials d’El

Periódico de Catalunya, confirmarem que el 13,5% tracten aspectes sobre la política

catalana, la temàtica més repetida en aquesta subdivisió. Revisant els “temes

concrets”, el procés d’independència apareix en el 10,8% dels editorials, molt per

sobre de qualsevol altre tema que es repeteixi el següent correspon als articles

que fan referència a Donald Trump amb un 3% del total .

Feta aquesta reflexió inicial, un dels canvis més significatius en la línia editorial d’El
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Periódico de Catalunya després que es fes efectiu el canvi de propietat, és la

dràstica reducció dels editorials que fan referència a la política catalana, que passen

de 77 articles entre els anys 2017 i 2019 a només 15 en el període del 2020 al 2022,

rebaixant 5 cops la seva representativitat. Tot i que la disminució coincideix en el

temps amb el canvi de disseny del diari i la retallada de dos editorials a un per

jornada, la rebaixa és molt superior al 50% i això dibuixa una clara tendència que

s’allarga en el temps i que ens indica que no és un fet casual sinó que correspon a

una decisió meditada. Fins i tot es podria tenir en consideració com a causa el final

del procés d’independència, però, tenint en compte que la política destaca molt per

sobre d’altres temes, i que la fi del procés no suposa la fi de la política a Catalunya,

la caiguda encara sembla molt exagerada. El fet que el canvi coincideixi amb el

canvi de propietat ens apunta un grau d’intencionalitat poc qüestionable.

Quan analitzem en profunditat els editorials sobre política catalana apreciem que l’ús

de qualificatius pertanyents a una família semàntica relativa a la falta de realitat

(“impostades”, “virtual” o “il·lusòria”) es manté només fins al mes de juliol de 2017,

coincidint amb l’aprovació del segon crèdit concedit al Grupo Zeta. Recordem que la

situació financera del grup editorial era molt complicada i en el mes de gener de

2017 va haver de posar a la venda les naus destinades a les rotatives d’impremta,

l’últim actiu immobiliari que li quedava després de la venda de les redaccions de

Madrid i de Barcelona. Fins i tot després del refinançament del seu deute i de la

venda d’una part de l’accionariat, el conglomerat no va poder fer front als crèdits

aprovats per les entitats bancàries i això el va obligar a demanar una nova ampliació.

En el procés d’aprovació hi jugaria un paper important l’auditoria realitzada per

Deloitte, que afirmava, segons fonts periodístiques, que el diari havia de modificar la

seva línia editorial pel que fa a la seva postura permissiva fins al moment sobre

el procés d’independència a Catalunya.

La necessitat econòmica va endurir la postura, que abandonava la valoració

“il·lusòria” i mantenia aquells qualificatius referents a la legalitat (“il·legal”, “suspès”,

“legítimes”, “cessat”, “processats” o “judicial”). De sobte, els editorials van substituir

els qualificatius que feien referència a la llei per una nova família semàntica relativa
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a la crítica o a l’oposició (“esperpèntica”, “impossible”, “desinflada”, “penós” o

“perniciosa”).

En aquest sentit, però, les variacions es van produir un cop es va fer efectiu el canvi

de propietat del diari i de la consegüent substitució del seu director. Els qualificatius

relatius a la legalitat els trobem, doncs, només fins al mes de febrer de 2019. Amb el

canvi de propietat, el 31 de maig, aquesta nova família semàntica desapareix en els

editorials relacionats amb la política catalana i destaquen en solitari aquells que

mostren una actitud crítica.

Així doncs, podem dir que El Periódico de Catalunya va mostrar una postura

permissiva respecte al procés d’independència fins al mes de juliol de 2017. El

primer canvi en la seva línia editorial es dona per una imperiosa necessitat

econòmica. Per poder optar a un nou refinançament endureix el seu discurs tot fent

al·lusió a la legalitat. Però, a partir del mes de maig de 2019, ja en mans de Prensa

Ibérica, l’excusa legal desapareix i queda només la crítica frontal.

L’enduriment de la línia editorial el veiem representat també en la desaparició de la

tira còmica editorialitzada protagonitzada en aquest diari, de forma generalitzada, pel

dibuixant Ferreres, el mes de juliol de 2017. Després d’apartar-lo de la seva tasca

habitual, el ninotaire seria acomiadat el mes de febrer de 2018 en un segon

Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) i pocs dies després al·legaria en

declaracions recollides en altres mitjans de comunicació que "ja no se sentia inclòs

al diari". Les seves tires, crítiques amb el govern d’Espanya, van ser substituïdes per

altres igual de crítiques amb el procés independentista.

En aquest sentit, Albert Sáez reconeix que “Ferreres és una de les persones que es

va sentir expulsada d’El Periódico”, però, a més a més admet que aquest sentiment

es va deure a un canvi en la línia editorial. “El Periódico, en un moment donat,

respecte a l’independentisme va defensar una sèrie de coses i va publicar una sèrie

d’informacions i interpretacions en una determinada direcció que van generar

incomoditat en lectors i en Ferreres”, explica.
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Sáez també argumenta els motius d’aquests canvis amb la següent anàlisi: “Aquest

canvi de propietat es va produir en un context d’una gran polarització política, tant a

Catalunya com a Espanya, però sobretot a Catalunya. I en aquell moment, l’any 19,

pràcticament qualsevol cosa s’analitzava amb aquestes ulleres. Això estava a

l’ambient, jo crec que d’una manera desproporcionada respecte a la realitat. De la

mateixa manera que penso que les famílies no es van deixar de parlar per

l’independentisme, també penso que la clau de l’independentisme no va ser la

principal que va interferir en aquest canvi de propietat. El poder polític sempre

intervé, però el principal vector no va ser polític. El principal vector va ser salvar el

projecte, que a la família que venia, com a mínim, no li costés diners la venda i, al

final, va ser una operació molt vinculada als creditors que fonamentalment eren

bancs.”

A banda de reconèixer de forma indirecta que la necessitat de canviar la línia

editorial respon a una necessitat de viabilitat econòmica, amb aquesta afirmació

Sáez reconeix de forma implícita que en el procés de canvi de propietat hi va haver

ingerències polítiques.

I afegeix amb relació a la Independència de Catalunya: “nosaltres pensem que en

una democràcia madura s’ha de poder parlar de tot, per tant, no creiem que s’hagi

de convertir la independència ni en un tabú, ni en un ‘papu’. També pensem que les

persones necessiten que es respectin els marcs legals que garanteixen els seus

drets. Per tant, si la independència de Catalunya s’ha de fer passant per sobre dels

marcs legals que defensen els drets de les persones, com a mínim li posem un

interrogant. I després ens agradaria debatre i escoltar veus diferents que ens

diguessin si la independència de Catalunya és millor o pitjor per a assegurar el

progrés de les persones. Això, ho hem fet històricament així? No. En un altre

moment vam tenir una altra posició. També et dic que les línies editorials no es

poden canviar a cops de volant perquè sinó cada vegada que el cotxe fa un revolt en

cauen uns quants ─referint-se als lectors─ i, per tant, nosaltres no ens podem

permetre que caigui ningú”.

69



Pel que fa al discurs d’El Periódico de Catalunya, el canvi segueix els mateixos

temps. Si bé el diari va començar considerant l’independentisme com una “idea

política legítima mentre es mantingui en la legalitat”, després de confirmar una falta

de consens entre els partits i les entitats que formaven part del Pacte Nacional pel

Referèndum, aquest va afegir un nou condicionant: la consulta havia de ser

acordada amb l’estat espanyol. Aquest canvi coincideix en el temps amb l’elaboració

de l’auditoria per part de Deloitte. El seu discurs, però, va canviar de forma radical i

sobtada el mes de juliol, amb la petició del segon crèdit. El diari passaria a

considerar l’independentisme una “enganyifa” o un “efímer esguerro”, un error que

calia recular. La crítica se centraria en l’immobilisme del govern del PP per un costat

i en la confrontació del govern català de l’altre. El diari demanaria a Carles

Puigdemont que convoqués eleccions dins del marc legal espanyol per acabar

criticant la llista única pel seu sentit plebiscitari.

Pel que fa a la seva definició política El Periódico de Catalunya mostra des del mes

de juliol de 2017 més simpatia pels partits contraris a la independència que pels

partits favorables al procés. I dins d’aquesta primera divisió, valora millor aquells

partits situats a l’espectre esquerre de la política que els que es troben a la dreta. Si

restem 1 punt per cada valoració negativa, 2 per a les molt negatives i sumem 1 punt

per a les positives i 2 per a les molt positives obtindrem un quadre que ens permet

entendre millor aquest posicionament:
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Eix esquerra Eix dreta

CUP (-14)
JXCAT (-9)

ERC (+11/-35)      PDECat (+4/-33) CDC (+1/-1)

Barcelona en Comú (+2/-1)
Catalunya en Comú (+1)

PSC (+5)
PSOE (+6)

PP (+1/-20)
Ciutadans (-10)

VOX (-5)

Fig. 13. Posicionament dels partits polítics dividint l’eix sobiranista i l’espectre esquerra/dreta en relació amb la

seva valoració com a actors editorials

Si bé Albert Sáez defuig del tòpic implantat que havia relacionat històricament el

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) amb el diari barceloní amb les següents

paraules: “La nostra preocupació cada matí no és coincidir amb un partit polític i la

nostra manera d’arribar als nostres posicionaments no és preguntant o mirant què

diu un partit polític”. El cert, però, és que tant el PSOE com el PSC són els partits

amb millor valoració i fins i tot durant les diverses campanyes electorals esdevenen

protagonistes molts cops de forma qüestionable. El diari aplaudeix la pràctica totalitat

de les seves polítiques i fins i tot anima els seus lectors a votar-los de forma poc

acomplexada.

Aquest posicionament, però, no és estable per complet. Si bé fins a inicis de 2018

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) havia comptat amb una valoració

predominantment negativa (3 molt negatius, 16 negatius, 2 neutres, 1 positiu), a

partir del mes de febrer de 2018 la tendència es capgiraria (1 molt negatiu, 11

negatius, 1 neutre, 10 positius).

El 25 de maig de 2018 el PSOE va registrar una moció de censura al govern de

Mariano Rajoy, el dia 1 de juny es votaria amb resultat exitós per als objectius del
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partit de Pedro Sánchez108. El partit socialista iniciaria una aproximació amb

Esquerra Republicana que acabaria amb una societat de conveniència després de

les eleccions del 28 abril de 2019109.

Així doncs, els canvis en la línia editorial d’El Periódico de Catalunya es produeixen

de forma paral·lela a les necessitats del PSOE. Mentre Esquerra és un partit

incòmode per la seva ideologia independentista, el diari el valora de manera

predominantment negativa; però, a partir del moment en què esdevé un soci

necessari, el to s’estova i la valoració millora substancialment.

Succeeix quelcom similar amb la consideració sobre la llei i la judicatura. A inicis del

període estudiat, el diari considera la llei com un marc necessari per al procés

independentista. La Constitució Espanyola esdevé una línia vermella en el seu

discurs i la línia editorial accepta la tesi que el Tribunal Constitucional suspendrà

qualsevol nova llei que hi entri en conflicte. Però a partir de l’1 d’octubre de 2017

s’obre la dicotomia, legalitat sí però judicialització no, que provoca uns equilibris a

vegades impossibles. Els editorials critiquen obertament la repressió del govern de

Mariano Rajoy mentre aplaudeixen els intents d’aproximació a l’independentisme per

part del PSOE. En aquesta relació entre els partits d’esquerra i de dreta, el diari

arriba a considerar la reacció de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional “pròpia

d’altres èpoques”, en una clara al·lusió a la dictadura de Francisco Franco.

Aquesta visió crítica respecte a la legalitat (que incloïa l’acció de la Fiscalia) es va

mantenir, per exemple, amb l’empresonament dels 8 exconsellers catalans i fins a la

moció de censura. Amb Pedro Sánchez a la presidència el diari va passar a exculpar

el PSOE de qualsevol responsabilitat en les decisions que tenien a veure amb els

polítics empresonats, carregant tota la responsabilitat en la judicatura i oblidant que

109 Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que
se publica el resumen de los resultados de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado
convocadas por Real Decreto 551/2019. Boletín Oficial del Estado, número 289, de lunes 2 de
diciembre de 2019. https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/02/pdfs/BOE-A-2019-17344.pdf

108 Real Decreto 352/2018, de 1 de junio, por el que se declara el cese de los miembros del Gobierno.
Boletín Oficial del Estado, número 134, de sábado 2 de junio de 2018.
https://boe.es/boe/dias/2018/06/02/pdfs/BOE-A-2018-7401.pdf
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la Fiscalia havia passat a dependre del seu partit i que l’Estat era l’única institució

que podia decretar una llei d’amnistia. Així mateix, creixen els dubtes respecte a la

internacionalització del procés judicial. Mentre Pedro Sánchez comença la seva

carrera de contactes europeus, la imatge del procés legal obert fora de les fronteres

espanyoles el perjudica i el diari comença mostrar-se crític en aquest sentit.

El Periódico de Catalunya defensa les mesures socials i l’estabilitat com a fonament

de l’economia. Es pronuncia de forma positiva amb la Casa Reial. Finalment, tot i

protagonitzar un escàndol de gran repercussió en publicar una suposada nota de la

CIA avisant els Mossos d’Esquadra de l’atemptat terrorista que van patir Barcelona i

Cambrils el 17 d’agost de 2017, cal emmarcar aquesta acció en un intent de

desprestigi de Catalunya, ja que, de forma general, els editorials estudiats respecten

la institució dels Mossos d’Esquadra.

En aquest sentit, la veracitat de la nota va ser qüestionada per un gran nombre de

polítics, pels mateixos Mossos d’Esquadra i fins i tot per WikiLeaks i Julian

Assange110, experts en documentació d’institucions americanes filtrades a la premsa.

El mateix diari es va veure obligat a publicar la nota original111 en un article signat pel

seu director, Enric Hernández, que a causa de la pressió política i social va acabar

admetent a Europa Press que el document publicat era una recreació112, però que el

contingut no s’havia manipulat. Recentment, a més a més, els atemptats del 17

d’agost han estat relacionats amb les anomenades “clavegueres de l’estat” a través

de les declaracions de l’excomissari José Villarejo en el judici celebrat a l’Audiència

Nacional per un presumpte cas d’espionatge113 en les quals afirmava que el CNI

pretenia “donar l’aparença de risc perquè Catalunya veiés la necessitat de la

protecció de l’Estat”. Sigui com sigui, la dubtosa reputació de Villarejo no permet

113 El Periódico de Catalunya- 12/01/2022.
https://www.elperiodico.com/es/politica/20220112/villarejo-vuelve-culpar-cni-17-13086211

112 Europapress.es- 31/08/2017.
https://www.europapress.es/nacional/noticia-director-periodico-supo-aviso-cia-posible-ataque-rambla-f
uentes-gobierno-catalan-20170831084315.html

111 El Periódico de Catalunya- 31/08/2017.
https://www.elperiodico.com/es/politica/20170831/mossos-recibieron-alerta-atentado-cia-25-mayo-625
5194

110 Eldiario.es- 31/08/2017.
https://www.eldiario.es/politica/periodico-contenido-cia-atentado-rambla_1_3219727.html
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confirmar la seva veracitat. El que sí que queda palès és que aquest tema no es pot

tractar dins de la normalitat de la resta de continguts i que desperta més interrogants

que respostes. Així doncs, no ha d’invalidar, en cap cas, la valoració positiva del

mitjà respecte dels Mossos d’Esquadra.

En resum, podem afirmar que la línia editorial d’El Periódico de Catalunya varia en

diferents moments a causa, de forma directa o indirecta, del seu canvi de propietat.

Ho fa primer per necessitats econòmiques, ja que l’auditoria realitzada de Deloitte

proposava l’enduriment de la seva posició respecte a l’independentisme i més

endavant endureix el seu discurs un cop es fa efectiu el canvi de propietat.

Finalment, notem el canvi de propietat en la clara disminució de la representació de

la política catalana en els seus editorials.

A banda de la ingerència editorial, existeix també un paral·lelisme polític, habitual en

el sistema de mitjans Mediterrani (Hallin, Mancini, 2010:165-172). En aquest sentit,

El Periódico de Catalunya modifica la seva postura respecte a Esquerra Republicana

de Catalunya de forma paral·lela als interessos del Partido Socialista Obrero

Español. El seu discurs sobre la judicatura també es veu modificat quan Pedro

Sánchez esdevé president del govern.

Tot i el canvi de propietat, Prensa Ibérica, com han fet molts conglomerats del sector

de la comunicació, ha decidit mantenir la independència editorial dels seus mitjans.

D’aquesta forma, pot arribar a tot l’espectre polític i social. Així ho confirma el grup

editorial en el punt 3 de l’apartat “Valors del grup PIMe” del seu codi ètic, on

especifica aquells elements que orienten la seva visió estratègica114.

Finalment, si bé hem aconseguit un dibuix força acurat de la línia editorial d’El

Periódico de Catalunya, pel que fa a la política com a principal tema dins del seu

ideari, considerem que en un futur caldria completar la present investigació

analitzant altres temàtiques rellevants com els temes de societat o economia. Així

mateix, detectats altres elements en els quals el diari reconeix que també mostra la
114 Código ético de conducta empresarial. Prensa Ibérica. https://www.prensaiberica.es/codigo-etico/
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seva línia editorial, com ho poden ser les tires gràfiques editorialitzades, els

semàfors de valoració de protagonistes de l’actualitat o les portades, considerem

que seria convenient en endavant completar la present anàlisi amb un treball

d’investigació en aquesta línia d’estudi.
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Deu anys de la llei de la dependència

L
a llei de dependència ha fet 10 anys 
(es va aprovar el desembre del 
2006) amb un bagatge certament 
pobre i amb unes complicades 
perspectives de futur, lligades in-

defectiblement al dèficit de finançament i 
també a les traves burocràtiques d’una legis-
lació que va néixer per fer front a la delicada 
situació de ciutadans que no es poden valer 
per si mateixos i a la de les seves famílies i 
cuidadors.
 Deu anys després, un 29% de les persones 

amb algun grau de dependència reconegut 
encara no reben ajuda, mentre que es dóna 
el cas, certament dramàtic, de les 48.000 fa-
mílies catalanes que, en aquest període, la 
van cobrar amb el parent ja difunt, quan ja 
no serveix per al propòsit que perseguia la 
llei –la dignificació de la vida dels depen-
dents– encara que com a mínim sigui útil 
per pal·liar les despeses ingents que suposa 
la dependència per als familiars.
 Les retallades pressupostàries, l’excés de 
percentatge que n’assumeixen les comuni-

tats autònomes, les dificultats per accedir a 
residències, la lentitud en la revisió dels 
graus de dependència, la invisibilitat d’avis 
que no poden accedir a les ajudes perquè la 
seva pensió és el suport bàsic de la família, la 
precarietat econòmica i personal en què es 
troben els cuidadors no professionals... Tot 
això, l’abandonament brutal dels afectats 
com denuncien els experts, ens informa 
d’un problema urgent que s’hauria de solu-
cionar amb molta més implicació de l’Admi-
nistració.

C
omencem un any amb l’única 
certesa que es presenten 365 
dies plens de variades incerte-
ses i, a més a més, amb el tràgic 
record de l’atemptat a Istan-

bul el dia de Cap d’Any, que ens torna a re-
cordar de manera tan insistent com desgra-
ciada que vivim en un món tan insegur, o 
més, com el que vam acomiadar ara fa un 
any, marcat també pels atemptats de París. 
En aquest nounat 2017 la primera potència 
mundial estrena president amb un magnat 
extravagant. La figura de Donald Trump és 
una d’aquestes incerteses que marcarà el fu-
tur planetari i tot indica que no contribuirà 
a fer que regni el seny. La seva arribada és 
l’exponent més clar del perillós auge del po-
pulisme –amb el brexit que ha d’iniciar la 
desconnexió–, que pot viure més capítols a 
les cites electorals d’Holanda, França i Ale-
manya. Tot plegat en una Unió Europea 
atrapada en una crisi d’identitat que posa 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

Un 2017 d’incerteses
seriosament en perill el projecte comú eu-
ropeu.
 A Espanya, per la seva banda, les mirades 
continuaran posades en Catalunya. Mentre 
el president Puigdemont manté la seva idea 
de convocar el referèndum, no és gens clar 
que la consulta s’arribi a celebrar. Ni com. La 
Generalitat no vol donar pistes al Govern de 
Mariano Rajoy, embrancat en una operació 
diàleg que per ara va bastant per darrere de 
la línia dura de jutjar els polítics indepen-
dentistes. El 6 de febrer s’asseurà al banc 

dels acusats l’expresident Mas per haver 
convocat la consulta del 9-N. També serà per 
a Rajoy l’any en què haurà de demostrar que 
pot governar en minoria. Arriben mesos en 
què els principals partits hauran de mani-
festar alçada de mires per abordar qüestions 
pendents, entre aquestes la reforma (o no) 
de la Constitució. Ja ho van fer, per exemple, 
amb la pujada del salari mínim interprofes-
sional, una mesura encaminada a laminar 
l’enorme desigualtat que ha generat la crisi. 
Aquesta és una urgència de l’economia espa-
nyola, com el repte de les pensions i la crea-
ció d’ocupació.
 La societat espanyola també demana un 
pacte per a un tema tan rellevant com l’edu-
cació, i que no estigui en mans de cada go-
vern. Barcelona, per la seva banda, ha 
d’afrontar la bombolla del lloguer com a tas-
ca prioritària, com ho són resoldre la unifi-
cació del tramvia o la moratòria turística. 
Són les incerteses locals del nou any.

L’arribada de Trump a la 
presidència dels EUA provoca 
temor en un any que serà clau 
per al procés sobiranista

Editorials
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Animus iocandi Ferreres

Les autoritats de la ciutat alemanya 
van detenir de manera preventiva 
centenars de magribins la nit de 
Cap d’Any. La mesura, que ha me-
rescut acusacions lògiques de racis-
me, estava encaminada, segons la 
policia, a evitar els abusos sexuals 
massius de l’any anterior. 3Pàg. 22

Jürgen
Matthies

Cap de la policia 
de Colònia

Noms propis

EEEE

La màxima autoritat de la Cambra  
proposarà que s’avanci l’horari de 
celebració dels plens per evitar que 
acabin de nit. La necessària mesura 
de racionalització horària està en 
la línia de progressar en la concili-
ació, tot i que no té el consens de 
tots els partits. 3Pàg. 28

Ana
Pastor

Presidenta
del CongrésEEEE

Turisme de Barcelona i les galeries 
catalanes han emprès una col-
laboració destinada a impulsar la 
compra d’art entre els turistes. El 
gremi estima que la meitat de les 
vendes a la capital catalana van a 
mans de viatgers. 3Pàg. 42

Jordi
Pijoan-López

Gerent del Gremi 
de Galeries d’ArtEEEE

El davanter francès de l’Arsenal va 
firmar el primer dia de l’any un gol 
cridat a ser al llibre d’honor del 
2017. Va culminar contra el Crystal 
Palace un contraatac, que ell va ini-
ciar, amb un cop de taló, amb un es-
peró per l’escaire. 3Pàg. 53

Olivier
Giroud

Futbolista
                EEEE

El tercer llibre d’assajos complets 
del veterà autor, Babel contra babel, 
està dedicat a la guerra i als conflic-
tes internacionals. El fuet del pres-
tigiós polemista torna a esclafir 
amb força i llueix una lucidesa des-
armant. 3Pàg. 54

Rafael
S. Ferlosio

Escriptor
                     EEEE
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Un intens any als jutjats

L’
any acabat d’estrenar anuncia 
una intensa activitat en l’àm-
bit judicial degut a la conclu-
sió d’alguns dels macroproces-
sos oberts per la corrupció que 

ha sigut el flagell de la política espanyola du-
rant els últims anys i que l’ha portat, sense 
distinció de colors, a altes cotes de despresti-
gi. Grans escàndols, com els de l’operació 
Gurtel –que ha posat contra les cordes el par-
tit del Govern, encara que el PP el doni per 
amortitzat a les urnes–, o com els dels ERO 

d’Andalusia –que han acabat amb la carrera 
política de dos expresidents de la Junta an-
dalusa–, el cas Nóos –on està implicat un 
membre de la família reial– o el saqueig dels 
comptes del Palau de la Música en l’època de 
Millet i Montull, arribaran els pròxims me-
sos al seu últim tram. El final d’aquestes oce-
àniques travessies processals posa en evi-
dència que efectivament la justícia és inexo-
rable, encara que sigui desesperant la seva 
lentitud sobretot quan els afectats compten 
amb possibilitats legals d’encallar-la. 

 Instruïdes amb més celeritat, les causes 
judicials derivades del procés sobiranista a 
Catalunya seran els altres grans focus d’aten-
ció. Un expresident de la Generalitat s’asseu-
rà al banc dels acusats per la consulta del  
9-N, i la presidenta del Parlament té oberta 
una causa per presumpta desobediència al 
Constitucional. A diferència dels episodis de 
corrupció, aquests últims casos no poden 
amagar la seva naturalesa política i és en 
aquest àmbit, en l’estrictament polític, on 
s’haurien de resoldre.

T
urquia va sortir amb violència 
d’un 2016 ple d’atemptats terro-
ristes i ha entrat en un 2017 amb 
la mateixa ferocitat assassina. El 
sagnant atemptat contra els ciu-

tadans que celebraven l’entrada del nou 
any a la discoteca Reina d’Istanbul, a la riba 
del Bòsfor, és l’última manifestació d’una 
escalada d’atacs que han anat en augment 
des de l’agost de l’any passat quan el Go-
vern del president Erdogan va canviar de 
postura i va decidir llançar operacions mi-
litars per terra i aire al nord de Síria per des-
allotjar les forces gihadistes de l’Estat Islà-
mic (EI). Fins llavors i des de l’inici de la 
guerra, Ankara s’havia manifestat partidà-
ria de combatre el règim d’Al-Assad i per-
metia el pas per la seva frontera de comba-
tents d’aquella organització terrorista. 
 L’EI ha reivindicat l’atemptat. Si és certa 
l’autoria, es confirmarà que Turquia és un 
objectiu del gihadisme que combat a Síria. 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.  
Els articles exposen posicions personals.

L’onada d’atemptats a Turquia
Fa un mes un cap de l’EI va fer una crida per 
posar en el punt de mira aquest país i el seu 
Govern, al qual qualificava d’apòstata. 
L’atemptat contra una discoteca on se cele-
brava una festa del calendari cristià respon 
entre altres coses al rigorisme religiós d’un 
grup fanatitzat (igual que en l’atemptat 
contra la sala de festes Bataclan de París el 
novembre del 2015). A això s’hi ha de su-
mar el paper rellevant de Turquia en la fir-
ma de l’acord d’alto el foc a Síria promogut 
per Rússia del qual quedaven excloses les 

organitzacions gihadistes com l’EI, així 
com les forces kurdes, i quedava demostra-
da així la complicada agenda de seguretat 
d’Ankara. 
 Molts dels atemptats que Turquia ha pa-
tit el 2016 han sigut obra d’aquestes milíci-
es kurdes que combaten a Síria, forces que 
han demostrat una gran eficàcia per derro-
tar sobre el terreny les gihadistes. No obs-
tant, Erdogan tem que aquestes milícies al-
tament capacitades puguin arribar a la zo-
na autònoma kurda de l’Iraq i crear així 
una unió que Ankara no està disposada a 
permetre sota cap concepte. La recent ona-
da d’atemptats d’un i altre signe indica a 
més l’existència de seriosos problemes de 
seguretat. Les purgues contra l’Exèrcit i al-
tres forces de seguretat decretades per Er-
dogan després del fallit cop d’Estat estan 
passant factura, com ho demostra la facili-
tat amb què el 19 de desembre va ser assas-
sinat l’ambaixador rus a Ankara.

Objectiu de gihadistes i de 
les milícies kurdes, el règim 
d’Erdogan també manifesta 
deficiències en seguretat

Editorials
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Animus iocandi Ferreres

França jutja el fill del president de 
Guinea Equatorial per corrupció per  
haver saquejat, segons la fiscalia, 
més de 110 milions d’euros als fons 
públics del seu país. Amb aquests di-
ners es va comprar, per exemple, 
una mansió de 4.500 metres a prop 
dels Camps Elisis. 3Pàg. 14

Teodorín N.
Obiang

Vicepresident de 
Guinea Equatorial

Noms propis

EEEE

Un tràgic motí a Manaus, amb al-
menys 60 morts per l’enfrontament 
de dues bandes, torna a destapar les 
deficiències del sistema penitenci-
ari del país sud-americà –amb pre-
sons superpoblades–, molt criticat 
per organitzacions de drets hu-
mans. 3Pàg. 15

Alexandre
De Moraes

Ministre de 
Justícia del BrasilEEEE

La dirigent del PP català apunta que 
la conciliació familiar i laboral se-
rà un dels seus eixos d’actuació al 
Govern, com ho és en la seva vida 
privada. Per a això s’han d’implicar, 
diu, els poders públics i el món de 
l’empresa. 3Pàg. 27

Dolors
Montserrat

Ministra  
de SanitatEEEE

El centre públic de l’Eixample és el 
segon més ben valorat d’Espanya, 
darrere de l’Hospital Universitari 
La Paz de Madrid, segons l’Índex 
d’Excel·lència Hospitalària, de l’Ins-
tituto Coordenadas de Gobernanza 
y Economía Aplicada. 3Pàg. 30

Josep Maria 
Campistol

Director de 
l’Hospital ClínicEEEE

Veu del grup barceloní Soweto, ha 
complert el somni de viatjar amb 
els seus companys durant vuit dies 
a Jamaica per actuar a la pàtria de 
l’ska i gravar a l’estudi de la família 
Marley, considerat el millor del pa-
ís caribeny. 3Pàg. 44

Oriol
Rovira

Cantant
                 EEEE
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No trenquin la màgia de les cavalcades

L’
Assemblea Nacional Catalana i 
Òmnium Cultural han llançat 
una desafortunada campanya 
per demanar als seus militants 
i simpatitzants a Vic que exhi-

beixin a la cavalcada de Reis de demà uns fa-
nalets amb l’estelada i tantes banderes com 
puguin. El motiu és aprofitar que l’esdeve-
niment serà retransmès per TV-3, la televi-
sió pública de Catalunya, que ha d’estar al 
servei de tots els catalans i no només dels 
que volen la independència. 

 Aquesta iniciativa és triplement desa-
fortunada. Intentar polititzar una festa po-
pular, i més una celebració festiva, és im-
propi dels que diuen defensar la llibertat i 
la democràcia. Al·legar que es tracta d’una 
«tradició» quan només té quatre anys 
d’existència és directament un despropò-
sit. I buscar quota de pantalla a la televisió 
pública és execrable, i més quan l’indepen-
dentisme no té cap problema per accedir 
als espais informatius i d’opinió de la tele-
visió pública.

 Si realment l’exhibició dels fanalets és 
un acte espontani, l’ANC i Òmnium farien 
bé de retirar la seva campanya, que conver-
teix allò que és popular en un acte proseli-
tista davant d’un públic majoritàriament 
menor d’edat i que exigeix la màxima pro-
tecció possible. I no cal dir que el que val per 
a l’independentisme hauria de ser extensi-
ble a qualsevol forma de manifestació ideo-
lògica a les cavalcades de Reis, sigui per de-
fensar causes més o menys majoritàries, o 
més o menys políticament correctes. 

L
es estadístiques de sinistralitat a 
les carreteres espanyoles en el 
conjunt del 2016 han confirmat 
el que ja es venia venir després del 
primer trimestre de l’any: les víc-

times mortals han augmentat per primera 
vegada des del 2003, quan es va iniciar un 
continu descens de morts. És cert que una 
anàlisi en perspectiva dels accidents de car-
retera a Espanya durant aquests 13 anys 
ofereix un balanç global molt positiu, per-
què els morts s’han reduït el 70% (des dels 
3.993 del 2003 fins als 1.160 del 2016), però 
tot el que no sigui consolidar i incremen-
tar el descens de víctimes és una greu enso-
pegada en l’objectiu de fer més segures les 
vies de circulació. En les societats altament 
motoritzades –gairebé totes les del món 
d’avui–, és utòpic esperar que no hi hagi ac-
cidents de circulació amb víctimes, però 
no per això cal abaixar la guàrdia en l’estra-
tègia d’acostar-se el màxim possible a 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.  
Els articles exposen postures personals.

Més morts a les carreteres espanyoles
aquest ideal, perquè només hi haurà po-
ques víctimes mortals si tots actuem com 
si no pogués haver-n’hi mai cap. No hi ha 
d’haver marge per al fatalisme: el 2016 
Catalunya ha aconseguit reduir els morts 
després que l’any anterior haguessin aug-
mentat.
 Tenint en compte els fets, sembla evi-
dent la relació entre l’increment de vícti-
mes en el conjunt d’Espanya el 2016 i dues 
circumstàncies polítiques: la interinitat 
del Govern durant gairebé tot l’any i la po-

ca sensibilitat del Ministeri de l’Interior so-
bre la seguretat viària, condimentada amb 
episodis de corrupció administrativa en 
aquest àmbit. El nou reglament de circula-
ció, que preveia endurir les sancions per les 
infraccions al volant i reduir la velocitat 
màxima a les carreteres convencionals, ha 
dormit als calaixos ministerials malgrat 
que els experts de la Direcció General de 
Trànsit instaven que s’aprovés. El nou mi-
nistre, Juan Ignacio Zoido, vol mesures de 
xoc i anuncia un pla integral en tres mesos. 
Una de les accions prioritàries haurà de ser 
frenar l’alarmant augment de l’ús (sense 
sistemes de mans lliures) del telèfon mòbil 
al volant, una irresponsabilitat que es tra-
dueix en el fet que les distraccions han pas-
sat a ser la principal causa dels accidents 
mortals (el 28%). La pedagogia serà bàsica, 
però la punició serà imprescindible perquè 
estan en joc no només vides humanes sinó 
també la nostra salut social col·lectiva. 

El retard del nou reglament 
de circulació i l’ús del mòbil  
al volant posen fi a 13 anys  
de descensos
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La confusió i la falta d’estratègia 
per culminar el brexit estan donant 
a la líder conservadora notables re-
vessos polítics. Ara, i per sorpresa, 
l’ambaixador britànic davant la UE, 
Ivan Rogers, ha decidit saltar del 
vaixell i presentar la dimissió del 
càrrec. 3Pàg. 15

Theresa 
May

Primera ministra 
britànica

Noms propis

EEEE

Un informe del Consell d’Estat cul-
pa Defensa, quan ell n’era el titular, 
de l’accident del Iak-42, en què van 
morir 62 militars. Tot i el blindatge 
que li dona Rajoy, la permanència 
de Trillo en un càrrec públic és una 
ofensa a la memòria de les víctimes 
i els seus familiars. 3Pàg. 16

Federico
Trillo

Ambaixador  
al Regne UnitEEEE

La nova llei del comerç a Catalunya 
regularà per fi un sector que ara es 
mou en un mar de confusió norma-
tiva. Entre altres aspectes, perme-
trà a les botigues fer rebaixes du-
rant tot l’any i limitarà les vendes 
a domicili. 3Pàg. 21

Jordi
Baiget

Conseller
d’EmpresaEEEE

La companyia Transplant Biomedi-
cals, sorgida de l’IDIBAPS-Hospital 
Clínic, ha captat 2,5 milions d’eu-
ros amb els quals iniciarà la fase clí-
nica d’un dispositiu que millorarà 
la viabilitat dels trasplantaments 
de fetge i de ronyó. 3Pàg. 24

Ignasi
Heras

Emprenedor

EEEE

L’autora canadenca, que va patir as-
setjament escolar quan tenia 10 
anys, ha traslladat al còmic aquesta 
història d’infància que encara arros-
sega. Jane, el zorro & yo, il·lustrada amb 
dibuixos d’Isabelle Arsenault, ha ob-
tingut nombrosos premis. 3Pàg. 52

Fanny
Britt

Escriptora
i traductoraEEEE
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Trillo i la veritat tardana sobre el Iak-42

P
er a algú com Federico Trillo, que 
sempre s’ha vantat de tenir un 
perfil jurídic de molt més relleu 
que el derivat de les seves respon-
sabilitats polítiques –no me-

nors–, deu ser una deshonra que una alta 
institució com el Consell d’Estat l’hagi con-
siderat culpable de l’accident de l’avió Iak-
42 a Turquia l’any 2003, en què van morir 
62 militars espanyols i 13 tripulants ucraï-
nesos. La sentència no té transcendència 
penal, perquè la justícia ordinària va arxi-

var al seu dia, en una decisió polèmica, la 
denúncia dels familiars de les víctimes, pe-
rò estableix que l’avió no estava en condici-
ons de volar i que el Ministeri de Defensa 
–llavors dirigit per Trillo– n’havia sigut ad-
vertit reiteradament. Més de 13 anys des-
prés es restitueix la veritat i els parents dels 
morts obtenen una satisfacció moral, que 
té gairebé més valor que les indemnitzaci-
ons econòmiques que ja van rebre. Des de fa 
pràcticament cinc anys, Trillo disfruta del 
càrrec d’ambaixador d’Espanya a la Gran 

Bretanya, i ara serà rellevat juntament amb 
70 diplomàtics espanyols desplegats pel 
món, la qual cosa permetrà al Govern in-
tentar dissimular-ne la destitució. Un nou 
favor de Mariano Rajoy –que amb poca tra-
ça ha volgut treure ferro a aquesta qüestió 
del Iak-42 dient que és de fa «moltíssims 
anys»– a qui durant molt de temps va pres-
tar grans serveis al PP al dedicar tota la seva 
experiència i habilitat jurídica a espúries 
operacions d’assetjament dels adversaris 
polítics. 

L’
atur registrat ha batut el 2016 el 
seu rècord a la baixa en la sèrie 
històrica. El 31 de desembre hi 
havia a Espanya 3,7 milions 
d’aturats, gairebé 400.000 

menys que al gener. Ningú pot negar que és 
una bona dada, però l’ocupació encara no 
ha sortit de la crisi a Espanya, si més no per 
tres motius. En primer lloc, perquè molts 
d’aquests gairebé quatre milions de perso-
nes sense feina ja han deixat de percebre 
qualsevol prestació perquè són aturats de 
llarga durada i han esgotat tot subsidi. En se-
gon lloc, perquè la majoria dels que han 
aconseguit una feina l’han aconseguida de 
manera precària, a temps parcial i per un sa-
lari que no en tots els casos permet viure dig-
nament. I en tercer lloc, perquè aquesta xi-
fra d’atur registrat cal ponderar-la amb la de 
la població activa que no s’ha recuperat a ni-
vells anteriors a la crisi, en molts casos per-
què els aturats de llarga durada ja ni bus-
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L’atur va millor però no va bé
quen feina a les oficines oficials i molts al-
tres, més d’un milió, n’han trobat a 
l’estranger.
 Serà molt difícil revertir aquesta situació 
amb el marc legal vigent. Les dues últimes 
reformes laborals, la de Zapatero i la de Ra-
joy, es van fer sense acord amb els sindicats 
i sota amenaça d’una intervenció de l’econo-
mia espanyola per part de la UE. El seu únic 
objectiu era garantir la solvència del Regne 
d’Espanya, i això només era possible amb 
una devaluació del preu del treball per gua-

nyar competitivitat per part d’una econo-
mia paralitzada després de l’esclat de la 
bombolla immobiliària i creditícia. El que 
va ser injust però en alguna mesura útil, ara 
és un llast, tant per al benestar i la cohesió 
social com per al creixement econòmic. Els 
empresaris, el Govern i els partits que li do-
nen suport a les Corts haurien d’entendre 
que som davant d’un nou temps.
 Mantenir el control artificial a la baixa 
dels salaris significa renunciar a mitjà ter-
mini als mínims de l’Estat del benestar que 
s’havien aconseguit. Amb salaris baixos, 
amb una població activa disminuïda i amb 
altes taxes de temporalitat ni es podran ga-
rantir les pensions, ni es podran consolidar 
els comptes públics ni es podrà competir 
dins la UE. És imprescindible un nou pacte 
social, amb presència sindical, que creï les 
condicions per generar més ocupació i de 
més qualitat. Fins llavors no ens podem per-
metre cap eufòria. 

L’ocupació no ha sortit de la 
crisi a Espanya i no en sortirà 
fins que hi hagi una nova 
reforma laboral consensuada
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Aquest sergent de 20 anys va rema-
tar d’un tret al cap un palestí que 
era a terra ferit després d’haver ata-
cat dos soldats israelians. Un tribu-
nal l’ha declarat culpable i pot ser 
condemnat a 20 anys, encara que 
hi ha una forta pressió perquè el 
Govern l’indulti. 3Pàg. 14

Elor
Azaria

Militar israelià

Noms propis

EEEE

El parlamentari no ha tingut polí-
ticament cap problema a l’hora de 
mostrar el seu desgrat pels fanalets 
amb l’estelada a la cavalcada de 
Reis de Vic, campanya impulsada 
per l’Assemblea Nacional Catalana 
que ha incomodat una part del món 
independentista.  3Pàg. 18

Gabriel
Rufián

Diputat d’ERC 
al CongrésEEEE

L’entitat que agrupa els col·legis 
d’advocats d’Espanya, juntament 
amb diverses oenagés, ha rebutjat 
les devolucions en calent que segons 
la seva opinió es van portar a terme 
a la frontera de Ceuta la matinada 
de l’1 de gener. 3Pàg. 30

Victoria
Ortega

Pres. del Consell 
de l’AdvocaciaEEE

Conduirà, un any més, la subhasta 
solidària que cada nit de Reis ajuda 
els nens més desafavorits. La cam-
panya de Ràdio Barcelona Cap nen 
sense joguina arriba en aquesta edi-
ció als 50 anys amb un especial de 
20 hores en directe.  3Pàg. 5

Rosa 
Badia

Periodista

EEEE

Nascut l’any 1911, aquest venera-
ble avi ha establert el primer rècord 
de l’hora ciclista per a persones de 
105 anys, un fet sense precedents. 
Va recórrer en 60 minuts 22 quilò-
metres i 547 metres fent 92 voltes a 
una pista. 3Pàg. 46

Robert
Marchand

Esportista 
francèsEEE
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El col·lapse en els serveis d’urgències

M
és o menys per aquestes dates 
es produeix el col·lapse dels 
serveis d’urgències dels grans 
centres hospitalaris catalans, 
ubicats principalment a 

l’àrea metropolitana de Barcelona. La situa-
ció s’ha fet crònica i aquest any fins i tot s’ha 
avançat per una primarenca epidèmia de 
grip, dues setmanes abans que l’hivern pas-
sat. Que el Sindicat de Metges de Catalunya 
denunciï que hi ha pacients que esperen fins 
a 12 hores abans de ser atesos és una dada re-

veladora de la gravetat del problema, i da-
vant del qual no s’hi val agafar-se a la resig-
nació  que és una cosa inevitable. Aquesta 
«situació estructural» que denuncia el ma-
teix sindicat és una conseqüència inherent 
a les retallades que afecten la sanitat catala-
na en aquests anys de crisi i també de la cul-
tura sanitària, de l’hàbit ciutadà, d’anar a 
urgències com la primera porta a la qual es 
truca encara que el problema o malaltia pro-
bablement no ho requereix.
 Perquè sembla evident que, excepte en al-

guns casos de persones grans o d’afectats 
amb problemes crònics, una grip no és mo-
tiu per anar al servei, i encara més amb el 
risc d’una espera que es pot prolongar du-
rant 12 hores. És urgent, per tant, en primer 
lloc que s’habilitin més llits, més personal i 
material, però també que es desplegui una 
tasca de conscienciació i d’informació a 
l’usuari. En aquest sentit, s’ha de donar a co-
nèixer més, i dotar-los amb els recursos ne-
cessaris, l’alternativa dels centres d’urgènci-
es d’atenció primària (CUAP).

L
a piràmide d’edat a Espanya presenta 
des de fa temps profunds canvis que 
es defineixen fonamentalment per 
un creixent envelliment de la pobla-
ció que incideix en el teixit social i, so-

bretot, en l’econòmic de la societat. Gairebé 18 
milions d’espanyols tenen actualment més de 
50 anys, xifra que en números absoluts no supo-
saria en si mateixa res especial si no fos perquè 
duplica la dels que tenen menys de 18 anys. En-
front dels patrons demogràfics d’una estructu-
ra social equilibrada, la piràmide poblacional 
espanyola compta amb un perímetre desenvo-
lupat a la seva zona central i superior –franges 
de més edat– que s’assenta sobre una base cada 
vegada més fràgil. A la llarga, aquesta arquitec-
tura pot amenaçar ruïna.
 Encara que a Espanya es presenti amb al-
gunes característiques pròpies, el fenomen de 
l’envelliment de la població és general en els 
països d’un grau més alt de benestar, on es re-
gistra una accentuada caiguda-manteniment 
de les taxes de natalitat (tenir fills té un cost en 
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Una nova piràmide demogràfica
diners, temps i comoditat) que es conjuga amb 
una disminució de la taxa de mortalitat degut, 
entre altres aspectes, a una tecnologia mèdica 
benaventurosament avançada que pot allar-
gar el moment final de la vida. La suma dels dos 
factors es tradueix en una esperança més gran 
de vida, amb el que això comporta pel que fa a 
despeses socials més grans i més prolongades. 
Aquest escenari demogràfic ja ocasiona serio-
sos problemes per a una economia amb una ca-
pacitat de maniobra molt reduïda i obligada 
a canvis. Sens dubte una de les revisions a què 
exigeix el nou escenari apunta, i de manera ur-

gent, a l’actual sistema públic de pensions ba-
sat en les cotitzacions d’un precari mercat la-
boral que amb prou feines serveixen per sufra-
gar les percepcions dels jubilats no ja del futur, 
sinó d’ara mateix. La impotència financera del 
Govern l’ha portat a posar tantes vegades la mà 
a la guardiola de les pensions que aquesta ja es-
tà exhausta.
 L’adaptació política i econòmica a un pano-
rama amb tantes incerteses no ha d’esperar, i 
ho ha de fer amb imaginació i aparcant velles 
i superades concepcions. L’antiga etiqueta de 
tercera edat ja no pot abraçar persones amb 60-
65 anys que tenen encara per endavant 20 anys 
de vida. ¿Quina és actualment l’edat d’una ve-
llesa real? ¿Com aprofitar el talent i l’experièn-
cia d’un nombre cada vegada més gran de per-
sones que, en perfectes condicions de salut, 
mantenen una alta capacitat de treball des-
prés de superar els 50 anys? Són molts els inter-
rogants de la nova situació demogràfica que re-
quereixen sòlides respostes per assegurar el fu-
tur col·lectiu.

Les polítiques econòmiques 
s’han d’adaptar als reptes 
que planteja una societat 
cada vegada més envellida
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Un treball periodístic d’investiga-
ció ha revelat que el dirigent fran-
cès va avalar les llistes d’objectius a 
eliminar elaborades pels serveis se-
crets i va autoritzar unes 40 execu-
cions de presumptes terroristes gi-
hadistes saltant-se el procediment 
judicial. 3Pàg.12

François
Hollande

President 
de França

Noms propis
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Ha anunciat mà dura davant les 
protestes per la pujada del preu 
dels combustibles que han donat 
pas a violents saquejos al carrer. 
Mentrestant, Pemex, la petrolera es-
tatal, adverteix que perilla el sub-
ministrament pels bloquejos a es-
tacions de servei. 3Pàg. 16

Enrique
Peña Nieto

President 
de MèxicEEEE

El consorci públic que presideix ha 
realitzat un estudi que conclou que 
almenys 11 de cada 100 llars cata-
lanes estan afectades per la pobre-
sa energètica, és a dir, tenen proble-
mes per pagar la factura de la llum, 
el gas i l’aigua. 3Pàg. 22

Frederic
Udina

President 
d’IvàluaEEEE

La croada del cardenal, que ja ha 
emprès contra «l’imperi gai» i «cer-
tes ideologies feministes», apunta 
a la llei valenciana sobre el tracte a 
alumnes transsexuals. Ho fa amb el 
to apocalíptic d’una futura destruc-
ció de la família. 3Pàg. 30

Antonio
Cañizares

Arquebisbe
de ValènciaEEEE

El prestigiós director novaiorquès 
ofereix en el seu últim film, Silencio, 
una intel·ligent dialèctica entre du-
es formes d’entendre la religió, la 
fe i la vida. Transcorre al Japó feu-
dal del segle XVII, on viatgen dos je-
suïtes portuguesos. 3Pàg. 46

Martin
Scorsese

Director de cine
                     EEEE
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Trump porta el seu país a un pas de l’esperpent

É
s inaudit que un president electe 
sembri ombres de sospita sobre 
els serveis d’intel·ligència del país 
que es disposa a dirigir. Donald 
Trump ho va fer en la campanya 

electoral i ho segueix fent des que va ser ele-
git. Aquesta obstinació va portar ahir els Es-
tats Units a un pas de l’esperpent. Després de 
reunir-se amb els responsables de les agènci-
es governamentals, Trump va seguir negant 
que l’espionatge rus influís en les eleccions 
del novembre tot i reconèixer que podia es-

tar al darrere dels ciberatacs i la publicació 
de notícies falses contra la seva oponent, la 
demòcrata Hillary Clinton. Aquesta inusita-
da reacció del president electe va portar 
unes hores després el Govern d’Obama a des-
classificar part dels informes que li acaba-
ven de mostrar. Uns documents que asse-
nyalen directament a Putin i a la seva ma-
quinària de ciberespionatge d’estar darrere 
d’una operació per enfonsar Clinton i por-
tar Trump fins a la Casa Blanca, com els mà-
xims responsables de la intel·ligència nord-

americana van explicar fa dos dies davant 
d’un comitè del Senat. 
 Aquest episodi afegeix més interrogants 
si és possible a la imminent presidència de 
l’extravagant Trump, que en poques setma-
nes deixarà de ser una curiositat mediàtica 
per passar a ser el dirigent del principal país 
de l’escena global. Els Estats Units no es po-
den permetre viure permanentment en 
aquesta mena d’esperpent que acaba posant 
en joc la seguretat mundial i minant el poc 
prestigi que els queda. 

E
n un món en accelerada transfor-
mació –i no poques incerteses–, el 
comerç és un dels sectors en què 
més impacte tenen els canvis 
d’hàbits i costums. La compra-

venda de productes, béns i serveis està expe-
rimentant una revolució formidable a ca-
vall de les facilitats que la tecnologia per-
met. Aquest Nadal, per exemple, en el nostre 
entorn l’adquisició de regals a través d’inter-
net ha crescut el 35%, cosa que confirma una 
tendència que no farà sinó augmentar i que 
ha d’esperonar el comerç presencial tradici-
onal a repensar el model de negoci i les estra-
tègies de vendes.
 Les rebaixes postnadalenques que co-
mencen avui no són alienes a aquesta pro-
funda metamorfosi. De fet, fins i tot s’ha es-
querdat la convenció segons la qual el perío-
de de descomptes comença, com ha sigut 
tradicional durant dècades, el 7 de gener, 
perquè cada vegada són més els establi-
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Les rebaixes ja no són el que eren 
ments comercials que l’avancen uns quants 
dies. Durant la setmana que ara s’acaba han 
sigut moltes les botigues que s’han llançat a 
la caça del consumidor mitjançant grans re-
tallades de preus. I també aquesta és una 
tendència que sembla irreversible, sobretot 
després que el Govern de la Generalitat hagi 
aprovat, amb el canvi d’any, un projecte de 
llei que flexibilitza els horaris comercials i 
oficialitza el que ha sigut una pràctica habi-
tual des del 2015: les rebaixes ja no han de 
quedar limitades a dos períodes estrictes 

(passat Reis i a principis del mes de juliol) i 
poden oferir-se en qualsevol moment de 
l’any. Una decisió que posa fi a la pugna de 
competències entre Catalunya i l’Adminis-
tració central –que va introduir aquesta li-
beralització ja fa temps– i que per als consu-
midors s’ha de traduir en una millora de la 
seva capacitat de compra.
 És molt cert que l’accentuació de la com-
petència comercial entranya un perill per a 
la subsistència de moltes botigues de mida 
petita i mitjana. Els poders públics no poden 
anar contra el corrent liberalitzador mundi-
al, però tampoc abandonar al seu destí un 
sector que constitueix part essencial del tei-
xit social de les ciutats. Trobar un equilibri 
just i raonable no és fàcil, però s’ha de bus-
car, sota pena que el benefici immediat que 
per al ciutadà  suposa tenir tot l’any rebaixes 
a l’abast de la mà acabi convertint-se en una 
cosa positiva a curt termini però perjudicial 
a la llarga. 

Els descomptes comercials 
que s’inicien avui deixen d’estar 
subjectes a l’estacionalització, 
fet que beneficia el consumidor 
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La lentitud del sistema judicial es-
panyol arriba a altes cotes en els 
plets comercials entre empreses. 
Un estudi del Consell General d’Eco-
nomistes fixa el període mitjà de re-
solució d’aquests processos en 510 
dies, mentre que en països com és 
ara França és de 395. 3Pàg. 18

Rafael
Catalá

Ministre 
de Justícia

Noms propis

EEEE

El dirigent nord-americà abandona-
rà aquest mes la Casa Blanca amb 
bons números econòmics. La prime-
ra potència mundial ha tancat el 
2016 amb la creació de 2,16 milions 
de llocs de treball (156.000 d’ells al 
mes de desembre) i una taxa d’atur 
del 4,7%. 3Pàg. 20

Barack
Obama

President 
dels EUAEEEE

La protagonista de Victoria ha sigut 
nominada per votació popular per 
als premis Bafta en la categoria de 
Rising Star, un guardó amb el qual 
l’Acadèmia Britànica de Cine reco-
neix el treball de les estrelles emer-
gents. 3Pàg. 34

Laia
Costa

Actriu

EEEE

Amb Media vida, en què narra el re-
trobament de cinc dones a les quals 
va marcar un fet terrible, ha gua-
nyat el premi Nadal, el més longeu 
en llengua castellana. Xavier The-
ros ha obtingut el Pla amb un thri-
ller històric. 3Pàg. 35

Care
Santos

Escriptora

EEEE

Després de 17 anys a la cúpula del 
club de Badalona, el dirigent i exju-
gador segueix al peu del canó i ha 
acceptat continuar fins al març a 
l’espera de trobar viabilitat econò-
mica per a la Penya i garantir el seu 
futur. 3Pàg. 4 de ‘Més Esport’

Jordi
Villacampa

President
del JoventutEEEE
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Mares de lloguer i drets laborals

L
a decisió de la Generalitat de faci-
litar permisos de maternitat i pa-
ternitat als treballadors de l’Ad-
ministració autonòmica que va-
gin a buscar a altres països fills 

mitjançant la gestació subrogada és una 
mesura probablement lògica i raonable, pe-
rò només afecta un aspecte menor i col-
lateral d’un assumpte extraordinàriament 
complex i polèmic. El Govern, de fet, es limi-
ta a aplicar a Catalunya el que es desprèn de 
diverses sentències del Tribunal Suprem 

que reconeixen aquest permís laboral a pa-
relles demandants, encara que té el valor 
polític de ser la primera comunitat que 
anuncia que el reconeix explícitament per 
als seus treballadors públics. El debat de 
fons sobre els anomenats ventres de lloguer, 
no obstant, continua, igual que la indefini-
ció legal que hi ha a Espanya sobre aquesta 
tècnica de reproducció en què una dona ac-
cepta que es transfereixi al seu úter l’em-
brió prèviament engendrat mitjançant fe-
cundació in vitro per una altra persona o pa-

rella, donant lloc així a un embaràs per 
encàrrec. Els dubtes ètics que planteja 
aquesta tècnica no són fàcils de resoldre, i 
els seus detractors argumenten que es faci-
lita un ús instrumental de dones en situació 
de necessitat econòmica que accepten ges-
tar per diners un nadó que no serà mai fill 
seu. Però no en tots els casos hi ha una tran-
sacció econòmica. Tard o d’hora, tots els pa-
ïsos hauran de fixar criteris jurídics a partir 
d’una realitat: el que la ciència permet és 
millor no ignorar-ho sinó regular-ho.

¿O
n són els controls i 
els contrapesos, els 
checks and balances, 
que George Washing-
ton, James Madison, 

Alexander Hamilton o Benjamin Franklin, 
entre altres, van introduir en l’arquitectura 
constitucional dels EUA per evitar que un 
dels tres poders s’erigís en omnipotent? En 
menys de dues setmanes des que va arribar 
a la Casa Blanca, Donald Trump s’ha erigit 
en l’única font de poder amb les seves ordres 
executives i les seves amenaces a les xarxes 
socials. L’última demostració del seu parti-
cular aquí mano jo ha sigut l’acomiadament 
de Sally Yates, la fiscal general interina, que 
havia qüestionat la legalitat del tancament 
de les fronteres a refugiats i a ciutadans de 
diversos països de majoria musulmana. 
L’acomiadament anava acompanyat d’uns 
judicis de valor negatius sobre la fiscal. Yates 
s’havia enfrontat al dilema de ser fidel a la 
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Trump i la fidelitat a la llei
llei o ser-ho a la Casa Blanca i en aquesta dis-
juntiva va optar per la fidelitat a la llei. 
Aquesta postura està en sintonia amb les 
manifestacions i protestes multitudinàries 
que es produeixen en diversos punts del pa-
ís (i també a l’estranger), en especial als aero-
ports, contra una prohibició que és cruel, ar-
bitrària, xenòfoba, basada en prejudicis, 
contrària a la identitat d’un país d’immigra-
ció amb la qual s’ha fet gran i ric, i incompa-
tible amb el més elemental sentit d’humani-
tat. A la crisi que Trump ha generat amb els 

seus decrets i idees en el Departament d’Es-
tat i en el cos diplomàtic se suma ara la divi-
sió que la seva política migratòria ha produ-
ït en el de Justícia.
 Un precedent del que ha passat amb la fis-
cal Yates va tenir lloc el 1973 quan Richard 
Nixon, en ple escàndol Watergate, va acomia-
dar el fiscal general i el seu segon perquè 
s’havien negat a fer fora el jutge especial en-
carregat de l’acusació en aquell cas. L’any se-
güent, davant del segur impeachment, aquell 
president va dimitir. Des d’aleshores fins ara 
hi ha hagut un canvi radical en la percepció 
de l’ètica en la política. Nixon va tirar la to-
vallola perquè no era socialment acceptable 
que tot un president dels EUA hagués men-
tit. Trump no ha fet res més que mentir des 
que es va llançar a l’arena política, i ha sigut 
la mentida i la manipulació el que l’ha por-
tat a la Casa Blanca sense que importés als 
més de 60 milions de nord-americans que li 
van donar el seu vot.

El president acomiada 
la fiscal general que li havia 
plantat cara per la seva política 
discriminatòria sobre emigració
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Només dues hores després que ex-
pressés els seus dubtes sobre la le-
galitat del veto immigratori de 
Trump i donés instruccions per no 
desenvolupar-lo, va rebre una ordre 
amb la seva destitució fulminant 
per «traïció» a la justícia i per ser 
«feble a les fronteres». 3Pàg. 12

Sally
Yates

Exfiscal general 
dels EUA

Noms propis

EEEE

Encara que ha condemnat la xeno-
fòbia en general, l’exalcalde de 
Badalona ha acusat la regidora 
Fàtima Taleb de voler treure «rèdit 
polític» dels atacs racistes de què ha 
sigut objecte per la seva condició de 
dona musumana. A més, l’ha titllat 
d’«incompetent».  3Pàg. 22

Xavier
García Albiol

Coordinador del 
PP de CatalunyaEEEE

La companyia automobilística ha 
presentat en societat la nova versió 
del model de cotxe Ibiza, el veterà i 
emblemàtic model que, amb un dis-
seny molt renovat, servirà per apun-
talar l’estratègia comercial de l’em-
presa. 3Pàg. 30

Luca
De Meo

President 
de SeatEEEE

Actituds coratjoses com la d’aques-
ta jove catalana, nascuda a l’Índia, 
són vitals per lluitar contra el racis-
me. Va denunciar en una carta a 
aquest diari, i ara en una entrevis-
ta, els greus insults d’uns menors 
en un transport públic. 3Pàg. 33

Tehja
Genard

Víctima de 
racismeEEEE

El llegendari intèrpret, que compli-
rà 80 anys al setembre, torna a 
Barcelona amb Muñeca de porcelana, 
una obra del 2015 que David Mamet 
va escriure per a Al Pacino. Cita im-
perdible per als amants del gran te-
atre al Poliorama. 3Pàg. 56

José
Sacristán

Actor
                 EEEE
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Evitar la violència en les protestes

L
a profunda crisi econòmica, polí-
tica i institucional que hem viscut 
des del 2008 s’ha saldat en general 
amb tota mena de protestes que 
no han agafat en pràcticament 

cap cas formes violentes. El to de molts col-
lectius socials i polítics ha arribat a ser agre 
i en alguns casos ha comportat greus des-
qualificacions personals. Però les solucions 
sempre han sigut pacífiques encara que 
s’hagin proposat refundacions, processos 
constituents o ruptures institucionals. Per 

això ha cridat especialment l’atenció el car-
tell que una facció de la CUP, Endavant–
Osan, ha posat en circulació per convocar 
una protesta sobre les retallades sanitàries 
a Sabadell. La imatge d’una dona pegant al 
conseller Antoni Comín pot ser qualificada 
sense exageració com d’incitació a la vio-
lència o, com a mínim, de frivolització de la 
violència. És una imatge inacceptable per 
més que la causa que pretén defensar sigui 
del tot justa i raonable.
 L’expressió pacífica de la protesta soci-

al és un bé a preservar, especialment des 
dels col·lectius que lideren el malestar ciu-
tadà i que intenten canviar la política en 
les formes i en el fons per donar respostes 
als abusos, a la desigualtat i a la injustícia. 
Hi ha una part del pensament radical que 
qualifica de violenta qualsevol actuació 
institucional amb l’única finalitat de jus-
tificar una resposta igualment violenta. 
En aquest tema no es pot cedir ni un mil-
límetre, ja que posa en risc el suport majo-
ritari a la protesta. 

U
n any més, i aquesta continuï-
tat no és un detall menor, 
Barcelona tornarà a ser la gran 
capital mundial de la telefonia 
mòbil i un privilegiat aparador 

dels últims i vertiginosos avenços tecnolò-
gics que revolucionen les nostres relacions 
quotidianes. Arriba el Mobile World Con-
gress (MWC) envoltat de xifres d’impacte: 
2.200 expositors, 160 delegacions oficials i 
una previsió de visitants, arribats de més de 
200 països, que de ben segur superaran els 
101.000 registrats l’any passat. Les previsi-
ons assenyalen que el congrés tindrà un be-
nefici econòmic d’uns 465 milions d’euros 
a Catalunya i que crearà 13.200 llocs de tre-
ball que, malgrat ser temporals, no deixen 
de suposar un respir  en els temps depri-
mits del nostre mercat laboral.
 Però la rellevància de la gran cita tecno-
lògica barcelonina no només es mesura pel 
volum de les seves xifres. Des de la seva arri-
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La nova cita amb el Mobile
bada el 2006, el benefici de l’MWC trans-
cendeix els estrictes límits dels seus qua-
tres dies de portes obertes a les instal·lacions 
de la Fira, perquè la seva ombra s’estén du-
rant tot l’any gràcies a l’activitat induïda 
que acompanya la trobada, liderada pel 
Mobile World Capital. El ventall temàtic de 
les tecnologies que s’exhibeixen és cada 
any més ampli i va més enllà de l’omnipre-
sent telèfon mòbil, encara que aquesta si-
gui la seva força motriu. Els debats i negocis 
que es forgen a l’MWC no solament impli-

quen els grans operadors mundials de la te-
lefonia i d’internet, sinó que ajuden també 
al desenvolupament de moltes petites com-
panyies tecnològiques impulsades per col-
lectius d’emprenedors del camp de la inno-
vació en sectors de l’economia productiva i 
dels serveis socials.
 El Mobile tornarà a posar Barcelona sota 
els focus mundials i la resposta haurà d’es-
tar en consonància. La responsabilitat col-
lectiva haurà d’evitar, per exemple, con-
flictes com el que l’any passat va afectar el 
servei de metro i que va enterbolir la imat-
ge organitzativa dels amfitrions, tot i que 
no de manera suficient per frustrar la fir-
ma d’un pacte de continuïtat fins al 2023. 
Però seria un error caure en l’autocompla-
ença pels èxits aconseguits, tant com res-
tar importància a la cita per més rutinària 
que ens pugui semblar. Grans ciutats del 
món estan expectants per si l’aposta barce-
lonina defalleix. 

El congrés tornarà a posar 
Barcelona al centre mundial 
de la vertiginosa revolució 
tecnològica en marxa
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Hatch, president del comitè de fi-
nances del Senat, ha donat curs a 
l’acceptació de dos integrants del 
Govern de Trump (el del Tresor i el 
de Sanitat) malgrat la negativa dels 
senadors demòcrates a participar 
en la votació, cosa que l’hauria d’ha-
ver invalidat. 3Pàg. 10

Orrin
Hatch

Senador dels 
Estats Units

Noms propis
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Asssetjat per les revelacions sobre 
els diners públics que la seva dona 
va percebre de forma poc justifica-
da, l’aspirant de la dreta a presidir 
França ha reaccionat amb l’estratè-
gia del calamar i parla de «cop d’Es-
tat institucional» per part de l’es-
querra. 3Pàg. 12

François
Fillon

Candidat
a l’ElisiEEEE

La concessió, per part de la Genera-
litat, del premi Blanquerna al tèc-
nic salmantí per la seva «personali-
tat sempre tendent a posiciona-
ments públics favorables al diàleg 
i la concòrdia» és més que justa i 
merescuda. 3Pàg. 19

Vicente
Del Bosque 

Exseleccionador 
espanyol de futbolEEEE

Amb Andrés Bou i Marc Canaleta va 
fundar el 2008 Social Point, una 
companyia especialitzada en jocs 
per a Facebook i mòbils ubicada al 
Poblenou. Nou anys després, la mul-
tinacional Take-Two l’ha comprat 
per 232 milions. 3Pàg. 22

Horacio
Martos

Empresari de 
videojocsEEEE

El prestigiós violagambista i direc-
tor d’orquestra ha sigut condecorat 
amb el Premi Ciutat de Barcelona 
de projecció internacional pels seus 
tres concerts del projecte El Somni 
d’Orfeu. Músiques per la vida i la digni-
tat dels refugiats. 3Pàg. 50

Jordi
Savall

Músic
                         EEEE
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Més sensibilitat davant la pobresa energètica 

E
l conseller delegat de Gas Natu-
ral, Rafael Villaseca, va comparèi-
xer ahir al Parlament pel cas de 
l’àvia de Reus que va morir en un 
incendi provocat per les espelmes 

amb què s’il·luminava després que li talles-
sin el subministrament per falta de paga-
ment. L’opinió pública ha convertit aquest 
cas en l’emblema de la denúncia sobre els 
efectes i la proliferació de casos de l’anome-
nada pobresa energètica, la pèrdua de sub-
ministraments bàsics com a conseqüència 

de l’empobriment de molts usuaris durant 
la crisi econòmica. En aquest tipus de dra-
mes hi conflueixen molts factors, des de la 
lentitud de l’activitat legislativa i reglamen-
tària de l’Administració fins a la falta de re-
flexos d’algunes subministradores.
 És evident que davant el drama de la po-
bresa energètica, la pressió social i mediàti-
ca  ha començat a corregir la falta de diligèn-
cia de les administracions públiques, especi-
alment dels òrgans reguladors, i a accentuar 
la sensibilitat de les mateixes companyies 

del sector, a les quals les dinàmiques d’una 
legislació canviant i la demanda de rendibi-
litat del mercat han portat, de vegades, a no 
captar en la seva justa mesura la magnitud 
del problema. Les solucions, tímides per a al-
guns, s’han fet esperar, però apunten en la 
bona direcció. Si bé la pressió dels consumi-
dors és clau per mantenir la guàrdia alta, la 
responsabilitat de l’Administració és fixar 
regles clares i equitatives. I la de les compa-
nyies, fer més pedagogia sobre les seves actu-
acions.

L
a justícia segueix el seu curs en el 
cas conegut com la «trama del 3%» 
que afecta el finançament de l’an-
tiga CDC, ara rebatejada com a 
PDECat. El mètode de recaptació 

investigat és prou conegut. Es tracta del co-
brament de comissions per adjudicacions 
d’obra pública a través de les fundacions 
vinculades al partit. Uns donatius que no 
eren voluntaris  i que després arribaven a 
les arques del grup polític a través d’una 
facturació falsa o directament del paga-
ment de proveïdors. Tots els tresorers de 
CDC dels últims anys han sigut inculpats 
en casos similars. Ahir va tornar a ser detin-
gut Andreu Viloca, així com l’últim gerent 
de CDC, encarregat de la seva liquidació, 
Francesc Sánchez. Els fets que ara s’investi-
guen no corresponen als temps en què CDC 
estava sota el comandament de la família 
Pujol sinó als anys de govern de l’expresi-
dent Artur Mas i, això és una novetat, als 
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La llosa del 3% cau sobre el PDECat
anys de Xavier Trias com a alcalde de 
Barcelona. La detenció d’Antoni Vives con-
firma algunes de les informacions que s’ha-
vien publicat anteriorment i avalen les de-
núncies que ha presentat l’actual Adminis-
tració municipal contra la seva actuació a 
l’àrea d’Urbanisme de l’ajuntament.
 Tothom té dret a la presumpció d’inno-
cència, també els dirigents de CDC, però és 
evident que la reiteració d’aquest tipus 
d’inculpacions, sempre amb el mateix mè-
tode de pagament de comissions i la seva 

proximitat en el temps –estem parlant de 
l’any 2015, quan els responsables del partit 
ja coneixien perfectament l’existència i la 
gravetat d’aquest tipus de pràctiques–, fa 
molt difícil exculpar els últims dirigents de 
CDC, encapçalats per Mas, de la seva res-
ponsabilitat en l’empara d’aquest tipus 
d’actuacions il·lícites.
 Per tot plegat, les apel·lacions efectuades 
per alguns dels inculpats i per alguns diri-
gents del PDECat per vincular aquesta in-
vestigació amb el procés independentista i 
el judici de dilluns vinent pel 9-N resulten 
fora de lloc. Aquesta causa, recordem, es va 
iniciar per la denúncia d’una regidora 
d’ERC a Torredembarra i s’investiga en un 
jutjat ordinari del Vendrell sota l’empara 
de la fiscalia competent. No hi ha bandera 
que pugui amagar cap comportament pu-
nible. Encara que en aquest, com en altres 
casos, sigui exigible a totes les institucions 
que evitin els espectacles mediàtics. 

La reiteració i proximitat 
en el temps fan difícil evitar 
l’exigència de responsabilitats 
a Artur Mas en aquest cas

Editorials
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Animus iocandi Ferreres

Un decret que no considera delicte 
els casos de corrupció inferiors a 
44.000 euros (amb l’argument que 
les presons estan massificades) ha 
desfermat la indignació dels roma-
nesos, que s’estan manifestant mas-
sivament contra una decisió tan 
obscena. 3Pàg. 20

Sorin 
Grindeanu

Primer ministre
de Romania

Noms propis

EEEE

Cinc anys després, l’entitat finance-
ra ha tornat a superar els mil mili-
ons d’euros de benefici anual, cosa 
que suposa un 28,6% més que el 
2015. El banc mantindrà la seva po-
lítica de distribuir el 50% del bene-
fici via dividend en metàl·lic als ac-
cionistes. 3Pàg. 27

Jordi
Gual

President
de CaixabankEEEE

La presidenta de l’Associació Profes-
sional d’Estètica Oncològica, una 
entitat creada a Itàlia, impulsa una 
formació específica per a professio-
nals de l’estètica amb la qual aten-
dre els pacients que pateixen les te-
ràpies oncològiques. 3Pàg. 39

Carolina A.
Redaelli

Metge
                      EEEE

L’Institut de Cultura de Barcelona 
tindrà un pressupost de 132 mi- 
lions, cosa que suposa un 11% més 
que l’any anterior i el 5% de la par-
tida global de l’ajuntament. Una bo-
na injecció per a la cultura de la ca-
pital catalana. 3Pàg. 40

Jaume
Collboni

Tinent d’alcalde 
de BCNEEEE

L’Òpera de Düsseldorf estrena demà 
Madama Butterfly, firmada pel direc-
tor andorrà amb un gran reparti-
ment. El clàssic de Puccini, traslla-
dat a Nagasaki durant la segona 
guerra mundial, es veurà aquest es-
tiu a Peralada. 3Pàg. 59

Joan Anton
Rechi

Director
d’escenaEEEE
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Europa rebaixa el to davant Trump

E
ntre les iniciatives de Donald 
Trump en les seves dues delirants 
primeres setmanes de presidèn-
cia han figurat en un lloc clara-
ment destacat els seus intents de 

dividir la Unió Europea mitjançant els seus 
elogis del brexit i les seves aspres crítiques a 
Alemanya, per exemple. Davant d’això, la 
UE va optar ahir a la cimera de Malta per re-
forçar la unitat, però a costa de rebaixar sen-
siblement el to de la rèplica als exabruptes 
del nou inquilí de la Casa Blanca. A conside-

rable distància de l’opinió del president de 
la UE, Donald Tusk, que havia considerat la 
nova Administració nord-americana com 
una amenaça al nivell de la Xina, Rússia o 
l’Estat Islàmic, els 28 van convertir aquella 
amenaça en «preocupació» i es van inclinar 
pel pragmatisme de les relacions internaci-
onals davant el proteccionisme i l’aïllacio-
nisme promoguts per Washington. Tot i  ser 
el blanc preferit de Trump, Angela Merkel va 
marcar el camí de la resposta conciliadora, 
en què també s’alineaven des del principi Es-

panya, Itàlia i Polònia, davant la bel-
ligerància més gran de França. La rebaixa 
europea és comprensible davant la necessi-
tat de mantenir la relació transatlàntica, pe-
rò l’apaivagament seria un error. En aquest 
sentit, Europa hauria de seguir la recomana-
ció del president de torn, el primer ministre 
maltès, que va dir que la UE no pot mante-
nir-se en silenci quan es vegin afectats els 
principis europeus. Uns principis que els 28 
també es comprometen a aplicar en la seva 
política migratòria.  

L’objectiu del Dia Mundial con-
tra el Càncer, que es comme-
mora avui a tot el món, és cons-
cienciar la població sobre una 
malaltia la presència de la qual 
en la nostra societat augmenta 
progressivament, al mateix 
temps que serveix com a recor-

datori de la necessitat de prevenir-lo i detec-
tar-lo de manera precoç. El càncer pot con-
templar-se des de dues òptiques contraposa-
des. La primera és pessimista: una de cada 
tres persones el patirà al llarg de la seva vida 
i l’increment que ha experimentat en el 
transcurs dels últims cinc anys és del 8%. La 
percepció que en tenim, doncs, és que es trac-
ta no només d’una de les principals causes de 
mortalitat sinó que plana en el nostre en-
torn com una mena de maledicció.
 El segon enfocament, però, convida a l’op-
timisme. La supervivència del malalt es dona 
en el 60% dels casos. Els últims 40 anys, la xi-

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.  
Els articles exposen postures personals.

Prevenció i ciència contra el càncer
fra de prevalença s’ha multiplicat per dos, i 
en un període futur molt més curt, segons 
els experts, tornarà a duplicar-se. El perquè 
s’ha d’atribuir a dos factors decisius. En pri-
mer lloc, el desenvolupament de la ciència. 
El seu objectiu més immediat és cronificar la 
malaltia, de tal manera que la seqüenciació 
del codi genètic dels tumors permeti perfilar 
una diana sobre la qual actuar farmacològi-
cament de manera concreta i individual. La 
metàstasi (les cèl·lules cancerígenes que s’ex-
pandeixen i reprodueixen la morbositat) és 
responsable del 90% de les morts. Conèixer 

la seva heterogeneïtat i establir un diagnòs-
tic molecular precís amb teràpies específi-
ques i múltiples és la clau d’un futur que ja 
és aquí. El segon factor és el de la consciència, 
cada vegada més assumida, de la necessitat 
d’una vida més responsable, amb hàbits com 
l’exercici o l’alimentació i la supressió de fac-
tors desencadenants com el tabac, l’alcohol 
o la contaminació ambiental. 
 El càncer ens acaba afectant a tots. Mal-
grat l’esforç portat a terme pels professio-
nals, la crisi i les retallades sanitàries han in-
tervingut –i convé que es recalqui– en la ca-
dena que va de l’atenció primària al 
diagnòstic i l’inici del tractament, amb en-
darreriments absolutament inacceptables 
que s’han de corregir amb urgència. És un as-
sumpte indefugible, com ho és –i EL PERIÓ-
DICO hi vol posar èmfasi en un dia com avui– 
el patiment de familiars i amics davant un 
drama que requereix atenció, delicadesa, co-
ratge i serenitat.

L’extensió de la 
malaltia es contraposa
als avanços que augmenten
cada cop més la supervivència

Editorials
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Animus iocandi Ferreres

El sincer i dur testimoni d’aquesta 
dona i el d’altres familiars de per-
sones que han tingut la malaltia re-
flecteixen amb precisió la impor-
tància que té el suport de l’entorn 
més pròxim per afrontar el mal, del 
qual avui es commemora el dia 
mundial. 3Pàg. 2

María
Núñez

Mare d’un fill que 
va tenir càncer

Noms propis

EEEE

El polític del PP es recupera d’un 
càncer hepàtic i espera tornar a l’ac-
tivitat ben aviat. «Quan vius una pa-
tologia d’aquestes característiques 
hi ha un abans i un després en la te-
va vida», i «la consciència que som 
éssers mortals t’ensenya a dimensi-
onar les coses», afirma. 3Pàg. 4

Jorge
Fdez. Díaz

Exministre
de l’InteriorEEEE

És la cofundadora, amb Narcís Cla-
vell i Immaculada Dalmau, d’una bi-
otecnològica catalana que ha mobi-
litzat més de cinc milions en la in-
vestigació d’un compost contra el 
càncer relacionat amb l’exposició a 
l’amiant. 3Pàg. 30

Carme
Plasencia

CEO d’Aromics
                     EEEE

Responsable de l’Institut d’Investi-
gació Oncològica de la Vall d’He-
bron, es coordina amb els grans 
centres especialistes d’Europa i els 
Estats Units. Planteja que aviat al-
guns tumors seran crònics, com el 
VIH, però no mortals. 3Pàg. 38

Joan
Seoane

Investigador 
oncològicEEEE

La jove periodista murciana va de-
cidir presentar l’informatiu de 7 
TV, el mes de desembre passat, amb 
les seqüeles de la quimioteràpia 
que va rebre contra un càncer de 
mama, i va marcar una fita en la te-
levisió espanyola. 3Pàg. 72

Marta
García

Presentadora
de televisióEEEE
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Espanya suspèn en conselleres d’empresa

L
a incorporació de la dona al mer-
cat laboral ha tingut un llarg re-
corregut en les últimes dècades, 
de manera que avui podem cele-
brar que no hi ha pràcticament 

cap activitat en què només hi hagi homes. 
Persisteixen, no obstant, notables situaci-
ons de desigualtat que es tradueixen, a vega-
des, en salaris inferiors per la mateixa feina 
que un empleat masculí, i discriminacions 
més o menys subtils quan l’assalariada que-
da embarassada. I on el canvi encara es nota 

molt poc és en els llocs de responsabilitat de 
les grans empreses. A Espanya, tan sols el 
20% de places dels consells d’administració 
de les firmes de l’Ibex 35 les ocupen dones, 
lluny del 40% que el Parlament Europeu va 
recomanar ja fa tres anys. Si s’amplia el fo-
cus a les mil companyies més grans, el per-
centatge baixa fins a un depriment 8%. El fet 
que, a diferència d’altres països europeus, a 
Espanya les empreses no estiguin obligades 
per llei a un percentatge mínim de conselle-
res prolonga l’endogàmia de gènere dels di-

rectius masculins. D’aquesta manera, les 
professionals necessiten gairebé sempre 
posseir més mèrits que els seus iguals ho-
mes per arribar a la cúspide empresarial. El 
temps corre a favor de la correcció d’aques-
ta anomalia, però s’hauria d’accelerar tant 
per la via de la persuasió com possiblement 
de l’obligació. No només per coherència 
amb el principi universal que homes i dones 
són iguals, sinó perquè on hi ha paritat aco-
tuma a haver-hi un grau d’eficiència més 
elevat. 

A
ra fa un any, i com a conseqüèn-
cia d’un rigorós treball de recer-
ca, aquest diari va començar a 
revelar l’escàndol més gran de 
pederàstia escolar del qual es té 

notícia a Espanya. La iniciativa del pare 
d’un exalumne d’un col·legi dels Germans 
Maristes a Barcelona, que va denunciar els 
abusos de què havia sigut víctima el seu fill 
al centre escolar, va iniciar un seguit de de-
núncies similars. Fins a 43 antics alumnes 
matriculats a les escoles maristes de Sants-
les Corts i de l’Eixample de Barcelona, així 
com el del Champagnat de Badalona, van 
acabar presentant denúncies pels greus 
abusos i agressions sexuals als quals van ser 
sotmesos quan eren petits per part de 12 
professors i un monitor escolar. La majoria 
dels casos han sigut arxivats perquè el de-
licte ha prescrit pel pas del temps.
 Els esgarrifosos testimonis de les vícti-
mes i la facilitat amb què van poder actuar 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

Pederàstia i subvenció pública
els depredadors sexuals van generar la in-
dignació social i van posar en evidència cla-
morosos errors en els protocols de defensa 
del menor, dels quals l’administració edu-
cativa no es va salvar. 
 L’escàndol, no obstant, mai hauria arri-
bat a tenir proporcions semblants si no ha-
gués sigut pel silenci i l’ocultació amb què 
l’orde religiós va gestionar els casos d’abu-
sos que anava coneixent i que només en un 
d’ells va denunciar. Ni més ni menys que 11 
mesos va trigar el màxim responsable mun-

dial dels Germans Maristes a entonar un ge-
nèric, i mai individualitzat, mea culpa i a re-
conèixer equivocacions que mai per cert 
s’han vist reflectides en una estratègia judi-
cial sens dubte entorpidora per aclarir fets 
i responsables.
 Molts són els debats que el cas Maristes ha 
posat sobre la taula, entre ells el de la revi-
sió dels terminis de prescripció del delicte 
d’abús a menors o el de les subvencions pú-
bliques a centres que han traspassat les líni-
es vermelles més elementals de la protecció 
i formació infantil. És lògic que s’actuï amb 
prudència a l’hora de prendre decisions 
tan dràstiques com la retirada d’ajudes pú-
bliques. Però tampoc resulta acceptable 
que quedin sense cap mena de penalització 
els comportaments d’una organització 
educativa que va ocultar durant dècades la 
conducta depravada d’uns delinqüents 
una part dels sous dels quals pagàvem en-
tre tots.

El ‘cas Maristes’ deixa 
oberts debats com el 
del finançament de centres
amb actuacions irregulars

Editorials
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Animus iocandi Ferreres

El magistrat ha suspès temporal-
ment el decret de Donald Trump 
per impedir l’entrada als Estats 
Units als refugiats i als ciutadans 
de set països de majoria musulma-
na. La decisió frena de cop l’arbi-
trari veto immigratori del presi-
dent. 3Pàg. 14

James
Robart

Jutge federal
dels EUA

Noms propis

EEEE

L’exbanquer segueix sumant adep-
tes com el principal rival de Marine 
Le Pen de cara a les eleccions presi-
dencials franceses que se celebra-
ran al maig. Amb un discurs que es-
borra distàncies entre dreta i es-
querra, vol unir tot el país al voltant 
d’un projecte. 3Pàg. 18

Emmanuel
Macron

Exministre d’Eco-
nomia francèsEEEE

El jugador valencià es va alliberar 
ahir contra l’Athletic (3-0) amb el 
seu primer gol a la Lliga amb el Bar-
ça, el segon després del que va fer a 
la Copa. Va aprofitar una excel·lent 
incursió de Neymar amb un encer-
tat remat per firmar l’1-0. 3Pàg. 50

Paco
Alcácer

Davanter del
FC BarcelonaEEEE

Va ser policia 15 anys en un barri 
molt conflictiu de París, font d’ins-
piració de les seves novel·les. Fa cinc 
anys va començar a escriure i ha pre-
sentat a BCNegra la tercera obra, Efec-
to dominó, premi Le Point a la millor 
novel·la negra europea. 3Pàg. 62

Olivier
Norek

Escriptor
             EEEE

El prestigi de l’exjugador del 
Manchester United i el Reial Madrid 
ha quedat molt perjudicat al reve-
lar-se que totes les accions benèfi-
ques, amb Unicef per exemple, les 
feia per satisfer la seva obsessió de 
convertir-se en Sir. 3Pàg. 65

David
Beckham

Exfutbolista
             EEEE
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Els Goya de J. A. Bayona i Raúl Arévalo

L
a 31a edició dels premis Goya, la 
gran gala de la cinematografia es-
panyola, va venir a ser una fotogra-
fia d’un cine que acumula cada dia 
més talent malgrat que no arriba a 

arrencar. Els èxits es concentren en uns 
quants títols que aconsegueixen el lideratge 
a la taquilla en una competència desigual 
amb els productes que arriben de Hollywo-
od. La gala va tenir, en un palmarès sense 
sorpreses, dos guanyadors, un per la quanti-
tat de premis i l’altre per la qualitat dels 

seus. El cas del barceloní J. A. Bayona, criat a 
la Trinitat Vella, és extraordinari. Ha dirigit 
només tres films i amb Un monstre em ve a veu-
re va aconseguir 9 goyas, que se sumen als 12 
que va col·leccionar amb L’orfenat i Lo imposi-
ble. El talentós Bayona ha jugat sempre a la 
lliga dels grans, gaudeix del suport del pú-
blic i de l’admiració del mateix Steven Spiel-
berg. Un monstre em ve a veure sumava fins a fi-
nals de gener 26,5 milions de recaptació i 4,6 
milions d’espectadors.
 A molta distància se situa la considerada 

per l’Acadèmia com a millor pel·lícula, Tarde 
para la ira, del director debutant i també ac-
tor madrileny Raúl Arévalo. La resta del pal-
marès se’l van repartir El hombre de las mil ca-
ras i Julieta. Totes elles creixeran una mica 
per la palanca dels premis, però la indústria 
del cine espanyol necessita un impuls insti-
tucional per promocionar un talent que ja 
gaudeix de reconeixement internacional. El 
sector confia en el nou ministre de Cultura 
a qui va donar una treva dissabte malgrat el 
desaire del president del Govern. 

A
rtur Mas, Joana Ortega i Irene 
Rigau s’asseuen avui al banc dels 
acusats per la seva participació 
en l’organització de la consulta 
del 9-N, el 2014, malgrat haver 

rebut la notificació del Tribunal Constituci-
onal advertint-los de la seva prohibició. Ho 
fan en la seva condició d’expresident i ex-
conselleres de la Generalitat.La fiscalia els 
acusa dels delictes de desobediència, preva-
ricació i usurpació de funcions. Tots ells, 
càrrecs penats amb la inhabilitació. Aquest 
judici no hauria d’haver arribat a celebrar-
se mai. En primer lloc, perquè els acusats sa-
bien perfectament el que estaven fent: vio-
lentar l’Estat de dret per resoldre un as-
sumpte polític. Astúcia en va dir Mas uns 
dies abans de la consulta del 9-N. El tribunal 
determinarà si van fer el primer però és clar 
que no van aconseguir el segon propòsit. El 
conflicte polític segueix aquí i tant la cele-
bració del 9-N com la subsegüent actuació 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.  
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El judici del 9-N i la política catalana
de la majoria independentista al Parlament 
no han aconseguit superar-lo. Com tampoc 
ho ha fet la falta de resposta política des de 
les institucions de l’Estat al que estava te-
nint lloc a Catalunya. De manera que la im-
perativa resposta judicial porta al damunt 
l’estigma d’aparèixer com a actuació dis-
crecional i arbitrària ja que els fiscals inte-
grants del TSJC, per unanimitat, no van 
apreciar delicte.   
 La celebració del judici oral durant aques-
ta setmana i les mobilitzacions al carrer en 

solidaritat amb els encausats arriben en un  
moment de màxima tensió política. Puigde-
mont acaba de posar la directa en la convo-
catòria d’un presumpte referèndum sobre 
la independència avalat únicament per la 
majoria que el recolza. Una nova sortida 
cap enlloc que tornarà a violentar d’una 
manera encara més severa l’ordenament 
jurídic i que tampoc solucionarà el males-
tar a Catalunya sinó tot al contrari. Men-
trestant, el Govern central ja ha advertit 
que utilitzarà tots els mecanismes al seu 
abast, incloent-hi la suspensió de l’autono-
mia, per evitar aquest referèndum.
 No serà fàcil en aquest clima que els ma-
gistrats puguin fer la seva feina amb 
tranquil·litat. La solidaritat amb els encau-
sats ha de tenir el límit del respecte a la in-
dependència de les actuacions judicials. 
Igual com la defensa de l’Estat de dret exi-
geix un respecte pulcre en el fons i en les for-
mes del poder executiu envers la justícia. 

La vista arriba en un moment 
de màxima tensió política que 
no hauria de posar en qüestió 
la independència del tribunal

Editorials
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Animus iocandi Ferreres

La candidata de la ultradreta situa 
el patriotisme com a eix del seu pro-
grama presidencial, de cara a les 
eleccions de l’abril i el maig, amb 
un inquietant missatge carregat de 
populisme antiglobalització. Els 
sondejos li donen un lloc assegurat 
a la segona volta. 3Pàg. 14

Marine
Le Pen

Líder del Front 
Nacional francès

Noms propis

EEEE

És el fundador i director general de 
la cadena Sandwichez, creada el 
2010, que compta amb 12 restau-
rants a la ciutat de Barcelona i una 
facturació de cinc milions. La seva 
filosofia parteix de la idea de conso-
lidar-se com un punt de referència 
al seu veïnat. 3Pàg. 28

Xavier
Sánchez

Empresari
              EEEE

El sincer relat de la lluita contra 
l’anorèxia d’aquesta jove britànica, 
de 21 anys, recull aplaudiments i 
milers de seguidors a les xarxes. És 
el millor mirall, per exemple, per a 
les 30.000 noies que pateixen la ma-
laltia a Catalunya. 3Pàg. 30

Connie
Inglis

Estudiant de 
Belles ArtsEEEE

Com a responsable de drets de la 
ciutadania de l’ajuntament, parti-
ciparà en la reunió de la xarxa Ur-
ban Agenda, que integra les princi-
pals capitals europees, en la qual re-
iterarà que Barcelona s’ofereix per 
acollir refugiats. 3Pàg. 38

Jaume
Asens

Quart tinent 
d’alcalde de BCNEEEE

La intèrpret madrilenya va ser pre-
miada per partida doble, com va 
passar amb Verónica Forqué el 1988 
en la gala dels Goya. Va guanyar el 
guardó per a la millor actriu prota-
gonista, per Julieta, i actriu de repar-
timent, per La propera pell. 3Pàg. 56

Emma
Suárez

Actriu
              EEEE
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Austràlia afronta la pederàstia dels seus religiosos

L
a pederàstia en el si de l’Església ca-
tòlica ha començat a ser quantifi-
cada al llarg dels últims anys des-
prés de llargues dècades d’ominós 
silenci per part de la jerarquia. Un 

dels països que s’està enfrontant a aquest 
passat aberrant d’una part dels seus religio-
sos és Austràlia, on ahir van començar a fer-
se públiques les investigacions d’una comis-
sió que fa cinc anys que està temptejant la 
gravetat del problema. Les dades són esfere-
ïdores: entre el 1950 i el 2010 més d’un miler 

de religiosos van cometre actes de pederàs-
tia, i cap va ser perseguit. I gairebé 4.500 per-
sones han denunciat haver sigut víctimes 
d’abusos entre el 1980 i el 2015. En un país 
de 23 milions d’habitants (la meitat d’Espa-
nya) i tan sols una quarta part d’ells de con-
fessió catòlica, aquestes xifres revelen el 
gran calat d’aquesta gravíssima perversió. 
Austràlia està afrontant el problema amb 
determinació, i l’Estat indemnitzarà les víc-
times amb fins a 107.000 euros. Per la seva 
part, l’Església també està col·laborant en les 

investigacions i set arquebisbes declararan 
davant la comissió. El mea culpa, la humili-
tat, la petició de perdó i el rescabalament 
econòmic i moral a les víctimes és el que li 
correspon fer al catolicisme australià, en 
què un dels seus dirigents ha admès «el fra-
càs massiu per protegir els nens dels abusa-
dors». La inflexibilitat amb la pederàstia és 
un dels eixos del papat de Francesc, que sap 
que la credibilitat de l’Església passa per ex-
humar i purgar pel que no són només pe-
cats, sinó sobretot delictes.

U
n nodrit grup de catalans va vo-
ler acompanyar ahir l’expresi-
dent Mas i les exconselleres Or-
tega i Rigau en la seva declara-
ció davant el Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya, acusats de desobe-
diència per haver organitzat la consulta del 
9 de novembre del 2014 tot i la prohibició 
explícita del Tribunal Constitucional. 
Aquesta manifestació per pressionar un tri-
bunal emparat en l’Estat de dret pretén ser 
l’espoleta d’una mobilització de l’indepen-
dentisme que una part de la majoria parla-
mentària que sustenta el Govern voldria 
que fos permanent fins a la hipotètica cele-
bració d’un referèndum. Malgrat l’entusi-
asme d’ahir, no serà fàcil mantenir el ritme, 
i el volum dels concentrats tampoc altera la 
correlació de forces al Parlament i a les ins-
titucions. No sembla, doncs, que l’estratè-
gia sigui sostenible en el temps.
 Com tampoc sembla que sigui sostenible 
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Una dinàmica insostenible
la retòrica de la desobediència que alimen-
ta aquest tram del desafiament sobiranista 
i que contrasta amb els arguments que va 
utilitzar el mateix Mas en la seva estratègia 
de defensa davant el tribunal. Malgrat l’èpi-
ca de la seva entrada a la sala, Mas va acabar 
reconeixent que el seu «ànim no va ser en 
cap cas desobeir» i es va emparar en la in-
concreció del Constitucional per justificar 
el seu suport al procés participatiu, del 
qual es va declarar únic responsable polí-
tic. La distància, doncs, entre les proclames 

en públic i els comportaments individuals 
dels dirigents independentistes  es va en-
grandir una mica més ahir. I es converteix 
en la clau de lectura del que podem esperar 
durant els pròxims mesos.
 Aquesta dissonància entre el discurs de 
l’independentisme i la praxi dels seus diri-
gents no està aconseguint desil·lusionar 
per ara centenars de milers de catalans. Ai-
xò es deu en bona part al fet que el judici 
que va començar ahir és principalment la 
conseqüència de la falta de resposta políti-
ca al contenciós plantejat. Confiar que el 
temps i la falta de coratge acabaran per dis-
soldre el problema no fa res més que agreu-
jar-lo per ara. Complir i fer complir la llei és 
una actitud necessària però no suficient da-
vant el desafiament de l’independentisme. 
L’alternativa no és cedir a les seves deman-
des sinó atendre aquella part de la societat 
catalana que ni vol la independència ni vol 
quedar-se com està. 

Mas va basar la seva 
estratègia defensiva a negar 
la voluntat de desobeir tot 
i el discurs que fa en públic

Editorials
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Animus iocandi Ferreres

L’aspirant conservador a la presidèn-
cia francesa ha admès que va come-
tre «un error» al contractar la seva 
dona i els seus fills com a assistents 
parlamentaris. Demana perdó, però 
assegura que no pensa deixar la car-
rera a l’Elisi ni tornar els diners co-
brats per la família. 3Pàg. 14

François
Fillon

Candidat dels 
Republicans

Noms propis

EEEE

És l’impulsor d’un manifest que 
han firmat 200 catedràtics i profes-
sors universitaris de Dret Penal en 
defensa de la llibertat d’expressió. 
Critiquen la persecució que s’està 
fent de la sàtira a les xarxes i, en 
concret, de l’autora d’uns acudits 
sobre Carrero Blanco. 3Pàg. 19

Javier
Álvarez

Catedràtic de la 
Carles III de MadridEEEE

Encara que assegura que el Govern 
està mirant fórmules per intervenir 
en el preu de la llum, el ministre avi-
sa que ens haurem d’acostumar a 
pagar cara l’electricitat. De moment, 
avui torna a pujar el cost del me-
gawatt. 3Pàg. 20

Álvaro
Nadal

Ministre
d’EnergiaEEEE

El professional d’EL PERIÓDICO i  
referent del periodisme gràfic es-
portiu va obtenir el premi Panenka 
de Fotògraf de l’Any. Entre els altres 
distingits també hi ha Francisco Ca-
bezas, Miguel Pardeza i Fernando 
Santos. 3Pàg. 43

Jordi
Cotrina

Fotògraf
  EEEE

Per commemorar els 20 anys de la 
seva reconstrucció el 1999 després 
del voraç incendi del 1994, el coli-
seu programarà Turandot. El suport 
empresarial als actes d’aniversari 
tindrà una important bonificació 
fiscal. 3Pàg. 49

Roger
Guasch

Director general
del Liceu EEEE
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Catalunya protegeix les herències digitals

L’
expansió de l’univers digital 
planteja, en paral·lel a una mirí-
ada de facilitats per a la vida 
quotidiana, situacions noves 
des del punt de vista legal i ètic. 

El caràcter imperible del que un ciutadà di-
posita a les xarxes, ja sigui per a ús privat o 
d’accés públic, va suscitar ja fa anys una pre-
gunta inquietant: ¿què passa amb la trajec-
tòria i el patrimoni digital d’una persona 
quan es mor? Si sovint el control d’aquests 
continguts personals ja resulta difícil en vi-

da, el problema s’aguditza després de la 
mort, de vegades amb doloroses conseqüèn-
cies per als familiars, que veuen amb impo-
tència com el llegat d’aquest ésser pròxim és 
atacat, manipulat o fins i tot apropiat. A 
Catalunya ha de contribuir a evitar aquestes 
situacions i a posar ordre en els llegats digi-
tals un avantprojecte de llei aprovat per la 
Generalitat que preveu un registre similar 
al de les últimes voluntats existent per a la 
realitat física. En essència, l’interessat podrà 
designar un hereu digital encara que no ha-

gi fet un testament convencional, la qual co-
sa hauria de facilitar l’ús del registre. Però 
també sobresurt en el text que els pares o els 
responsables de menors o de persones inca-
pacitades per circumstàncies sobrevingu-
des podran obtenir l’esborrat de continguts 
que vagin contra els interessos d’aquells que 
estan en estat d’indefensió. L’aplicació efec-
tiva de la llei –pionera a Espanya– necessita-
rà l’actitud receptiva dels gegants d’inter-
net, però sens dubte suposa un avanç en la 
protecció de drets personals.

L
a falta d’una solució digna i res-
pectuosa, des de l’òptica dels 
drets humans, a la crisi dels refu-
giats és per avergonyir societats i 
governants com els europeus, 

que en comptes d’atendre la urgència de la 
situació adopten la tàctica Pilat de rentar-
se les mans construint murs reals i mentals 
que allunyin aquelles persones la presèn-
cia de les quals ens posa davant del mirall 
de la nostra falsa solidaritat. ACNUR, 
l’agència de les Nacions Unides per als re-
fugiats, torna a posar el dit a la llaga amb 
les últimes xifres registrades, alhora que 
ens recorda la vacuïtat de les explicacions 
donades per construir barreres entre ells i 
nosaltres.
 L’últim informe de l’agència constata 
una cosa que era previsible que passés: el 
tancament de la ruta occidental dels Bal-
cans i l’acord entre la Unió Europea i 
Turquia no ha aturat el flux migratori. 
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Refugiats: ACNUR i el dit a la llaga
Aquell flux busca altres sortides, i de mo-
ment les troba a la ruta de Líbia cap a Itàlia, 
que és altament perillosa. Encara que es 
vulgui fer creure al contrari, Líbia és un Es-
tat fallit, amb diferents governs que amb 
prou feines controlen les seves zones. En 
canvi, en aquesta situació les milícies ar-
mades i les màfies (de vegades són el ma-
teix) campen completament com volen i 
són les que imposen la seva llei. Als refugi-
ats (recordem que fugen de la guerra i la 
persecució a Síria, l’Iraq, l’Afganistan i di-

versos països africans) no els queda cap al-
tra opció que sotmetre’s al dictat d’aquests 
delinqüents, i el preu que n’han de pagar 
és altíssim, en diners i en vides. Una de ca-
da 40 persones que intenten travessar per 
aquesta ruta troba la mort en l’intent. Però 
no són només les màfies les que exerceixen 
violència contra els refugiats en situació 
de necessitat. Com denuncia ACNUR, mol-
tes vegades són les autoritats frontereres 
europees les que conculquen la llei inter-
nacional rebutjant aquestes persones.
 La insensibilitat dels nostres governants 
arriba fins a tancar els ulls a tot el que pas-
sa, per exemple, amb els nens, que, com de-
nuncia Unicef, són víctimes de tota mena 
d’abusos especialment en aquesta ruta lí-
bia. Aquests abusos van des dels sexuals 
fins als de treballs en situació de pràctica 
esclavitud i tota mena d’agressions que di-
fícilment es comuniquen a les autoritats 
quan aquestes ni existeixen.

L’agència de l’ONU 
aporta dades que reforcen 
la gravetat de la tragèdia i 
la vàcua resposta d’Europa 

Editorials
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Animus iocandi Ferreres

Un informe oficial assenyala que 
Israel va descartar la via diplomàti-
ca que hauria evitat l’ofensiva de 
Gaza el 2014. El dirigent israelià va 
ocultar informació als seus minis-
tres i va facilitar una operació mili-
tar que va causar 2.251 morts, 1.462 
d’ells civils segons l’ONU. 3Pàg. 14

Benjamin
Netanyahu

Primer ministre 
d’Israel

Noms propis

EEEE

Aquest especialista en mapes digi-
tals va donar la campanada l’estiu 
passat amb un joc per a mòbils que 
combinava geolocalització, realitat 
augmentada i els exitosos pokémons. 
La seva empresa va guanyar una for-
tuna i ara ja anuncia innovacions 
perquè no decaigui l’èxit. 3Pàg. 24

John
Hanke

Creador de 
Pokémon GoEEEE

El fill gran del clan familiar encap-
çala la llista de tots els seus ger-
mans per als quals el fiscal demana 
16 anys de presó a cada un pel cas 
Nueva Rumasa, considerat una esta-
fa piramidal en la qual van picar 
4.100 inversors. 3Pàg. 27

Zoilo
Ruiz-Mateos

Empresari

EEEE

El grup ultracatòlic que presideix 
ha organitzat un autobús que exhi-
beix sense pudor missatges discri-
minatoris contra els transsexuals. 
Madrid ho ha frenat, mentre s’in-
vestiga si el despropòsit va acompa-
nyat també de delicte.  3Pàg. 33

Ignacio
Arsuaga

President 
d’Hazte OírEEEE

Ben a desgrat seu va acabar sent el 
protagonista de l’esperpèntica es-
cena final de la gala dels Oscars al 
donar el sobre equivocat a Faye Du-
naway i Warren Beatty. L’Acadèmia 
ha demanat perdó i el seu futur la-
boral penja d’un fil. 3Pàg. 56

Brian
Cullinan

Cap de comptables 
de PwCEEEE
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Nou gir en les presidencials franceses

E
s podrà discutir si correspon a 
l’Assemblea Nacional aixecar la 
immunitat al diputat i aspirant 
conservador a les eleccions pre-
sidencials franceses François Fi-

llon, convocat per un jutge per ser imputat 
per l’escàndol dels sous de la seva dona 
com a suposada assistent parlamentària i 
d’altres familiars. El cert és que la carrera 
cap a l’Elisi adquireix ara un nou gir des-
concertant. D’encapçalar els sondejos, Fi-
llon, que es presentava com el paladí de la 

transparència, ha passat a un quart lloc 
després de conèixer-se l’escàndol. El cap de 
cartell dels Republicans ha negat totes les 
acusacions, però les seves explicacions pú-
bliques resulten totalment insatisfactòri-
es. Tot i així, el candidat s’ha mostrat desa-
fiador declarant que l’única sentència que 
accepta és la de les urnes i ha optat per em-
bolicar-se amb la bandera al dir que França 
és més gran que els seus errors. Fillon no és 
l’únic candidat que té comptes pendents 
amb la justícia. La candidata de l’extrema 

dreta, Marine Le Pen, també en té encara 
que es nega a comparèixer davant del jut-
ge. A diferència de Fillon, aquesta actitud 
no li passa factura electoral. Aquesta és 
una campanya molt atípica, però està en  
línia amb el que passa en altres parts del 
món on el que és imprevist es fa reali- 
tat. Ara com ara, els aspirants que aparei-
xen amb més possibilitats són Le Pen, mal-
grat estar imputada, i l’europeista Em-
manuel Macron, un candidat sense un 
partit al darrere. 

U
n missatge en un bus: «Els nens 
tenen penis. Les nenes tenen 
vulva. Que no t’enganyin. Si nei-
xes home, ets home. Si neixes 
dona, ho continuaràs sent». Un 

bisbe, Francisco Cases, el de Canàries, que es 
declara més trist perquè a la gala Drag Que-
en del carnaval de Las Palmas de Gran Cana-
ria hagi guanyat una comparsa amb referèn-
cies a la Verge que per l’accident aeri de Spa-
nair en què van morir 154 persones. Aquests 
casos exemplifiquen com des de diferents 
àmbits (en aquest cas, el grup ultracatòlic 
Hazte Oír i la Conferència Episcopal, respec-
tivament) s’ataquen principis bàsics de la 
convivència com el respecte a l’orientació 
sexual, de vegades a l’empara de la llibertat 
d’expressió.
 De la bel·ligerància verbal d’una part im-
portant de l’Església espanyola contra drets 
i la igualtat (l’avortament, el matrimoni ho-
mosexual, la igualtat de gènere) fa temps 
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Intolerància amb els intolerants
que n’hi ha notícies de sobres. Els mètodes 
de la ultracatòlica Hazte Oír ens remeten al 
més ranci de la societat espanyola, però tot i 
així el seu missatge és igual d’intolerant, 
com demostra l’autobús trànsfob que va re-
córrer Madrid i amb el qual pretenia circu-
lar per Barcelona i l’Hospitalet. 
 S’ha d’aplaudir la petició de la Fiscalia 
Provincial de Madrid al jutge que prohibei-
xi de manera cautelar la circulació i immo-
bilitzi els vehicles utilitzats per Hazte Oír en 
la seva campanya contra la transsexualitat. 

De la mateixa manera, és elogiable la ferme-
sa de les alcaldesses de Madrid, Barcelona i 
l’Hospitalet de Llobregat (Manuela Carme-
na, Ada Colau i Núria Marín) a l’oposar-se a 
la circulació del bus a les seves ciutats. Cor-
respon a la justícia determinar si la campa-
nya constitueix un delicte d’odi, però no 
l’erra la fiscalia quan afirma que el missatge 
crea «un sentiment d’inseguretat o temor 
entre les persones per raó de la seva identitat 
o orientació sexual», amb l’agreujant que 
els destinataris són menors.
 Cal estar alerta davant de qualsevol in-
tent de desfer el camí cap a la igualtat que va 
emprendre fa temps la societat espanyola. 
Campanyes com la d’Hazte Oír i declaraci-
ons com la del bisbe de les Canàries (i d’al-
tres prelats, com el de Còrdova) són intolera-
bles i com a tals han de ser denunciades, a 
l’arena pública i davant la justícia si és ne-
cessari. Cal ser intolerants amb els intole-
rants.

L’autobús d’Hazte Oír 
i les declaracions del bisbe 
de les Canàries són un atac 
als valors d’igualtat 

Editorials
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Animus iocandi Ferreres

Si no hi ha nous contratemps, serà 
el 2018 quan s’estrenarà el pla de 
pagament integrat de tarifes del 
transport públic a través d’una tar-
geta de plàstic intel·ligent i recarre-
gable, que permetrà a l’usuari adap-
tar la seva despesa a les seves neces-
sitats reals de mobilitat. 3Pàg. 2

Josep
Rull

Conseller 
de Territori 

Noms propis

EEEE

La Cambra dels Lords ha clavat un 
sever revés al Govern britànic a 
l’aprovar una esmena en defensa 
dels drets dels ciutadans de la Unió 
Europea residents en aquest país. 
El projecte d’activació del brexit ara 
haurà de tornar a la Cambra dels co-
muns. 3Pàg. 10

Theresa
May

Primera ministra 
del Regne UnitEEEE

El saló 4 YFN, celebrat en paral·lel 
al Mobile World Congress, ha tan-
cat portes amb un espectacular ba-
lanç pel que fa a la participació i, 
sobretot, al nombre de negocis fir-
mats per empreses de joves empre-
nedors. 3Pàg. 23

Aleix
Valls

Conseller delegat 
de la MWCEEEE

No ha sabut gestionar el conflicte 
amb els universitaris, que avui pro-
testaran massivament per un incre-
ment del preu de les matrícules que 
impedeix la igualtat d’oportunitats 
per accedir a l’ensenyament supe-
rior. 3Pàg. 30

Arcadi
Navarro

Secretari 
d’UniversitatsEEEE

Amb Rafael Aranda i Ramon Vilal-
ta, i des de la seva seu a Olot, han 
guanyat el premi Pritzker, el Nobel 
de l’arquitectura, pel seu treball ba-
sat en la bellesa, la prevalença de 
l’artesania i el respecte a l’entorn i 
el paisatge. ¡Chapeau! 3Pàg. 54

Carme
Pigem

Arquitecta

EEEE
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La confirmació de l’hegemonia de l’MWC

E
l nou rècord d’assistents al Mo-
bile World Congress (108.000 
persones) no és, tot i ser impor-
tant, la dada que permet confir-
mar la condició referencial de la 

fira barcelonina. La importància de l’MWC 
es mesura, fonamentalment, per la seva ca-
pacitat per transcendir l’àmbit estricte per 
al qual va ser concebut –la telefonia mòbil– 
i abraçar un cada vegada més ampli espec-
tre de tecnologies. I l’edició que ahir es va 
tancar ha ratificat, de sobres, aquesta apos-

ta estratègica: si la societat és i serà cada ve-
gada més digital, la telefonia mòbil és una 
de les seves moltes expressions, però no 
l’única ni la principal. L’MWC ja no només 
és la fira de les operadores del sector, sinó 
d’un amplíssim ventall de talent i emprene-
doria que actua  com a palanca de moltes al-
tres activitats econòmiques. Per això i pel 
nivell dels nombrosos conferenciants que 
aquests dies han desfilat per Barcelona (i 
l’Hospitalet de Llobregat), es pot afirmar 
sense caure en el  meliquisme que el Mobile 

ja és la principal fira tecnològica del món, al 
davant de les prestigioses CES de Las Vegas i 
IFA de Berlín. Pel que fa a la logística, aquest 
ha sigut el primer any que els assistents a 
l’MWC han pogut comprovar els avantatges 
de la L-9 del metro, transport fonamental 
perquè la fira discorri amb normalitat.Això 
i la bona organització han contribuït que, 
malgrat el rècord de visitants, el Mobile no 
hagi suposat cap problema per a l’activitat 
ciutadana. Llarga vida al Mobile. Almenys, 
fins al 2023. 

A 
tres mesos del final de la tempora-
da, el FC Barcelona ja sap que hau-
rà d’obrir l’estiu que ve un nou ci-
cle esportiu amb un altre inquilí 
a la banqueta. Luis Enrique va 

anunciar, després de la contundent victòria 
davant l’Sporting de Gijón, el que gairebé va 
resultar menys notícia que si hagués afirmat 
el contrari. Després de tres temporades d’èxit 
al club, amb 8 dels 10 títols disputats fins al 
moment, el preparador asturià va certificar 
que no renovarà el seu contracte perquè ne-
cessita «descansar i desconnectar». No es trac-
ta de comparar amb precedents, però els seus 
arguments van recordar els que va donar Pep 
Guardiola l’abril del 2012 quan va abando-
nar el Barça després de «buidar-se» en els seus 
quatre anys a la banqueta. No són els únics ca-
sos que ratifiquen que els entrenadors d’elit 
acusen avui dia el desgast molt abans que en 
altres èpoques.
 El mateix Luis Enrique va revelar que, ja en 
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L’adeu de Luis Enrique
la pretemporada, va comunicar als responsa-
bles esportius del club que no podia assegu-
rar la seva renovació. Ara ho ha anunciat 
quan ell ho ha considerat oportú (va haver de 
modificar la seva idea inicial de fer-ho a París 
a causa de la debacle davant del PSG) i sense 
que el club tingui, almenys oficialment, un 
substitut lligat. Només el rendiment de 
l’equip i els resultats serviran per comprovar 
si Luis Enrique ha anunciat el seu adeu en el 
moment més oportú des d’un punt de vista 
esportiu. El que és innegable és que l’anunci 

de la seva marxa arriba en un  moment en 
què l’equip sobreviu més que juga, s’ha reen-
ganxat a la Lliga després d’encadenar el 
Madrid una sèrie de mals resultats i afronta 
la missió impossible de remuntar davant del 
PSG dimecres que ve.
 Des de fa diverses jornades, l’entrenador 
ha mostrat el seu perfil més adust i altiu. Que 
el desgast del tècnic era evident, i no només 
amb la premsa, ho ha acabat de ratificar la se-
va decisió de tancar la seva etapa a la banque-
ta al cap de tres anys. El balanç és espectacu-
lar, amb aquest 8 de 10 fins avui, però el ren-
diment de l’equip ha anat de més a menys en 
aquest trienni, un fet patent amb tota cruesa 
en l’humiliant 4-0 de París. El seu Barça s’ha 
recolzat en excés en la fiabilitat de Messi i el 
trident, sense altres alternatives de joc. A l’en-
trenador que ocupi el seu lloc li tocarà man-
tenir aquesta impagable virtut i afegir-n’hi 
altres que aportin més estabilitat i fiabilitat 
al joc. S’obre un nou cicle.

Que el desgast del tècnic era 
evident ho ha acabat de ratificar 
la seva decisió de tancar la seva 
etapa de tres anys al Barça

Editorials

DIVENDRES
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Animus iocandi Ferreres

La Comissió Europea manté la seva 
línia dura i insta a tancar els immi-
grants amb ordre d’expulsió per 
evitar que es fuguin. En aquest sen-
tit, el polític grec emplaça a més a 
més els governs a repatriar les per-
sones que no tinguin un estatus de 
refugiat. 3Pàg. 12

Dimitrios
Avramopulos

Comissari europeu 
d’Immigració

Noms propis

EEEE

El dirigent del PP segueix ignorant 
les peticions de dimissió per la se-
va imputació en un cas de corrup-
ció durant la seva etapa d’alcalde 
de Puerto Lumbreras. Ni la retira-
da del suport de Ciutadans, el seu 
soci de govern, l’ha fet canviar de 
posició. 3Pàg. 18

Pedro Antonio
Sánchez

President
de MúrciaEEEE

La cadena de supermercats valenci-
ana ha anunciat que duplicarà les  
inversions els dos pròxims anys per 
consolidar la seva expansió. El líder 
espanyol de la distribució va gua-
nyar 636 milions el 2016, amb una 
facturació de 21.623. 3Pàg. 28

Juan
Roig

President de 
MercadonaEEEE

El fiscal demana per al distribuïdor 
dos anys de presó i un milió de mul-
ta per delicte de falsedat en docu-
ment públic i un altre de frau de 
subvencions. Segons l’acusació, va 
inflar el nombre d’espectadors d’un 
dels seus films. 3Pàg. 57

Enrique
G. Macho

Exdirector de 
l’Academia del CineEEEE

El dirigent ultra polonès, que ja va 
ser suspès el 2015 per fer la saluta-
ció nazi, ha defensat al Parlament 
Europeu que les dones cobrin 
menys perquè «són més febles, més 
petites i menys intel·ligents». Into-
lerable.  3Pàg. 63

Janusz
Korwin-Mikke

Eurodiputat 
d’extrema dretaEEEE
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La pressió sobre els lloguers

U
na de les immobiliàries més ex-
clusives de la City londinenca 
acaba d’anunciar que s’esta-
bleix a Barcelona animada per 
les bones expectatives del sec-

tor de vivendes i oficines a la ciutat, que 
creu que es mantindran durant els pròxims 
15 anys. Sens dubte, la capital catalana pre-
senta un microcosmos immobiliari tan es-
pecial que capta grans gestors mundials 
àvids de millorar els seus comptes, sobretot 
si les aigües dels preus baixen tan abun-

dants com turbulentes. L’arrendament 
d’immobles és ara mateix un dels pols so-
bre els quals es concentren múltiples pres-
sions. L’informe sobre el mercat del lloguer 
a Catalunya, que va presentar ahir la Gene-
ralitat, torna a ser una altra preocupant ra-
diografia de la situació. Òbviament, els pro-
blemes principals d’aquesta bombolla del 
lloguer –encara que les fonts oficials prefe-
reixin el més tècnic «desajust entre oferta i 
demanda»– es donen a la ciutat de Barcelona. 
Després d’augmentar el 9% el 2016, el llo-

guer mitjà ha arribat als 801 euros,  una 
quantitat desproporcionada per al salari 
corrent dels barcelonins. El panorama s’en-
fosquirà més al complir-se ara els tres anys 
de la llei d’arrendaments urbans que obli-
ga a renovar-los. La rotació de contractes 
anirà a l’alça amb l’argument d’aquesta re-
cuperació macroeconòmica que no acaba 
d’arribar a les famílies. Regular el sector del 
lloguer seguirà sent una assignatura pen-
dent i cada vegada amb menys temps per 
ser aprovada.

E
l 2,2% de la població de Catalunya 
està en llista d’espera per a una 
intervenció quirúrgica a la sani-
tat pública. És un percentatge 
molt elevat, superior al d’un any 

abans. Que 164.828 persones, segons dades 
actualitzades a 31 de desembre del 2016, 
estiguin esperant una trucada per ser ope-
rades és una dada aclaparadora, d’una gra-
vetat que no queda disminuïda pel fet de 
ser un problema que s’ha convertit en crò-
nic. La sanitat pública catalana –i l’espa-
nyola en general– gaudeix encara d’un me-
rescut prestigi, però no aconsegueix supe-
rar el mal endèmic de les llistes d’espera, 
que sumeix molts dels que el pateixen en 
una lògica contrarietat, quan no impacièn-
cia o angoixa.
 La dada positiva de l’estadística que ha 
donat a conèixer la Generalitat és la reduc-
ció de la llista d’espera del grup específic de 
persones que tenen patologies de màxima 
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Creixen les llistes d’espera a la sanitat
importància i gravetat vital, que ha dismi-
nuït el 6,4% i ara està en 32.207 malalts. Pe-
rò 2.714 d’ells ja han sobrepassat el temps 
màxim de 180 dies en què, d’acord amb la 
llei, haurien de ser cridats al quiròfan. I el 
mateix passa amb el termini d’un any per a 
13.367 pacients més amb patologies me-
nors. És a dir, l’Administració està incom-
plint l’obligació que es va imposar d’aten-
dre quirúrgicament en un termini límit, i 
per tant es buida de contingut una mesura 
que en el seu moment va ser presentada 

com a exemple de responsabilitat dels po-
ders públics. Un oblit que no és exclusiu de 
Catalunya sinó que es reprodueix en altres 
comunitats autònomes.
 Amb tot, els hospitals catalans van rea-
litzar 406.214 intervencions quirúrgiques 
el 2016, el 13,6% més que el 2010, l’any amb 
un  pressupost més alt de la Conselleria de 
Salut, que des d’aleshores ha perdut 1.500 
milions d’euros anuals. L’explicació 
d’aquesta aparent paradoxa és tan senzilla 
com feridora: aquesta millora de l’eficièn-
cia és imputable gairebé en exclusiva al so-
breesforç del personal sanitari, que ha do-
nat un exemple de responsabilitat i profes-
sionalitat en els anys més durs de la crisi. Si 
es pretén aprofundir en aquesta via per ma-
quillar la realitat de les llistes d’espera, el 
risc no serà solament la justa indignació 
dels treballadors de la sanitat, sinó la ma-
teixa qualitat assistencial d’un servei pú-
blic que cal defensar sense concessions. 

Hi ha més persones que 
esperen una operació, però 
també hi ha més intervencions 
per l’eficiència del personal

Editorials
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Animus iocandi Ferreres

El dirigent va utilitzar assíduament 
el seu correu electrònic personal 
per tractar assumptes sensibles i de 
seguretat nacional relacionats amb 
el seu càrrec de governador d’Indi-
ana, segons The Indianapolis Star, que 
diu que el compte va patir un atac 
cibernètic el 2016. 3Pàg. 10

Mike
Pence

Vicepresident
dels EUA

Noms propis

EEEE

L’Ajuntament de Barcelona es que-
rellarà contra Carlos Rey, capità au-
ditor del Cos Jurídic de l’Exèrcit i 
redactor de la sentència contra Sal-
vador Puig Antich el 1974, per un 
delicte de lesa humanitat al perme-
tre les greus irregularitats que van 
confluir en el judici. 3Pàg. 20

Jaume
Asens

Tinent d’alcalde 
de BarcelonaEEEE

La Real Academia Española s’ha vist 
obligada a revisar les definicions de 
sexo débil i sexo fuerte. Però en lloc de 
suprimir-les, només hi afegirà que 
la referència a la dona és «en sentit 
despectiu» i la de l’home, «en sentit 
irònic». 3Pàg. 48

Darío
Villanueva

President 
de la RAEEEEE

Ha sigut una pionera en molts àm-
bits esportius tradicionalment ve-
tats a les dones. Ara protagonitza 
una gran i arriscada tasca solidària 
a Uganda on combat amb l’esport 
les misèries de nens i dones amb 
sida. 3Pàg. 8 de ‘Més esport’

Patricia
Campos

Entrenadora 
de futbolEEEE

La natació espanyola ha decidit 
apostar per aquest tècnic que grà-
cies a la seva fèrria disciplina de tre-
ball ha permès que el talent de la 
badalonina Mireia Belmonte arri-
bés al pòdium de les piscines mun-
dials. 3Pàg. 10 de ‘Més esport’

Fred
Vergnoux

Entrenador 
de natacióEEEE

©2021 El Periódico de Catalunya, S.L. Tots els drets reservats
PDF generat el 03/12/2021 12:33:00 per al subscriptor amb correu revistes.hemeroteca@uab.cat
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping



L’humor centenari del ‘TBO’

E
ntre els molts èxits del TBO hi ha el 
de la lexicalització del seu nom 
per convertir-se en un genèric. Un 
tebeo és, segons la definició del 
diccionari, «una publicació infan-

til o juvenil l’assumpte de la qual es desenvo-
lupa en sèries de dibuixos». El TBO, doncs, del 
qual ara celebrem el centenari, representa 
la mateixa essència del que coneixem com a 
historietes o bandes dibuixades, un emble-
ma que ha sigut, en aquests cent anys, mirall 
de la vida quotidiana i, al mateix temps, un 

punt de referència per a la creació d’un ima-
ginari col·lectiu. Per parlar d’una idea im-
possible, fem servir l’expressió «sembla un 
invent del TBO» i per definir un ambient mul-
titudinari i caòtic tenim en ment la família 
Ulises. 
 Nascut a Barcelona el 1917, ha transitat 
per diverses èpoques. Va seguir publicant-se 
durant la guerra civil a la zona republicana 
i va viure un període d’edició irregular en la 
postguerra a causa de les restriccions de pa-
per i de les traves burocràtiques. Després, es 

va erigir en el setmanari de còmics més co-
negut i llegit del país, amb la contribució de 
dibuixants com Benejam, Coll, Muntañola o 
Sabatés, que van crear personatges inoblida-
bles com Ulises, estendard de la classe mitja-
na, Eustaquio Morcillón, el professor Franz 
de Copenhaguen o Josechu El Vasco. L’humor 
blanc del TBO, entre costumista i estrambò-
tic, va marcar moltes generacions i va cata-
pultar una escola de dibuixants genials. 
Cent anys després del seu naixement, la seva 
empremta continua vigent.

J
a no es tracta d’una qüestió de fu-
tur ni d’una pel·lícula de ciència-
ficció en què els vehicles es mouen 
per sobre de les calçades i amb uns 
sistemes de conducció intel·ligent. 

El Mobile World Congress que s’acaba de ce-
lebrar va presentar, en aquest sentit, el cot-
xe connectat com una realitat que ja truca a 
la porta. Més ben dit, ja l’ha obert. Perquè el 
2017 està prevista la venda de gairebé 50 mi-
lions de vehicles intel·ligents a tot el món, 
que comptaran amb sistemes que convertei-
xen aquests vehicles en una prolongació de 
l’smartphone del seu propietari. Per la quan-
titat de dades generades facilitaran una 
gran informació sobre els hàbits de conduc-
ció. Aquest és un primer pas. El futur imme-
diat ens apunta que d’aquí tres anys es pro-
duiran els primers vehicles elèctrics de gam-
ma mitjana no contaminants amb una 
autonomia superior als 500 quilòmetres. I a 
partir del 2025 està prevista l’aparició de ve-
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El cotxe del futur ja és aquí
hicles de conducció autònoma. És a dir, en 
què el conductor serà un passatger més sen-
se participació activa en el maneig de la mà-
quina.
 Com passa habitualment amb l’aplicació 
de les noves tecnologies, l’avanç obre un de-
bat legal sobre l’ús d’aquesta quantitat de 
dades, sobre el big data al voltant de la mobi-
litat. És evident que, igual que passa amb les 
operadores de telefonia o les aplicacions, la 
norma de protecció de dades ha de marcar 
una frontera ineludible.

 Un altre vessant del progrés és la possibi-
litat de vigilar les maniobres dels vehicles, a 
partir dels dispositius de connectivitat. Les 
multes per satèl·lit en serien, per exemple, 
una conseqüència. No és la intenció, per ara, 
de la Direcció General de Trànsit i aquesta 
plausible idea de les autoritats espanyoles 
està en consonància amb la d’altres països 
de la UE. Els esforços hauran de concentrar-
se en el fet que la tecnologia serveixi per re-
forçar la seguretat davant de qualsevol inci-
dència. Perquè el 2016 a les carreteres espa-
nyoles hi va haver 1.160 víctimes mortals. 
Les previsions més optimistes apunten que 
el vehicle autònom, en les seves diferents 
graduacions, ajudarà que un dia es reduei-
xin a zero. Avui, el que sí que sabem és que 
som davant d’una nova era amb una mobili-
tat i uns desplaçaments a les grans ciutats i 
carreteres que haurien de canviar sota els 
criteris de reduir la sinistralitat, no conta-
minar i potenciar un ús col·lectiu més gran.

Els vehicles intel·ligents 
han de servir sobretot com a 
instrument per reforçar la 
seguretat a les carreteres

Editorials
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Animus iocandi Ferreres

L’exgovernador de Califòrnia s’ha 
cansat d’aguantar Donald Trump, 
que va ser el seu predecessor en el 
programa televisiu The celebrity ap-
prentice, i ha decidit trencar els vin-
cles que l’uneixen al president dels 
EUA renunciant a presentar-lo la 
temporada que ve. 3Pàg. 14

Arnold
Schwarzenegger

Actor
          

Noms propis

EEEE

El conseller delegat d’Ad-Pure, una 
companyia catalana de publicitat 
on line intel·ligent, va ser un dels ex-
ponents de les petites empreses que 
van participar en el Mobile World 
Congress, on troben una gran opor-
tunitat de negoci amb clients po-
tencials. 3Pàg. 30

Marc
Lladó

Emprenedor
                EEEE

El magnat de l’oci i de la nit de Ba-
lears ha entrat a la presó acusat de 
16 delictes, encara en fase d’inves-
tigació, entre els quals dos assassi-
nats. El jutge va dictar l’ordre per-
què no amenacés els testimonis ni 
alterés les proves. 3Pàg. 37

Bartolomé
Cursach

Empresari
                EEEE

La il·lustre saltadora càntabra, cam-
piona olímpica a Rio, va sumar a l’Eu-
ropeu de pista coberta de Belgrad la 
15a medalla del seu historial en la 
prova d’altura, una col·lecta que va 
iniciar el 2005. Va ser segona darre-
re de la lituana Palsyte. 3Pàg. 56

Ruth
Beitia

Atleta
                 EEEE

L’excomponent del grup Auryn es 
va proclamar guanyador del con-
curs Tu cara me suena. La cinquena 
edició del popular concurs de famo-
sos va trencar la tradició de triomfs 
femenins. Rosa López i Lorena Gó-
mez el van secundar. 3Pàg. 73

Blas
Cantó

Cantant
            EEEE
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Els dèficits recurrents a la FP

L’
encara tímida recuperació eco-
nòmica ha reobert una antiga 
reivindicació de la indústria so-
bre la falta de tècnics amb la 
formació professional adequa-

da. Les exportacions i, en una proporció 
menor, la demanda interior han impulsat 
la creació d’ocupació en sectors, com el de 
l’automòbil, en què patronal i sindicats 
han arribat a acords estratègics. Però, com 
passava en els temps de la bombolla immo-
biliària, les empreses es troben amb joves 

sobreformats o que no han sigut correcta-
ment orientats per rebre la formació que el 
mercat demana i que casi amb la seva realit-
zació personal. Les retallades en educació 
no s’han fet amb un pla pensat per canviar 
el model productiu. En alguns casos s’han 
limitat a expulsar de la universitat els estu-
diants amb menys recursos econòmics com 
denunciava aquesta setmana la vaga a les 
facultats que va comptar amb el suport fins 
i tot dels rectors, cosa que passa en compta-
des ocasions.

 En aquest panorama només destaca l’ex-
periment de l’anomenada Formació Profes-
sional Dual que integra en un únic progra-
ma acadèmic les ensenyances teòriques 
amb les pràctiques a les empreses. Una pro-
posta d’èxit però insuficient per abordar el 
conjunt del problema. És urgent prestigiar 
la Formació Professional que ha de deixar 
de ser el magatzem dels estudiants vícti-
mes del fracàs escolar. El seu lloc és un altre 
i l’han de tenir, però tots els estudiants han 
de rebre orientació. És ineludible. 

R
esulta impactant llegir el diàleg 
que avui publica EL PERIÓDICO 
entre un gihadista vinculat als 
atemptats de París del novem-
bre del 2015 i una noia musul-

mana resident a Catalunya. «T’arriben ar-
mes i et fiques on hi ha reunions i comences 
a matar a sac, tot el que et trobes de cara. 
Déu grandiós. I comences. Mata tot el que 
puguis matar», li va escriure en un moment 
de la seva relació cibernètica el gihadista a 
la noia. Impressiona més si es té en compte 
la data, juny del 2015, ja que tan sols uns 
mesos després el comando terrorista que va 
matar 137 persones a París va fer exacta-
ment això: disparar i matar tot el que es van 
trobar al davant, per exemple a la sala Bata-
clan.
 Les converses formen part d’una investi-
gació dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia 
Civil que va contribuir a la detenció del gi-
hadista Abdul-Jalil Ait al-Kaid, un marro-
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La influència de l’Estat Islàmic
quí que residia a Alacant i que el 2014 va vi-
atjar a Síria per enrolar-se a l’Estat Islàmic. 
Són un document de primera mà per en-
tendre el sistema de captació i adoctrina-
ment de potencials terroristes, un procés 
en què es barregen les converses puerils, les 
referències religioses, les promeses de ben-
estar econòmic, les mentides i l’estranya in-
fluència que produeix en alguns musul-
mans europeus l’Estat Islàmic. El cas 
d’aquesta noia que vivia a Catalunya no és 
únic: no resulta infreqüent la història de 

dones molt joves que abandonen la seva vi-
da a Occident per casar-se amb combatents 
de l’Estat Islàmic i traslladar-se a viure amb 
ells a ciutats sota control del califat com 
 Raqqa.
 Aquest trànsit entre Occident i Síria 
constitueix, sens dubte, un repte per a les 
forces de seguretat europees. És vital loca-
litzar els riscos i actuar abans que puguin 
cometre un atemptat. De la mateixa mane-
ra, també és crucial entendre els motius 
pels quals la influència de l’Estat Islàmic 
pot resultar tan atractiva per a segons quins 
ciutadans europeus i, d’aquesta manera, 
intentar debilitar, desacreditar i erradicar 
la seva capacitat de persuasió. Perquè la se-
guretat total no existeix, no poden contro-
lar-se totes les converses que es donen a les 
xarxes socials i els serveis de missatgeria, 
però sí que es pot treballar perquè els mis-
satges d’odi dels gihadistes no trobin ter-
reny fèrtil on florir.

Resulta impactant llegir  
el procés d’adoctrinament  
d’una noia a Catalunya que 
avui publica EL PERIÓDICO

Editorials
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Animus iocandi Ferreres

El dirigent republicà busca per 
qualsevol via seguir a la carrera pre-
sidencial, malgrat l’escàndol de cor-
rupció en què està implicat per do-
nar feina de forma fictícia a la seva 
dona. Aïllat pel seu partit, va rebre 
un bany de masses en una manifes-
tació a París. 3Pàg. 12

François
Fillon

Polític francès
         

Noms propis

EEEE

Està al capdavant d’aquesta empre-
sa tecnològica, amb mil clients, que 
recopila i analitza les dades que es 
registren en explotacions agrícoles 
professionals. Mitjançant una apli-
cació mòbil permet conèixer en tot 
moment quin és l’estat dels cultius 
d’un agricultor. 3Pàg. 26

Emilia
Vila

Directora general 
d’AgroptimaEEEE

El docent de la Politècnica de Valèn-
cia és el responsable del grup de tre-
ball que desenvolupa a la capital va-
lenciana l’Hyperloop, l’ambiciós 
projecte de l’empresari sud-africà 
Elon Musk considerat el tren del 
 futur. 3Pàg. 28

Vicente
Dolz

Professor 
universitariEEEE

Especialista en proves combinades, 
l’esportista murcià va sumar l’últi-
ma i quarta medalla de l’atletisme 
espanyol a l’Europeu indoor. Es va 
unir a l’or de Mechaal (3.000 m), el 
bronze de De Arriba (800 m) i la pla-
ta de Beitia (altura). 3Pàg. 46

Jorge
Ureña

Atleta
                  EEEE

Exballarí i coreògraf barceloní, 
s’ha convertit ara en un insòlit me-
cenes del musical Invisible, que 
acull l’Eixample Teatre. Perquè no 
va dubtar a invertir una herència 
rebuda en la producció d’un musi-
cal de creació. 3Pàg. 51

Toni
Luque

Productor teatral
            EEEE
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Podem i la llibertat d’informació

L
a nota feta pública per l’Associa-
ció de la Premsa de Madrid (APM) 
conté expressions tan greus so-
bre el comportament dels diri-
gents de Podem amb els periodis-

tes que no deixa cap dubte sobre la veraci-
tat dels fets denunciats. L’APM parla de 
«campanya sistematitzada d’assetja-
ment», d’actituds d’«acovardiment», 
d’«intimidació» i de «xantatge» si no «escri-
uen al dictat», i acusa Podem de «coartar el 
lliure exercici del periodisme» i d’atacar 

les llibertats d’expressió i d’informació. 
L’associació professional dels periodistes 
madrilenys reacciona d’aquesta forma da-
vant una denúncia amb aportació de pro-
ves documentals d’un nombrós grup de 
periodistes. 
 El cert és que les lamentables actituds 
d’alguns dirigents de Podem són creïbles. 
N’hi ha prou d’escoltar el que diuen en pú-
blic. L’última prova, la intervenció de Pablo 
Iglesias a Salvados, on va parlar que certs 
mitjans traspassen límits i «línies verme-

lles» i va assenyalar programes concrets.  
 Com acostuma a ser habitual, Podem va 
reaccionar desviant l’atenció, aquesta ve-
gada sobre les condicions laborals dels pe-
riodistes, una precarietat certa en alguns 
casos però que no té res a veure amb l’as-
sumpte. Pot ser que alguns mitjans siguin 
hipercrítics amb Podem, però cap partit 
pot fixar els límits de la llibertat d’expres-
sió quan l’afecta directament, i menys aco-
vardir els periodistes que cobreixen l’acti-
vitat política. 

E
l full de ruta per combatre la pol-
lució causada pel trànsit a Bar-
celona i la seva àrea metropolita-
na va fer ahir un pas endavant fo-
namental. Representants de la 

Generalitat (tres consellers), ajuntament 
de la ciutat, Diputació, Àrea Metropolitana 
i càrrecs municipals de 40 localitats de l’en-
torn barceloní s’han compromès a reduir 
el 30% les emissions vinculades als cotxes 
abans de 15 anys i el 10% en els pròxims 
cinc. El calendari pactat és prou detallat 
per no dubtar que aquesta vegada l’estratè-
gia va de debò: els vehicles més contami-
nants tindran prohibida la circulació per 
Barcelona i la seva asfixiada àrea d’influèn-
cia de dilluns a divendres a partir del gener 
del 2019, independentment de la qualitat 
de l’aire, i aquesta restricció s’aplicarà a 
partir d’aquest mateix any en episodis 
greus de contaminació. Una agenda sens 
dubte contundent que respon fidelment a 
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Pla de xoc contra els mals fums
les conclusions de l’últim baròmetre mu-
nicipal, en el qual la mala qualitat de l’aire 
escala posicions i ja s’inclou entre les grans 
preocupacions ciutadanes. No hem d’obli-
dar que la mortalitat derivada dels gasos 
de l’automòbil ja supera la causada pels 
mateixos sinistres circulatoris. 
 El pacte polític aconseguit davant d’una 
situació que amenaça la salut de la pobla-
ció, i que ja ha sigut denunciada per la ma-
teixa Comissió Europea, resultava neces-
sari. La contaminació no hi entén de fron-

teres geogràfiques ni administratives, i 
d’aquí la importància de l’acord pactat, 
del qual es poden beneficiar fins a 4,3 mili-
ons de persones de quatre comarques cata-
lanes.
 Però el pla de xoc contra l’ús del vehicle 
privat exigeix òbviament alternatives que 
concedeixin confiança i facilitin la mobili-
tat urbana i la seva sostenibilitat. Sens dub-
te, el reforçament del sistema del transport 
públic, especialment en hores punta, resul-
ta aquí una aposta fonamental que reque-
reix un calendari d’execucions tan estricte 
o més que l’adoptat per vetar els cotxes més 
contaminants. Són dos platets de la matei-
xa i complexa balança. El fre de la contami-
nació ja no és només una prioritat per a la 
nostra salut –que ho és–, sinó que també ha 
de ser l’inici d’un profund canvi cultural en 
una societat que ha entronitzat el cotxe i 
que viu atrapada sota l’amenaça mortal 
dels seus mals fums. 

Les dràstiques mesures per 
frenar la pol·lució dels cotxes 
exigeixen la mateixa aposta 
decidida pel transport públic

Editorials

DIMARTS
6 7 DE MARÇ DEL 2017

Animus iocandi Ferreres

El responsable de l’oficina federal va 
actuar amb el rigor esperat de la se-
va responsabilitat a l’intentar, sense 
èxit, que el Departament de Justícia 
desmentís les acusacions de Trump, 
sense donar evidències, sobre que 
Obama el va espiar abans de la cam-
panya electoral passada. 3Pàg. 10

James
Comey

Director 
de l’FBI

Noms propis

EEEE

Després de declarar davant el Tribu-
nal Superior de Justícia per suposa-
da corrupció urbanística, el dirigent 
del PP va insistir a no dimitir tot i 
perdre el suport de C’s. Va atribuir 
a un error administratiu la seva acu-
sació pel cas Auditori quan era alcal-
de de Puerto Lumbreras. 3Pàg. 19

Pedro Antonio
Sánchez

President
de MúrciaEEEE

La multinacional contractarà 500 
persones en tres anys per al seu nou 
centre de suport a les pimes del sud 
d’Europa. El director general a Es-
panya i Itàlia valora les condicions 
de Barcelona com a seu ideal per a 
aquesta inversió. 3Pàg. 24

François
Nuyts

Alt executiu
d’AmazonEEEE

El debut del guionista torinès en la 
direcció va traspassar fronteres. Sum-
mer camp, una sèrie b de terror que 
aquí va passar desapercebuda, va ser 
un dels films espanyols més vistos a 
l’estranger el 2016, amb Mèxic i 
Malàisia al capdavant. 3Pàg. 48

Alberto
Marini

Cineasta
               EEEE

La tenacitat d’aquesta dona france-
sa de 21 anys és exemplar. Aparei-
xerà a  France 2 i BFMTV per presen-
tar el temps després de superar els 
200.000 likes amb una campanya a 
Facebook per visibilitzar les perso-
nes amb discapacitat. 3Pàg. 51

Mélanie
Ségard

Jove amb 
síndrome de DownEEEE
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La violència en el futbol base i aficionat

L’
entrevista amb Raúl Sánchez, 
un exjugador de 38 anys que va 
quedar tetraplègic en fa tres per 
una agressió en un partit de fut-
bol de veterans que publica avui 

EL PERIÓDICO, hauria de ser present a tots 
els camps de Catalunya. Perquè el seu cas, 
molt extrem sens dubte, és revelador de fins 
on pot arribar la violència que es pot gene-
rar en l’esport. Els episodis recents d’agressi-
ons en el futbol formatiu, com el de Mallorca 
que va provocar un enorme enrenou, ens 

descobreixen que queda molta feina per fer. 
És cert que les xarxes socials, per sort, exer-
ceixen avui la funció d’un aparador públic 
que no existia fa uns anys. I també que no es 
tracta, ni de bon tros, d’una cosa generalit-
zada. Cada cap de setmana es disputen uns 
5.000 partits a Catalunya i la Federació Cata-
lana de Futbol xifra unes 60 incidències 
greus per any. Eliminar-les totes sembla utò-
pic, però sí que s’ha d’intentar i posar-hi el 
màxim esforç sobretot en les categories de 
formació. En aquestes categories la compe-

titivitat, el marcador, no són prioritaris. I sí 
que ho és, al marge d’aprendre a jugar a fut-
bol, fomentar els valors de l’esport com a ele-
ment socialitzador.
 És clar que es tracta d’una qüestió d’edu-
cació i convivència. El camp de futbol no és 
el lloc perquè alguns pares es desfoguin amb 
el rival o amb un jove àrbitre que si alguna 
cosa mereix és aplaudiments per la seva vo-
cació. La campanya de conscienciació s’ha 
d’enfocar a progenitors ofuscats per l’im-
possible que el seu fill arribi a ser Messi.

A
mb molt de retard –a causa de la 
llarga interinitat política que es 
va arrossegar durant gairebé tot 
el 2016– respecte del que esta-
bleixen els usos parlamentaris, i 

quan ja ha passat una quarta part de l’any, el 
Govern va presentar ahir el projecte de Pres-
supostos Generals de l’Estat per al 2017. 
Aquest desfasament inclou algunes de les 
claus dels comptes públics que anuncia 
l’Executiu, perquè el trimestre transcorre-
gut li ha permès consolidar les dades positi-
ves que treuen el cap en l’economia espa-
nyola, que atorguen a Mariano Rajoy més 
credibilitat davant Brussel·les respecte a 
l’objectiu nuclear de la Unió Europea des 
que es va iniciar la crisi, fa gairebé una dèca-
da: la reducció del dèficit públic. No era una 
missió impossible arribar al 4,3% després 
que Europa elevés fins al 4,6% el límit que 
inicialment havia fixat en el 2,8%.
 El Govern no falta a la veritat quan diu 
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Pressupostos sense retallades ni expansió 
que als Pressupostos no es preveuen noves 
retallades, però es mantenen importants 
ajustos per complir l’objectiu de dèficit, que 
aquest any és del 3,1%. Poden ser conside-
rats uns comptes del final del llarg cicle ne-
gatiu que ha assolat Espanya i els espanyols, 
però no els comptes de la recuperació, per-
què no contenen cap política expansiva, ha-
bitual –aquí i en altres països d’Europa– en 
les èpoques anteriors a la deïficació de l’aus-
teritat.
 Amb tot, és digne de menció que el Go-

vern prevegi una oferta d’ocupació pública 
de 67.000 places per a aquest any i de 250.000 
més de conversió d’interins a fixos en tres 
anys. També és positiu que el repartiment 
del dèficit no castigui les autonomies tant 
com en anys precedents.  Per contra, els Pres-
supostos no inclouen mesures d’abast amb 
vista a vigoritzar la Seguretat Social i assegu-
rar el sistema públic de pensions. Pel que fa 
a la rebaixa de l’IVA cultural, és més simbò-
lica que no pas efectiva, perquè no inclou el 
sector més dinàmic, el del cine, que seguirà 
pagant el 21% davant del 10% dels toros, per 
exemple. Potser una mostra més que el pro-
jecte de llei ja prefigura els pactes polítics 
necessaris per a la seva aprovació al Congrés 
dels Diputats; a més a més de Ciutadans, és 
molt probable que el PNB hi doni el seu su-
port a canvi de contrapartides. L’estratègia 
del peix al cove, abans característica del naci-
onalisme català, l’encarna avui el basc. Els 
temps han canviat.

Els comptes de l’Estat per al 
2017, a pactar amb C’s i el PNB, 
preveuen més ocupació pública 
i un alleujament del dèficit

Editorials

DISSABTE
8 1 D’ABRIL DEL 2017

Animus iocandi Ferreres

Culpa de la tempesta política que 
viu el seu país la dreta llatinoame-
ricana, a la qual acusa de conspirar 
contra el règim de Caracas, i afirma 
que són els partits de l’oposició els 
que actuen amb mètodes colpistes. 
La tensió acosta Veneçuela a l’abis-
me polític. 3Pàg. 16

Delcy
Rodríguez

Mtra. veneçolana 
d’Exteriors

Noms propis

EEEE

La seva llarga i brillant trajectòria 
en la il·lustració ha sigut distingida 
amb el Gran Premi del Saló del Cò-
mic. Les expressives il·lustracions 
amb què va recrear La Odissea són 
una referència obligada en el món 
de la historieta. 3Pàg. 48

Josep Maria 
Martín Saurí

Dibuixant

EEEE

S’estrena en el càrrec amb l’exposi-
ció Tesoros de la Hispanic Society of 
America, un conjunt de més de 200 
obres procedents de la institució 
amb seu a Nova York que constitu-
eix la col·lecció més important exis-
tent d’art hispà. 3Pàg. 54

Miguel
Falomir

Director del 
Museu del PradoEEEE

Ha complert el repte d’arribar en 
bicicleta a Roma després de recór-
rer 1.300 quilòmetres per recaptar 
fons a favor de la investigació de la 
malaltia rara de la síndrome de 
Rett. L’esforçat viatge donarà peu a 
un documental. 3Pàg. 65

Dani
Rovira

Actor

EEEE

La pròxima integració de les seves 
dues companyies permetrà gestio-
nar des de Barcelona serveis de tra-
ducció de videojocs per als mercats 
d’Espanya i Mèxic. 3Pàg. 30

I. L-Aranguren

EmpresàriesEEEE
Esther Jansen
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La degradació política de Veneçuela

L
a negativa del govern de Nicolás 
Maduro a admetre que hi ha una 
oposició al chavisme i que aques-
ta va resultar vencedora en les 
eleccions legislatives del 2015 

està portant el país a un desordre institu-
cional majúscul que se suma a la greu cri-
si social i econòmica en què està sumit un 
país, que per una altra part és enorme-
ment ric en matèries primeres. Si l’anul-
lació dijous passat de les competències de 
l’Assemblea Nacional (Parlament), elegi-

da democràticament, i el seu traspàs al 
Tribunal Suprem de Justícia, controlat 
pel chavisme, permetia parlar de cop d’Es-
tat, la marxa enrere feta aquest dissabte 
per aquell mateix tribunal anul·lant aque-
lla ordre dictatorial posa de manifest la 
naturalesa d’una classe dirigent inepta i 
deslegitimada.
 Que una alta institució de l’Estat com és 
el Tribunal Suprem es presti a dir avui una 
cosa i demà la contrària indica el grau de 
degradació política a què ha arribat aquell 

país en què els líders opositors estan a la 
presó i els ciutadans es troben amb les pres-
tatgeries dels supermercats buides mentre 
la inflació suma tres dígits. Tots els esforços 
externs per desbloquejar la crisi mitjan-
çant una negociació entre Govern i oposi-
ció estan fracassant, des dels empresos pel 
Vaticà fins a la mediació portada a terme 
per José Luis Rodríguez Zapatero. L’immo-
bilisme del règim sembla abocar el país cap 
a la pitjor no-sortida que és la de l’enfronta-
ment violent.

L
a indústria està sent un dels pun-
tals de la recuperació econòmica, 
a Espanya i molt especialment a 
Catalunya. És una de les millors 
notícies d’aquesta incipient sorti-

da de la crisi en què encara té molt pes el re-
brotament del mercat immobiliari i de la 
construcció. La bona salut de la indústria 
no es recolza en els esforços de les adminis-
tracions. De fet, el Govern central ha estat 
pràcticament paralitzat durant tot l’any 
2016. I el català està immers en altres prio-
ritats, de manera que el tantes vegades pro-
mès pacte industrial segueix sense concre-
tar-se encara que pogués fer-ho en les pròxi-
mes setmanes.
 ¿Quines són llavors les raons d’aquesta 
bona salut industrial? No es pot parlar de 
causes homogènies en tots els sectors. És 
cert que en alguns casos les inversions in-
dustrials arriben de la mà de la devaluació 
dels salaris impulsada per les successives 
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La bona salut de la indústria
reformes laborals. Però és igualment cert 
que en altres sectors, com és el cas de l’au-
tomòbil, la capacitat dels sindicats i de la 
patronal d’arribar a acords i de concertar 
les condicions de treball han permès rete-
nir i captar inversions que asseguren altes 
taxes d’ocupació a mitjà termini. De ma-
nera que no tan sols la mà dura serveix per 
poder fer competitiva la indústria en 
aquest país, els acords i la flexibilitat sen-
se vulnerar drets fonamentals donen fins 
i tot més bons resultats. Encara que sigui 

igualment cert que els plans PIVE de su-
port a la renovació de la flota també hagin 
ajudat a greixar la maquinària de la in-
dústria automobilística.
 Un últim element ha consolidat també 
aquest renéixer industrial. És la capacitat, 
en l’era de la globalització i de la digitalit-
zació, de les petites i mitjanes empreses de 
sumar-se al carro de l’exportació i crear 
llocs de treball. Aquest element és especial-
ment important en el cas dels sectors emer-
gents relacionats amb la biotecnologia, el 
comerç digital i les indústries creatives. La 
robustesa industrial avui dia ha de ser la su-
ma de les grans empreses tradicionals i 
aquestes empreses emergents que tenen 
més capacitat de crear ocupació encara que 
no sigui intensiva. Aprenguem, doncs, de 
les lliçons del que funciona i esperem que 
les administracions es posin en marxa per 
consolidar i ampliar aquest renaixement 
en els pròxims anys.

L’automòbil és un exemple 
de com la concertació és més 
efectiva que la mà dura per 
crear i consolidar ocupació

Editorials

DIUMENGE
8 2 D’ABRIL DEL 2017

Animus iocandi Ferreres

Un mort per un tret d’una bala de 
goma de la policia, a la seu del Par-
tit Liberal, va ser el resultat tràgic 
en la repressió per la protesta con-
tra l’esmena constitucional que 
obre la via a la reelecció del diri-
gent. Els manifestants van assaltar 
el Congrés. 3Pàg. 15

Horacio
Cartes

President
del Paraguai

Noms propis

EEEE

Director del Project Zero de l’Esco-
la d’Educació del prestigiós centre 
universitari, del seu grup va sor-
tir a mitjans dels 80 la teoria de 
les intel·ligències múltiples sobre 
la qual se sustenta, en bona mesu-
ra, el moviment de renovació pe-
dagògica. 3Pàg. 36

Daniel
Wilson

Universitat
de HarvardEEEE

El biòleg pilotarà la refundació de 
la instal·lació, que disposarà de 15 
milions de pressupost els dos prò-
xims anys, el doble que en la legis-
latura anterior. El seu pla es basa en 
els animals en perill i amb plans de 
conservació. 3Pàg. 45

Antoni
Alarcón

Nou director del 
zoo de BarcelonaEEEE

El campioníssim de l’equip Repsol 
Honda va sumar a Niça el 21è títol 
mundial de la seva impressionant 
carrera. Va ser l’11è que aconsegueix 
sota sostre, i va ratificar el seu domi-
ni incontestable en l’especialitat al 
guanyar totes les proves. 3Pàg. 60

Toni
Bou

Pilot de trial
              EEEE

El realitzador madrileny està con-
siderat el gran pioner del cine inde-
pendent espanyol. Instal·lat a París, 
des dels últims anys de la dictadu-
ra, estrena una personal recreació 
de la Bella durmiente, el cèlebre con-
te de fades. 3Pàg. 66

Adolfo
Arrieta

Director de cine
           EEEE
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El Saló del Còmic revalida el seu èxit

R
epetir la xifra d’assistents de 
l’anterior edició (118.000 perso-
nes) cal qualificar-ho com la re-
vàlida d’un èxit, el de la 35a edi-
ció del Saló del Còmic, que es va 

clausurar ahir a Barcelona. Com va apuntar 
el director del certamen, Carles Santamaría, 
el llast d’un plujós dissabte va impedir amb 
tota seguretat superar aquest nombre de vi-
sitants. Per això el saló «més ambiciós» per la 
seva oferta no va estar acompanyat d’aquest 
rècord pel qual sempre sospiren els organit-

zadors d’esdeveniments culturals. Però és 
inqüestionable que el còmic creix i viu al 
marge de les dificultats de la indústria edito-
rial per la irrupció de les noves tecnologies. 
L’explicació arriba per l’interès que suscita 
el mitjà i per l’augment de nous lectors. Se-
gons un informe de la Federació de Gremis 
d’Editors d’Espanya, la facturació del 2015 
va pujar a 60,68 milions, el 3,2% més que 
l’any anterior. Conseqüència, per exemple, 
de l’increment en la venda d’exemplars del 
19,1%.

 Dins de la bona salut del sector, Catalunya 
té un lloc molt preferencial, amb l’aclapara-
dora xifra que el 90% del còmic editat a Espa-
nya es fa aquí. Cosa que explica també la pui-
xança de les grans cites. Juntament amb el 
del Còmic, el Saló del Manga no para de créi-
xer any a any. La internacionalització resul-
ta ara un repte que l’Institut Llull vol –i en té 
el deure– pal·liar amb ajudes a la promoció 
a partir del 2018 per fomentar la presència 
d’autors i editors en fires estrangeres. Seria 
un altre salt endavant.

E
l debat sobre com i on s’ha de des-
envolupar l’educació dels nens 
en la seva primera infància, l’eta-
pa que va des del naixement fins 
als 3 anys de vida, ve de lluny i no 

sembla anunciar un final pròxim si ens ate-
nim a la diversitat d’opinions que segueix 
suscitant. ¿Ha de ser l’entorn familiar el 
que s’encarregui de la criança a aquesta 
curta edat o els nens han d’incorporar-se ja 
a les guarderies del sistema educatiu per 
iniciar la seva formació? Per a uns, les famí-
lies són les primeres responsables de cui-
dar i educar els seus fills en la petita infàn-
cia i reclamen que les administracions 
haurien de garantir la permanència de les 
criatures amb els seus familiars més temps 
allargant fins i tot les baixes de maternitat/
paternitat. La massificació de les escoles in-
fantils ajuda els defensors del millor a casa, 
per a qui els parvularis no ofereixen els es-
tímuls emocionals que sí que troben els 
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¿Guarderies o ‘millor a casa’?
menors en l’ambient familiar.
 Davant d’aquesta tendència, que no dei-
xa de guanyar adeptes, es troben les associ-
acions de pares i docents que defensen la 
incorporació al sistema educatiu del nen 
en els seus primers anys d’edat perquè 
aprenguin, de la mà de personal especia-
litzat, les bases que marcaran el seu desen-
volupament educatiu i social posterior. De 
forma repetida els informes PISA d’avalu-
ació dels sistemes educatius van insistint 
en la importància que té l’ensenyament 

infantil en el primer cicle de vida i recor-
den els millors resultats acadèmics que ob-
tenen aquells alumnes que han acudit a 
centres escolars en els seus primers anys 
de vida.
 En el fons del debat potser no es tracta 
tant de diferenciar entre guarderies o cri-
ança a casa –que poden ser perfectament 
compatibles– com de garantir la qualitat 
de la relació que el nen pugui establir amb 
les persones que s’encarreguen de la seva 
cura. Les famílies, sobretot segons sigui la 
seva capacitat econòmica, podran seguir 
elegint entre les dues opcions, però l’Admi-
nistració educativa està obligada que la se-
va oferta en aquest cicle formatiu sigui 
completa i de qualitat per assegurar drets i 
igualtat d’oportunitats. I per a això és im-
prescindible incloure l’educació infantil 
en el sistema públic, dotar-la dels pressu-
postos necessaris i, sobretot, no desviar-los 
després cap a l’ensenyament privat.

L’Administració educativa 
ha de garantir la igualtat 
d’oportunitats en el cicle inicial 
de la formació dels nens
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Com a titular del jutjat d’instrucció 
número 1 de l’Audiència Nacional 
ha tutelat una investigació de la Po-
licia Nacional que ha acabat al Con-
sell de Seguretat de l’ONU sobre trà-
fic d’armes, amb l’enviament de 
40.000 kalàixnikov i blindats a 
Sudan del Sud. 3Pàg. 12

Santiago
Pedraz

Jutge
           

Noms propis

EEEE

L’alt càrrec, que va dimitir al febrer 
als 24 dies de prendre possessió per 
mentir al vicepresident Pence sobre 
els seus contactes amb l’ambaixa-
dor rus a Washington, tampoc va 
informar la Casa Blanca dels seus 
ingressos de tres companyies rela-
cionades amb Rússia. 3Pàg. 15

Michael
Flynn

Exassessor
de TrumpEEEE

El tècnic ha aconseguit amb l’equip 
infantil femení de l’AEM de Lleida 
la fita de proclamar-se campió, del 
seu grup de Segona Divisió, contra 
equips masculins. L’aposta per la 
tècnica i la tàctica ha sigut clau en 
l’èxit. 3Pàg. 48

Dani
Rodrigo

Entrenador de 
futbol baseEEEE

El veterà jugador suís no va donar 
cap opció a Rafa Nadal en la final de 
Miami al guanyar-lo en dos sets  
(6-3 i 6-4) en poc més d’hora i mitja 
de joc. Als seus 36 anys, és el millor 
tennista de la temporada al sumar 
el seu tercer títol. 3Pàg. 49

Roger
Federer

Tennista
                EEEE

El popular showman és l’encarregat 
d’obrir avui a la sala Barts el mun-
tatge White rabbit red rabbit, de l’ira-
nià Nassim Soleimanpour, en què 
els seus vuit protagonistes, en vuit 
setmanes, desconeixeran el text que 
els tocarà interpretar. 3Pàg. 59

Àngel
Llàcer

Actor i 
presentadorEEEE

©2021 El Periódico de Catalunya, S.L. Tots els drets reservats
PDF generat el 03/12/2021 12:50:20 per al subscriptor amb correu revistes.hemeroteca@uab.cat
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping



Un nou pas en la igualtat de drets  

E
l novembre del 2015, el Parla-
ment de Catalunya va convali-
dar per unanimitat el decret llei 
del Govern aprovat el mes ante-
rior pel qual s’establia un regis-

tre únic de parelles estables que havia d’«es- 
tendre la igualtat de drets civils a les pare-
lles de fet», com va dir al seu dia el conseller 
de Justícia. Amb un retard de gairebé un 
any i mig, motivat en part pels vaivens po-
lítics, arriba finalment l’anunci de la po-
sada en marxa del registre. Atenent a les 

sentències del Tribunal Constitucional, 
que havia reclamat «un mitjà útil i sufici-
ent, un instrument legal específic» per 
acreditar l’existència de les unions, el re-
gistre únic neix amb una característica 
destacada. El seu camp d’acció és tot 
Catalunya. D’aquesta manera se supera la 
tasca supletòria que fins ara es portava a 
terme tan sols en 30 municipis, s’assegura 
així un servei universal i s’evita la possibi-
litat de frau al tractar-se d’una base de da-
des centralitzada. 

 Pel que fa al que ja es formulava en la no-
va redacció del Llibre Segon del Codi Civil 
de Catalunya, en què les parelles estables es 
tracten de manera anàloga al matrimoni, 
el nou registre facilitarà els tràmits de drets 
successoris, la reagrupació familiar i, de 
forma notable, l’accés a la pensió de viu-
detat. Es tracta tan sols d’accedir al formu-
lari i acreditar un dels tres supòsits: la con-
vivència durant més de dos anys seguits, 
l’existència de fills en comú o la formalitza-
ció notarial anterior. 

E
l brexit ha ressuscitat el vell i ana-
crònic conflicte de Gibraltar. Des 
de fa uns dies se senten barbari-
tats a Londres i al Penyal, el mi-
nistre principal del qual, Fabian 

Picardo, amb un llenguatge impropi d’un 
polític, va acusar ahir Espanya de voler 
comportar-se «com un perdonavides», i va 
comparar el president del Consell Euro-
peu, Donald Tusk, amb un «marit banyut» 
que vol emportar-se els nens després de se-
parar-se de la seva dona. A Londres, la pri-
mera ministra, Theresa May, ha tranquil-
litzat Picardo assegurant que el Regne Unit 
segueix compromès en la defensa del Pe-
nyal, un suport que, segons el ministre 
d’Exteriors, Boris Johnson, «és implacable 
com una roca». Però altres polítics, és veri-
tat que en excedència, han sigut més bel-
ligerants, com l’exministre conservador 
Michael Howard, que ha suggerit que May 
seria capaç d’anar a la guerra per defensar 
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Gibraltar no pot estar dins i fora
els gibraltarenys, o el seu col·lega tory Nor-
man Tebbit, que ha amenaçat amb recolzar 
l’independentisme català en represàlia per 
l’actitud espanyola amb Gibraltar.
 Com va dir ahir el ministre d’Exteriors 
espanyol, Alfonso Dastis, «algú està per-
dent els nervis al Regne Unit i no hi ha cap 
raó per fer-ho». Tota aquesta tempesta, molt 
poc diplomàtica, pretén pressionar la UE 
perquè el dia 29 no es ratifiqui el paràgraf 
de les directrius de la negociació sobre el 
brexit en què es concedeix a Espanya dret de 

veto per a l’aplicació a Gibraltar de la nova 
relació entre la UE i Londres. Però l’avantat-
ge que obté Espanya és lògic des del mo-
ment en què el Regne Unit passarà a ser pa-
ís tercer. Els dirigents gibraltarenys al-
leguen que no han de pagar el brexit perquè 
el territori va votar seguir a la UE, però no 
poden pretendre continuar sent colònia 
britànica i quedar-se a la Unió. Si el Regne 
Unit surt, Gibraltar surt amb ell.
 Aquest avantatge que la UE atorga a Es-
panya és el que molesta el Regne Unit i el 
Penyal. El Govern espanyol, no obstant, no 
ha de confiar només en el nou estatus per 
esperar un canvi d’actitud dels gibralta-
renys. Espanya ha d’atraure els habitants 
del Penyal, que viuen de ser britànics i de 
no ser espanyols, amb iniciatives, escasses 
fins ara, que atenuïn recels i afavoreixin la 
cooperació per abordar a llarg termini la 
qüestió de la sobirania i de la integritat ter-
ritorial.

Espanya ha d’atraure  
els habitants del Penyal amb 
iniciatives que atenuïn recels  
i afavoreixin la cooperació
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Un jutge de l’Audiència Nacional 
ha demanat al Tribunal Superior de 
Justícia de Múrcia que s’investigui 
si el dirigent autonòmic va cometre 
frau, suborn i revelació d’informa-
ció reservada a l’intentar netejar la 
seva reputació a internet utilitzant 
fons públics. 3Pàg. 18 

Pedro A.
Sánchez

President
de Múrcia

Noms propis

EEEE

Tot just sis mesos després d’assumir 
el càrrec de conseller delegat del 
Banco Popular, Larena ha tirat la to-
vallola, decisió que s’ha de relacio-
nar amb el desfasament de més de 
630 milions d’euros detectat als 
comptes de l’entitat, que ahir va 
perdre el 10% en la borsa. 3Pàg. 23

Pedro
Larena

Executiu
bancariEEEE

L’oenagé ha entregat 180.000 fir-
mes al Congrés per demanar una 
llei contra l’evasió i elusió fiscal que 
acabi amb els paradisos fiscals, en 
què es calcula que s’escapen impos-
tos per valor de 190.000 milions de 
dòlars a l’any. 3Pàg. 26 

Miguel
Alba

Responsable de 
fiscalitat d’OxfamEEEE

El personatge que ha exercit d’en-
trenador de l’Eldenc ha sigut aco-
miadat per la seva probable impli-
cació en el suborn de jugadors de 
l’equip per manipular resultats i 
trucar apostes. L’escàndol ha sacse-
jat el futbol espanyol. 3Pàg. 40 

Filippo Vito
Di Pierro

Presumpte tècnic 
de futbolEEEE

La Fira del Llibre Infantil de Bolo-
nya, que compta amb la presència 
d’un miler d’editorials de tot el 
món, té aquest any una potent par-
ticipació catalana a través de l’Ins-
titut, que ha posat el focus en els il-
lustradors. 3Pàg. 46

Manuel
Forcano

Dir. de l’Institut 
Ramon Llull EEEE
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Les trampes en el món de l’esport

L’
insòlit 12-0 que el Barça B li va 
endossar dissabte a l’Eldenc, en 
partit de Segona B, ha fet tornar 
a primer terme un tema que ve 
de lluny: els tripijocs en l’es-

port. Fa un segle ja es va produir una trampa 
a les Sèries Mundials de beisbol i la mateixa 
màfia ja va actuar anys després en la boxa o 
les carreres de cavalls. En èpoques més re-
cents, el món del tennis es veu esquitxat 
amb freqüència per aquestes pràctiques in-
desitjables. I els anomenats maletins del fut-

bol de les últimes jornades són també un 
vell ardit per manipular resultats. Per exem-
ple, en l’Espanyol-Osasuna del 2014, que va 
obrir un llarg procés judicial per un possible 
pacte del resultat. La irrupció imparable de 
les apostes per internet ha magnificat el pro-
blema fins a extrems insospitats.
 Avui s’aposta per qualsevol incidència 
d’un partit. La Direcció General d’Ordena-
ció del Joc va estimar que el 2015 es van mou-
re més de 5.000 milions a Espanya en apos-
tes esportives. I és en les categories inferiors 

on les màfies poden actuar perquè hi ha més 
anonimat i per la facilitat amb què poden 
atraure esportistes d’ingressos limitats. Així 
ha passat, pel que sembla, amb l’Eldenc, i 
correspon als organismes i federacions arti-
cular tots els mecanismes de control i recur-
sos, coordinats amb les forces policials, per 
minimitzar al màxim aquestes corrupteles, 
cosa que no sempre s’ha fet. Sobre l’infrac-
tor ha de caure el màxim càstig esportiu i pe-
nal si fos el cas. Estan en joc els valors de l’es-
port.

E
l ministre d’Hisenda va dipositar 
ahir al Congrés els Pressupostos 
per a aquest any 2017. Com ja s’in-
tuïa en la presentació de diven-
dres passat, la tímida recuperació 

de l’economia que es dibuixa en els comptes 
públics es destina fonamentalment a reduir 
el dèficit fins als nivells que exigeix la Unió 
Europea. De manera que en la majoria de les 
partides, si descomptem la inflació, hi ha un 
creixement zero. No serà aquest l’any de la re-
versió de les retallades que han viscut els ser-
veis públics d’aquest país des de l’any 2010. 
En aquest àmbit, la recuperació s’endarreri-
rà fins al 2018. És veritat que tampoc hi ha no-
ves retallades perquè el Govern, malgrat les 
seves promeses electorals, manté la pressió 
fiscal dels anys més durs de la crisi.
 Amb tot, el més preocupant és que els pro-
cediments per assegurar el pagament de les 
pensions deixen aquestes prestacions en un 
estat de summa precarietat. Se segueix re-
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Entre la consolidació i la conjuntura
corrent al fons de reserva i simplement se’l 
dota amb un crèdit extraordinari per no dei-
xar-lo a zero. Es para el cop, però es deixa les 
pensions públiques a l’empara de l’evolució 
de l’economia i del dèficit, i als designis de 
Brussel·les segons com vagin les coses. El pro-
blema de les pensions és estructural, com a 
conseqüència de la corba demogràfica i de la 
devaluació interna dels salaris, i requereix 
per tant solucions estructurals que sobre-
passen el marc dels Pressupostos però que hi 
hauran de tenir finalment reflex.

 No s’escapa tampoc a aquesta dinàmica 
el capítol de la inversió destinada a infraes-
tructures, sotmès en aquest exercici a un 
escrutini especial després de la conferèn-
cia que va pronunciar el president del Go-
vern a Barcelona la setmana passada. El 
conjunt de la inversió pública cau un 
10,4%. Amb tot, i d’acord amb el que va 
anunciar Mariano Rajoy, la caiguda a 
Catalunya és molt menor, de manera que 
augmenta el seu pes respecte al conjunt 
d’Espanya fins al 13,5% del total. Una ten-
dència que encara és més aguda en el cas de 
Rodalies, on la xarxa de Barcelona acapara 
el 72% de la inversió total en aquesta matè-
ria. No passa el mateix en el cas del corre-
dor mediterrani, que un any més es queda 
darrere del corredor atlàntic. Les xifres ab-
solutes no ajuden a visibilitzar-ho, però es 
percep un inici de canvi de tendència en la 
línia del que es va anunciar per als pròxims 
cinc anys. 

La millora dels ingressos 
per la recuperació va gairebé 
íntegrament a alleujar el dèficit 
públic com exigeix Brussel·les
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Obligat a deixar el país als anys 80 
pel seu germà Hàfiz, llavors presi-
dent, Rifaat ha acumulat una fortu-
na a partir dels diners presumpta-
ment sostrets a l’Estat sirià. La jus-
tícia espanyola li ha embargat ara 
patrimoni per valor de 700 milions 
d’euros. 3Pàg. 16

Rifaat
Assad

Exvicepresident 
de Síria

Noms propis
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Els grans elogis del dirigent popu-
lar al fins ara president de Múrcia, 
Pedro Antonio Sánchez, que ha di-
mitit per presumpta corrupció, es-
tan fora de lloc. Exalçar la «genero-
sitat» d’aquest «home bo» no ajuda 
a augmentar la confiança en els po-
lítics. 3Pàg. 24

Fernando
Mtez. Maíllo

Coordinador
del PPEEEE

Després de gairebé nou anys com a 
secretari general de CCOO a Catalu 
nya, Gallego va deixar ahir el càrrec 
amb un discurs en què va reclamar 
la unitat d’acció sindical per recupe-
rar els drets que els treballadors han 
perdut amb la crisi. 3Pàg. 27

Joan Carles
Gallego

Dirigent
sindicalEEEE

Barcelona estrenarà el pròxim curs 
tres centres públics municipals 
que oferiran des de P-3 fins a l’ESO. 
Aplicaran mètodes innovadors per 
acabar amb la segregació escolar i 
l’absentisme i evitar així ser gue-
tos. 3Pàg. 32

Miquel Àngel 
Essomba

Comissionat 
d’Educ. de BCNEEEE

L’autor mexicà ha guanyat el pre-
mi Ribera del Duero de narrativa 
breu, dotat amb 50.000 euros, per 
La vaga ambición, llibre en què par-
la de la naturalesa de l’escriptura 
amb un gran domini, segons el ju-
rat. 3Pàg. 63

Antonio
Ortuño

Escriptor

EEEE
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Els riscos de la vida sedentària

L
a sensació que la pràctica de l’exer-
cici físic ha augmentat al nostre 
país es comprova passejant per 
carrers i parcs. Ho corroboren en-
questes sobre hàbits com la del Mi-

nisteri d’Educació, Cultura i Esport. En la 
del 2015 es detalla que el 50,6% dels cata-
lans fan esport almenys una vegada a la set-
mana; cinc anys abans no arribaven al 40%. 
L’Observatori Català de l’Esport se situa en 
paràmetres similars, amb el 45,6% el 2014. 
Però no n’hi ha prou. I menys si mirem les 

dades alarmants –les enquestes no sempre 
coincideixen– que té la Societat Catalana de 
Medicina Familiar i Comunitària (Camfic), 
al considerar que el 70% de la població cata-
lana és sedentària. Segons els estudis de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, es 
produeixen unes 3.000 morts prematures a 
l’any per casos de sedentarisme extrem, 
com a copartícips en processos cancerígens 
o coronaris.
 La inactivitat i una dieta errònia són el ca-
mí directe al sobrepès i a l’obesitat, origen 

de moltes malalties. El canvi d’hàbits, i no 
només alimentaris, es revela com un objec-
tiu de tota la societat amb l’impuls accelera-
dor de les campanyes públiques. Els matei-
xos estudis de la Camfic destaquen que no-
més el 12% dels metges d’atenció primària 
plantegen la qüestió als seus pacients. Esti-
mular l’exercici físic comença molt aviat, a 
l’escola, i també hauria de ser un objectiu 
prioritari dels programes sanitaris públics. 
Perquè caminar 30 minuts al dia ja és una 
gran medicina.

L
a guerra de Síria havia posat el llis-
tó de les atrocitats bèl·liques molt 
alt. Mai abans centres civils com es-
coles o hospitals havien sigut ob-
jectiu prioritari amb la finalitat 

d’expulsar els seus habitants mitjançant el 
terror d’atacs indiscriminats. Ara la barbà-
rie ha pujat un repugnant grau amb el bom-
bardeig amb armes químiques a la zona re-
bel siriana. Anteriorment el règim de Baixar 
al-Assad ha utilitzat gasos tòxics. En aquest 
atac sobre la població de Jan Sheijun, a la 
província d’Idlib, s’ha usat un agent molt 
mortífer que, en el millor dels casos, deixa 
gravíssimes seqüeles. Les imatges esfereïdo-
res dels afectats demostren l’horripilant 
efecte d’aquestes armes, l’ús de les quals per 
primera vegada en la primera guerra mun-
dial semblava haver trobat allà els seus lí-
mits morals.
 El Govern d’Assad nega haver sigut el cau-
sant de l’atac. Per la seva part, Rússia, el seu 
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La barbàrie de les armes químiques
valedor i gran suport militar i diplomàtic, 
reconeix que l’Exèrcit sirià va bombardejar 
la zona, però culpa els rebels del mal causat. 
Ja en el passat Moscou havia utilitzat el seu 
dret de veto al Consell de Seguretat de l’ONU 
per evitar un càstig al règim de Damasc pel 
seu ús de gasos. Ara, a l’era de la postveritat, 
o sigui, de la mentida, protegeix el seu aliat 
amb un relat a què acollir-se i la seva capaci-
tat de bloqueig a l’ONU. Si Assad en fos el res-
ponsable –i hi ha molts indicis que així ho 
indiquen–, ens podríem preguntar per què 

actua així ara, quan gairebé ha guanyat la 
guerra i la resta del món, incapaç de cons-
truir una alternativa, assumeix aquesta vic-
tòria com un mal menor.
 Per si tot no fos ja una barbaritat en aquest 
conflicte que ha generat cinc milions de re-
fugiats i milers i milers de morts, ara s’hi in-
corpora un actor tan irracional com Donald 
Trump, amic de Vladímir Putin per un cos-
tat i capaç per l’altre d’acusar el seu anteces-
sor, Barack Obama, de ser, per omissió en el 
seu moment, el responsable de l’atac. La se-
va ambaixadora a l’ONU, Nikki Haley, va dei-
xar ahir la porta oberta a una acció unilate-
ral de Washington com a resposta a l’atac 
químic si Rússia segueix bloquejant una res-
posta conjunta de l’ONU. Però no ens podem 
enganyar: la guerra que vol desencadenar 
Trump és contra el sistema de l’ONU, no pels 
drets humans dels sirians. I, mentrestant, la 
bretxa entre Occident i la Rússia de Putin 
s’accentua.

Putin ja ha evitat en altres 
ocasions que es castigui el 
règim d’Assad per atacar la 
població amb gasos verinosos
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En vigílies de la cimera de la Xina i 
els Estats Units, el règim nord-coreà 
no ha volgut passar desapercebut i 
ha llançat un míssil que, encara 
que va recórrer tot just 60 quilòme-
tres abans d’enfonsar-se al mar, su-
posa un capítol més en la seva esca-
lada de provocacions. 3Pàg. 14

Kim

Jong-un
Líder de
Corea del Nord

Noms propis
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La gran patronal ha ofert, en el 
marc de la negociació col·lectiva, 
un increment salarial d’entre l’1% 
i el 2%, més un 0,5% addicional en 
funció de la productivitat i la mar-
xa de les empreses. Una actitud que 
ha de facilitar la consecució d’un 
acord. 3Pàg. 28

Juan
Rosell

President
de la CEOEEEEE

La Generalitat aplicarà el curs vi-
nent a les llars d’infants públiques 
un sistema de tarifació social per 
modular les aportacions de les famí-
lies en funció de la seva renda, fór-
mula que ja apliquen ajuntaments 
com el de Barcelona. 3Pàg. 34

Meritxell
Ruiz

Consellera
d’EnsenyamentEEEE

El futbolista de l’Eldenc i quatre in-
tegrants més del club alacantí han 
sigut imputats per corrupció i per-
tinença a organització criminal pel 
jutge que investiga l’escàndol de la 
manipulació de resultats per adul-
terar apostes. 3Pàg. 57

Maiki
Fernández

Jugador
de futbolEEEE

El prolífic autor publica la seva cin-
quena novel·la, Tierra de campos, pro-
tagonitzada per un músic d’èxit que 
enterra el seu pare al seu poble natal. 
«Demanar el boicot a una pel·lícula 
és feixisme», denuncia en una entre-
vista amb EL PERIÓDICO. 3Pàg. 60

David
Trueba

Escriptor
i cineastaEEEE

©2021 El Periódico de Catalunya, S.L. Tots els drets reservats
PDF generat el 03/12/2021 12:51:41 per al subscriptor amb correu revistes.hemeroteca@uab.cat
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping



L’estació de la Sagrera reprèn la marxa

L
a reunió mantinguda ahir entre 
el ministre de Foment, Íñigo de la 
Serna, i l’alcaldessa de Barcelona, 
Ada Colau, va servir per desblo-
quejar el pla d’obres de l’estació 

d’alta velocitat de la Sagrera. Els treballs es 
troben paralitzats des de fa uns quants 
anys, sumits en un oblit sens dubte injusti-
ficable per la importància que té una ma-
croinfraestructura clau per al mapa de l’al-
ta velocitat i el progrés de la ciutat. El Go-
vern s’ha compromès ara a reprendre les 

obres abans de l’estiu i planteja un calenda-
ri que, fins i tot sense data final determina-
da, ja marca fases d’execució de projectes 
tan fonamentals com el col·lector de Prim i 
la llosa de l’estació a finals d’aquest mateix 
any. 
 Els acords entre De la Serna i Colau han 
de ser benvinguts, tot i que és inevitable 
que sobre ells caigui l’ombra de la desconfi-
ança alimentada per tantes promeses ante-
riors que sempre s’han vist incomplertes. 
Sens dubte que a això també hi han ajudat 

les irregularitats econòmiques que han 
acompanyat el procés, algunes d’elles in-
vestigades per la justícia. Ens tornem a tro-
bar amb un pla de bones intencions que ne-
cessitarà per al seu desenvolupament una 
decidida voluntat política que superi les 
frustracions anteriors. A part de la impor-
tància del projecte per a l’alta velocitat, 
Barcelona no pot mantenir oberta durant 
més temps aquesta ferida en el seu teixit ur-
bà. L’estació de la Sagrera ha de reprendre 
la marxa i sortir de la via morta.

L
a denominada operació Catalunya 
no és un assumpte ni de bon tros 
menor. La implicació de forces de 
seguretat de l’Estat en l’intent de 
desacreditar l’independentisme 

a Catalunya (que és una idea política legíti-
ma mentre es mantingui en la legalitat) 
amb acusacions de corrupció exagerades o 
directament falses és un escàndol que me-
reix una condemna sense pal·liatius i una 
investigació que arribi fins a les últimes 
conseqüències.
 Un dels capítols més greus d’aquest seri-
al sobre les clavegueres de l’Estat en què 
apareixen personatges tan barroers com 
l’excomissari Eugenio Pino és el de les gra-
vacions de converses privades entre els 
aleshores ministre de l’Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, i el director de l’Oficina Anti-
frau, Daniel de Alfonso. El contingut 
d’aquelles gravacions, el seu to i la lleuge-
resa amb què es tracten assumptes tan de-

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

El ‘Fernandezgate’, al Parlament
licats com les retallades sanitàries són in-
dignants i han de ser aclarits. ¿Què sabia de 
l’operació Catalunya Fernández Díaz? ¿Va 
ser la utilització de la policia amb fins polí-
tics una estratègia dissenyada des de l’Exe-
cutiu? Són preguntes  pertinents que no 
van trobar resposta en la compareixença al 
Congrés de Fernández Díaz i De Alfonso. 
Una idea sí que resulta evident: tot i que la 
gravació de converses privades (¡al despatx 
d’un ministre!) i la seva posterior difusió 
no són actes acceptables, tant Fernández 

Díaz com De Alfonso disten molt de ser víc-
times en aquest escàndol. Això sí, i per des-
gràcia, les seves compareixences no van 
servir per aportar llum en aquest cas.
 No hi ajuda que alguns defugin la seva 
responsabilitat com a diputats i convertei-
xin aquestes compareixences –i, en gene-
ral, la feina al Parlament– en un espectacle 
concebut per impactar en mitjans i xarxes 
socials. Ja fa un temps que el Parlament es-
tà deixant de ser el lloc on debatre i con-
frontar idees i propostes per convertir-se 
en un galliner, on es dona un diàleg de 
sords ple de llocs comuns, improperis, fra-
ses pensades per ser trending topic i formes 
que no són agressives sinó simplement gro-
lleres. L’agressivitat oratòria forma part de 
la més sòlida tradició parlamentària; el 
posturisme només serveix per convèncer 
els propis i allunyar els ciutadans de la po-
lítica. Així no s’investiguen les clavegueres 
de l’Estat.

La compareixença de 
Fernández Díaz i De Alfonso 
va generar molt soroll i no va 
aclarir l’operació Catalunya

Editorials

DIVENDRES
6 7 D’ABRIL DEL 2017

Animus iocandi Ferreres

L’especialista en assumptes judici-
als, de dilatada trajectòria professi-
onal, és un dels tres reporters d’EL 
PERIÓDICO que han guanyat el pre-
mi Ortega y Gasset d’investigació 
periodística pels reportatges sobre 
els casos de pederàstia als Maristes 
de les Corts. 3Pàg. 2

Jesús
G. Albalat

Periodista

Noms propis

EEEE

La redactora experta en ensenya-
ment ha participat decisivament en 
les investigacions sobre el cas Maris-
tes. L’entrevista amb el pederasta 
Joaquim Benítez, que va confessar 
greus pertorbacions, va marcar una 
fita en un escàndol que va sacsejar 
la societat catalana. 3Pàg. 2

María Jesús 
Ibáñez

Periodista

EEEE

El reporter de successos ha sigut 
l’altre pilar de l’equip que ha tret a 
la llum els abusos sexuals als quals 
van ser sotmesos menors d’edat. 
L’àmplia informació acumulada 
l’ha portat a escriure un llibre so-
bre el tema. 3Pàg. 2

Guillem
Sànchez

Periodista

EEEE

L’exviceprimer ministre britànic és 
contundent a l’enjudiciar la decisió 
dels seus conciutadans de deixar la 
Unió Europea. «És un dels actes d’au-
tolesió més extraordinaris presos 
per cap país democràtic en l’edat 
moderna», diu. 3Pàg. 15 

Nick
Clegg

Polític
liberaldemòcrataEEEE

El professional ha vist reprovat pel 
Parlament el seu nomenament com 
a director de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals, decidit 
sense consens per la majoria nacio-
nalista del consell de govern de 
l’ens. 3Pàg. 20

Vicent
Sanchis

Periodista

EEEE
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Els nous controls als aeroports

L
a lluita contra el terrorisme exi-
geix de tota la societat, no només 
dels governants i dels agents de 
l’ordre, un esforç considerable, co-
sa que la ciutadania està disposada 

a afrontar per intentar, en la mesura del pos-
sible, evitar greus atemptats. Des de la tragè-
dia de l’11-S a les Torres Bessones s’han ac-
centuat, per exemple, les mesures de con-
trol en els viatges en avió. Però aquesta 
aplicació de normes estrictes s’ha de fer sen-
se que suposi un contratemps més impor-

tant de l’esperat per al viatger. Des del 7 d’a-
bril, la UE ha anat un pas més enllà en el te-
ma després d’aprovar que els ciutadans de 
l’espai Schengen hagin de mostrar el DNI o 
el passaport als agents de fronteres.
 El que s’ha viscut aquest diumenge al Prat 
reflecteix que la implantació d’aquesta nor-
ma no s’ha fet de manera correcta al nostre 
país. Perquè les aglomeracions de passat-
gers i cues interminables a la zona de con-
trol de la Policia Nacional van portar al caos 
i al retard en alguns vols. Per això s’ha de la-

mentar una imprevisió per part de les auto-
ritats aeroportuàries i del Ministeri de l’Inte-
rior. Aquest organisme, per cert, va anunci-
ar el dia de l’aplicació d’aquesta normativa 
contra el gihadisme el reforç de personal als 
punts de més intensitat de pas. No ha donat 
resultat. Ja hi va haver problemes per Setma-
na Santa, agreujats ahir a l’habilitar només 
dues finestretes, com van denunciar a les 
xarxes socials els afectats, en el pont de l’1 de 
maig. La seguretat és important, però viat-
jar en avió no ha de ser un malson.

L
a celebració del Primer de Maig co-
incideix aquest any amb una sèrie 
de notícies que posen en evidència 
els grans reptes del mercat laboral 
en aquest moment. Els últims re-

sultats de l’Enquesta de Població Activa 
(EPA) han tornat a posar en evidència la fra-
gilitat de l’ocupació a Espanya. El creixe-
ment econòmic es trasllada molt lentament 
a la creació de llocs de treball i gairebé im-
perceptiblement a la millora de les condici-
ons laborals, tant en termes d’estabilitat 
com de retribució. Aquesta lamentable situ-
ació del mercat de treball, que a diferència 
dels beneficis empresarials ni tan sols ha tor-
nat als nivells anteriors a la crisi que ja no 
eren bons, condiciona a més a més el creixe-
ment econòmic com ha reconegut fins i tot 
la CEOE mateix en el cas dels salaris i mina 
l’Estat del benestar com adverteixen diver-
sos organismes internacionals.
 En aquest context resulta certament pa-

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

L’ocupació, a la cua de la recuperació
radoxal la passivitat en aquest tema del Go-
vern i l’oposició en la legislatura posada en 
marxa finalment al gener, ja fa cinc mesos. 
L’executiu de Mariano Rajoy ha aconseguit 
en aquest tema mantenir una política conti-
nuista malgrat estar en minoria. I l’oposi-
ció, que tan encoratjada va estar dins i fora 
del Parlament contra l’última reforma labo-
ral que va aconseguir l’única empara de la 
majoria absoluta del PP, ha sigut incapaç 
fins ara de forçar canvis en un assumpte que 
tothom considera crucial per sortir definiti-

vament de la crisi econòmica i social en la 
qual continuem immersos malgrat les bri-
llants xifres macroeconòmiques que exhi-
beix el Govern.
 L’ocupació no pot continuar a Espanya 
com està. No pot continuar baixant la po-
blació activa mentre els ocupats cada vega-
da són més precaris i més mal pagats en re-
lació amb la seva formació. No podem con-
tinuar amb una legislació laboral feta sense 
l’acord dels agents socials perquè condem-
na les relacions laborals a la permanent ju-
dicialització, especialment quan les em-
preses l’apliquen unilateralment desate-
nent els seus propis acords amb els 
treballadors. Espanya no es pot permetre 
aquesta situació del seu mercat laboral per-
què d’aquesta manera ni pot assegurar un 
creixement estable ni un Estat del benestar 
sostenible. Aquest camí porta a mitjà ter-
mini no només a la fallida social sinó tam-
bé a l’econòmica. 

El mercat laboral a 
Espanya no pot continuar 
com està perquè ens porta 
a la fallida social i econòmica

Editorials

DILLUNS
6 1 DE MAIG DEL 2017

Animus iocandi Ferreres

El dirigent serà el candidat del Par-
tit Demòcrata al guanyar les primà-
ries. L’ex primer ministre, que va 
dimitir al desembre després de la 
seva derrota al referèndum consti-
tucional, tornarà a ser el líder de la 
formació de centreesquerra a les 
eleccions del 2018. 3Pàg. 14

Matteo
Renzi

Polític italià
            

Noms propis

EEEE

La croada del mandatari contra els 
mitjans no té fi. No va anar al sopar 
anual de corresponsals a Washing-
ton i en un acte, propi d’una cam-
panya, a Pennsilvània va celebrar 
els 100 dies dient que ha complert 
les promeses i va qualificar la prem-
sa de «vergonya». 3Pàg. 14

Donald
Trump

President dels 
Estats UnitsEEEE

La Federació Catalana de la Disca-
pacitat Intel·lectual (Dincat) exigeix 
una llei amb càstigs clars i severs 
per a la discriminació, que freni els 
abusos de locals i hotels a l’empara 
de l’arbitrària aplicació del dret 
d’admissió. 3Pàg. 24

Rosa M.
Cadenas

Presidenta
de DincatEEEE

La biòloga nord-americana és una 
autèntica maratoniana de l’espai al 
superar els 540 dies acumulats a 
l’Estació Espacial Internacional. 
Cap col·lega del seu país ha arribat 
a aquesta xifra. Quan torni de la 
missió n’haurà fet 666. 3Pàg. 27

Peggy
Whitson

Astronauta
           EEEE

L’esportista de Huelva, campiona 
olímpica a Rio i bicampiona mun-
dial, va afegir un altre èxit al seu bri-
llant palmarès. Va obtenir a Dina-
marca el tercer títol europeu, amb 
els del 2014 i el 2016, al batre en dos 
sets l’escocesa Gilmour. 3Pàg. 44

Carolina
Marín

Jugadora 
de bàdmintonEEEE
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Barcelona treu un altre suspens en contaminació

B
arcelona obté un altre suspens 
en una de les seves assignatures 
pendents: la qualitat de l’aire. 
De nou un informe sobre la con-
taminació a la ciutat dona uns 

resultats preocupants i suma arguments 
per afrontar de manera decidida el que ja 
és considerat pels barcelonins un dels 
greus problemes ciutadans. Ni més ni 
menys que el 95% de la població respira 
una quantitat de partícules contaminants 
que superen els nivells recomanats per 

l’Organització Mundial de la Salut (OMS), 
segons l’estudi de l’Agència de Salut Públi-
ca, que apunta un altre índex amenaçador: 
el perillós diòxid de nitrogen que expulsa 
a l’aire el trànsit rodat afecta el 68% dels 
ciutadans amb valors superiors als que fi-
xen l’OMS i la UE. 
 A aquestes altures no hi ha dubtes cien-
tífics de l’estreta relació entre contamina-
ció ambiental i mortalitat prematura en 
persones amb malalties cardiovasculars, 
respiratòries i càncer de pulmó, a part 

d’agreujar altres malalties no menys per-
judicials, com l’asma, la diabetis o la hiper-
tensió. S’estimen en 3.500 les morts relaci-
onades cada any amb la pol·lució a l’àrea 
metropolitana. Tots són motius més que 
sobrats per posar en marxa les iniciatives 
anticontaminació previstes, entre les quals 
destaca la prohibició gradual de circular 
als vehicles més contaminants, que de for-
ma obligada haurà d’anar acompanyada 
del foment del transport públic. La salut 
col·lectiva no admet més vacil·lacions.

M
ariano Rajoy haurà de declarar 
aviat com a testimoni en el cas 
Gürtel. Mai havia passat res 
semblant, però el president del 
Govern ha intentat minimit-

zar el fet dient que s’inscriu en la normali-
tat. Aquesta afirmació, que la pròpia condi-
ció d’esdeveniment inèdit desmenteix, no 
pot servir per convertir la corrupció en una 
cosa amb la qual els espanyols puguin con-
viure com si no passés res. Perquè la cor-
rupció és una de les plagues que més des-
afecció produeixen i que més distància es-
tableixen entre els governants i els go- 
vernats. Encara que sentim moltes vegades 
allò que «tots són iguals», el cert és que el 
partit en el Govern xipolleja en un fangar 
negat per la corrupció.
 N’hi haurà prou amb una simple i gens 
exhaustiva recopilació per fer-se una idea de 
la gravetat del problema: tres casos, Gürtel, 
Púnica i Lezo, destaquen sobre els altres i afec-

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.  
Els articles exposen postures personals.

La corrupció que no cessa acorrala el PP
ten sobretot Madrid i el País València; hi ha 
tres extresorers del PP implicats; un expresi-
dent i un exvicepresident de la Comunitat 
de Madrid a la presó; tres dels quatre expre-
sidents del PP del País Valencià investigats o 
imputats; dos exconsellers condemnats (un 
a la presó); tres expresidents de diputació 
implicats en diversos casos; una exalcaldes-
sa de València que va morir quan era investi-
gada pel Suprem; un president de Múrcia 
obligat a dimitir; dos exministres de José 
María Aznar (Rodrigo Rato i Jaume Matas) 

condemnats a penes de presó, i dos més de 
Rajoy (Ana Mato i José Manuel Soria) forçats 
a renunciar.
 ¿Com és possible davant d’aquest negre 
panorama seguir defensant que la corrup-
ció que acorrala el PP són casos aïllats o as-
sumptes del passat? Recordem que la decla-
ració de Rajoy en el judici per la primera 
etapa de la Gürtel (1999-2005) es produeix 
perquè en l’època que se substancia l’actu-
al president del Govern i del PP ja era vice-
secretari i després secretari general del par-
tit. Ara sembla que el PP crearà una oficina 
interna composta per militants sense càr-
rec per detectar els casos de corrupció i in-
vestigar les denúncies. És un pas, però que 
no pot deslliurar Rajoy de comparèixer al 
Congrés per donar explicacions del que es-
tà passant. No n’hi ha prou amb dir que al 
PP «qui la fa la paga», perquè, com ja li han 
rectificat encertadament a Rajoy, només la 
paga el que enxampen.

És insostenible que Rajoy 
segueixi refugiat en la tesi 
que els escàndols són casos 
aïllats o assumptes del passat

Editorials

DIMARTS
8 2 DE MAIG DEL 2017

Animus iocandi Ferreres

Encara que la premier l’ha qualificat 
de «xafarderia de Brussel·les», té ver-
semblança la revelació del Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung que el presi-
dent de la Comissió Europea, Jean-
Claude Juncker, considera que May 
«viu en una altra galàxia» per com 
vol negociar el brexit. 3Pàg. 16

Theresa
May

Primera ministra 
britànica

Noms propis

EEEE

Aquesta jove de Califòrnia és la pro-
tagonista de la primera gran victò-
ria judicial contra els abusos sexu-
als ocults als Testimonis de Jehovà, 
que intenten substanciar de portes 
endins els casos de pederàstia. Con-
ti va patir als 9 anys abusos per part 
del marit de la seva mare. 3Pàg. 32 

Candance
Conti

Víctima de
pederàstiaEEEE

Rellogat en una habitació d’un pis 
de Barcelona, aquest jove ha colat 
en una web immobiliària una engi-
nyosa i fundada proclama reivindi-
cativa sobre el cost de la vivenda a 
la ciutat que ha estat visible gaire-
bé 48 hores. 3Pàg. 36

Denís
Nadal

Jove  
conscienciat EEEE

Els mitjans que l’escuderia britàni-
ca de fórmula 1 posa a disposició de 
Fernando Alonso són cada vegada 
menys fiables. L’últim fiasco, al GP 
de Rússia, sembla haver esgotat la 
paciència del pilot, que difícilment 
seguirà. 3Pàg. 49

Zak
Brown

Director executiu 
de McLarenEEEE

«Hollywood crea propaganda de for-
ma voluntària», assegura aquest au-
tor nord-americà-vietnamita. Nguyen 
va guanyar el Pulitzer de l’any passat 
amb El simpatitzant, la primera gran 
novel·la americana sobre el Vietnam 
escrita per un vietnamita. 3Pàg. 52

Viet Thanh 
Nguyen

Escriptor

EEEE
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Un pacte urgent contra el masclisme

L
a mort a ganivetades d’una dona i 
del seu fill de 12 anys a Alcobendas 
a mans de l’home que convivivia 
amb ells fa tota la cara de ser un 
nou cas de violència masclista. Els 

primers mesos de l’any estan resultant ne-
fastos per a la vida i la llibertat de les dones: 
ja són 22 les assassinades, la qual cosa va tei-
xint una estadística mortal socialment insu-
portable. Però el fenomen del masclisme cri-
minal està adquirint nous i més dramàtics 
caires amb el cada vegada més elevat nom-

bre de morts dels fills de la dona que es tro-
ben a l’escenari del crim la vida dels quals és 
arrabassada sense cap consideració junta-
ment amb la de la seva mare. Amb el noi d’Al-
cobendas ja són quatre els menors assassi-
nats aquest any 2017. Aquesta és la xifra que 
es va registrar durant tot el 2014 i el 2015. El 
2016, només hi va haver una mort en aques-
tes circumstàncies. Fins ara, l’usual era que 
l’agressor assassinés la dona i que deixés 
amb vida, encara que traumatitzades per 
sempre, les criatures.

 La lluita contra el terrorisme masclista 
no admet més retòrica. A més de recursos 
econòmics i estratègies en el camp educa-
tiu, policial i judicial, resulten necessàries 
actuacions immediates. En aquest sentit és 
imprescindible l’acceleració del pacte d’Es-
tat contra la violència de gènere que es troba 
en estudi en una subcomissió del Congrés. 
És urgent abreujar tràmits i tirar-lo enda-
vant com més aviat millor per poder lluitar 
amb les millors armes contra una plaga soci-
al que ens ha d’avergonyir tots.

L’
obertura de la Via Laietana va 
ser, fa més d’un segle, una fita 
comparable al que cinquanta 
anys abans, a mitjans del segle 
XIX, va suposar per a Barcelona 

el començament de l’expansió fora de les 
muralles medievals. Des d’aleshores, l’avin-
guda ha actuat de bisectriu oxigenadora de 
la ciutat antiga, i encara avui constitueix un 
eix de primeríssim ordre al voltant del qual 
s’articula l’activitat dels barris de la Barce-
lona central més pròxims al mar. Però és evi-
dent que la Via Laietana s’ha despersonalit-
zat amb el pas dels anys, i si en el seu mo-
ment va ser un paradigma de modernitat, 
des de ja fa temps és un epítom d’obsoles-
cència.
 Els veïns i els comerciants de la zona fa 
molts anys que reclamen un pla integral 
que humanitzi l’avinguda i faci més fàcil i 
agradable viure i comprar en el seu entorn. 
Tants anys que ha tardat l’ajuntament a ela-
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Una reforma limitada de la Via Laietana
borar finalment un projecte que, no obs-
tant, és molt menys ambiciós del previst. El 
més destacat és que se suprimirà la rotonda 
d’una plaça que pràcticament ningú per-
cep com a tal –la d’Antonio Maura, a la in-
tersecció amb les avingudes de la Catedral i 
Cambó– i que hi haurà més passos de via-
nants perquè sigui més còmode travessar el 
carrer. Però no es preveu el que seria un pas 
decisiu per pacificar-la, és a dir, l’ampliació 
de les voreres i la pèrdua de pes del trànsit. 
La casa gran pilotada per Ada Colau ha pre-

ferit no plantejar una reducció dels carrils 
de circulació, una prudència fruit –és de su-
posar– no d’una concessió a l’automòbil 
privat sinó de la constatació que convertir 
la Via Laietana en un embut de trànsit tin-
dria un cost molt més elevat que els benefi-
cis socioambientals de la mesura. En aquest 
moment, però, no hi ha cap alternativa vià-
ria per accedir en cotxe al front marítim 
barceloní en un temps raonable, i la que ha 
de venir haurà d’arribar bàsicament a tra-
vés de la potenciació del transport públic. 
Però ningú s’hauria d’enganyar: no és rea-
lista imaginar-se la conversió de la Via Laie-
tana en un nou i molt més llarg Portal de 
l’Àngel.
 La reforma, que té un modest cost econò-
mic de dos milions d’euros, serà objecte 
d’opinions enfrontades, com passa sempre 
a Barcelona amb tot el que afecta l’espai pú-
blic. Un signe de vitalitat que no ha de de-
caure.

L’ajuntament opta per 
un projecte que no amplia les 
voreres ni suprimeix carrils en 
un eix viari bàsic de Barcelona

Editorials
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En el seu primer viatge a Rússia en 
dos anys, la dirigent va pressionar 
de manera expressa Putin perquè 
intercedeixi amb la seva influència 
i forci el cessament de la flagrant vi-
olació dels drets humans amb la 
persecució i maltractament d’ho-
mosexuals a Txetxènia. 3Pàg. 13

Angela
Merkel

Cancellera
alemanya

Noms propis

EEEE

El cap del Servei d’Hematologia de 
l’ICO Badalona (Germans Trias i Pu-
jol) ha dirigit la investigació, per a 
la Fundació Carreras, d’un nou fàr-
mac contra la leucèmia que millo-
ra els resultats de la quimioteràpia. 
El tractament s’aplicaria a pacients 
adults. 3Pàg. 34

Josep Maria 
Ribera

Metge
             EEEE

Cansat de veure «el que no toca» en 
molts temples, el prelat ha decidit 
prohibir els actes laics a les esglésies 
de la seva diòcesi. Aquesta visió tan 
reduccionista s’allunya de manera 
evident de l’òptica d’una església 
adequada a aquests temps. 3Pàg. 34

Xavier
Novell

Bisbe 
de SolsonaEEEE

L’estrella de l’equip de Xavi Llorens 
va ser la gran protagonista del par-
tit contra l’Oiartzun, al marcar sis 
gols. Tant com la seva qualitat, l’es-
candalós resultat (13-0) revela les di-
ferències existents a la Lliga feme-
nina de futbol. 3Pàg. 48

Jennifer
Hermoso

Jugadora del
FC BarcelonaEEEE

El desbaratat docu-reality gitano de 
Cuatro, que va començar les emis-
sions com un producte exòtic i ex-
perimental, acomiada aquesta nit 
la seva tercera temporada, en què 
ha arribat a coliderar el prime time 
amb Bertín Osborne. 3Pàg. 67

Jacobo
Eireos

Director de 
‘Gipsy Kings’EEEE
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Atrapats en el Castor

L’
escandalós succés del dipòsit 
submarí de gas Castor –al da-
vant de la costa de Vinaròs– su-
ma un nou capítol amb un in-
forme del prestigiós Institut 

Tecnològic de Massachusetts que aconsella 
no desmantellar-lo pel risc que augmentin 
els sismes a la zona. És un pas més d’una his-
tòria que sembla més fruit d’una febril ima-
ginació que del rigor exigible a un Estat mo-
dern. Concebut per emmagatzemar grans 
quantitats de combustible i esquivar-ne l’en-

cariment sobtat, les operacions d’ompli-
ment del magatzem es van suspendre l’any 
2013 després que es comprovés la seva rela-
ció de causa-efecte amb prop de mil sismes 
al nord de Castelló i el sud de Tarragona. Si 
amb això ja n’hi va haver prou per a la sor-
presa de la ciutadania per la frivolitat tècni-
ca amb què es va afrontar el projecte, des-
prés va venir l’estupor al saber-se que l’Estat 
indemnitzaria amb 1.350 milions d’euros 
l’empresa concessionària. La sensació d’es-
tafa –legal, per descomptat– es va estendre 

entre els espanyols, que pagaran durant 30 
anys aquesta indemnització mitjançant la 
factura del gas. Un autèntic escàndol que no 
ha costat el cap de cap càrrec públic: el mi-
nistre que va autoritzar la compensació, Jo-
sé Manuel Soria, va deixar el Govern tres 
anys després, però per haver eludit les seves 
obligacions fiscals. La decisió de no buidar 
–si més no, de moment– el Castor pel risc de 
nous moviments sísmics segurament és la 
indicada tècnicament, però revifa el dolor 
de les ferides profundes.

L
a negociació dels Pressupostos de 
l’Estat ha fet aflorar una nova ali-
ança parlamentària amb la qual, 
per la mínima, a tocar del traves-
ser, en té prou el Govern en mino-

ria que encapçala Mariano Rajoy per tirar 
endavant els comptes de l’Estat en un mo-
ment d’estrepitosa tempesta política a 
compte dels escàndols de corrupció del PP. 
El pacte entre el PP, Ciutadans (el seu soci 
preferencial), PNB i Coalició Canària per-
met a Rajoy sumar els 175 escons amb els 
quals superar al Congrés dels Diputats les 
esmenes a la totalitat presentades per PSOE, 
Units Podem, ERC, PDEcat, Compromís, No-
va Canàries i EH-Bildu. Una vegada més, Ra-
joy demostra la seva capacitat de supervi-
vència al Congrés. Si a la investidura el va ca-
tapultar a la presidència l’abstenció del 
PSOE, ara han sigut els cinc diputats del 
PNB els que han salvat els Pressupostos del 
president.
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Rajoy i la quota basca
 Per a això, els nacionalistes bascos han 
portat a terme un fenomenal exercici de 
peix al cove: han aconseguit un pacte que 
tanca la discussió sobre el càlcul de la quota 
entre els anys 2007 i 2016 amb el compro-
mís de l’Estat de tornar a Euskadi 1.400 mili-
ons. A més a més, l’acord estableix que 
aquest any Euskadi abonarà 956 milions a la 
Hisenda espanyola, 540 milions menys que 
l’any passat. Vist des de Catalunya, aquest 
acord ofereix diverses lectures. Per comen-
çar, el PNB ha jugat el paper de soci impres-

cindible que solia jugar el nacionalisme ca-
talà i que ara la deriva independentista fa 
impossible. Convindria prendre nota de les 
conseqüències que té deixar de fer política. 
Per altra banda, és inevitable establir odio-
ses comparacions entre els avantatges de la 
quota basca –d’entrada, la bilateralitat– 
amb el sistema de finançament autonòmic 
de Catalunya. A uns Pressupostos que, com 
va dir el ministre Cristóbal Montoro, no són  
ni els de les retallades ni els de l’expansió, la 
part que Euskadi deixa de contribuir a Hi-
senda l’hauran de cobrir altres.
 I, finalment, no cal dir que l’acord no ha 
sigut rebut com un nou exemple de l’avarí-
cia insaciable dels nacionalistes. Ningú s’es-
quinçarà les vestidures parlant de la insoli-
daritat d’Euskadi amb la resta d’Espanya, 
un silenci clamorós comparat amb el soroll 
que sol envoltar qualsevol negociació amb 
Catalunya. L’excepció basca, pel que sem-
bla, no trenca Espanya.

El PNB ha jugat el paper 
de soci indispensable 
que el nacionalisme català 
ara no pot exercir
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Animus iocandi Ferreres

En una comparació que ell mateix 
va qualificar de «malvada», ha equi-
parat Ada Colau amb Donald Trump 
i amb la líder de l’extrema dreta 
francesa Marine Le Pen. Intentava 
desqualificar els populismes polí-
tics i no va dubtar a posar-los tots al 
mateix sac. 3Pàg. 24

Santi
Vila

Conseller
de Cultura

Noms propis

EEEE

Ha desenvolupat amb èxit una no-
va tècnica mèdica amb làser, realit-
zada mitjançant histeroscòpia a 
l’Hospital del Mar, que permet eli-
minar els tumors benignes desen-
volupats a l’úter. I tot en una con-
sulta ambulatòria de 10 minuts i 
sense anestèsia.  3Pàg. 36

Sergio
Haimovich

Ginecòleg

EEEE

La seva companyia participa en el 
projecte de nou hub mundial d’im-
pressió en 3D que la Generalitat im-
pulsa amb una inversió de 28 mili-
ons d’euros. La seu de Barcelona tin-
drà més de 10.000 metres quadrats 
de superfície. 3Pàg. 32

Ramon
Pastor

Director general 
d’HP 3D PrintingEEEE

Amb més alcohol del compte, barre-
jat amb tranquil·litzants segons diu, 
va burlar la seguretat de l’estadi de 
l’Espanyol amb una pistola de fo-
gueig que va disparar a la grada. La 
seva insensata i delictiva conducta 
exigeix un càstig exemplar. 3Pàg. 48

José Manuel
Pérez

Seguidor violent

EEEE

Amb totes les entrades esgotades, 
divendres iniciarà la sèrie de 12 re-
citals al Palau amb els quals el tro-
bador de Xàtiva abaixarà el teló a 
una llarga carrera artística que l’ ha 
convertit en una referència de la 
música i de la cultura. 3Pàg. 54

Raimon

Cantautor

EEEE
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El CIE de la Zona Franca, un cop més

E
l Centre d’Internament d’Estran-
gers (CIE) de la Zona Franca ha tin-
gut molt de protagonisme, en els 
últims anys, entre aquesta classe 
d’establiments. Tant perquè les 

seves condicions no eren menys dures que 
les de la resta com perquè a Barcelona hi ha 
hagut especial sensibilitat per actuar en pro 
dels que tenen la desgràcia d’anar a parar a 
aquesta instal·lació. Ja fa més d’un lustre que 
EL PERIÓDICO va encapçalar una campanya 
per intentar treure els CIE dels llimbs legals 

en què es trobaven, i el 2014 el Ministeri de 
l’Interior, finalment, va aprovar un regla-
ment que, tot i que va posar una mica de 
llum en la foscor, no ha variat de forma sig-
nificativa la realitat d’aquests centres. 
 Els CIE segueixen sent, a judici de les 
oenagés que els poden visitar, presons enco-
bertes on els interns es troben en un estat 
d’indefensió, completament subjectes al 
que les autoritats decideixin, ja sigui la seva 
expulsió d’Espanya o la seva posada en lli-
bertat. Ara, la Fundació Migra Studium ha 

denunciat que una quarta part dels interns 
de la Zona Franca que han sol·licitat la seva 
assistència asseguren ser menors, l’ingrés 
dels quals als CIE està prohibit. Tot i que és 
difícil verificar quants d’ells tenen realment 
menys de 18 anys, no sembla ser una situa-
ció excepcional. La condició d’inframón de 
la instal·lació barcelonina, en qualsevol cas, 
persisteix, i en els últims sis mesos hi han 
passat gairebé tantes persones com durant 
tot el 2015. La vergonya col·lectiva també 
continua.

L’
anunci per part del Govern es-
panyol de l’esborrany del Pla 
Estatal de Vivenda 2018-2021 
torna a posar sobre la taula 
una sèrie de reflexions sobre 

les dificultats de l’accés a una llar estable i 
el seu manteniment per part d’amplis col-
lectius castigats per la gran recessió, espe-
cialment la població més jove. No s’ha de 
sostreure al projecte governamental les bo-
nes intencions que l’animen. Resulta una 
bona proposta incrementar fins a 10.800 
euros l’ajuda per a la compra d’una viven-
da habitual als menors de 35 anys que tin-
guin uns ingressos mensuals inferiors als 
1.600 euros, amb un límit del 20% del valor 
de l’immoble. També és un bon propòsit 
els suports a aquest mateix sector respecte 
als lloguers, que arribaran fins al 50% de la 
mensualitat sempre que aquesta no superi 
els 900 euros. 
 Però tot sembla indicar que ens trobem 
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Els plans de vivenda i els joves
davant un altre pedaç que no pot ocultar 
els verdaders problemes de fons. Les ajudes 
que conviden a la compra de la vivenda no 
tenen entre nosaltres feliços precedents. 
Induir un jove a entrar, amb una mínima 
quantitat inicial, en el llarg túnel de les hi-
poteques pot ser més que una empenta, un 
salt mortal al buit, com l’experiència re-
cent així ho indica. El pis en propietat no 
sempre és un bé rendible. Moltes vegades 
és un llast que, per un costat, encadena a 
pagar el deute contret amb l’entitat finan-

cera i, per un altre, limita les possibilitats 
de moviment geogràfic en un context en 
què la precarietat laboral indueix els joves 
a desplaçar-se a buscar oportunitats. Però 
l’alternativa del lloguer no és millor: recór-
rer amb pocs recursos al mercat de l’oferta 
i la demanda descontrolades, a més a més 
d’alimentar una tempesta a l’alça de preus, 
acostuma a condemnar a la frustració 
molts projectes personals.
 És tot el marc econòmic global el que 
s’ha de tenir en compte per dirigir millor el 
tret del necessari suport oficial. El foment 
dels pisos de lloguer social  ha de ser un ob-
jectiu prioritari, i el nou pla de vivenda ho 
preveu únicament de forma molt tímida. 
Les ajudes, per benvingudes que inicial-
ment siguin, no poden seguir sent petits 
remeis que només mantenen una injusta 
situació general. I encara menys han d’agi-
tar vicis que ens van portar a la ruïna del 
totxo i de tota l’economia. 

Les ajudes oficials no 
poden ocultar els problemes 
de fons que dificulten 
l’accés a una llar estable

Editorials
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Animus iocandi Ferreres

El president de la Cambra de Repre-
sentants dels EUA va aconseguir a la 
tercera temptativa la unitat neces-
sària al seu partit per acabar amb el 
sistema sanitari d’Obama, l’anome-
nat Obamacare, que va ampliar el 
servei de salut pública als ciutadans 
amb menys recursos. 3Pàg. 12

Paul
Ryan

Polític 
republicà

Noms propis

EEEE

La seva idea d’aparcar els fiscals del 
cas 3%, sobre presumptes comissi-
ons d’empreses a la desapareguda 
CDC, no ha sigut atesa, de moment, 
pel fiscal general de l’Estat. El seu 
paper en els casos de corrupció ha 
merescut crítiques per la possible 
ingerència del Govern. 3Pàg. 20

Manuel
Moix

Cap de la Fiscalia 
AnticorrupcióEEEE

President de Telefónica durant 16 
anys, càrrec al qual va renunciar fa 
poc més d’un any, va anunciar ahir 
la «renúncia voluntària» al seu càr-
rec al consell d’administració. Man-
tindrà la presidència executiva de 
la fundació. 3Pàg. 27

César
Alierta

Empresari
                 EEEE

La unitat d’immunologies pediàtri-
ques de l’Hospital de la Vall d’He-
bron, de la qual és responsable, ha 
perfeccionat la salvació dels nens 
bombolla, en què és vital el trasplan-
tament de medul·la al cap de poques 
setmanes de néixer. 3Pàg. 30

Pere
Soler

Metge
                EEEE

El polifacètic creador sud-africà ha 
sigut distingit amb el premi Prince-
sa d’Astúries de les arts. La seva obra 
inclou disciplines com el dibuix, la 
pintura, el gravat, l’escultura i la fo-
tografia, juntament amb el teatre, 
l’òpera i la música. 3Pàg. 58

William
Kentridge

Artista
                 EEEE
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La prescripció de serveis per internet

L
a revolució digital afecta tots els 
àmbits de la nostra vida, i no no-
més els estrictament professio-
nals. Al voltant del temps d’oci i del 
consum han sorgit, per exemple, 

plataformes de prescripció que han substi-
tuït els tradicionals consells d’amics o cone-
guts a l’hora d’escollir un restaurant o un 
hotel. És un fenomen positiu que aquestes 
recomanacions o valoracions ja no estiguin 
com abans només en mans de quatre ex-
perts, sinó d’un ampli sector de la població. 

Així, han sorgit webs de referència que en re-
cullen com TripAdvisor, hegemònica en el 
sector de viatges i restauració. Té un ús mas-
siu, per exemple, entre els turistes de qualse-
vol ciutat, que són en definitiva els que visi-
taran els establiments recomanats per al-
tres clients. Però un sistema positiu per la 
seva popularitat i ràpida implantació deriva 
amb relativa freqüència cap a situacions no 
desitjables. És el cas de locals víctimes de 
campanyes orquestrades, algunes per qües-
tions d’una agressiva competència, o fins i 

tot d’extorsions per part de clients sense es-
crúpols ni ganes de pagar el que està estipu-
lat per un servei contractat.
 A aquestes webs de referència se’ls ha 
d’exigir el màxim rigor i transparència, amb 
tots els procediments possibles al seu abast 
per controlar aquests trols, perquè l’usuari 
no es vegi víctima d’un engany. No és una 
tasca de fàcil resolució, però ja n’hi ha que a 
l’hora de qualificar un producte o servei de-
manen certificacions que realment s’ha uti-
litzat el que s’està valorant.

M
ai un acte administratiu en 
principi tan anodí com la 
compra d’unes urnes havia 
estat tan carregat de conno-
tacions polítiques. La Gene-

ralitat ha anunciat la posada en marxa del 
procediment administratiu per adquirir 
8.000 urnes. Oficialment, es tracta d’utilit-
zar-les en qualsevol procés participatiu, pe-
rò des del mateix Executiu es considera 
aquest tràmit el primer pas ferm per a la 
convocatòria del referèndum. Dins del re-
guitzell de moments històrics i transcen-
dents de què el procés és ple, aquest, tot i 
que modest, n’és un més.
 Després de la crisi interna de Setmana 
Santa, el Govern de la Generalitat intenta 
oferir mostres d’unitat que sovint semblen 
impostades. Primer va ser la firma d’una 
proclama sense valor jurídic per part dels 
consellers i altres alts càrrecs comprome-
tent-se amb el referèndum que el Tribunal 
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Les 8.000 urnes de la Generalitat
Constitucional ja ha advertit que és il·legal. 
Ara són les urnes. 
 En l’espiral de rèplica i contrarèplica en 
què es troben embolicats el Govern central 
i el de la Generalitat, la compra de les urnes 
està destinada a un escrutini per part de 
l’Estat i, probablement, a una nova acció le-
gal que aprofundeixi en la via de la judicia-
lització del procés. Així es carreguen de ra-
ons els que sostenen que l’autèntic objec-
tiu de la majoria de govern sobiranista és 
buscar el xoc amb la legalitat democràtica 

vigent a Catalunya impulsant un referèn-
dum unilateral sense pactar amb l’Estat. 
 Decisions d’aquest tipus no ajuden gens 
a superar l’actual bloqueig polític entre les 
institucions catalanes i la resta d’instituci-
ons de l’Estat. La sobreactuació, la paràlisi 
política i el joc del gat i la rata no és el que 
els ciutadans de Catalunya necessiten en 
un moment polític com l’actual. La respos-
ta legal que probablement desencadenarà 
l’adquisició de les urnes no farà res més 
que aprofundir en la via judicial, tan estè-
ril com la unilateral a l’hora de trobar una 
sortida a un problema que és, abans que 
res, polític i que, per tant, només tindrà 
una solució política. Hem d’exigir als nos-
tres representants, a tots, que treballin en 
l’única via possible: la de crear espais d’au-
tèntic diàleg i negociació, i que no seguei-
xin instal·lats en la buida simbologia sobre-
actuada i en l’immobilisme disfressat de 
prudència. 

S’han de crear espais 
reals de diàleg, i 
abandonar la buida 
simbologia sobreactuada
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Animus iocandi Ferreres

A diferència dels líders de les con-
fessions protestant, jueva i musul-
mana a França, que en una declara-
ció conjunta han cridat a votar per 
Emmanuel Macron per frenar Ma-
rine Le Pen, la jerarquia episcopal 
catòlica ha guardat un silenci cla-
morós. 3Pàg. 14

Georges
Pontier

President dels 
bisbes francesos

Noms propis

EEEE

La retallada aplicada unilateral-
ment el 2010 a les energies renova-
bles pel Govern central a instàncies 
de Soria ha sigut tombada pel Cia-
di, l’organisme del Banc Mundial 
encarregat dels arbitratges en liti-
gis internacionals, que ha donat la 
raó a una firma britànica. 3Pàg. 26

José Manuel 
Soria

Exministre
d’IndústriaEEEE

La tensa i opaca situació que es viu 
als centres de menors que tutela la 
Generalitat ha quedat en evidència 
al centre d’Esparreguera, on un dels 
interns es va fer fort amb una des-
tral i va obligar a intervenir-hi la po-
licia. 3Pàg. 34

Ricard
Calvo

Director general 
de la DGAIAEEEE

El seu forn al Camp de l’Arpa com-
pleix avui cent anys obert en mans 
de la família. Quatre generacions 
han passat pel centenari obrador, 
on es conserven tradicions com for-
nejar pollastres dels veïns per 
Nadal. 3Pàg. 40

Jaume
Elías

Forner
  EEEE

Rebutjats els recursos que va inter-
posar, el Suprem obliga l’intèrpret 
a fer efectives les sancions imposa-
des de 150.491 euros per defraudar 
a Hisenda en relació amb la liquida-
ció de l’IRPF en els exercicis del 
2006 i el 2007. 3Pàg. 67

Javier
Bardem

Actor
  EEEE
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França decideix el futur d’Europa

L
a segona volta de les eleccions fran-
ceses decideix avui no només qui 
serà el pròxim president, sinó quin 
futur espera a la UE, que pateix la 
crisi més profunda dels seus 60 

anys d’història. Després d’una campanya in-
èdita, plena de sorpreses, en la qual els dos 
partits dominants a França en gairebé sis dè-
cades han sigut eliminats, l’europeista Em-
manuel Macron i la ultradretana antieuro-
pea Marine Le Pen s’enfronten en el duel de-
cisiu. Macron arriba amb un avantatge de 23 

punts segons l’última enquesta i té molt a 
prop la victòria, malgrat l’últim intent des-
estabilitzador mitjançant la difusió massiva 
a les xarxes socials de documents de la seva 
candidatura probablement barrejats amb 
altres de falsos. L’operació té el tuf de la que 
ja es va portar a terme a les eleccions dels 
EUA quan hackers russos van intervenir en la 
campanya contra Hillary Clinton.
 És molt probable que l’operació hagi arri-
bat tard i que no aconsegueixi els seus objec-
tius, però pot entelar el prestigi de Macron 

de cara a les legislatives del juny. En realitat, 
les debilitats del candidat centrista continu-
en sent les relacionades amb la falta d’entu-
siasme de l’electorat envers la seva figura. El 
60% dels seus votants asseguren que el recol-
zaran com a mal menor. Però un mal menor 
davant el mal major que significaria l’assalt 
del Front Nacional a l’Elisi.
 Per això és incomprensible l’actitud de 
l’esquerra de Jean-Luc Mélenchon d’apel·lar 
a frenar Le Pen sense votar Macron, una op-
ció impossible.

D’
aquí dues setmanes el PSOE 
viurà un dels moments més 
importants dels últims lus-
tres amb l’elecció de la perso-
na que el pilotarà per inten-

tar treure’l de la postració en què es troba, 
atrapat entre un PP que, malgrat la corrup-
ció, continua instal·lat en el poder i un Po-
dem que no amaga l’ansietat per ocupar 
com més aviat millor l’hegemonia a l’es-
querra. Però malgrat que viuen el seu pitjor 
moment dels últims 40 anys, els socialistes 
estan protagonitzant aquestes setmanes un 
bon exercici de participació política des de 
la base amb les primàries per a l’elecció del 
(o la) secretari general, procés en el qual han 
participat dos terços dels 187.000 afiliats.
 El repartiment dels avals als tres aspi-
rants (Susana Díaz, Pedro Sánchez i Patxi Ló-
pez) ha sigut molt diferent del que era previ-
sible fa poc més d’un mes, quan la presiden-
ta andalusa va exhibir múscul a Madrid 
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El PSOE, davant d’un moment decisiu
acompanyada per tots els tòtems del partit. 
Ara ha aconseguit 59.000 avals, mentre que 
el defenestrat secretari general se li ha acos-
tat amb 53.000. El tercer aspirant en discòr-
dia, Patxi López, s’ha acostat a 11.000. És una 
incògnita si el vot real i secret del 21 de maig 
reduirà i invertirà aquesta diferència entre 
Díaz i Sánchez (la qual cosa a priori sembla-
ria més probable) o bé l’augmentarà, amb el 
dubte afegit del paper que pugui jugar 
d’aquí a llavors López. Però el que sí que és 
clar és que Sánchez ha aconseguit resistir 

malgrat tenir en contra l’aparell del partit, 
la qual cosa al seu torn reflecteix que en bo-
na part de les bases socialistes no s’ha accep-
tat ni paït la traumàtica decisió de la cúpula 
de facilitar la investidura de Mariano Rajoy 
per evitar l’abisme d’unes terceres eleccions 
legislatives en un any.
 Susana Díaz, com ja va fer Pedro Sánchez 
fa dues setmanes, va recalar ahir a Catalunya 
a la recerca d’adhesions. Sap que al PSC el 
seu rival compta amb un suport del 80%, i 
també que, encara que el pes quantitatiu i 
qualitatiu del socialisme català en l’espa-
nyol sigui avui menor que abans, el seu con-
curs és clau tant per intentar recuperar el 
Govern com perquè el PSOE respongui de ve-
ritat al federalisme que proclama. Els dos 
objectius són igualment importants i exigi-
ran intel·ligència, generositat i capacitat de 
sacrifici a qui finalment agafi les regnes d’un 
partit centenari que pugna per reviure 
temps millors.

Pedro Sánchez arriba a 
les primàries del dia 21 molt 
menys distanciat de Susana 
Díaz del que es preveia 
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El dirigent rus ha aconseguit man-
tenir la guerra oblidada d’Ucraïna, 
on l’alto el foc es troba vigent des 
de fa més de dos anys. A la pràctica, 
s’ha reduït la intensitat de les hos-
tilitats però es mantenen els bom-
bardejos diaris i el degoteig de 
morts. 3Pàg. 18

Vladímir
Putin

President 
de Rússia

Noms propis

EEEE

El delegat especial de l’Estat al Con-
sorci ha aconseguit que la candida-
tura espanyola, representada per 
aquesta entitat, s’hagi imposat als 
projectes d’Egipte, Kazakhstan, 
Mèxic i Sèrbia per organitzar el 
2019 el Congrés Mundial de Zones 
Franques. 3Pàg. 28

Jordi
Cornet

Director  Consorci 
de la Zona FrancaEEEE

L’esportista kenyà de 32 anys es va 
convertir ahir a Monza en el primer 
capaç de córrer una marató a frec 
de les dues hores (2.00.25). Culmi-
nava així un projecte liderat per Ni-
ke per assaltar el mític límit de la 
prova reina.  3Pàg. 68

Eliud
Kipchoge

Atleta

EEEE

La directora israeliana de People that 
are not me es va endur ahir el guar-
dó Talents D’A 2017, en la setena 
edició del D’A Film Festival. El jurat 
premiava així la seva «fescor i lliber-
tat» per ser al davant i al darrere de 
la càmera.  3Pàg. 76

Hadas
Ben Aroya

Cineasta

EEEE

L’exnoia Disney és productora de 
Por 13 razones, una sèrie comercial 
en què s’ha atrevit a introduir el te-
ma del bullying i que ha generat un 
gran debat en escoles dels EUA i el 
Canadà, a més de ser la més tuiteja-
da des de primers d’any. 3Pàg. 87

Selena
Gómez

Productora

EEEE
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El Primavera Sound obre l’estiu de festivals

L
a fórmula de l’èxit, o una cosa molt 
semblant, defineix els passos del 
Primavera Sound, el gran macro-
festival urbà barceloní que obre, a 
la primavera, l’estiu musical cata-

là. Tot porta a pensar que la 17a edició es 
mourà, o superarà, en les xifres de l’anteri-
or, quan més de 200.000 espectadors es van 
citar al Fòrum. L’èxit arriba, en primer lloc, 
per l’atractiu d’una inacabable oferta musi-
cal, que cada any ha sabut augmentar el seu 
nombre d’incondicionals. El que va comen-

çar com un festival destinat a seguidors de la 
música indie ha ampliat el focus de manera 
transversal. Així, aquest any dos dels grans 
reclams són, per exemple, Van Morrison o 
Grace Jones, i també la música electrònica 
hi guanya presència.
 Aquesta sòlida aposta artística arriba, a 
més a més, en un marc adequat, el Fòrum, 
un espai urbà que ha trobat probablement 
en aquest festival el seu millor ús possible 
des de la seva polèmica construcció sota el 
mandat de l’alcalde Joan Clos. L’atractiu tu-

rístic de la ciutat juga també a favor del Pri-
mavera Sound, com ho demostra el fet que 
l’any passat l’afluència de públic estranger, 
procedent de 124 països, al Fòrum fos supe-
rior (52%) a la del públic nacional. Al llarg 
del cap de setmana, Barcelona tornarà, per 
tant, a situar-se en primeríssima línia dels 
grans festivals internacionals de música. Un 
fet que quedarà corroborat amb prou feines 
al cap de 15 dies amb el Sónar. O dilluns que 
ve amb Rufus Wainwright per obrir el Festi-
val Jardins de Pedralbes.

L
a Fiscalia Especial contra la Cor-
rupció i la Criminalitat Organitza-
da, més coneguda per la fórmula 
curta Fiscalia Anticorrupció, va ser 
creada el 1995, a l’etapa final de Fe-

lipe González a la Moncloa, quan els escàn-
dols politicoeconòmics, fins llavors infre-
qüents a Espanya, van començar a adquirir 
una entitat inquietant. En els més de 20 anys 
transcorreguts, aquesta fiscalia ha tingut 
una feina abundant, i el balanç general de la 
seva actuació és positiu, elogi que, lamenta-
blement, no és possible fer d’altres altes ins-
tàncies de la justícia espanyola. Però en els 
tres mesos escassos en què la Fiscalia Anti-
corrupció l’ocupa Manuel Moix, el seu pres-
tigi ha quedat molt deteriorat.
 Moix ja va accedir debilitat al càrrec, que 
ostenta per la insistència del fiscal general 
de l’Estat a patrocinar-lo. En els casos de la 
investigació d’Ignacio González, expresi-
dent de la Comunitat de Madrid, i del 3% a 
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Moix, en una situació insostenible 
Catalunya, Moix ha actuat amb una lleuge-
resa sorprenent, que ha motivat fins i tot la 
seva reprovació –i la del fiscal general i el mi-
nistre de Justícia– pel ple del Congrés. I ara 
ha transcendit que el xalet familiar que, jun-
tament amb els seus germans, va rebre en 
herència està posat a nom d’una empresa ra-
dicada a Panamà per estalviar-se el paga-
ment d’impostos. Una optimització fiscal la le-
galitat de la qual és més que dubtosa, però 
que en tot cas resulta èticament inadmissi-
ble en qui està a la cúspide de l’organisme 

que ha de vetllar precisament per la morali-
tat, en matèria econòmica, d’aquells que 
formen part de l’Estat o hi tenen tractes. La 
continuïtat de Moix en el seu càrrec és clara-
ment insostenible. Si s’intenta tancar aques-
ta crisi amb explicacions tècniques exculpa-
tòries d’un comportament tan anòmal, la 
Fiscalia Anticorrupció patirà un important 
detriment de la seva credibilitat, essencial 
per poder portar a terme la seva feina.
 Aquest nou escàndol té lloc amb prou fei-
nes un any després que Daniel de Alfonso ha-
gués de dimitir com a cap de l’Oficina Anti-
frau de Catalunya al descobrir-se les seves 
maniobres conspiratòries amb Jorge Fernán-
dez Díaz, llavors ministre de l’Interior. Si els 
que han de vetllar en defensa del bé comú 
des de plataformes creades expressament 
s’aparten de la rectitud que els exigeix el càr-
rec, ningú es pot estranyar que l’escepticis-
me dels ciutadans envers el poder (el judici-
al en aquest cas) sigui cada cop més gran.

El descobriment de 
l’‘optimització fiscal’ del cap de la 
Fiscalia Anticorrupció l’incapacita 
per continuar en el càrrec 
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El titular de Cohesió Territorial va 
protagonitzar el 2011, quan dirigia 
una mútua, una poc clara operació 
immobiliària que va afavorir la se-
va parella. Un conflicte d’interessos 
que pot acabar amb la carrera 
d’aquest home de confiança d’Em-
manuel Macron. 3Pàg. 12 

Richard 
Ferrand

Ministre
francès

Noms propis

EEEE

La pensadora britànica, referent in-
ternacional en l’estudi comparatiu 
de l’islamisme, el judaisme i el cris-
tianisme, ha obtingut el premi Prin-
cesa d’Astúries de Ciències Socials 
del 2017 pel seu rigor científic i per 
establir ponts de diàleg entre reli-
gions. 3Pàg. 34

Karen 
Armstrong

Filòsofa de
les religionsEEEE

L’ajuntament colomenc reciclarà 
un pavelló de l’Hospital de l’Espe-
rit Sant per convertir-lo en centre 
de formació ocupacional per a per-
sones amb dificultats d’accés al 
mercat laboral. Podrà acollir 2.000 
alumnes. 3Pàg. 38

Núria
Parlon

Alcaldessa de 
Santa ColomaEEEE

Ni haver-se disculpat serveix d’ate-
nuant a l’anònim jugador francès, 
el 287 del món, que es va sobrepas-
sar amb una reportera televisiva du-
rant una entrevista en directe a Ro-
land Garros. L’organització li ha re-
tirat l’acreditació. 3Pàg. 49

Maxime
Hamou

Tennista
                   EEEE

Un cicle dedicat al personatge de 
Dràcula, protagonista del cartell 
del certamen que es va presentar 
ahir, farà lluir la 50a edició del fes-
tival, que comptarà amb les visites 
de William Friedkin, Johnnie To i 
Guillermo del Toro. 3Pàg. 54

Ángel
Sala

Director del 
festival de SitgesEEEE
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El PP ensopega amb Moix a la mateixa pedra

L
a dimissió del fiscal en cap Anti-
corrupció, Manuel Moix, ja sem-
blava cantada des que es va publi-
car que era copropietari d’una so-
cietat patrimonial al paradís fiscal 

de Panamà. El cas de Moix repeteix el que va 
passar l’abril de l’any passat amb el minis-
tre d’Indústria, José Manuel Soria, el nom 
del qual va aparèixer en els papers de Pana-
mà. En els dos episodis s’han produït les ma-
teixes excuses, les mateixes falsedats –que 
si la societat estava inactiva, que si era del 

seu pare, que si no la va tancar perquè els 
seus germans no podien pagar les despeses, 
etcètera–, fins que la realitat s’ha imposat i 
el protagonista ha deixat el càrrec. Cal dir 
que Moix ha reaccionat més ràpidament 
que Soria, perquè ha renunciat als tres dies 
de saltar l’escàndol, mentre que el ministre 
canari va trigar una setmana.
 Però les explicacions donades pel fiscal 
general de l’Estat, José Manuel Maza, a l’ac-
ceptar la dimissió demostren també que el 
PP i els seus alts càrrecs no n’aprenen. ¿De 

veritat Maza no veu res reprotxable en el fet 
que el fiscal que ha de perseguir els que 
oculten diners als paradisos fiscals tingui 
una empresa en un d’ells? No és admissible 
que el fiscal general digui que Moix ha di-
mitit per «raons personals» i que el segueix 
considerant el millor per al càrrec que ha 
deixat. Després d’aquest nou escàndol cal 
exigir que el substitut de Moix en un lloc 
tan important com Anticorrupció faci ho-
nor a la responsabilitat i honorabilitat del 
càrrec.

L
a decisió de Donald Trump de des-
vincular els Estats Units de l’Acord 
de París, un pacte transcendental 
per lluitar contra el canvi climà-
tic, confirma un dels pitjors augu-

ris sobre les conseqüències de l’accés del 
multimilionari a la Casa Blanca. Amb 
l’anunci oficial d’ahir, Trump compleix 
una promesa que va formular durant la 
campanya electoral, sí, però és el pitjor i 
més trist exemple de coherència. Perquè la 
marxa enrere de Washington en el compro-
mís de participar activament amb la resta 
del món en el combat contra un dels pro-
blemes més importants –si no el més im-
portant– que amenacen la humanitat no 
obeeix a la raó ni a cap lògica admissible.
 En la decisió de Trump han confluït di-
versos factors: des de la demagògia i el po-
pulisme per complaure ciutadans dels EUA 
que temen per la seva economia amb un 
control estricte de les emissions de diòxid 
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Canvi climàtic: Trump contra el món
de carboni (com la població de les conques 
mineres dels Apalatxes) fins a –i fonamen-
talment– la complicitat amb els poderosos 
lobbies del petroli. L’arrogància i la prepo-
tència de Trump, que s’ha permès posar en 
dubte la gravetat del canvi climàtic, han fet 
la resta. No és descartable que en el fons 
subjagui el que els psicòlegs anomenen 
procrastinació –la resistència a afrontar si-
tuacions incòmodes però que se sap que no 
es podran eludir– i que Trump vulgui gua-
nyar temps per renegociar l’estratègia 

mundial contra l’escalfament de la Terra, 
però tot i així la seva actuació és d’una enor-
me irresponsabilitat.
 L’Acord de París, de desembre del 2015, 
va ser fruit d’àrdues negociacions. El van 
firmar 195 països, i que entre ells n’hi ha-
gués dos tan diferents com la Xina i els 
EUA –primer i segon emissor mundial de 
gasos d’efecte hivernacle, respectivament– 
va ser una fita que ara Trump desnaturalit-
za gravíssimament. Les possibilitats que el 
planeta sigui en un futur no gaire llunyà 
un lloc on la vida resulti molt més difícil 
creixen amb la seva exhibició d’altivesa i 
d’aïllacionisme. La comunitat internacio-
nal ja té una altra prova que la Casa Blanca 
està ocupada per algú que no és de fiar i que 
està subvertint, per mal, el complex siste-
ma de relacions que regeix el món. Tenia 
raó Angela Merkel quan va posar en dubte 
la fiabilitat del pacte transatlàntic. Són 
aquests mals temps.

La decisió de desvincular-se  
de l’Acord de París és d’una 
enorme gravetat i certifica 
que la Casa Blanca no és fiable
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Conseller delegat de l’empresa pú-
blica de gestió del sòl de la comuni-
tat i home de confiança d’Esperan-
za Aguirre, Larraz va amagar 146 
lingots d’or en un banc suís. La jus-
tícia relaciona aquesta possessió 
amb el cobrament de comissions il-
legals. 3Pàg. 22

Eduardo
Larraz

Ex alt càrrec de la 
Com. de Madrid

Noms propis

EEEE

L’advocada general del Tribunal de 
Justícia de la UE advoca per mante-
nir la multa de 19 milions d’euros 
imposada a Espanya per Brussel·les 
per la manipulació de les estadísti-
ques de dèficit del País Valencià els 
tres últims anys que la va presidir 
Camps. 3Pàg. 31

Francisco
Camps

Expresident del 
País ValenciàEEEE

La marca automobilística espanyo-
la ha decidit sotmetre a consulta 
popular el nom que posarà al vehi-
cle tot camí que sortirà a la venda 
l’any 2018. El procés, que no té pre-
cedents, culminarà a mitjans d’oc-
tubre. 3Pàg. 32

Luca
De Meo

President
de SeatEEEE

Li cau a sobre –per acció, omissió o 
desconeixement– la tempesta des-
encadenada pel vídeo de TV-3 ani-
mant els jugadors de la Juve de ca-
ra a la final de la Champions. Una 
televisió pública no pot caure en 
aquesta parcialitat. 3Pàg. 54

Christian
Garcia

Director d’Esports 
de la CCMAEEEE

El museu de Montjuïc ha adquirit 
en una subhasta, amb finançament 
privat, una obra fonamental del gò-
tic català, El retaule de Sant Baldiri, 
de Lluís Dalmau, un dels grans re-
novadors de la pintura europea del 
segle XV. 3Pàg. 64

Pepe
Serra

Director
del MNACEEEE
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Xarxes socials i responsabilitat familiar

L’
accés dels menors a internet i a 
les xarxes socials, a través dels 
dispositius mòbils o de l’ordina-
dor, genera una raonable preo-
cupació entre els pares, consci-

ents dels perills amb els quals es poden tro-
bar i desitjosos d’oferir una protecció que 
moltes vegades es percep com a impossible. 
En el costat dels avantatges que ofereix, el 
món digital resulta també un territori des-
conegut que genera inquietud. Les famílies 
tenen coneixement de l’existència de casos 

de ciberbullying, de l’accés a continguts sexu-
als, dels anomenats reptes suïcides o 
autoflagel·lants, de múltiples circumstànci-
es en les quals el menor –per desig de conèi-
xer, per falta de criteri, per emulació– està 
exposat a un problema que tant pot afectar 
el seu desenvolupament psicològic com 
mantenir-se  com una xacra en la seva repu-
tació futura.
 Les preguntes són constants. ¿Quan és 
adequat que tinguin mòbil? ¿Hem d’interve-
nir amb mesures de control i repressió? 

¿Quines defenses tenim davant una situació 
crítica? Més enllà de les lògiques accions po-
licials o legals, si són necessàries, el debat es 
concentra en la mateixa família. Per ajudar 
i educar en un entorn al qual el menor aca-
barà accedint i que pot arribar a ser hostil si 
no hi entra amb les eines adequades. No es 
tracta de demonitzar la xarxa. La virtualitat, 
com el món real, té regles que s’han de com-
plir, i els pares han de disposar dels mitjans 
necessaris per poder prevenir abans que si-
gui tard.

L
a decisió de Donald Trump de treu-
re els Estats Units de l’acord de Pa-
rís sobre el canvi climàtic és l’úl-
tim cartutx que vola tots els ponts 
en què se sustentava la relació 

transatlàntica. Diuen que no hi ha res de 
més atrevit que la ignorància, i la dràstica 
mesura adoptada pel president nord-ameri-
cà i les seves explicacions per justificar-la 
confirmen de sobres la veracitat d’aquesta 
afirmació. Però no només és l’abandona-
ment de la lluita contra el canvi climàtic. 
Des que va arribar a la Casa Blanca s’ha pro-
posat, amb el seu ridícul lema Amèrica, pri-
mer, fer miques les relacions amb Europa i 
els països veïns dels Estats Units. Trump va 
rebutjar l’Acord d’Associació del Pacífic i vol 
renegociar amb Mèxic i el Canadà el Tractat 
de Lliure Comerç d’Amèrica del Nord. El seu 
primer viatge a l’estranger el va iniciar a 
l’Aràbia Saudita –ni Mèxic com a principal 
veí, ni Brussel·les com a capital dels seus  
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Trump vola els ponts transatlàntics
principals aliats–, un gir en la política exte-
rior d’Obama destinat a destruir la bona re-
lació del seu antecessor amb l’Iran i una de-
mostració que el que importa són els nego-
cis. Després va viatjar a Brussel·les, on va 
demostrar que no entén què és la UE, i l’apo-
teosi del desastre es va produir a la seu de 
l’OTAN, on va tractar els seus aliats com a 
empleats que no compleixen amb la seva 
aportació a la seguretat mundial, confonent 
el PIB que destinen a la defensa –que en al-
guns països és certament inferior al que cor-

respondria– amb l’esforç en el manteni-
ment de la pau al món. Tot plegat sense 
comptar amb unes formes de mal educat, 
des d’empentes fins a ostentoses encaixades 
de mans per demostrar qui mana.
 Després del pas del vendaval Trump per 
Brussel·les, la cancellera Angela Merkel va 
concloure que Europa ja es podia acomiadar 
de la seva bona relació amb els EUA. Però, 
afortunadament, Merkel i el nou president 
francès, Emmanuel Macron, han plantat ca-
ra enèrgicament a Trump. Una duresa que 
s’ha trobat a faltar en el cas del Govern espa-
nyol. Mariano Rajoy no va reaccionar dijous 
i ahir va advocar pel manteniment de la llui-
ta contra el canvi climàtic, però sense la més 
mínima censura a l’actitud de Trump. La 
mateixa tebior que es va apreciar davant les 
primeres mesures polèmiques del mandata-
ri nord-americà, com van ser el veto a la im-
migració de set països musulmans i l’anun-
ci del mur amb Mèxic.  

Afortunadament, Merkel 
i Macron han decidit plantar 
cara de forma enèrgica a 
l’exaltat president dels EUA

Editorials
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La tan catòlica Irlanda està a punt 
de trencar vells estereotips i, si els 
pronòstics es compleixen, elegirà 
divendres que ve com a primer mi-
nistre aquest fill d’un immigrant, 
molt jove i gai. Fa només 25 anys, 
ser homosexual era un delicte al 
seu país. 3Pàg. 16

Leo
Varadkar

Ministre irlandès de 
Protecció Social

Noms propis

EEEE

La pressió judicial i política acorra-
la l’antic gerent de CDC, que serà 
investigat pel cas 3%. No només ERC 
i la CUP exigeixen que dimiteixi 
com a diputat, sinó que també el 
PDECat el convida a fer un pas al 
costat. De moment, ell s’aferra a 
l’escó. 3Pàg. 18

Germà
Gordó

Exconseller
de JustíciaEEEE

La líder del PP a la comunitat ma-
drilenya defuig responsabilitats i 
diu que es va fiar de la valoració 
dels tècnics sobre uns contractes 
d’obra darrere dels quals podria es-
tar una altra via de finançament ir-
regular del seu partit. 3Pàg. 19

Cristina
Cifuentes

Presidenta
de MadridEEEE

L’entitat destinarà aquest any 30 
milions a actuacions en l’àmbit so-
cial arran de la renovació del con-
veni amb la Conselleria d’Econo-
mia. El fi és contribuir a l’equitat 
social donant oportunitats als que 
més ho necessiten. 3Pàg. 28

Isidre
Fainé

Pres. de Fundació 
Bancària La CaixaEEEE

Recuperat de l’infart que va patir a 
mitjans d’abril, l’intèrpret madri-
leny torna a l’acció amb les piles 
carregades en una sèrie, Gigantes, 
que dirigeix Enrique Urbizu, el ci-
neasta que li ha brindat els millors 
papers de la seva carrera. 3Pàg. 59

Jose
Coronado

Actor
                     EEEE
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Un altre Primavera Sound de rècord

L
es xifres són tan aclaparadores 
que desarmen qualsevol argu-
ment de to crític. La 17a edició del 
festival Primavera Sound tanca 
amb un balanç rècord que supera 

els 200.000 espectadors procedents de 125 
països, segons els organitzadors. El Fòrum, 
amb els seus 13 escenaris i 224 actuacions 
programades (una més amb el xou sorpresa 
que va oferir Arcade Fire dijous), ha congre-
gat joves arribats de mig món, amb un pre-
domini de públic estranger (55%) respecte 

del nacional. Aquesta és una de les dades 
que explica el consolidat èxit d’un festival 
de festivals que projecta la imatge de 
Barcelona, una ciutat a la Champions dels 
grans festivals internacionals des de fa anys. 
I no només això: com qualsevol gran esdeve-
niment té un impacte econòmic en conso-
nància. En aquest cas concret, estimat en 
una quantitat que s’acosta als 100 milions 
d’euros.
 Són números marejadors per a un festival 
que va néixer, molt més petit, l’any 2001 al 

Poble Espanyol i que va fer el seu gran salt 
endavant amb el trasllat al Fòrum l’any 
2005. Una decisió que s’ha revelat tot un en-
cert per a l’expansió incessant del festival i 
que, al mateix temps, ha donat un bon ús a 
un espai urbà discutit des del seu projecte. 
La idoneïtat del Fòrum per als macrofesti-
vals també ho corrobora el trasllat des de 
Mataró del Cruïlla, tres anys després que el 
Primavera Sound. Un festival de dimensions 
tan colossals que es fa difícil pensar en com 
pot continuar creixent.

L
a imminent clausura de la presó 
Model de Barcelona, prevista per 
dijous que ve, desperta lògica sa-
tisfacció entre els veïns de l’Ei-
xample que fa dècades que recla-

men la desaparició d’un equipament obso-
let i que històricament ha estigmatitzat el 
seu barri. El tancament del centre peniten-
ciari, tan llargament reivindicat, és rebut 
com la gran oportunitat per al creixement 
d’una zona que, a l’ombra dels murs de la 
presó, progressava a ritme més lent que les 
zones adjacents de la ciutat. La prevista 
construcció al lloc d’àrees verdes i equipa-
ments ciutadans públics incrementa l’opti-
misme del veïnat, que també aspira a veure 
més ben valorades les seves vivendes o co-
merços. L’eufòria, no obstant, arriba amb 
una preocupació afegida. Tal com s’està 
comprovant aquestes setmanes prèvies al 
tancament definitiu del penal, l’ombra de 
l’especulació immobiliària en aquesta tra-
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La Model i la voràgine especulativa
ma urbana –cèntrica i més privilegiada ara 
que mai– ja s’ha deixat notar sense cap dis-
simulació. Aquest diari ha denunciat la 
pressió a la qual es veuen sotmesos els veïns 
d’un immoble del carrer d’Entença per part 
d’un grup inversor que pretén comprar 
l’edifici a través de liquidar els contractes 
de lloguer o bé amb el pagament d’indem-
nitzacions per l’abandonament dels pisos. 
Com a mínim hi ha dues finques més que es 
troben en aquesta mateixa compromesa si-
tuació.

 Es tracta del mateix fenomen que està 
afectant un cada vegada més elevat nombre 
de barris sacsejats pel turisme massiu i la vo-
ràgine inversora que l’acompanya. Va pas-
sar a Sant Antoni, on a l’empara de la recu-
peració del mercat s’ha disparat una trans-
formació urbanística que expulsa els veïns 
de tota la vida, incapaços de fer front a nous 
i elevats lloguers només a l’abast de l’acomo-
dada població arribada de fora. La impúdica 
gentrificació.
 Als voltants de la condemnada Model ja 
abunden els cartells de compra/venda de pi-
sos i locals a preus que van a l’alça. Els veïns 
estan en guàrdia. L’Administració no els 
hauria de deixar sols al davant dels podero-
sos interessos que els sotgen. Mentre es de-
bat i es troba un model sostenible de ciutat, 
Barcelona no pot continuar perdent a tros-
sos el seu teixit social i identitat col·lectiva. 
En una zona de l’Eixample es presenta ara 
una altra prova de foc.

La pressió immobiliària 
es desplaça als veïns d’una 
zona ara més privilegiada per 
la desaparició de la presó

Editorials
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Els rifenys continuen en peu de 
guerra amb un Estat al qual exigei-
xen més inversions. Com a respos-
ta, les autoritats van intensificar 
ahir la seva estratègia sobre les ma-
nifestacions pacífiques per segellar 
el cor d’Al-Hoceima i evitar-ne la 
propagació a altres barris. 3Pàg. 18

Ilyas
al-Omari

President de 
la regió del Rif

Noms propis

EEEE

A poques hores del concert benèfic 
per les víctimes de l’atemptat de 
Manchester, l’artista nord-america-
na va sorprendre ahir alguns dels 
fans que encara estan ingressats al 
Royal Manchester Children’s Hos-
pital. Les fotos van córrer per les 
xarxes.  3Pàg. 20

Ariana
Grande

Cantant

EEEE

Com a responsable de Memòria de 
la Diputació de València, ha contri-
buït a reprendre les exhumacions 
de fosses, frenades per Rajoy, amb 
una donació de 165.000 euros. Els 
treballs han començat al cementi-
ri de Paterna. 3Pàg. 30

Rosa
Pérez

Diputada 
d’Esquerra UnidaEEEE

La regidora va confirmar ahir la de-
cisió del consistori barceloní d’am-
pliar el programa Vincles, d’acom-
panyament a la gent més gran de 
65 anys i destinat a pal·liar la sole-
dat, a tot l’Eixample i a Sant 
Martí. 3Pàg. 46

Carmen 
Andrés

Regidora 
de BarcelonaEEEE

L’excampió nord-americà ha con-
vençut Novak Djokovic per prolon-
gar a Wimbledon la tasca que va ini-
ciar a París com a assessor del ten-
nista serbi. Els seus consells són 
gratuïts. No vol diners, només el mi-
llor per al tennis. 3Pàg. 58

Andre
Agassi

Tennista

EEEE
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El Girona, de Primera

D
esprés de nou temporades a Se-
guna Divisió A, flirtejant amb el 
desastre esportiu i econòmic, o 
a punt de coronar en tres ocasi-
ons l’anhel de pujar de catego-

ria, el Girona FC finalment ha pujat a Prime-
ra Divisió, un somni de la ciutat i d’un club 
amb més de 85 anys d’història que no havia 
estat mai a la màxima categoria. La tempo-
rada que ve se sumarà al Barça i a l’Espanyol 
com a triplet català i serà la primera vegada 
que un equip de les comarques gironines 

competirà al nivell més alt.
 Arribar fins aquí ha sigut, per al Girona, 
un camí d’espines, amb decepcions tan mo-
numentals com la de la temporada 14/15, en 
la qual es va perdre l’ascens l’últim segon. A 
més a més, fins a l’arribada de l’empresa TV 
Sport Events, de capital francès i amb l’asses-
sorament de Pere Guardiola, el germà del 
Pep, i l’establiment de relacions esportives 
amb el Manchester City, el Girona va patir 
una etapa convulsa amb el màxim accionis-
ta perseguit per la justícia. La normalització 

de l’estat de comptes i el suport de la massa 
social, amb una plantilla competitiva dirigi-
da amb honestedat per Pablo Machín, en 
van fer la resta.
 Després de fer les merescudes celebraci-
ons, al club li convé no perdre el cap i estruc-
turar un projecte que pugui perdurar a Pri-
mera. És urgent negociar amb l’Ajuntament 
una remodelació assenyada de l’estadi mu-
nicipal de Montilivi i plantar les bases futbo-
lístiques perquè l’eufòria ciutadana tingui 
futur.

E
l nou atemptat terrorista comès 
dissabte a la nit al pont de Lon-
dres i al cèntric mercat de Bo-
rough –amb el resultat de set per-
sones mortes, prop de 50 de feri-

des, algunes de les quals en estat crític, i els 
tres atacants abatuts per la policia– és parti-
cularment greu perquè té lloc cinc dies 
abans de les eleccions anticipades per la pri-
mera ministra, Theresa May, que se celebra-
ran dijous. La nova nit de pànic a la capital 
britànica es va viure només 12 dies després 
de l’atemptat amb bomba al concert d’Aria-
na Grande a Manchester (22 morts) i dos me-
sos i mig després de l’atac amb un vehicle al 
pont de Westminster, a Londres (cinc morts), 
de característiques molt similars al de dis-
sabte. En aquest període, a més a més, la po-
licia assegura que ha frustrat cinc atemptats 
més.
 Tot això vol dir que l’amenaça del terro-
risme gihadista és particularment present 
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Terrorisme en la campanya britànica
al Regne Unit, amb trets que fan encara més 
difícil impedir els atemptats. Seguint les ins-
truccions dels òrgans de propaganda de l’Es-
tat Islàmic, els terroristes ataquen ara amb 
camions o un altre tipus de vehicles i es va-
len d’armes blanques a falta de pistoles o ex-
plosius. Però el seu instint suïcida es manté. 
Els atacants de dissabte simulaven que por-
taven cinturons d’explosius, que va resultar 
que eren falsos, però que eren una manera 
de buscar la mort a mans de la policia una ve-
gada complerts els seus propòsits.

 Davant d’aquesta determinació, de poc 
servirà l’enduriment de les penes anunciat 
ahir per May perquè poc li importa la dura-
da de la condemna a qui està disposat al suï-
cidi. May, no obstant, la va encertar en la se-
va declaració pública quan va dir que els ter-
roristes no poden ser derrotats només amb 
«la intervenció militar», i que s’ha de comba-
tre la seva «ideologia diabòlica» persuadint 
la gent que els valors occidentals són mi-
llors, però no incompatibles amb l’islam, 
com asseguren els gihadistes. May va dema-
nar que el gihadisme no tingui facilitats per 
créixer a internet, sinó al contrari, que la co-
munitat internacional es posi d’acord per 
controlar l’extremisme a les xarxes.
 La intervenció de la primera ministra no 
concorda, no obstant, amb l’ús que els tories 
han fet del terrorisme com a arma electoral 
en la campanya per a les legislatives de di-
jous, davant les quals és difícil predir quina 
influència tindrà aquest últim atemptat.

May demana a la comunitat 
internacional que es posi 
d’acord per controlar 
l’extremisme a les xarxes

Editorials
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Animus iocandi Ferreres

El mandatari no ha aconseguit po-
sar fre a la violència al país, on l’úl-
tim assassinat d’un periodista, Ja-
vier Váldez, ha desencadenat una 
històrica reacció social. Només la ca-
pital ha registrat 335 homicidis el 
primer trimestre de l’any (16% més 
que el 2016).   3Pàg. 16

Enrique
Peña Nieto

President 
de Mèxic

Noms propis

EEEE

Són bessons i enginyers. El treball 
de la seva tesi doctoral els ha portat 
a crear una empresa: converteixen 
l’escalfor en electricitat en cotxes i 
calefaccions de biomassa  3Pàg. 30

Eduard 
Massaguer
Fundadors de Nabla ThermoelectricsEEEE

Albert 
Massaguer

L’aplicació de les ensenyances del 
mestre zen Thich Nhat Hanh al pro-
grama Escoles Despertes ha portat 
l’atenció plena a col·legis públics de 
Nou Barris i Sant Martí, gràcies a la 
seva tècnica per al benestar men-
tal.  3Pàg. 32

Andrés
Martín

Fundador de 
MindfulnessEEEE

El dolor estomacal que l’havia del-
mat no el va poder aturar. El pilot 
es va imposar ahir a Maverick Viña-
les (segon) i Petrucci (tercer) al Gran 
Premi de MotoGP d’Itàlia. La seva 
victòria va completar el triplet ita-
lià a Mugello.  3Pàg. 52

Andrea
Dovizioso

Pilot de Moto GP

EEEE

L’actor encarna a Billions un gestor 
de fons sense escrúpols que manté 
una guerra oberta amb un fiscal.  
Dos psicòpates per representar 
l’univers salvatge de Wall Street, en 
dues temporades i una tercera en 
rodatge. 3Pàg. 73

Damien
Lewis

Actor

EEEE
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El sexisme que no s’atura

Q
ue la promoció d’una fira del 
llibre es faci a partir d’un nu 
femení és reflex, un més, de les 
conductes sexistes que pervi-
uen en la societat espanyola. 

Així ha passat amb el cartell guanyador del 
concurs per il·lustrar la fira del llibre de 
Zamora, en què es mostra una dona despu-
llada d’esquena, amb un llibre tapant-li el 
dors i les mans sobreposades ocultant part 
de les natges. Ja no es tracta de valorar la se-
va qualitat artística, sinó de censurar que 

s’utilitzi un cos femení com a reclam, aques-
ta vegada per a un esdeveniment de caràcter 
cultural. En definitiva, de cosificar la dona 
amb estereotips propis de l’àmbit publicita-
ri. En aquest cas, també sorprèn que l’Ajun-
tament de Zamora, col·laborador en l’orga-
nització de la fira, estigui en mans d’Izqui-
erda Unida, formació de la qual es pot es- 
perar –pel seu caràcter progressista– que 
estigui sempre en contra de qualsevol mani-
festació sexista.
 Si aquest cartell pot manifestar voluntat 

artística amb el nu, ha coincidit amb l’anun-
ci d’una discoteca de Benidorm que ha anat 
molt més enllà amb la seva oferta laboral 
d’un masclisme ranci, un fet llastimosa-
ment habitual en l’oci nocturn. Així, dema-
na cambreres «sense nòvios malalts gelo-
sos», o l’obligació d’anar «amb talons o pla-
taformes» si no són altes. Potser ha arribat 
l’hora de plantejar-se, al marge de la denún-
cia pública, l’opció de sancions administra-
tives per acabar amb aquest tipus d’expres-
sions d’un masclisme inadmissible.

N
o és la primera vegada que l’A-
ràbia Saudita entra en còlera 
amb Qatar. Però aquesta vega-
da sembla que la cosa va de de-
bò, ja que l’acompanyen sis pa-

ïsos més, la resta dels que formen el Con-
sell de Cooperació del Golf, i també Egipte. 
Es tracta doncs d’una bretxa en el món sun-
nita, tradicionalment considerat un bloc 
homogeni, fidel a la política dels Estats 
Units a la zona i cohesionat pel seu enfron-
tament amb l’Iran, com a potència líder 
dels xiïtes, i amb Israel. El més paradoxal és 
que aquests set països que han decidit tren-
car amb Qatar acusen l’emirat de «recolzar 
el terrorisme». La ruptura es produeix en 
plena commoció pels últims atemptats re-
gistrats a Londres i Kabul i pocs dies des-
prés de la primera visita del president Do-
nald Trump a la zona. Tot indica, doncs, 
que l’Aràbia Saudita ha volgut utilitzar el 
seu enfrontament amb Qatar per reafir-
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El Golf Pèrsic entra en ebullició
mar el seu lideratge al Golf i convertir-se 
d’aquesta manera en garant de l’esperpèn-
tica política de la nova Administració nord-
americana.
 Però estem realment davant d’un nou 
intent del règim de Riad de llançar fum en-
front les cada vegada més que evidents pro-
ves del seu suport a les diverses formes de 
terrorisme amb etiqueta gihadista, que 
van des d’Al-Qaida fins al Daesh i que inclo-
uen tant el finançament de grups armats a 
Síria o al Iemen fins a la promoció de la ra-

dicalització de joves de religió musulmana 
nascuts en països d’Occident. L’Aràbia Sau-
dita practica justament la mateixa política 
que ara pretén condemnar a Qatar.
 En el rerefons d’aquesta maniobra tan 
grollera hi ha el terratrèmol geopolític que 
està suposant la nova era Trump, que im-
plica la ruptura, o almenys el debilita-
ment, d’aliances tan llargues i pròsperes 
com la que tenien els Estats Units amb la 
Unió Europea, triplement amenaçada pel 
brexit, les noves relacions amb Rússia o la li-
quidació dels Acords de París en matèria de 
canvi climàtic.
 Segurament Qatar o la mateixa Aràbia 
Saudita volen treure partit d’aquest nou 
ordre mundial però, de moment, l’únic 
que estan aconseguint és que el Golf Pèrsic 
visqui un nou focus d’ebullició ara entre 
països de la mateixa tradició musulmana i 
també aliats en la defensa dels interessos 
dels productors de petroli. 

L’Aràbia Saudita acusa Qatar 
de «recolzar el terrorisme», la 
mateixa sospita que plana 
sobre la seva pròpia actuació
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És una de les filles de repressors de 
l’última dictadura militar argenti-
na que han constituït un grup per 
proclamar que no avalen el que van 
fer els seus pares. Volen, a més a 
més, ajudar els familiars que enca-
ra avui busquen els seus fills i nets 
desapareguts. 3Pàg. 17

Erika
Lederer

Advocada 
argentina

Noms propis

EEEE

Ha amenaçat amb aturar als tribu-
nals de justícia la comissió d’inves-
tigació sobre la caixa b del Partit Po-
pular. Addueix que els grups de 
l’oposició que la impulsen no han 
fixat l’àmbit «temporal, temàtic i 
territorial» de les qüestions a fisca-
litzar. 3Pàg. 22

Fernando
Mtz.-Maillo

Coordinador 
general del PPEEEE

L’aerolínia escandinava va iniciar 
ahir els seus vols de baix cost als 
EUA des del Prat amb un viatge di-
recte a Los Angeles. La companyia 
oferirà 325.000 places interconti-
nentals en el seu primer any d’ope-
racions a Barcelona. 3Pàg. 28

Bjorn
Kjos

Conseller delegat 
de NorwegianEEEE

Víctima d’abusos en la seva infan-
tesa, el polític independent ha sigut 
un dels impulsors de la llei que im-
pedirà a pederastes fitxats sortir 
d’Austràlia per turisme. La meitat 
dels que ho van fer el 2016 van anar 
al Sud-est Asiàtic. 3Pàg. 39

Derryn
Hinch

Senador  
australiàEEEE

El novel·lista i poeta serà el nou co-
missari de BCNegra, les jornades de-
dicades a la novel·la policíaca que 
se celebren cada any a Barcelona, i 
rellevarà el llibreter Paco Camarasa, 
que ha dirigit el festival literari du-
rant 12 edicions. 3Pàg. 60

Carlos
Zanón

Escriptor
                  EEEE
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Uns llimbs de ‘viudes de fet’

U
n col·lectiu de ciutadans, majo-
ritàriament dones, està sumit 
en uns llimbs legals que els im-
pedeixen cobrar la pensió de 
viudetat després d’haver perdut 

la persona amb qui van conviure de fet du-
rant anys. Una sentència del Tribunal Cons-
titucional el 2014 va esmenar el Codi Civil 
català, molt més lax a l’hora de demostrar la 
convivència real de dues persones. La sen-
tència establia que per rebre una pensió, la 
relació s’havia d’haver inscrit en un registre 

oficial o comptar amb un document notari-
al. A Catalunya, la norma va resultar inicial-
ment d’impossible compliment perquè no 
existien registres oficials a la majoria de mu-
nicipis i el TC excloïa els qui van morir abans 
que transcorreguessin dos anys des de la se-
va sentència. Atrapades en aquest calendari, 
moltes dones es van quedar en fals. Des de 
l’abril passat, existeix un registre català de 
parelles de fet per intentar evitar aquests 
llimbs. 
  Ara, una sentència recent obre esperan-

ces als qui mai van registrar la parella per-
què no van poder fer-ho o per convicció. Un 
jutge de Barcelona ha reconegut el dret 
d’una dona que va perdre la seva parella en 
l’accident d’avió de Germanwings a cobrar 
la viudetat tot i que no estaven casats ni cons-
taven oficialment com a parella de fet. L’exi-
gència d’un requisit d’impossible compli-
ment –un registre que no existia– «atempta 
contra el principi de seguretat jurídica», ar-
gumenta el magistrat. És un precedent que 
no ha de caure en sac foradat.

E
l component virtual de la política 
catalana continua viu. La reunió 
del Pacte Nacional pel Referèn-
dum (PNR), celebrada al Parla-
ment, va acabar sense cap acord, 

cosa que no hauria de sorprendre, perquè 
tampoc es pretenia això. Fa una setmana, en 
una reunió més restringida –només hi van 
participar els partits independentistes–  
Carles Puigdemont va dir que la data i la pre-
gunta del referèndum es coneixerien els 
pròxims dies. És el mateix que va assenyalar 
al final de la cimera del PNR. Davant la inqui-
etud sindical, el president va garantir que la 
seguretat dels funcionaris serà preservada, 
però no va explicar com. Sense data, sense 
preguntes i sense concrecions, la cimera tan 
sols va servir per reiterar un consens virtual 
en una qüestió, el referèndum a seques, sen-
se adjectius, que ja no està sobre la taula.
 La majoria de les intervencions –excepte 
la CUP, que amb la seva coherència habitual 
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Política virtual al Parlament
va demanar canviar el nom al PNR i donar-lo 
per acabat per enfilar sense embuts la via 
unilateral– es van pronunciar per la conti-
nuïtat d’aquest organisme transversal, que 
agrupa partits i entitats partidàries de cele-
brar un referèndum. La pluralitat del PNR es 
basa en el fet que defensa la idea general del 
referèndum, ja que com va dir Joan Ignasi 
Elena, «el referèndum no divideix, sinó que 
uneix, el poble català». No obstant, aquesta 
consulta ha de ser acordada. Com assenya-
len totes les enquestes, les que tant se citen 

per defensar la celebració del referèndum, si  
no és acordat amb el Govern, els catalans es-
tan dividits davant la conveniència de cele-
brar-lo. Elena també va afirmar que el PNR 
«ni avala ni desautoritza cap decisió que 
prengui la Generalitat». ¿Per a què serveix 
llavors, a part d’escenificar un consens que 
només existeix mentre no s’aprofundeixi en 
les característiques de la consulta? És un 
consens virtual, ja que ni Catalunya en Co-
mú ni moltes de les entitats del PNR estan 
d’acord amb la via unilateral.
 La realitat va per una altra banda. La Ge-
neralitat està decidida a emprendre la via 
unilateral i a convocar el referèndum sense 
acord amb el Govern de Rajoy, que es nega, 
per una altra part, a qualsevol negociació. El 
president espanyol continua convidant 
Puigdemont a presentar el seu projecte al 
Congrés dels Diputats, però el president ca-
talà només acceptaria anar-hi amb un acord 
previ. El carreró segueix sense tenir sortida.

El Pacte Nacional oblida 
que els catalans estan dividits 
davant la conveniència de fer 
el referèndum si no és acordat
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Acorralat per les sospites de corrup-
ció pel cas 3%, l’exconseller s’aferra 
a l’escó per no perdre la condició 
d’aforat, davant de la investigació 
oberta pel TSJC. Es dona de baixa 
com a militant del PDECat, però 
continuarà a la cambra com a dipu-
tat no adscrit. 3Pàg. 20

Germà
Gordó

Diputat del 
Parlament

Noms propis

EEEE

El fill petit de l’expresident Pujol no 
ha tingut cap problema a comparar 
la situació que viu el cap del clan 
«amb el que fan a la Xina amb el Da-
lai-lama, perquè se l’ha volgut des-
terrar internament». I vincula així 
la situació judicial de la família 
amb el procés. 3Pàg. 22

Oleguer
Pujol

Empresari
                EEEE

La patronal catalana de la petita i 
mitjana empresa va celebrar en un 
gran acte al Palau Sant Jordi la 30a 
edició de l’acte de lliurament dels 
premis a les millors iniciatives de 
companyies catalanes amb menys 
de 250 treballadors. 3Pàg. 30

Josep
González

President
de PimecEEEE

El Govern d’Andalusia posarà en 
marxa el curs que ve la universitat 
pública semigratuïta al bonificar 
el 99% del cost de cada assignatu-
ra amb l’únic requisit d’haver 
aprovat prèviament una altra ma-
tèria. 3Pàg. 34

Susana
Díaz

Pta. de la Junta
d’AndalusiaEEEE

El pilot de la companyia La Perla29 
ultima una versió de Bodas de sangre, 
la tragèdia de Federico García Lorca, 
amb Clara Segura al capdavant de 
l’elenc i que es presenta com a gran 
aperitiu del Grec, de la programa-
ció del qual forma part. 3Pàg. 52

Oriol
Broggi

Director teatral
                       EEEE
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L’estiu, temps de festivals de música

L’
oferta de festivals de música es 
desboca durant l’estiu, amb 
ofertes per a tots els gustos. Des 
de fa anys, Catalunya es con-
verteix aquests mesos en un 

mapa on es poden localitzar tota mena de 
gèneres i formats, esdeveniments que con-
formen un calendari variat, apte per a tots 
els gustos i edats. També per a molt diversos 
pressupostos. El juliol i l’agost s’obre la pos-
sibilitat d’assistir a centenars de concerts i 
de participar en desenes d’esdeveniments, 

de trajectòria dilatada o a punt d’estrenar-
se. Van des de la música clàssica fins a la 
més contemporània i radical, des de les ci-
tes d’un dia o un cap de setmana fins als ci-
cles més extensos, des del racó elegant fins 
a l’acampada festiva i juvenil, amb partici-
pació d’artistes de primera línia (com són 
els casos de Deep Purple o Wilco), formaci-
ons emergents o propostes destinades al 
gran públic. La varietat que s’ofereix a l’es-
pectador és probablement el factor més 
destacat d’un fenomen que segueix en alça 

i que en el futur potser necessitarà algu- 
na cosa semblant a una autoregulació per-
què el volum de l’oferta no impliqui morir 
d’èxit. De moment no és necessària, però 
l’amplitud és tan gran que es requereix una 
guia, com la que ofereix avui el diari, per no 
perdre’s en el laberint de festivals i per ajus-
tar els desitjos a les possibilitats de cada 
butxaca. En tot cas, l’abundància de festi-
vals és un símptoma de benestar i que la 
ciutadania disfruta de l’estiu, la música i la 
cultura. 

S
erà Hard Rock. La popular i pode-
rosa xarxa mundial d’hotels, ca-
feteries i casinos, propietat dels 
indis seminoles dels Estats Units, 
serà la que construirà el complex 

recreatiu i turístic (conegut de moment per 
les sigles CRT) de Vila-seca i Salou, al Tarrago-
nès. Ha sigut finalment l’única firma que 
s’ha presentat al concurs pilotat per la Gene-
ralitat, i per tant no hi haurà sorpreses en el 
moment de l’adjudicació formal d’un pro-
jecte que ha transitat per moltes vicissituds 
però que ha de significar un punt d’inflexió 
per a l’economia de les comarques del sud 
de Catalunya.
 Els antecedents remots del CRT s’han de 
buscar a Eurovegas, el macroprojecte de ca-
sinos i hotels que el multimilionari nord-
americà Sheldon Adelson va voler aixecar al 
Baix Llobregat fa més d’un lustre. La gran 
cruesa de la crisi en aquella època va activar 
el possibilisme dels poders públics, incli-

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

El complex del Tarragonès, més a prop
nats a autoritzar una obra que hauria creat 
llocs de treball però al preu de greus costos 
ambientals i socials. Finalment, Adelson va 
desistir i va intentar portar el seu projecte a 
Madrid, on tampoc va quallar. La perspecti-
va confirma que és el millor que podia pas-
sar. Aquell frustrat pla faraònic va donar pas 
aquí a un altre de menys volum, BCN World, 
ja a la Costa Daurada, que tampoc es va arri-
bar a concretar però que va ser l’embrió de 
l’actual CRT, de dimensions i filosofia molt 
més raonables.

 La característica principal del projecte és 
que està pensat per a un públic familiar i 
que l’epicentre del negoci no serà el joc (no-
més hi haurà un casino). Aquest perfil més 
amable explica també la participació en el 
pla del parc Port Aventura, ubicat a la zona 
contigua i que gestionarà els hotels del CRT. 
Completa el projecte una altra empresa amb 
àmplia experiència a Catalunya, Value Re-
tail, artífex de l’exitós La Roca Village. En su-
ma, el complex presenta ara moltes més 
llums que ombres, i els detalls que els pro-
motors aniran desvelant en les pròximes set-
manes hauran de confirmar que les expecta-
tives superen amb escreix els recels que en-
cara poguessin existir. Aquest desitjable 
final feliç, però, no ha de fer oblidar que, per 
molt benvinguda que sigui l’ocupació i la ri-
quesa que generarà el CRT, l’economia i la 
societat catalanes requereixen llocs de tre-
ball de més valor afegit, única garantia d’un 
futur millor.

Hard Rock materialitzarà 
el projecte de Vila-seca i 
Salou, molt més raonable 
que el frustrat pla d’Eurovegas
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La dirigent democristiana no ha dei-
xat de banda les seves conviccions 
personals i ha votat contra la llei 
que permetrà els matrimonis homo-
sexuals a Alemanya. La proposta so-
cialdemòcrata ha tirat endavant al 
Bundestag amb el suport de 70 dipu-
tats de la CDU. 3Pàg. 12

Angela
Merkel

Cancellera
alemanya

Noms propis

EEEE

La recentment elegida degana dels 
lletrats barcelonins es proposa in-
crementar el contacte amb els po-
ders públics per traslladar-los les in-
quietuds dels ciutadans amb vista 
que es reflecteixin en reformes o 
modificacions legislatives en bene-
fici de les persones. 3Pàg. 32

Maria Eugènia
Gay

Col. d’Advocats 
de BarcelonaEEEE

El programa d’apadrinament de jo-
ves emprenedors de la fundació ha 
demostrat un any més la seva alta 
eficàcia. Els beneficiaris d’aquesta 
eina compten amb un sòlid punt de 
suport des del qual desenvolupar el 
seu talent. 3Pàg. 34

Francisco 
Belil

Pt. Fundació 
Princesa de GironaEEEE

L’autor de Solsona ha sigut distin-
git pels llibreters catalans amb el 
seu premi anual per Els estranys, una 
novel·la ambientada en la primera 
guerra carlista. També han sigut 
premiats Marcello Fois i Albert 
Asensio. 3Pàg. 58

Raül 
Garrigasait

Escriptor

EEEE

Aquesta igualadina de 24 anys, al 
capdavant de la seva firma Mietis i 
una proposta en pell, va guanyar 
ahir el premi nacional al Disseny 
Emergent de la passarel·la 080 Bar-
celona Fashion, dotat amb 15.000 
euros i ofert per Desigual 3Pàg. 69

Maria
Fontanellas

Dissenyadora

EEEE
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Un debat que va més enllà del tramvia

E
l debat del tramvia és un dels de-
bats ciutadans més enquistats a 
Barcelona des del referèndum so-
bre la reforma de la Diagonal que 
va impulsar Jordi Hereu i la derro-

ta del qual va tenir efectes demolidors en el 
seu mandat. Llavors el debat es va centrar en 
la transformació de l’avinguda i el seu resul-
tat negatiu és un dels arguments recurrents 
dels que s’oposen a la unió del Trambaix i el 
Trambesòs. Uns quants anys i dos alcaldes 
després, el debat ha mutat i ara la conversa 

ciutadana sobre el tramvia ja no va tant so-
bre com solucionar la Diagonal (una avingu-
da la reforma de la qual en el període de 
Xavier Trias no va ser satisfactòria) sinó que 
és global, de model de mobilitat de la ciutat. 
En realitat no és el tramvia el debat, sinó el 
cotxe. El projecte d’unió dels dos trams que 
abandera l’ajuntament implica la reducció 
de la presència del cotxe a l’avinguda, i és co-
herent amb altres mesures impulsades en 
altres punts de la ciutat, des de la superilla 
fins al projecte de limitar la circulació dels 

cotxes de certa antiguitat. Però molts ciuta-
dans, sobretot aquells per als quals conduir 
el cotxe no és un exercici de comoditat sinó 
de necessitat, es consideren objectiu d’una 
guerra del consistori contra l’automòbil. Re-
duir els nivells de contaminació de Barcelo-
na, fer-la més sostenible i menys agressiva 
per als ciutadans ha de ser un objectiu com-
partit de ciutat. Amb totes les polítiques de 
transport públic necessàries, l’única mane-
ra de fer-ho és reduint l’ús i la presència del 
cotxe.

P
robablement no van ser dos mili-
ons les persones que es van mani-
festar ahir pel centre de Madrid 
com a acte culminant de la World 
Pride 2017, la celebració anual 

del moviment gai internacional, que aquest 
any va escollir la capital d’Espanya per a 
aquest esdeveniment que vol unir l’aspecte 
festiu i el reivindicatiu. Però sí que van ser 
centenars de milers, i aquest volum de gent 
és més que suficient per valorar l’enorme 
salt qualitatiu que s’ha fet a Espanya amb 
prou feines en quatre dècades en matèria de 
llibertat sexual i respecte de la identitat per-
sonal: de la repressió de les manifestacions 
públiques d’homosexualitat –i la considera-
ció gairebé com a ciutadans de segona dels 
que tenen aquesta orientació– a aquesta lú-
dica i multitudinària exhibició de l’Orgull 
Gai.
 Per si faltava res, aquest any la marxa ha 
comptat per primer cop amb la participació 
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La desfilada gai de Madrid i les llibertats
oficial del PP, l’únic dels grans partits espa-
nyols que no era explícit a recolzar la mobi-
lització de gais i lesbianes. Un canvi d’acti-
tud que suposa un pas més en el lent trànsit 
de la dreta espanyola cap a l’acceptació ple-
na de les llibertats personals amb indepen-
dència de criteris morals. Cal no oblidar que 
el PP va impugnar el 2005 la llei del Govern 
de Rodríguez Zapatero que va autoritzar el 
matrimoni homosexual a Espanya –una 
norma avantguardista en el nostre entorn– 
i que el seu recurs va ser rebutjat pel Tribu-

nal Constitucional set anys després, ja amb 
Mariano Rajoy a la Moncloa i amb alguns po-
lítics conservadors sortits de l’armari.
 Madrid, en tot cas, ha ofert aquests dies 
una molt saludable mostra de tolerància i  
pot exhibir, igual que Barcelona, la condició 
de ciutat gay friendly. Però no s’ha d’abaixar 
la guàrdia, perquè encara que Espanya, en 
general, és un país tolerant, les expressions 
d’homofòbia no són anecdòtiques, i de vega-
des les protagonitzen aquells que, per raó 
del seu credo religiós, haurien de transme-
tre missatges de fraternitat i no d’acritud si 
no d’oberta discriminació. I queda pendent 
avançar cap a la normalització social dels 
transsexuals i els intersexuals, col·lectius en-
cara molt ignorats i fins fa poc estigmatit-
zats. La llibertat personal d’aquells que his-
tòricament han sigut assenyalats com a dife-
rents és també la llibertat de la societat de la 
qual formen part i un bon baròmetre de la 
salut col·lectiva del país.

Espanya ha fet un salt 
enorme en els drets dels 
homosexuals, però cal 
no abaixar la guàrdia
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A La semilla del odio, els dos reporters 
aborden a fons i amb rigor la inva-
sió de l’Iraq el 2003 com a germen 
de la violència que s’ha estès pel 
Pròxim Orient. 3Pàg. 16

J. Espinosa 
PeriodistesEEEE

M. Gcía. Prieto

El sindicalista basc ha rebut el su-
port del 89% de vots dels delegats 
per succeir Ignacio Fernández To-
xo al capdavant del sindicat. Sordo 
és clar sobre els objectius del seu 
mandat: «El país no es pot instal·lar 
en la precarietat i la temporali-
tat». 3Pàg. 26

Unai
Sordo

Secretari general 
de CCOO EEEE

El Papa ha rellevat el prelat ale-
many com a responsable de la Con-
gregació per a la Doctrina de la Fe. 
A Müller, crític amb algunes de les 
reformes de Francesc al Vaticà, el 
succeirà el jesuïta mallorquí Luis 
Francisco Ladaria. 3Pàg. 37

Gerhard 
Müller

Cardenal

EEEE

El britànic, gregari de Chris Froo-
me, es va adjudicar inesperadament 
la primera etapa del Tour, la crono-
metrada de Düsseldorf, disputada 
sota la pluja, que va causar a Alejan-
dro Valverde una caiguda que l’ha 
deixat fora de la carrera. 3Pàg. 48 

Geraint 
Thomas

Ciclista

EEEE

Sopa de Cabra, el grup que lidera 
Quintana, va ser una de les atracci-
ons de l’exitosa quarta edició del 
nou Canet Rock, que va reunir 14 
formacions catalanes. La cita ha 
congregat 20.000 espectadors al Pla 
d’en Sala. 3Pàg. 54  

Gerard
Quintana

Músic

EEEE
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Itàlia segueix instal·lada en uns cavallets polítics

L
a Itàlia política continua enfilada 
als seus particulars cavallets. Fa 
pocs mesos el Moviment 5 Estre-
lles (M5S) del còmic Beppe Grillo 
semblava que disputaria el pri-

mer lloc al Partit Democràtic (PD) de Matteo 
Renzi en unes hipotètiques eleccions gene-
rals, mentre que Força Itàlia, el grup de Sil-
vio Berlusconi, no aconseguiria ressuscitar 
ni repetir el matrimoni de conveniència 
amb la xenòfoba Lliga Nord de Matteo Salvi-
ni. La rotunda elecció de Renzi a les primà-

ries del seu partit a principis del mes d’abril 
augurava la preeminència del PD, mentre 
que el pèssim balanç de l’actuació de diver-
sos alcaldes de l’M5S, com el cas de Roma, 
tornava aquest moviment a un lloc pròxim 
a la casella de sortida. Però això passava fa 
dos mesos. Seguint la tradició suïcida de 
l’esquerra italiana, el PD viu una lluita fra-
tricida dins el propi partit i entre aquest i al-
tres formacions pròximes o afins. L’escull 
es diu Renzi i el seu excessiu personalisme, 
que no admeten ni discussió ni pactes. Però 

al mateix temps, si l’esquerra continua ocu-
pant un espai polític important és gràcies a 
ell. Per la seva banda, la dreta s’està recom-
ponent. Salvini ha superat la barrera regio-
nal i ja no reivindica la Padània, i Berlusco-
ni contiua estant viu políticament. Tots dos 
han sigut capaços de superar les seves dife-
rències per tornar-se a aliar. Renzi hauria 
de ser la solució per aconseguir l’estabilitat 
política i fer sortir Itàlia de l’atonia econò-
mica, però per ara el líder del PD és el pro-
blema.

L’
alcaldessa de Barcelona, Ada 
Colau, no es prodiga gaire als 
mitjans de comunicació. En 
aquest aspecte es manté fidel a 
la seva etapa d’activista social i 

es concentra en l’acció que es correspon amb 
resultats concrets i en les seves intervenci-
ons en les xarxes socials. A l’equador del seu 
mandat, repassa avui en una extensa entre-
vista periodística els eixos bàsics dels seus 
dos primers anys de govern, del turisme als 
pactes amb altres forces polítiques. I també 
l’actualitat política general, perquè una de 
les fites d’aquests dos anys ha sigut precisa-
ment la creació d’una nova formació políti-
ca, Catalunya en Comú, continuació de la 
Barcelona en Comú que va donar la sorpresa 
a les municipals de fa només dos anys.
 Davant de la pressió mediàtica i a les xar-
xes per condicionar l’actitud de l’Ajunta-
ment de Barcelona en el referèndum unila-
teral de l’1-O, diríem que Colau fa allò que 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

Colau vista per Colau
els clàssics denominaven una defensa de 
l’autonomia de la seva formació política i 
deixa clar que no es deixarà arrossegar ni pel 
corrent de la majoria que recolza el Govern 
–que considera excessivament condiciona-
da per les presses– ni per l’immobilisme del 
Govern espanyol. Per un referèndum amb 
nul·les possibilitats de ser efectiu per les con-
dicions en què es pretén realitzar, Colau no 
està disposada a posar en risc ni la seva prò-
pia formació, ni el pacte de govern amb el 
PSC ni la seva credibilitat com a alcaldessa 

davant dels funcionaris municipals. L’alcal-
dessa de Barcelona no es deixa, doncs, im-
pressionar per aquells que pretenen una 
Catalunya dual al voltant de l’1-O.
 La mateixa fermesa mostra Colau davant 
de certs debats ciutadans que alguns volen 
enverinar, des del turisme fins a la mobilitat 
passant per la vivenda. Davant de qui acusa-
va els comuns de no estar preparats per go-
vernar, l’alcaldessa exhibeix la seva intenció 
de comptar amb tothom però també de 
mantenir les conviccions de la seva pròpia 
formació política i dels ciutadans que els 
van votar. L’encaix entre la complexitat de 
la realitat i la claredat dels missatges de la se-
va campanya electoral és, sens dubte, el prin-
cipal repte d’aquest primer mandat de 
Colau, marcat per la falta d’una majoria es-
table de govern que es fa més evident a me-
sura que la gestió s’allunya de l’herència re-
buda i ha d’encarar els propis errors o reali-
tats sobrevingudes. 

L’alcaldessa no posarà en 
risc ni la seva formació, ni el 
seu govern ni la seva credibilitat 
per un referèndum no efectiu

Editorials
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Segons dades del propi partit, des 
del 2015 la formació taronja ha tin-
gut 146 casos de transfuguisme: 
132 regidors, 7 diputats provinci-
als, 6 d’autonòmics i un conseller 
comarcal. L’estratègia de creixe-
ment ràpid per tot Espanya li està 
passant factura. 3Pàg. 21

Albert
Rivera

President
de Ciutadans

Noms propis

EEEE

El tricampió de la màxima cilindra-
da ha donat el cop al GP d’Alema-
nya i s’ha col·locat líder del Mundi-
al abans del parèntesi estiuenc. El 
cerverí compta per victòries (vuit) 
les seves carreres al circuit de 
Sachsenring. 3Pàg. 40

Marc
Márquez

Pilot de MotoGP

EEEE

El cantant i la seva llegendària ban-
da, Aerosmith, que estan de gira 
mundial de comiat, han format part 
del cartell de luxe de Rock Fest, la 
gran cita del heavy metal que aquest 
cap de setmana s’ha celebrat a San-
ta Coloma de Gramenet. 3Pàg. 48

Steven
Tyler

Músic

EEEE

Encara que els seus detractors l’acu-
sen de connivència amb el líder del 
Kremlin, el realitzador nord-ameri-
cà s’ha marcat un punt amb una sè-
rie d’entrevistes en profunditat 
amb Vladímir Putin. Movistar+ les 
emetrà aviat a Espanya. 3Pàg. 60

Oliver
Stone

Cineasta

EEEE

Aquests germans de Terrassa han 
començat a distribuir 15.000 càpsu-
les de sucs de fruita per fer més fà-
cil l’elaboració de vermuts en bars i 
cocteleries. Han invertit 100.000 eu-
ros en el projecte. 3Pàg. 24

Enric Martori

EmprenedorsEEEE
Oriol Martori
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La destitució de Baiget

E
xpressar un dubte («probable-
ment no podrem fer el referèn-
dum, i haurem de fer una cosa di-
ferent») li ha suposat el càrrec al 
ja exconseller d’Empresa i Conei-

xement, Jordi Baiget. Les seves paraules en 
una entrevista a El Punt Avui van merèixer la 
reprovació de la CUP, imprescindible crossa 
parlamentària del Govern de Junts pel Sí, de 
qui Puigdemont sembla haver-se apropiat 
l’estil de fer política sense agafar presoners. 
Malgrat que Marta Pascal el va defensar, Bai-

get va ser destituït i rellevat pel conseller de 
Cultura, Santi Vila, en un doble cop d’efecte 
del president: al Govern i al seu propi partit, 
amb la cúpula del qual manté un pols. Bai-
get, home de Mas, ha posat veu a aquella 
part del Govern que tem els camins que ha 
pres el pols amb l’Estat pel referèndum de 
l’1-O. Hi ha una part del Govern, encapçala-
da per Puigdemont, disposada a arribar fins 
al final (sigui el que sigui aquest final), però 
n’hi ha una altra, de la qual formava part 
Baiget i on militen altres alts càrrecs, que no 

veu tan clar el pols amb la legalitat. A mesu-
ra que s’acosta l’1-O i es van fent passos amb 
difícil retorn, no ha d’estranyar que s’esten-
gui el nerviosisme, sobretot dins de les files 
del PDECat.  La destitució mostra que no no-
més la dissidència, sinó el simple dubte, no 
tenen lloc avui al Govern. També mostra que 
el pes de la CUP va molt més enllà dels seus 
deu diputats. I és, sobretot, un avís al PDECat 
i als seus consellers davant el que està per ve-
nir. El procés, en aquesta fase, exigeix lleial-
tats indestructibles.

E
mmanuel Macron va presentar al 
Congrés de Versalles (reunió so-
lemne de l’Assemblea Nacional i 
el Senat) les seves reformes o, mi-
llor, les seves transformacions 

perquè el president sosté que França és un 
país que no es reforma, sinó que es transfor-
ma. La intervenció va estar envoltada de po-
lèmica perquè part de l’oposició (parlamen-
taris centristes, comunistes i de La França In-
submisa la van boicotejar) veia en les formes 
una deriva monàrquica i una humiliació del 
primer ministre, que exposa aquest dimarts 
a l’Assemblea el seu programa de govern per 
obtenir la confiança dels diputats. Macron, 
com abans Hollande i Sarkozy, va poder pro-
nunciar el seu discurs perquè el 2008 aquest 
últim va reformar la Constitució per acabar 
amb la incongruència que el president fran-
cès podia parlar, per exemple, al Congrés 
dels EUA, però no a l’Assemblea del seu pro-
pi país.

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.
Els articles exposen postures personals.

Les bones intencions de Macron
 Al marge de l’oportunitat del discurs, la 
realitat és que a França el poder resideix en 
la presidència i el primer ministre és mer 
executor de la política presidencial. Macron 
va proposar una reforma de les institucions, 
que està disposat a aprovar en referèndum 
si l’Assemblea no la porta a terme i inclou la 
reducció d’un terç del nombre de diputats i 
senadors (ara sumen gairebé un miler), la in-
troducció en el sistema electoral d’una dosi 
de proporcionalitat per facilitar la represen-
tació dels partits minoritaris, i el final a la 

tardor de l’estat d’emergència que dura des 
dels atemptats del 2015 i que serà substituït 
per una nova llei antiterrorista.
 Com no podia ser menys, una part subs-
tancial del discurs va estar dedicada a Euro-
pa, amb un entusiasme europeista com no 
es recordava en aquests temps d’euroescep-
ticisme. Amb referències als pares funda-
dors de la UE, Macron va lligar sempre el des-
tí de França al d’Europa –«Europa som nosal-
tres», va dir— i a l’entesa amb Alemanya, i va 
anunciar que abans de final d’any se celebra-
ran als països de la UE «convencions demo-
cràtiques» perquè els ciutadans aportin ide-
es per al futur comú.
 En les seves primeres setmanes a l’Elisi, 
Macron ha acaparat tot el poder executiu i 
legislatiu i per això se’l comença a acusar 
de bonapartisme en la seva forma d’actu-
ar. Però les seves propostes mereixen mar-
ge de confiança perquè van en la bona di-
recció. 

El president francès acapara 
el poder executiu i legislatiu, 
però les seves propostes 
mereixen marge de confiança

Editorials
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Va dedicar part del cap de setmana 
a tuitejar un vídeo manipulat on 
apareix agredint un home que es 
cobreix amb el logotip de la cadena 
CNN. El seu ressentiment, i la for-
ma d’exhibir-lo, pels mitjans que 
no li són afins degrada l’alt càrrec 
que ostenta. 3Pàg. 14

Donald
Trump

President
dels EUA

Noms propis

EEEE

L’Executiu ha ressuscitat el vell cà-
non digital com a compensació als 
autors per les còpies privades. L’as-
sumiran els fabricants de tecnolo-
gia sense que l’hagin de repercutir 
en els usuaris. La regulació arriba 
superada per les noves possibilitats 
tecnològiques. 3Pàg. 34

Íñigo
M. de Vigo

Portaveu 
del GovernEEEE

Ha tornat a ser detingut per inten-
tar aquesta vegada matar dues àvi-
es. Va ser condemnat a 169 anys per 
atacar 16 dones a Catalunya, una de 
les quals va morir, però va ser excar-
cerat en virtut de l’aplicació de la 
doctrina Parot.  3Pàg. 35

Manuel
González

El ‘boig 
del xandall’EEEE

El futbol torna a parlar alemany 
després de conquistar els dos úl-
tims títols de la temporada en tan 
sols tres dies, l’Europeu sub-21 i la 
Copa Confederacions, amb equips 
en plena renovació i plens de joves 
talents. 3Pàg. 48

Joachim
Löw

Entrenador de la 
selecció alemanyaEEEE

L’intèrpret madrileny travessa una 
gran etapa professional. Acaba d’es-
trenar la comèdia Despido proceden-
te, on és un executiu cretí (l’antíte-
si del seu caràcter), i és un dels pro-
tagonistes de la sèrie El Ministerio del 
Tiempo. 3Pàg. 62

Hugo
Silva

Actor
             EEEE
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La temeritat, o provocació més ben 
dit, del dirigent asiàtic és il·limitada. 
La seva perillosíssima carrera arma-
mentista ha escalat un nou esglaó 
després d’anunciar l’«èxit» en el 
llançament del seu primer míssil 
de llarg abast, capaç d’arribar fins 
a Alaska. 3Pàg. 14

Kim
Jong-un

President de 
Corea del Nord

Noms propis

EEEE

El Govern del país centreeuropeu 
envia blindats a la frontera amb 
Itàlia per frenar l’arribada de refu-
giats en una mesura molt censura-
ble segons la legislació comunità-
ria. El gest s’explica pel seu caire 
electoralista davant els comicis de 
l’octubre que ve. 3Pàg. 17

Christian
Kern

Canceller
d’ÀustriaEEEE

L’atur registrat va disminuir al juny 
en 98.317 persones en relació amb 
el mes anterior, la qual cosa situa 
la xifra de desocupats inscrits en 
3.362.811, la més baixa en vuit anys. 
«És moment d’apujar els salaris», va 
sentenciar la ministra. 3Pàg. 20

Fátima
Báñez

Ministra 
d’OcupacióEEEE

El corredor eslovac, actual campió 
del món, va ser apartat del Tour per 
haver fet caure d’un cop de colze 
Mark Cavendish a l’esprint. Una 
agressió, segons el jurat, fora de lloc 
i una expulsió de carrera més que 
justificada. 3Pàg. 40

Peter
Sagan

Ciclista
               EEEE

La fundació ofereix una impactant 
exposició amb un centenar d’imat-
ges de Weegee, pseudònim d’Art-
hur H. Felling, el fotoperiodista que 
va retratar el Nova York més fosc i 
criminal dels anys 30 i 40 del segle 
passat. 3Pàg. 44

Irene
De Mendoza

Dir. artística de 
Foto ColectaniaEEEE

E
l diputat de la CUP Benet Salellas, 
que dilluns va reclamar amb èxit 
el cap del conseller Jordi Baiget 
per haver qüestionat la viabilitat 
del referèndum unilateral, va de-

finir ahir el text amb el qual es pretén donar-
li cobertura jurídica com una llei «de mí-
nims, estrictament formal». No és que no 
tingui raó el parlamentari cupaire. Però, des 
d’una òptica estrictament legislativa, la pro-
posició de llei de Junts pel Sí i la CUP no és no-
més una norma democràticament de mí-
nims; és, primordialment, un efímer esguer-
ro. Efímer perquè, segons el seu propi 
redactat, la llei quedaria derogada l’endemà 
de la suposada celebració de l’1-O, per la 
qual cosa presumeix de regular «un règim 
jurídic excepcional». I esguerro perquè, al-
hora que es defineix com una llei suprema, 
proclamant que «preval jeràrquicament» so-
bre qualsevol altra norma que la contradi-
gui (article 3), plagia matusserament la le-
gislació electoral de l’Estat, fins al punt de 
declarar-la subsidiària en tots aquells supò-
sits que no estiguin previstos en l’esborrany 
encara ocult per al Parlament (disposicions 
addicional i final primera).
 La futura llei constituirà, per si mateixa, 
una declaració unilateral d’independèn-
cia, sintetitzada en el seu article segon: «El 
poble de Catalunya és un subjecte polític 
sobirà i com a tal exerceix el dret de decidir 
lliurement i democràticament la seva con-
dició política.» Per fer-ho, en la seva exposi-
ció de motius s’empara en diferents moci-
ons aprovades pel Parlament, en les decla-
racions sobre drets humans de les Nacions 
Unides que ha ratificat Espanya i en dictà-
mens de la justícia internacional, prete-

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

Referèndum sense garanties
nent que tots ells avalen el dret a l’autode-
terminació de Catalunya. Una interpreta-
ció voluntarista i il·lusòria que contrasta 
amb els pronunciaments de l’ONU mateix 
i de molts representants de les comunitats 
europea i internacional.
 L’objectiu de la Generalitat i del conjunt 
del moviment independentista amb la pre-
sentació d’aquesta norma, primer al Parla-
ment i després en un míting al Teatre Nacio-
nal de Catalunya, era demostrar que el refe-
rèndum anunciat per a l’1 d’octubre tindrà 

frontalment amb la Constitució, sinó que 
també conculca el propi Estatut, ja que pre-
tén regular, amb el suport de poc més de 70 
diputats, un marc electoral que estatutàri-
ament requereix el suport de 90 vots al Par-
lament. Continua sent un misteri com ela-
borarà la Generalitat un cens del qual legal-
ment no disposa. Com aconseguirà que els 
ajuntaments cedeixin els seus locals contra 
el criteri del secretari municipal, depen-
dent de l’Estat. Qui garantirà la neutralitat 
d’una administració i d’uns mitjans pú-
blics de comunicació l’aposta dels quals 
per la independència és indestructible. De 
quina manera s’assegurarà la pluralitat 
d’opcions a la campanya d’un referèndum 
no reconegut per l’Estat ni per quatre dels 
sis grups del Parlament, que representen la 
meitat de l’electorat. Una cosa sí que va que-
dar clara: es considerarà vàlida la consulta 
sigui quina sigui la participació, i n’hi hau-
rà prou que el sí guanyi per un sol vot per-
què el Parlament declari la independència 
en un màxim de 48 hores.

LES FORCES independentistes con-
tinuen així la seva fugida cap endavant, es-
quivant els esculls legals, les garanties de-
mocràtiques, les seves pròpies divisions in-
ternes i  la manca de suport electoral 
mitjançant una nova enganyifa: la convo-
catòria d’un referèndum simulat, en la con-
fiança que sigui la resposta punitiva de l’Es-
tat –desproporcionada en l’imaginari sobi-
ranista– la que, a l’avortar-ne la celebració 
per força, li confereixi la legitimitat no ob-
tinguda a les urnes. Un altre desafiament 
que posposa la resolució d’aquest conflicte, 
que serà dialogada o no serà.

La llei que empara l’1-O, 
«de mínims» segons admet 
la CUP, no aclareix els dubtes 
democràtics sobre la cita

Editorial

L’independentisme fia el seu 
èxit, més que en l’escrutini, 
al fet que la resposta legal de 
l’Estat sigui desproporcionada 

les mateixes garanties democràtiques que 
qualsevol altra convocatòria electoral a l’ús. 
Es votarà «com sempre», segons el mantra 
d’Oriol Junqueras, després recitat per diver-
sos portaveus de Junts pel Sí. Rotunditat di-
alèctica que compagina malament amb l’ar-
ticulat de la proposició sobiranista i amb les 
imprecises glosses formulades ahir pels seus 
entusiastes portaveus.
 Per començar, el text no només xoca 
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Corea del Nord i el seu tirà megalòman

L’
exhibició de múscul ha sigut la 
marca amb què la tirania de Co-
rea del Nord s’ha dirigit al món 
des de la divisió de la península el 
1945. Els cops d’efecte de Pyon-

gyang se saldaven amb ajuda econòmica i ali-
mentària de les grans potències, que així fre-
naven temporalment l’escalada militar i 
compraven al Kim de torn la pau social en un 
país pobre i afamat. El primer interessat en 
aquesta pau social era el veí xinès, temorós 
d’un flux massiu de nord-coreans en cas d’in-

estabilitat. Amb l’arribada al poder del ter-
cer Kim de la dinastia comunista (2011), el rè-
gim ha accelerat la producció d’artefactes de 
guerra, culminada amb el llançament d’un 
míssil intercontinental que podria arribar 
fins a Alaska, és a dir, els Estats Units. L’im-
predictible Kim Jong-un té davant un diri-
gent també impredictible i escàs a més de ci-
ència política. Donald Trump va respondre 
al penúltim desafiament nord-coreà enviant 
a la zona un grup naval de combat. Ara ho ha 
fet amb maniobres conjuntes amb forces 

sud-coreanes. També ha descobert la soledat 
de la seva posició. Creia que havia trobat su-
port en Xi Jinping, però és objecte d’una pin-
ça de Pequín i Moscou. La capital xinesa de-
mana la congelació simultània de tota de-
mostració nuclear nord-coreana i dels 
exercicis dels EUA i el seu aliat sud-coreà. La 
russa exigeix la desnuclearització de la pe-
nínsula, del nord i del sud. Aquestes exigèn-
cies posen Trump en posició de debilitat 
mentre continuen els riscos que planteja un 
tirà megalòman.

L
a directiva del FC Barcelona ha do-
nat al seu nou entrenador la mi-
llor notícia de l’estiu: l’acord amb 
Leo Messi per renovar el seu con-
tracte fins al juny del 2021. Ernes-

to Valverde ja sap, per tant, que es trobarà el 
pròxim dia 14 amb una estrella, que a més 
s’acaba de casar, sense cap més preocupació 
que centrar-se en la nova etapa que s’obre en 
l’equip sota la direcció de l’exentrenador de 
l’Athletic. La satisfacció expressada pel pre-
sident Josep Maria Bartomeu a través de la 
pàgina web del club és un reflex de la qe sent 
tota la massa social del Barça per la continu-
ïtat del crac, esperada però que ha necessitat 
unes negociacions complexes i dilatades. És 
evident que una notícia com aquesta és un 
bàlsam en uns temps marcats per a la junta 
directiva tant per un any de discret balanç 
esportiu com per una excessiva agitació ju-
dicial fora del camp de joc.
 Quan finalitzi el seu nou compromís, Leo 
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L’anhelada renovació de Messi
Messi haurà complert 34 anys i més de dues 
dècades a l’entitat –21 anys concretament– 
des que va firmar el seu famós primer con-
tracte del tovalló. Aquesta continuïtat suposa 
un cas insòlit en aquests temps d’imparable 
mercantilització del futbol. La fidelitat de 
Messi és comparable a la que, per exemple, 
va mantenir al seu dia Pelé amb el Santos. No 
se li oculta a ningú que aquest compromís 
amb el club blaugrana té la contrapartida de 
pagar el preu que correspon al millor futbo-
lista del món, sense entrar a debatre si ho és 

també de la història. Messi li ha tornat al Bar-
ça el seu salari amb vuit Lligues i quatre 
Champions, per exemple, des que forma 
part del primer equip.
 Que aquesta sigui la vuitena renovació 
de Messi és també un altre símptoma del 
paper transcendental que ha assolit a la 
plantilla des que el 2005 va subscriure el 
seu primer contracte professional. És indis-
cutible que la millor època de la història 
del club blaugrana està marcada pel seu li-
deratge a l’equip. I en plena maduresa de la 
seva carrera esportiva, cal esperar que con-
tinuï representant aquest paper. Corres-
pon ara a la junta i a la secretaria tècnica, 
una vegada tancat aquest important capí-
tol de la plantilla, fer nous passos en la idea 
d’apuntalar el grup que tindrà Valverde a 
les seves mans. Perquè al club a ningú se li 
hauria d’escapar que el gran rival, el Reial 
Madrid, ha estat en l’últim exercici bas-
tants passos al davant.

L’estrella és un cas insòlit
de fidelitat a un club en
una època d’imparable 
mercantilització del futbol

Editorials
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Animus iocandi Ferreres

L’apel·lació de l’exdirigent a l’arti-
cle 155 de la Constitució, que indi-
ca que el Govern podrà «adoptar les 
mesures necessàries per obligar» 
una comunitat autònoma al «com-
pliment forçós de les seves obligaci-
ons», no és la millor aportació a la 
greu crisi catalana. 3Pàg. 18

Felipe
González

Expresident
del Govern

Noms propis

EEEE

La formació taronja ha arribat a 
un acord amb el Ministeri d’Hisen-
da per abaixar l’IRPF l’any que ve 
per un valor pròxim als 2.000 mi-
lions d’euros, reducció de la qual 
s’hauran de beneficiar les famíli-
es més vulnerables i amb menys 
ingressos. 3Pàg. 24 

José Manuel
Villegas

Secretari general 
de CiutadansEEEE

Aquest expert dirigirà una línia 
d’investigació del prestigiós 
Barcelona Supercomputing Center 
per obtenir en un parell d’anys un 
ordinador quàntic amb tecnologia 
pròpia que pugui competir amb ge-
gants com Google o IBM. 3Pàg. 30 

José Ignacio
Latorre

Catedràtic de 
Física QuànticaEEEE

El defensa ha penjat les botes als 39 
anys al Santa Coloma d’Andorra de-
prés d’una llarga trajectòria en què 
ha passat per l’Espanyol, l’Atlètic i 
el Vila-real, entre altres clubs, i ha 
sigut campió del món i d’Europa 
amb Espanya. 3Pàg. 49

Joan
Capdevila

Futbolista

EEEE

L’aclamat realitzador grecofrancès 
rebrà el Premi Internacional  
Catalunya per la seva extensa filmo-
grafia «i per la seva mirada crítica 
amb el món i el seu compromís so-
cial». Serà el primer director de ci-
ne que tindrà el guardó. 3Pàg. 53

Costa- 

Gavras

Cineasta

EEEE
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Rajoy, Sánchez i la via política a Catalunya

D
ues hores i mitja, ara, davant 
els 20 minuts de la cita anteri-
or. La comparació de la durada 
de les dues últimes entrevistes 
entre Mariano Rajoy i Pedro 

Sánchez demostra com han canviat les co-
ses en la relació entre els líders dels princi-
pals partits espanyols després de la recupe-
ració per part del segon de la secretaria ge-
neral del PSOE. Rajoy i Sánchez van abordar 
ahir sobretot el conflicte amb Catalunya i 
alguns temes internacionals, sense tractar 

les qüestions, com l’economia, en què man-
tenen discrepàncies més importants. Sobre 
Catalunya hi ha un «acord substancial» per 
oposar-se al referèndum anunciat pel Go-
vern per a l’1 d’octubre i a qualsevol inicia-
tiva que violi la legalitat. Ara bé, Sánchez va 
reclamar a Rajoy que obri «vies de diàleg» 
amb la Generalitat i que adopti actituds ac-
tives per desencallar el conflicte, és a dir, la 
tan demanada solució política que comple-
menti el recurs a la via judicial per abordar 
l’encaix de Catalunya a Espanya. Encara 

que Rajoy no vegi fàcil la celebració en les 
actuals condicions d’una entrevista amb el 
president Carles Puigdemont, és possible 
intentar altres vies d’entesa, com proposa 
el PSOE, que anuncia «iniciatives legislati-
ves» si no es produeix el diàleg. El que no és 
just és fer prevaler l’estratègia de la con-
frontació, com semblen fer el Govern del PP 
amb el seu immobilisme i el Govern català 
amb el seu desafiament permanent a la le-
galitat, com acaba de subratllar de nou el 
Consell de Garanties Estatutàries.

E
l masclisme imperant en la soci-
etat es fa visible a través de petits 
gestos quotidians, en la vida de 
cada dia, a causa de les tràgiques 
conseqüències de les agressions 

masclistes, o bé en esdeveniments multitu-
dinaris com, per exemple, les festes de Sant 
Fermí, que van començar ahir. Aquest és un 
dels casos més coneguts, però, per desgrà-
cia, no és l’únic. Des dels abusos verbals fins 
a les violacions, la violència masclista s’in-
tensifica en ambients festius i estiuencs, 
amb agreujants com el de l’alcohol i una 
certa permissivitat a vegades impulsada 
per campanyes publicitàries. A Pamplona 
es va travessar la línia vermella el 2008, 
amb la violació i assassinat de la infermera 
Nagore Lafagge en plenes festes, i l’any pas-
sat es van multiplicar per quatre les denún-
cies presentades, fins a un total de 19. El fet 
més greu va ser el de la violació d’una noia 
de 18 anys per part de cinc joves sevillans 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

Festes i violència masclista 
que es van batejar a si mateixos amb el sig-
nificatiu nom de la manada. 
 Des de fa temps, Pamplona i els seus San-
fermines es troben en el punt de mira per-
què en el seu moment va córrer la veu que 
tot s’hi valia en un ambient de festa multi-
tudinària i contínua. Els col·lectius femi-
nistes, primer, i més tard les autoritats na-
varreses han lluitat per denunciar els fets i 
dignificar la imatge de la ciutat. La toleràn-
cia zero amb les agressions masclistes s’ha 
concretat en el lema No és no, en una presèn-

cia policial més important, en la facilitat 
per presentar denúncies i en una política 
consensuada de conscienciació cívica. 
 Però el perill està a l’aguait. I no només a 
Pamplona, sinó a tot arreu on l’aglomera-
ció, l’alcohol i el tot s’hi val (tenyit amb 
l’agressivitat exercida en grup) es conver-
teixen en un còctel explosiu contra la dona. 
L’últim balanç de l’activitat policial a 
Barcelona reflecteix que el 2016 van aug-
mentar el 30% les agressions sexuals, espe-
cialment a l’estiu. La ubicació d’una parada 
antimasclista, similar a les que hi ha a 
Pamplona, al Front Marítim, la zona noc-
turna més freqüentada, ha de servir per agi-
litzar el protocol d’actuació i evitar tant 
com sigi possible una plaga que la societat 
ha d’erradicar. Amb la disfressa de la festa 
no s’han d’ocultar l’incivisme ni la brutali-
tat. Han de prevaler, sempre i a qualsevol 
lloc, la defensa dels drets de la dona i la so-
lidaritat amb les víctimes. 

L’aglomeració festiva, 
l’alcohol i el ‘tot s’hi val’ es 
converteixen en un inacceptable 
còctel explosiu contra la dona

Editorials
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Animus iocandi Ferreres

El règim turc ha ofert una nova 
mostra de la seva clara deriva au-
toritària al detenir la directora 
d’Amnistia Internacional al país i 
un grup d’11 activistes dels drets 
humans mentre participaven a Is-
tanbul en un taller sobre seguretat 
informàtica. 3Pàg. 18

Recep Tayyip
Erdogan

President
de Turquia

Noms propis

EEEE

El secretari de Política Institucional 
dels socialistes ha assegurat que el 
seu partit defensa de forma «clarís-
sima» la presència dels seus mili-
tants en els homenatges previstos 
al regidor del PP Miguel Ángel Blan-
co, assassinat per ETA el 13 de juli-
ol del 1997.  3Pàg. 23

Alfonso
Rodríguez

Dirigent
del PSOEEEEE

La institució que dinamitza l’eco-
nomia catalana va tenir el 2016 el 
millor resultat de la seva història, 
amb uns ingressos de 167 milions 
d’euros, un 9,8% més que el 2014, 
any firalment comparable, i un 
11,4% més que el 2015. 3Pàg. 27

Josep Lluís
Bonet

President de la 
Fira de BarcelonaEEEE

Els resultats d’anglès en les proves 
de competències bàsiques a 
Catalunya entre els estudiants de 
sisè de Primària i quart d’ESO indi-
quen un destacat augment del co-
neixement d’aquesta llengua, una 
dada esperançadora. 3Pàg. 34

Meritxell
Ruiz

Consellera 
d’EnsenyamentEEEE

El festival que se celebra aquest cap 
de setmana al Fòrum ha consolidat 
una fórmula pròpia, destinada a un 
públic fidel a la seva proposta, amb 
la seva varietat de sons, noms popu-
lars i un ambient que convida a 
l’harmonia familiar. 3Pàg. 60

Jordi
Herreruela

Director
del CruïllaEEEE
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La CUP i la protesta al carrer

A
rran, l’organització juvenil afí a 
la CUP , va assumir l’autoria de 
l ’atac a un Bus Turístic a 
Barcelona la setmana passada. 
«¡No és turismofòbia, és autode-

fensa contra el barricidi!», va afirmar Arran 
en un missatge difós per Twitter per justifi-
car que quatre encaputxats ataquessin l’au-
tobús, en punxessin una roda i hi fessin pin-
tades. Ahir, la CUP va protagonitzar una al-
tra acció al carrer: una concentració al 
davant de la caserna de la Guàrdia Civil a la 

Travessera de Gràcia de Barcelona per pro-
testar per la investigació que el cos policial 
està portant a terme sobre els preparatius 
del referèndum de l’1-O. La manifestació, a 
la qual van assistir al voltant d’un centenar 
de persones, en va tenir una altra de contra-
rèplica, amb una assistència similar.
 Manifestar-se al carrer és un dret sempre 
que es porti a terme dins dels canals legals 
establerts per a això, i l’agitació al carrer for-
ma part de l’ADN de la CUP, com els seus 
portaveus acostumen a afirmar amb orgull. 

És, doncs, legítim protestar i criticar el Go-
vern del PP perquè només recorri a la justí-
cia per solucionar un problema polític, pe-
rò no ho és fustigar un cos policial per fer el 
treball que li correspon. De la mateixa ma-
nera, el fet d’atacar un autobús turístic no 
té res a veure amb el fet de denunciar els 
problemes –sens dubte, molt complexos– 
que genera el turisme a Barcelona. En els in-
certs temps polítics actuals, tots els actors 
han de fer un esforç extra de responsabili-
tat. També la CUP.

E
ls deu morts en la jornada refe-
rendària de diumenge passat a 
Veneçuela auguren un període 
fosc en aquell país. Al perill que 
s’havia anticipat des de feia 

temps, el de la dictadura chavista, s’hi afe-
geix ara el d’un enfrontament civil que pot 
trobar en la violència dels presumptament 
descontrolats un caldo de cultiu òptim per 
llançar Veneçuela a l’abisme. Nicolás Ma-
duro s’ha declarat guanyador absolut 
d’una consulta que va convocar astuta-
ment per donar-se una Constitució que li 
permeti mantenir-se en el poder i que l’opo-
sició, que és majoritària a l’Assemblea le-
galment elegida, qüestiona absolutament. 
El perill del caos i l’anarquia plana sobre 
un país dividit amb les seves institucions 
doblades i enfrontades, i en una situació 
econòmica catastròfica. Maduro ja ha co-
mençat a llançar amenaces que atempten 
contra els fonaments d’un Estat de dret 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

Veneçuela, un pas més cap a l’abisme
que, fins i tot amb enormes esquerdes, re-
gia a Veneçuela. Queden molt lluny els 
temps del cabdillisme d’Hugo Chávez 
quan, aprofitant l’alt preu del petroli, en 
comptes d’invertir-ne els beneficis en es-
tructures socials i en serveis públics, els va 
dedicar a construir una base social de se-
guidors incondicionals. El fracàs del chavis-
me, amb un baix preu del petroli i un go-
vern incompetent, és avui més que notori. 
Ara existeix el risc que un país amb enor-
mes recursos energètics es converteixi en 

un Estat pària. La victòria de Maduro en el 
referèndum per al canvi constitucional és 
tan impresentable que molts països del 
continent americà han anunciat que no la 
reconeixeran. El mateix que ha fet l’Euro-
cambra a Europa.    
 Una vegada arribats a aquest punt, l’opo-
sició ha de deixar de costat les seves dife-
rències i personalismes perquè en aquesta 
hora tan greu la seva cohesió és summa-
ment necessària si es vol evitar el negre es-
cenari que s’acosta. Si fins ara tot intent de 
negociació entre l’oposició i el chavisme 
havia fracassat per l’escàs interès del Go-
vern, ara les possibilitats d’un acord són 
encara més febles. Per això la comunitat in-
ternacional i en particular els països veïns 
han d’exercir tota la pressió possible per 
evitar que Veneçuela se submergeixi en el 
caos. I un dels destinataris d’aquesta pres-
sió ha de ser Cuba, que és l’únic baló d’oxi-
gen que li queda a aquell país. 

La comunitat internacional 
ha d’exercir tota la pressió 
possible per evitar que el país 
se submergeixi en el caos

Editorials

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

DIRECTOR: Enric Hernàndez.

Adjunt al director: Albert Sáez.

EDICIÓ DIGITAL: Xurxo Martínez. 
Coordinadors: Joan Cañete, Bernat Gasulla, Olga Grau, 
Albert Guasch, Marta López, Rafael Tapounet, Iosu de la Torre.   
Delegada a Madrid: Gemma Robles.  On Barcelona: Pau Arenós.
Xarxes socials: Silvia Cobo.

EDICIÓ IMPRESA: Juancho Dumall. 
Coordinador: Luis Mauri.   
Director d’art: Ferran Grau.
Tancament: Alfons Ribera. Edició gràfi ca: Xavier Jubierre. Diagramació: Ricard Sans. 
Infografi a: Ricard Gràcia. Documentació: Miren Casado. Edició en català: Ricard Fité.   

DIMARTS
6 1 D’AGOST DEL 2017

Aftersun Leonard Beard

Quan només feia deu dies que era 
en el càrrec, Trump ha decidit des-
tituir-lo a instàncies del general Ke-
lly en el primer dia com a cap de ga-
binet d’aquest últim. Malgrat els 
continus relleus de col·laboradors, 
el president assegura que no hi ha 
caos a la Casa Blanca. 3Pàg. 12

Anthony
Scaramucci
Exportaveu de 
la Casa Blanca

Noms propis

EEEE

Com a alta representant de la cúpu-
la socialista s’ha encarregat de re-
cordar a Susana Díaz que els textos 
aprovats en els congressos, com el 
que aposta pel reconeixement de 
Catalunya com a nació, no són op-
tatius com sembla creure la presi-
denta andalusa. 3Pàg. 16

Adriana
Lastra
Vicesecretària 
general del PSOEEEEE

La seva actitud arrogant davant la 
jutge, a qui va dir que seia al banc 
dels acusats per ser famós, li va cos-
tar una reprimenda de la magistra-
da, que li va recordar que se’l jutja 
per presumpte delicte fiscal com a 
qualsevol ciutadà. 3Pàg. 4 d’‘Estiu’

Cristiano
Ronaldo
Jugador del Reial 
MadridEEEE

Aquest nord-americà ja s’ha conver-
tit, amb només 20 anys, en l’hereu 
del mític Michael Phelps. En els úl-
tims Mundials de Budapest  va acon-
seguir set medalles d’or, tres de les 
quals en un marge de només dues 
hores. 3Pàg. 7 d’‘Estiu’

Caeleb
Dressel
Nedador

EEEE

Han resistit les amenaces d’una 
banda de delinqüents amb qui  
compartien un edifici buit propie-
tat de la banca. Una història de su-
pervivència urbana. 3Pàg. 22

Gardel i Valentina
Veïns de Sant AndreuEEEE
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La revisió del finançament autonòmic

E
spanya té pendent la revisió del 
sistema de finançament de les 
comunitats autònomes. L’actual 
mètode fa anys que està caducat 
i acumula molts vicis. Alguns de-

rivats de la manera com es va construir el 
mapa de competències entre les diferents 
administracions, altres de la manera com 
es van pactar les successives actualitzaci-
ons partint de les majories al Congrés sense 
tenir en compte l’equilibri territorial i, fi-
nalment, els que van aflorar durant la crisi 

del deute públic en els quals el repartiment 
del sostre de dèficit va evidenciar la inde-
fensió dels governs autonòmics davant del 
totpoderós Ministeri d’Hisenda. L’experi-
ència acumulada ha de servir, doncs, per 
afrontar la pròxima reforma que possible-
ment no es podrà encarar induint més re-
cursos en el sistema sinó repartint-los d’una 
altra manera.
 L’informe que la comissió d’experts ha 
entregat a la vicepresidenta Soraya Sáenz 
de Santamaría sembla un bon punt de par-

tida per a la negociació de la tardor vinent. 
Especialment interessants són les aporta-
cions que proposen un funcionament «més 
federal» del Consell de Política Fiscal i Fi-
nancera reequilibrant el poder del minis-
teri, la salvaguarda d’un cert principi d’or-
dinalitat en els recursos finalment dispo-
nibles i la inclusió de les comunitats forals 
en els mecanismes de solidaritat. És un ca-
mí interessant que s’hauria de deslligar de 
la solució d’altres problemes d’índole polí-
tica. 

E
l (pen)últim episodi d’aquesta ca-
sa dels embolics en què Donald 
Trump ha convertit la Casa Blan-
ca és la destitució d’Anthony Sca-
ramucci amb prou feines deu di-

es després de ser nomenat director de comu-
nicacions del president nord-americà. 
Scaramucci es va treballar el seu propi destí 
amb una diatriba d’insults contra l’excap de 
gabinet Reince Priebus que feia avergonyir, 
i el seu cap és el preu que s’ha cobrat John Ke-
lly, el nou cap de gabinet del president. Kelly 
marca ara aparentment el pas a l’Ala Oest. 
Això tampoc significa res, com bé saben, per 
esmentar només un parell de noms, Steve 
Bannon (que sobreviu a costa d’adoptar un 
perfil molt baix) i Jarod Kushner, el gendre 
guadinesc en la seva ascendència sobre el 
president. Perquè, de fet, l’únic que té influ-
ència sobre Trump és Trump mateix, desfer-
mat a Twitter, més outsider de Washington 
que mai, desconnectat de la realitat política 
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Trump deshonra la presidència
que l’envolta i incapaç de dotar amb el més 
mínim sentit de la dignitat el càrrec que os-
tenta.
 En els pocs mesos que fa que és a la presi-
dència, Trump ha demostrat amb comoditat 
que és incapaç d’exercir la presidència tant 
en el fons com en la forma. En el fons, no té la 
talla intel·lectual ni política necessàries, la 
qual cosa s’agreuja encara més per la seva in-
capacitat de teixir complicitats fins i tot en el 
seu propi partit, com demostra el seu fracàs 
per enderrocar l’Obamacare. Però en les for-

mes Trump també és una deshonra per a la 
institució que representa i per a tot el país, 
amb els seus insults a Twitter, les seves críti-
ques contra els seus propis col·laboradors 
(l’últim, el fiscal general, Jeff Sessions) i la se-
va incapacitat per diferenciar entre assump-
tes privats i públics. Tot plegat, enmig de l’es-
càndol del Russiagate, que ahir va viure un 
nou episodi amb una exclusiva de The Was-
hington Post que desvela que va ser Trump ma-
teix qui va dictar el comunicat fals sobre la 
reunió del seu fill amb una advocada russa 
durant la campanya electoral. A mesura que, 
gràcies a la feina de la premsa, afloren més 
detalls, les relacions de Rússia amb el mag-
nat, les seves sortides de to i el caos a la Casa 
Blanca augmenten, en una mena de vasos co-
municants que s’intueixen més causals que 
casuals. Trump està resultant ser molt pitjor 
del que s’augurava després de la seva victòria 
electoral. Cada dia que passa es confirma el 
desastre que ja és el president.

El magnat demostra cada 
cop més la seva incapacitat 
per assumir el repte de liderar 
la política dels Estats Units 
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Una impròpia ficada de peus a la ga-
lleda li ha costat el lloc de cònsol 
d’Espanya a Wahington. Amb mo-
tiu de la visita dels Reis i de la pre-
sidenta andalusa, Susana Díaz, es 
va mofar d’aquesta última i del seu 
accent en un comentari que va fer 
públic a Facebook. 3Pàg. 15

Enrique
Sardà
Diplomàtic

Noms propis

EEEE

Ha anunciat el tancament definitiu 
de la nuclear de Garoña, que feia 
cinc anys que no funcionava. El Go-
vern, no obstant, ha pres aquesta 
decisió contra la seva voluntat i per 
la pressió política i de les empreses 
que gestionaven la planta. L’aposta 
atòmica es manté ferma. 3Pàg. 22

Álvaro
Nadal
Ministre 
d’EnergiaEEEE

La representant cupaire titlla de 
«simbòliques» les accions d’Arran 
contra el model turístic de Barcelo-
na. Les relacions de Junts pel Sí, que 
les ha denunciat, i l’organització 
anticapitalista cada cop són més 
distants. 3Pàg. 5 d’‘Estiu’

Mireia
Boya
Diputada 
de la CUPEEEE

Els mals resultats de la política de 
recollida selectiva de residus han 
portat la Generalitat a preparar una 
nova llei que penalitzarà econòmi-
cament, i de manera individual, les 
llars que no reciclen o que ho fan 
malament.  3Pàg. 23 

Josep Maria
Tost
Dir. de l’Agència 
de ResidusEEEE

L’artista va emocionar en el retorn 
a casa seva, a Palafrugell, amb el va-
riat repertori del disc Vestida de nit. 
La seva actuació al festival de Cap 
Roig va seduir els espectadors, ren-
dits davant la varietat i intimisme 
dels temes. 3Pàg. 16 d’‘Estiu’

Sílvia
Pérez Cruz
Cantant

EEEE
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Morir amb dignitat

L
a mort de Luís de Marcos, el ma-
lalt d’esclerosi múltiple que va 
lluitar intrèpidament perquè es 
legalitzés l’eutanàsia a Espanya i 
que va defensar el seu dret a morir 

dignament, torna a posar sobre la taula un 
assumpte espinós i de gran profunditat mo-
ral que ja es va discutir, a través de la inicia-
tiva fallida de Podem, i que ha tornat a ser 
notícia amb l’aprovació, per àmplia majo-
ria, d’una proposta del Parlament de 
Catalunya per elevar al Congrés la despena-

lització de l’eutanàsia i del suïcidi assistit.
 Certament existeix la llei d’autonomia 
del pacient i, en determinades comunitats, 
el testament vital permet l’atenuació de 
l’obstinació terapèutica en pacients termi-
nals, més enllà de les cures pal·liatives i de 
la sedació, però l’assumpció responsable i 
conscient d’una actitud proactiva per aca-
bar amb la vida és una assignatura pendent 
que ha de ser assumida per l’Administra-
ció. En una societat moderna, és un símpto-
ma de civilització i respecte envers l’ésser 

humà que, a més a més, a Espanya compta 
amb un ampli suport popular segons les en-
questes. 
 Etimològicament, eutanàsia significa 
«bona mort». Regulada de manera adequa-
da i amb totes les prevencions legals possi-
bles, ens parla de l’afecció a la vida plena, de 
la dignitat amb què s’hauria d’encarar un 
trànsit final per a totes aquelles persones 
que simplement, i en condicions doloroses 
i irreversibles, només volen acabar amb un 
patiment inútil. 

D
esprés de diversos dies, massa, 
de silenci, Neymar va comuni-
car ahir oficialment al Barça la 
seva intenció d’abandonar el 
club per recalar al París Saint-

Germain (PSG), el club que gràcies al xec sen-
se fons dels petrodòlars és capaç de pagar els 
222 milions d’euros en què està xifrada la 
clàusula de rescissió de l’estrella brasilera. 
Acaben així els quatre anys de Neymar al 
Barça, en els quals ha deixat l’empremta de 
ser un de millors jugadors del món, inigua-
lable en el regat, però encara a l’ombra de 
l’indiscutible i indiscutit Messi.
 Potser aquest és el motiu esportiu pel 
qual Neymar ha decidit fer el salt al PSG, ser 
l’única estrella d’un bon equip que aspira a 
fer el salt de qualitat que encara li falta mal-
grat tots els milions invertits pel seu milio-
nari xeic. Però les causes esportives del tras-
pàs queden eclipsades per les xifres mareja-
dores que implica i les formes mercantils i 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

Neymar se’n va del Barça
irrespectuoses amb el club, els seus com-
panys i els aficionats amb què han actuat 
Neymar i el seu pare, el gran artífex a l’om-
bra del canvi d’equip. La guinda són aquests 
26 milions d’euros que Neymar pare pretén 
cobrar per la renovació del seu fill després 
que hagi decidit trencar aquest mateix con-
tracte.
 Per al Barça, la sortida de Neymar és un 
cop però no hauria de ser un trauma, sinó 
una possibilitat per demostrar amb fets 
l’afirmació que ningú està per sobre del 

club. Per a la directiva és una prova de foc. La 
junta que ara dirigeix Josep Maria Bartomeu 
és hereva de la que, encapçalada per Sandro 
Rosell, va fitxar Neymar en una operació en-
cara judicialitzada i en la qual el Barça va ad-
metre haver comès irregularitats. En aquests 
dies de culebró, la falta d’informació i la pès-
sima comunicació han fet que es donés la 
impressió que la directiva, i amb aquesta el 
club, anaven a remolc del que Neymar pare 
i fill decidissin. Ara, després d’haver patit la 
bomba del mercat, l’equip directiu del Bar-
ça té a les seves mans una quantitat molt im-
portant de diners per renovar l’equip. Toca, 
doncs, prendre decisions esportives trans-
cendents. L’era del trident, que de més a 
menys ha donat al club tres copes, dues lli-
gues i una Champions, s’ha acabat. Toca sa-
ber invertir i escollir bé al mercat els prota-
gonistes que hi haurà al costat de Messi i 
companyia en aquesta nova etapa, ja sense 
Neymar.

La confirmació de la sortida 
del brasiler obliga el club a 
dissenyar una nova etapa amb 
una gran injecció econòmica
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L’empresa de recompte de vots a Ve-
neçuela ha denunciat una «mani-
pulació» de la dada de participació 
en les eleccions a l’Assemblea Naci-
onal Constituent. Haurien votat al 
voltant d’un milió d’electors menys 
dels que van ser anunciats per les 
autoritats. 3Pàg. 10

Nicolás
Maduro
President 
de Veneçuela

Noms propis

EEEE

Forma part de l’equip internacio-
nal de científics que ha aconseguit 
per primera vegada, mitjançant la 
tècnica de manipulació del genoma 
humà, corregir a la fase de forma-
ció embrionària la mutació del gen 
que causa una greu malaltia genè-
tica hereditària. 3Pàg. 22

Juan Carlos
Izpisúa
Investigador 
científicEEEE

Els Mossos l’han detingut després 
de trobar al seu ordinador materi-
al comprometedor. El polític, a qui 
el PP va expulsar del partit, està in-
vestigat per gravar amb el mòbil un 
usuari del lavabo de l’estació de 
l’AVE a Girona. 3Pàg. 25

Diego
Borrego
Regidor 
de FigueresEEEE

El llamp jamaicà és el centre d’aten-
ció dels Mundials que comencen de-
mà a Londres i que seran la seva úl-
tima gran competició. Deixarà per 
a la història unes plusmarques es-
tratosfèriques en 100 i 200 metres 
llisos.  3Pàg. 8 d’‘Estiu’

Usain
Bolt
Atleta

EEEE

L’autor de Blancaneu presenta ara 
Abracadabra, una sorprenent comè-
dia en la qual retrata una Espanya 
hortera i masclista, i en la qual es 
passa del riure al drama amb tocs 
de gènere negre, fantàstic i de ter-
ror. 3Pàg. 12 d’‘Estiu’

Pablo
Berger
Cineasta

EEEE
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Usuaris alliberats del ‘roaming’

L’
eliminació dels sobrecostos en 
l’ús de la telefonia mòbil du-
rant els períodes d’itinerància 
ha sigut una de les decisions 
més populars que ha pres fins 

ara la Comissió Europea. Després del primer 
mes de vigència, es confirma l’absurditat de 
l’anterior regulació i l’encert de la mesura: 
durant el mes de juliol, l’ús de telèfons mò-
bils per part de no residents ha augmentat al 
voltant del 300% a Espanya, segons les pri-
meres estimacions de les operadores. Aques-

ta dada corrobora també el temor expressat 
pel sector en el sentit que es dispararia el 
consum, fet que els obliga a executar noves 
inversions en la xarxa i a modificar les seves 
polítiques tarifàries. Encara que el trànsit 
entre operadores quedi compensat per l’in-
tercanvi d’usuaris, el cert és que el final de la 
restricció dispara el consum global.
 Aquest increment en l’ús dels mòbils, es-
pecialment del trànsit de dades, està també 
en la base d’una conseqüència inesperada 
de la mesura adoptada per la UE: l’abarati-

ment del roaming fa més difícil desconnec-
tar durant les vacances. L’alt preu de l’ús de 
les dades actuava curiosament com un ele-
ment dissuasori per deixar de banda els ser-
veis de missatgeria o de correu electrònic i la 
interacció en les xarxes socials. De manera 
que la convivència s’ha fet una mica més 
complexa. Un fenomen que ens posa cara a 
cara amb el fons del problema: el més efec-
tiu davant de qualsevol nova tecnologia o 
tendència és l’autocontrol dels mateixos 
usuaris. 

J
a s’ha convertit en un nefast cos-
tum que els estius estiguin plens 
d’incidències a l’aeroport del 
Prat. Aquest any els protagonistes 
són els treballadors de l’empresa 

Eulen, la companyia que presta el servei de 
seguretat a l’aeròdrom barceloní. Els tre-
balladors denuncien les condicions en què 
realitzen la seva feina i, exercint el seu ple 
dret a la vaga, utilitzen aquesta eina per 
millorar les seves posicions en la taula de 
negociació. El dret a la vaga no és objecte de 
discussió.
 Però tampoc ho és el dret dels ciuta-
dans a viatjar amb garanties. O a agafar 
l’avió del qual han comprat el bitllet i no 
veure amb impotència com s’enlaira men-
tre segueixen atrapats en una cua sense fi. 
Quan els conflictes laborals afecten em-
preses que ofereixen serveis essencials, 
totes les parts implicades han de calibrar 
amb molta cura quines són les conse-

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.
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Un altre estiu de caos a l’aeroport
qüències de les decisions que van pre-
nent. L’acumulació de conflictes que no-
més se solucionen després de llargues i 
doloroses vagues fa que s’estengui entre 
la ciutadania la sensació que les incomo-
ditats i els perjudicis que pateixen els usu-
aris són utilitzats com a moneda de canvi 
a la taula de negociació. En el cas de la va-
ga dels empleats d’Eulen, les cues de fins 
i tot hores que s’han vist aquests dies de 
vaga de zel són la principal arma dels tre-
balladors contra l’empresa i, al mateix 

temps, una font d’animadversió entre 
l’opinió pública contra els vaguistes.
 Milers de persones ja s’han vist afecta-
des pel conflicte dels treballadors d’Eulen 
sense que ni tan sols hagi començat for-
malment la vaga. Les aturades reals (parci-
als) comencen avui, i a partir del 14 d’agost, 
si no hi ha acord, seran indefinides. Cal ins-
tar amb tot l’èmfasi possible les parts per-
què arribin a un acord. Els milers de perso-
nes –turistes i no– que passen per l’aero-
port del Prat no es mereixen veure’s 
atrapats en aquest conflicte laboral. En 
aquest sentit, va pel bon camí la decisió 
d’Aena d’obrir dos processos sancionadors 
a Eulen pel que ha succeït en les últimes 
setmanes, durant la vaga de zel. La multa 
podria arribar als 300.000 euros. Perquè, al 
capdavall, un fet resulta incontestable a 
ulls dels ciutadans: sigui pel motiu que si-
gui, el servei no està sent l’exigible per a un 
aeroport de primer nivell.

La vaga dels treballadors
de seguretat del Prat 
converteix en ostatges milers 
de passatgers a l’aeròdrom
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En la seva etapa de govern, i sota 
l’amenaça permanent del terroris-
me gihadista, va impulsar un ambi-
ciós pla de prevenció i reinserció de 
sospitosos. Va anunciar la creació 
de 13 centres de desradicalització i 
en realitat només un va veure la 
llum i per poc temps. 3Pàg. 12

Manuel
Valls
Ex primer ministre 
francès

Noms propis
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La companyia gasista ha tancat la 
venda del 20% del seu negoci de dis-
tribució a Espanya a un consorci en-
capçalat per Allianz Capital Part-
ners i un fons canadenc per 1.500 
milions d’euros en efectiu. La firma 
reté les operacions de control i de 
gestió.  3Pàg. 19

Isidre
Fainé
President de
Gas NaturalEEEE

Aquest mes s’iniciaran les obres per 
rehabilitar el patrimoni del parc  
Güell a què l’ajuntament de la ciu-
tat destinarà 5,7 milions d’euros, 
quantitat que sortirà dels beneficis 
que s’obtenen de les entrades al re-
cinte. 3Pàg. 5 d’‘Estiu’

Jaume
Collboni
Alcalde accidental 
de BarcelonaEEEE

Espectacular protagonista d’Atómi-
ca, la segona pel·lícula de David 
Leitch que combina l’espionatge 
amb l’acció més trepidant. La noia 
de la pel·li encarna una agent brità-
nica a qui li encarreguen una arris-
cada missió. 3Pàg. 14 d’‘Estiu’

Charlize
Theron
Actriu

EEEE

El dirigent francès ha celebrat el fit-
xatge de Neymar pel PSG al consi-
derar-lo un reflex de l’atractiu del 
seu país i oblidant un petit però fo-
namental detall: els petrodòlars del 
xeic que presideix el club pari-
senc. 3Pàg. 8 d’‘Estiu’

Emmanuel
Macron
President
de FrançaEEEE
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Veneçuela fa un pas més cap a l’abisme

E
ls 545 diputats electes de l’As-
semblea Nacional Constituent 
(ANC) que ha de redactar la nova 
Constitució veneçolana es van 
reunir ahir per primera vegada a 

Caracas enmig d’una demostració de força 
del chavisme. La primera sessió va servir 
per elegir el president d’un cos constituent 
elegit en un procés electoral més que irre-
gular, amb el rebuig de gran part de la co-
munitat internacional i amb la clara ani-
madversió de l’oposició, que té els princi-

pals líders a la presó. Un escenari que fa 
impossible sostenir que el procés constitu-
ent veneçolà sigui democràtic. La dualitat 
de poder –amb el Parlament dominat pels 
antichavistes arrogant-se l’autèntica re-
presentativitat i el poder judicial en contra 
de l’ANC– no fa més que aprofundir la peri-
llosa polarització que viu la societat vene-
çolana, amb la violència a l’alça als carrers. 
Símbol que la situació és insostenible és el 
fet que en un mateix edifici conviuen l’ANC 
i l’Assemblea Nacional dominada per les 

forces de l’oposició.
 Té raó la diplomàcia del Vaticà quan, 
prenent posició en un conflicte en el qual 
fins ara tractava de ser un mediador neu-
tral, afirmava ahir que l’ANC no contribu-
eix gens a la reconciliació, sinó més aviat el 
contrari: a augmentar la tensió, com es va 
poder comprovar ahir. No hi ha sortida a 
Veneçuela que no passi per reprendre el di-
àleg entre els chavistes i l’oposició. Qualse-
vol altra mesura només acosta el país a 
l’abisme.

E
l baròmetre del juliol del 2017 és, 
sens dubte, la millor notícia que 
ha rebut el PSOE en molt de 
temps. L’enquesta –la primera 
que porta a terme el CIS des de la 

victòria de Sánchez davant de Susana Díaz 
en les eleccions primàries socialistes– col-
loca el PSOE a menys de quatre punts del 
Partit Popular en estimació de vot (28,8% 
davant de 24,9%). Respecte al baròmetre de 
l’abril, el mes en què es va fer l’anterior es-
tudi del CIS, els socialistes retallen als po-
pulars cinc punts de diferència. És una re-
muntada espectacular en termes demoscò-
pics i que s’ha d’atribuir sobretot a la 
injecció d’entusiasme que ha suposat el re-
torn de Sánchez a la secretaria general soci-
alista. De fet, per acabar d’arrodonir les bo-
nes notícies per al PSOE, els socialistes tam-
bé augmenten l’avantatge sobre Podem, 
que creix una mica respecte a l’anterior ba-
ròmetre. Però l’augment és molt lleu, fet 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.
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El CIS reforça Pedro Sánchez
que porta a concloure que l’operació medi-
àtica que va suposar la moció de censura 
contra Mariano Rajoy no s’ha traduït en 
una millora de les expectatives del partit 
morat.
 En l’altra cara de la moneda, el CIS supo-
sa un cop per al partit  del Govern. Crida 
l’atenció que tant Mariano Rajoy com Pa-
blo Iglesias tenen uns índexs  de valoració 
molt baixos (un 2,79 el popular, un 2,95 el 
líder de Podem). Sense vorejar l’aprovat, Pe-
dro Sánchez arriba al 3,73, pel 3,58 d’Albert 

Rivera. Dades, doncs, que donen la raó a 
Sánchez en el seu gir a l’esquerra, que s’ha 
plasmat amb una posició més bel·ligerant 
amb el PP al Congrés. L’enquesta també su-
posa un toc d’atenció per al PP. Efectuat 
abans que Rajoy comparegués com a testi-
moni en el judici de la trama Gürtel però des-
prés que Luis Bárcenas comparegués al 
Congrés, el baròmetre del CIS mostra el des-
gast del Govern en un moment en què l’Exe-
cutiu treu pit per les dades econòmiques 
que mostren un robust creixement i un des-
cens de l’atur (si bé aparellat amb un aug-
ment de la precarietat laboral). Amb l’eco-
nomia en millor estat de salut que temps 
enrere, el descens del Partit Popular es pot 
atribuir a l’erosió que els continus casos de 
corrupció suposen per al partit del Govern. 
Al baixar també Ciutadans, el sondeig mos-
tra un reforçament de les forces d’esquerra. 
Això sí, per a satisfacció del PSOE, el sorpas-
so sembla allunyar-se.

El baròmetre de juliol 
mostra l’erosió que pateixen
el Govern i el PP arran
dels casos de corrupció
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Aftersun Leonard Beard

El parlamentari cupaire considera 
que s’hauria de «començar a entrar 
en una lògica de més confrontació 
amb les institucions de l’Estat» per 
respondre als interrogatoris de la 
Guàrdia Civil a funcionaris i alts 
càrrecs i als recursos del TC. O sigui, 
més llenya al foc.  3Pàg. 17

Benet
Salellas
Diputat de
la CUP

Noms propis
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L’organisme que presideix ha do-
nat a conèixer un informe que re-
vela una situació preocupant: el 
93% de la població catalana viu en 
municipis on els preus dels llo-
guers nous han augmentat per so-
bre de la renda mitjana de les famí-
lies. 3Pàg. 19

Lluís
Franco
President del 
CTESCEEEE

És la responsable del pla psiquiàtric 
del Clínic per atendre les seqüeles 
psíquiques que acompanyen una 
agressió sexual. Aquesta mena 
d’atacs, a dones sobretot, ha aug-
mentat el 62% en deu anys a l’àrea 
de Barcelona. 3Pàg. 22

Lluïsa
G.-Esteve
Psiquiatra

EEEE

D’heroi a malvat. Fa poc es va con-
vertir en un ciberheroi a l’aturar el 
WannaCry, un virus informàtic que 
va infectar ordinadors de mig món. 
Ara ha sigut acusat de crear i difon-
dre un programa per infiltrar-se en 
bancs. 3Pàg. 24

Marcus
Hutchins
Expert en 
ciberseguretatEEEE

Després de les seves celebrades ac-
tuacions al Palau i a Pedralbes, la 
intèrpret cordovesa ha tornat a tri-
omfar aquesta cop a Cap Roig amb 
un repertori on es barregen la can-
çó aflamencada i el pop ple de sen-
sualitat. 3Pàg. 16 d’‘Estiu’

India
Martínez
Cantant

EEEE
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Aftersun Leonard Beard

El representant de la dreta radical 
de l’Administració Trump ha sobre-
viscut a les últimes intrigues pala-
tines i manté el càrrec de primer as-
sessor del president, encara que les 
seves estratègies polítiques provo-
quen un creixent retrocés dels drets 
civils als EUA. 3Pàg. 14

Steven
Bannon
Assessor polític 
de la Casa Blanca

Noms propis

EEEE

L’exministra veneçolana presidirà 
l’Assemblea Constituent amb què 
el règim chavista pretén transfor-
mar l’Estat i l’ordre jurídic del pa-
ís. Només arribar al càrrec ha avi-
sat l’oposició: «Si no agafa el camí 
democràtic, s’imposarà la justí-
cia». 3Pàg. 16

Delcy
Rodríguez
Presidenta 
de l’ANCEEEE

Coincidint amb l’estrena de la seva 
primera atracció virtual, el Virtual 
Express, el parc d’atraccions ha do-
nat a conèixer les seves xifres: del 
gener al juliol va rebre 376.961 vi-
sitants, el 8% més que el mateix pe-
ríode del 2016. 3Pàg. 6 d’‘Estiu’

Daniel
Mòdol
Pres. gestora del 
Parc del TibidaboEEEE

El veterà atleta nord-americà va do-
nar la gran sorpresa al vèncer Usain 
Bolt a la final dels 100 metres llisos 
i emportar-se l’or dels Mundials. 
Gatlin, de 35 anys, ha retornat al 
cim després d’una sanció per dopat-
ge. 3Pàg. 10 d’‘Estiu’

Justin
Gatlin
Atleta

EE

Mentre el mític grup extremeny de 
rock continua en repòs, el seu can-
tant i guitarrista s’ha llançat en so-
litari a la carretera amb dos discos 
a la maleta. Aquesta nit actua al 
Festival Internacional de Cam-
brils  3Pàg. 20 d’‘Estiu’

‘Robe’
Iniesta
Líder 
d’ExtremoduroEEEE

E
ls grans reptes socials no es po-
den abordar de manera simplis-
ta. Ni en un tuit, ni en una porta-
da de diari, ni en un eslògan elec-
toral, ni en una rèplica de dos 

minuts al ple municipal. Barcelona viu al 
caire del col·lapse turístic. Un fenomen que 
les últimes dècades s’ha viscut com un gran 
èxit ara és el principal problema de la ciu-
tat per al 18 % dels ciutadans enquestats. El 
volum de visitants anuals, la seva concen-
tració en determinats barris i l’aparició de 
noves formes d’allotjament, com els pisos 
turístics, han contribuït de manera decisi-
va a incrementar els focus d’una tensió que 
fins ara és majoritàriament latent malgrat 
que alguns episodis tan limitats com exe-
crables hagin portat l’assumpte al primer 
pla del debat polític. Aquest dilluns, l’ajun-
tament de Barcelona ha convocat una reu-
nió extraordinària per abordar de manera 
urgent aquest assumpte en plenes vacan-
ces. ¿Què s’ha de debatre? Doncs moltes co-
ses que fa temps que s’estan gestant i que 
s’haurien d’abordar al marge de la condem-
na inexcusable de les accions dels col·lectius 
d’Arran, de les pintades en algunes zones 
turístiques i del regat curt sobre un pre-
sumpte clima de violència irrespirable a 
Catalunya.

EL ‘BOOM’ TURÍSTIC de Barcelona 
és el resultat d’un model de ciutat que té els 
seus orígens immediats en els Jocs Olím-
pics celebrats ara fa 25 anys: la recupera-
ció de les platges de la ciutat i de les sin-
gulars façanes modernistes de l’Eixample, 
la construcció d’una moderna i competi-
tiva xarxa d’hotels i la difusió de la marca 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

El dilema turístic de BCN
Barcelona van posar les bases per atraure tu-
ristes. Unes bases posteriorment comple-
tades pels anys dedicats al modernisme i a 
Gaudí, el Fòrum, l’atracció de congressos 
internacionals com el Mobile, el desplega-
ment de la terminal de creuers o la conver-
sió de l’aeroport del Prat en el principal hub 
low cost del sud d’Europa. Administracions 
de tot signe, empresaris i treballadors van 
col·laborar a favor d’impulsar aquest pol 
de creació de riquesa que ara podria arri-
bar a morir d’èxit si en comptes d’abordar 

tades per milions de persones; precarietat 
de l’ocupació vinculada al turisme per la 
competència ferotge a nivell global; proli-
feració del turisme low cost que fa vida al car-
rer i amenaça la convivència i la falta d’un 
pla estratègic per abordar els reptes d’una 
activitat que és crucial per assegurar l’ocu-
pació a la ciutat.

AQUESTA REUNIÓ excepcional 
del consistori barceloní hauria de servir 
perquè els grups municipals es posin mans 
a l’obra en l’assumpció d’uns deures que ja 
estaven pendents abans que el focus medià-
tic se centrés a Barcelona. La primera conse-
qüència d’aquesta reunió hauria de ser una 
condemna tan ferma com unànime dels ac-
tes violents que s’han viscut al bus turís-
tic o en alguns serveis de bicicletes. La CUP 
ha de rectificar la connivència que ha ex-
pressat en relació amb Arran. De la matei-
xa manera, els grups que formen majoria 
amb ells en altres administracions haurien 
de ser més clars en la condemna d’aquesta 
ambigüitat. I l’equip de govern mateix de 
Barcelona hauria de revisar el seu discurs 
sobre el turisme que, encara que no té res a 
veure amb aquests brots violents, en alguns 
casos ha sigut excessivament bel·ligerant 
amb els visitants. Aquest assumpte no es re-
sol ni amb el negacionisme d’aquells que 
no volen reconèixer que la tensió existeix, 
ni amb l’alarmisme d’aquells que prefe-
reixen alimentar els seus discursos amb 
aquest problema abans que posar les bases 
per solucionar-lo. El problema existeix, no 
va començar ahir i pot anar a més. Però la 
solució no és la violència ni la demagògia. 
És la feina constant i silent. 

El ‘boom’ turístic respon 
al model de ciutat posat 
en marxa fa 25 anys 
amb els Jocs Olímpics

Editorial

La CUP i els seus socis han 
d’abandonar la connivència 
amb els violents d’Arran que 
van atacar el bus turístic

els reptes que planteja es deixa el malestar 
únicament en mans dels antisistema i dels 
violents. Això és el que s’ha d’evitar.
 Barcelona té actualment els problemes 
que tenen les grans capitals turístiques 
mundials: allotjaments que queden fora 
de control de les administracions al mou-
re’s en els espais desregulats de les xarxes 
socials i el comerç electrònic; problemes de  
saturació al voltant de les grans icones visi-
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L’exemple del ‘Chape’

A
questa nit el trofeu Joan Gamper 
serà alguna cosa més que la pre-
sentació oficial a l’afició del nou 
projecte d’Ernesto Valverde. El 
partit contra el Chapecoense arri-

ba carregat d’una profunda càrrega d’emoti-
vitat i constitueix un homenatge a un equip 
que va ser castigat per la tragèdia aèria més 
devastadora de la història del futbol. La ma-
tinada del 28 de novembre del 2016, el vol de 
l’expedició brasilera que anava a disputar 
l’anada de la final de Copa Sud-americana es 

va estavellar a prop de Medellín. Excés de pes 
i falta de combustible. Hi va haver 72 morts, 
la majoria dels jugadors, tècnics, directius i 
periodistes que els acompanyaven en el que 
havia de ser la gran fita per al modest equip 
brasiler.
 Després de superar la commoció inicial i 
de rebre incomptables mostres de solidari-
tat (entre aquestes la invitació al torneig bar-
celonista), el club ha obrat el prodigi de con-
formar en un temps rècord un nou grup 
competitiu. «El club es va negar a morir», diu 

el seu director esportiu. El Chape no va caure 
en la temptació. Va defugir convertir-se en 
una passarel·la circense (Ronaldinho, Gud-
jhonsen o Riquelme es van oferir a jugar amb 
l’equip) i va aplicar la fórmula humil que li 
havia permès arribar a la seva primera final 
continental. Tot ho han fet racionalment, 
demostrant que a la perifèria de la bombolla 
milionària del futbol hi ha projectes tenaços 
i callats que saben guardar dignament la se-
va identitat. Aquests valors són els que s’ho-
menatgen aquesta nit al Camp Nou.

L
a legislació espanyola és contundent 
en relació amb la gestació subroga-
da. La llei 14/2006 de tècniques de re-
producció assistida deixa clar que 
«serà nul de ple dret el contracte pel 

qual es convingui la gestació, amb preu o sen-
se, a càrrec d’una dona que renuncia a la fili-
ació materna». El Codi Civil també és contun-
dent, ja que descriu que les persones no po-
den ser objecte de comerç o transacció 
contractual. No obstant, el cert és que cada ve-
gada hi ha més persones que recorren a aques-
ta polèmica actuació per ser pares o mares. Es 
dirigeixen a organitzacions que operen en 
països on la gestació subrogada és permesa i, 
després del pagament de quantioses sumes 
de diners, obtenen un fill que ha sigut gestat 
per una dona que es compromet, mitjançant 
contracte, a portar a terme la gestació i a re-
nunciar al nadó.
 Fins i tot malgrat els impediments als con-
solats on s’inscriuen els nounats, una instruc-
ció notarial va obrir la porta de la inscripció el 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

Gestació subrogada: un dilema ètic
2010, sempre que el registre es doni en aquells 
països on aquest tipus de gestació sigui legal i 
amb un beneplàcit judicial. Aquesta situació 
s’ha anat normalitzant fins al punt que diver-
ses sentències del Suprem i una decisió de la 
Generalitat el gener d’aquest any han permès 
als pares per subrogació disfrutar dels matei-
xos permisos i prestacions de la Seguretat So-
cial que tenen els pares biològics, per adopció 
o acolliment.
 Es posa al damunt de la taula un assump-
te d’una gran controvèrsia moral. Organitza-
cions com a Stop Surrogay Now o No Somos 

Vasijas han criticat amb duresa una pràctica 
que implica inevitablement un comerç –més 
o menys explícit– i que conté la renúncia a un 
dret fonamental a canvi de diners i amb un 
control i unes prestacions que voregen sovint 
la indignitat. ¿Què passa si el fill neix amb de-
ficiències o si no respon a les expectatives del 
contractant? ¿La mare, en el curs de la gesta-
ció, pot exercir el seu dret a avortar fins i tot 
sabent que infringeix el contracte que la té lli-
gada? ¿Deixa de ser propietària del seu cos? 
La maternitat subrogada és, en principi, un 
atemptat a la llibertat de la dona que s’hi pres-
ta no per criteris solidaris sinó per una qües-
tió econòmica.
 A Espanya, es comencen a alçar veus, com 
la de Ciutadans, per a la legalització. En el cas 
que així sigui, s’haurien d’aplicar mecanis-
mes com els prescrits pel famós Informe Bel-
mont del 1979 sobre bioètica. Per sobre de tot, 
evitar el dany als més febles, avaluar el benefi-
ci social i preservar l’autonomia personal i els 
valors morals.

Sentències del Suprem 
i la Generalitat ja han igualat 
permisos i prestacions entre 
tots els casos de paternitat

Editorials
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Animus iocandi Ferreres

La seva dimissió després de l’últim 
revés electoral va certificar que el 
partit socialista francès, que va do-
minar l’Elisi i l’Assemblea Nacional 
l’últim quinquenni, es troba ara 
contra les cordes, amb molt mala 
imatge popular i al caire de l’abis-
me econòmic. 3Pàg. 11

Jean-C.
Cambadélis
Exsecretari 
general del PSF

Noms propis

EEEE

Catalunya es consolida com a prin-
cipal pol de la indústria biotecno-
lògica a Espanya, amb el 17,3% de 
totes les companyies relacionades 
amb aquest ram, segons l’informe 
de la patronal. Barcelona albergarà 
el mes que ve una cimera d’inver-
sors d’aquest sector. 3Pàg. 18

Jordi
Martí
President
d’AsebioEEEE

Ha sigut denunciat per l’alcalde de 
la població del Maresme de posar 
de lloguer el seu apartament per a 
turistes a preus que arriben als 750 
euros a la setmana. Si es confirmés, 
seríem al davant un cas d’incohe-
rència política. 3Pàg. 16

Joan
Ribet
Exregidor de la 
CUP a PremiàEEEE

Protagonitza The handmaid’s tale (El 
conte de la criada), guardonada com 
la millor sèrie televisiva de l’any i 
on es narra la història d’unes quan-
tes dones que han quedat fèrtils als 
Estats Units i que són fecundades 
per força. 3Pàg. 19 d’‘Estiu’

Elizabeth
Moss
Actriu

EEEE

El noi de Cervera va ser el més espa-
vilat al circuit de Brno i va canviar 
abans que ningú els pneumàtics de 
pluja inicials, que li va permetre ob-
tenir prou avantatge per guanyar 
la carrera i mantenir-se al capda-
vant del Mundial. 3Pàg. 8 d’‘Estiu’

Marc
Márquez
Corredor de 
Moto GPEEEE
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El laude del conflicte d’Eulen

L
a primera reflexió que provoca el 
laude arbitral del conflicte dels vi-
gilants de l’aeroport del Prat és 
que el desenllaç d’aquest esgota-
dor episodi té en els usuaris els 

grans beneficiats. Perquè ells eren els perju-
dicats d’un pols que, si bé enfrontava direc-
tament els treballadors i l’empresa Eulen, 
els seus efectes els patien tercers. Fins al 
punt que s’ha deixat els vigilants –tot i les se-
ves legítimes reclamacions salarials– en una 
posició de debilitat davant l’opinió pública. 

Els usuaris d’aerolínies han patit el conflic-
te al llarg d’un mes. Lamentablement, tam-
bé per la demora en la intervenció de la Ge-
neralitat i del Govern.
 És d’esperar que el laude de Marcos Peña, 
president del Consell Econòmic i Social 
(CES), suposi el tancament del conflicte. En 
aquest sentit, hem de suposar que els treba-
lladors el ratificaran dilluns que ve en una 
assemblea. Si no fos així, resultaria total-
ment incomprensible, perquè el laude re-
cull un augment salarial de 200 euros men-

suals per als vigilants i la retirada de sanci-
ons i expedients, cosa que havia motivat la 
convocatòria d’una altra vaga per al dia 8 
de setembre. Per una altra part, també l’em-
presa –a través del seu president, Emilio 
García– havia mostrat la seva intenció 
d’acatar la resolució abans de conèixer-la. 
El final del conflicte també ha de portar Ae-
na a recapacitar sobre les conseqüències de 
prioritzar l’estalvi abans que un bon servei 
a l’hora de concedir contractes a empreses 
privades.

L
a polèmica suscitada per la publi-
cació a EL PERIÓDICO de l’alerta 
de la CIA als Mossos, el maig pas-
sat, sobre el risc cert d’un atemp-
tat de caire gihadista a la Rambla 

barcelonina no pot ni ha d’entelar els elogis 
generalitzats que la policia autonòmica 
s’ha guanyat per la seva reacció després 
d’aquella brutal urpada, tant en la neutra-
lització de la cèl·lula terrorista com en la 
transparència informativa immediata-
ment posterior. Però amb la mateixa clare-
dat i contundència el diari pot i ha d’afir-
mar que, contràriament al que sostenen in-
teressadament alguns sectors, en cap 
moment subjau sota aquesta revelació peri-
odística un intent d’establir una relació de 
causa-efecte entre l’avís procedent dels Es-
tats Units i una hipotètica evitació de 
l’atemptat. Ningú pot afirmar que això hau-
ria sigut així, perquè la seguretat absoluta 
no existeix ni aquí ni enlloc.

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

Separar els Mossos de la política
 Les sinceres i merescudes mostres de su-
port que han rebut els Mossos per part de 
la població després del 17-A no poden ocul-
tar que aquest cos està sent objecte d’inte-
ressats càlculs de cara al referèndum in-
dependentista previst per a l’1-O. I davant 
d’aquest intent de mistificació hem de ser 
contundents: ni la política ha de condicio-
nar el treball professional dels Mossos ni els 
polítics han d’escudar-se en la policia auto-
nòmica per dissimular les seves carències 
o errors. La roda de premsa que van oferir 
ahir el conseller d’Interior, Joaquim Forn, i 

el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, va 
ser un exercici d’esforços mal dirigits, i en 
lloc de les seves invectives contra EL PERIÓ-
DICO haurien d’haver abundat en les gesti-
ons realitzades després de l’avís procedent 
dels EUA i per què fins ara ho havien negat.
 Avui, tot i aquestes turbulències origina-
des per la proximitat de l’1-O –més ben dit, 
degut a la proximitat d’aquesta data–, hem 
de recordar quina és la funció bàsica del pe-
riodisme en una societat democràtica: po-
sar llum on no n’hi havia, perquè els ciuta-
dans estiguin ben informats i tinguin la se-
va pròpia opinió. Les revelacions d’ahir i 
d’avui d’aquest diari persegueixen aquesta 
finalitat, i sobretot contribuir a fer que un 
millor coneixement del terrorisme faci més 
difícils nous atemptats. El mateix objectiu 
que tenen els Mossos d’Esquadra, als quals 
s’ha d’exigir que la brillant gestió de la in-
formació després del 17-A tingui continuï-
tat. I sense maniobres polítiques.

Ni la política ha de 
condicionar l’actuació 
del cos ni els polítics han 
de pretendre escudar-s’hi 
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DIVENDRES
6 1 DE SETEMBRE DEL 2017

Animus iocandi Ferreres

Les negociacions de la sortida del 
Regne Unit de la UE s’estan conver-
tint en un diàleg de sords, sense 
avanços significatius, després que 
el representant britànic mantin-
gués una actitud passiva al no pre-
sentar propostes per als assumptes 
clau. 3Pàg. 13

David
Davis
Ministre britànic 
per al ‘brexit’

Noms propis

EEEE

La vaga d’examinadors exigeix una 
solució ara mateix, pel mal que fa 
a les autoescoles i als futurs conduc-
tors, per part de l’Administració, 
els responsables de la qual s’han 
anat passant la pilota de l’augment 
salarial dels vaguistes sense tancar 
el conflicte. 3Pàg. 25

Gregorio
Serrano
Director general 
de TrànsitEEEE

L’Ajuntament, la Generalitat i el 
Govern portaran a terme una cam-
panya conjunta que reforci els prin-
cipals valors de les marques 
Barcelona i Catalunya després dels 
atemptats terroristes del 17 d’agost 
passat. 3Pàg. 20

Jaume
Collboni
Segon tinent 
d’alcalde de BCNEEEE

El cineasta mexicà ha presentat a 
Venècia La forma del agua, una his-
tòria d’amor entre una noia muda 
i un monstre amfibi amb la qual as-
pira al Lleó d’Or de la Mostra. És la 
seva primera participació en un fes-
tival en 11 anys. 3Pàg. 44

Guillermo
Del Toro
Director de cine
                    EEEE

L’estrella colombiana ha guanyat 
una batalla legal al seu exnòvio, 
Nick Loeb, que li demanava la cus-
tòdia en solitari de dos òvuls d’ella 
fecundats amb la seva esperma i 
congelats. La demanda, amb bon 
criteri, ha sigut arxivada. 3Pàg. 60

Sofía
Vergara
Actriu
                   EEEE
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El Temporada Alta, una gran cita cultural

P
ot semblar paradoxal, però no ho 
és. La presentació de la 26a edició 
del festival Temporada Alta de 
Girona i Salt no va oferir ahir cap 
novetat. O el que és el mateix: un 

atractiu programa d’espectacles, nacionals 
i internacionals, que l’han convertit en un 
certamen referencial no només en el pano-
rama català o espanyol, sinó europeu. El 
Temporada Alta s’ha consolidat amb un mo-
del que ha evolucionat cada any fins a arri-
bar a l’excel·lència. De l’11 d’octubre al 10 de 

desembre, el tenaç director artístic Salvador 
Sunyer i el seu equip han elaborat una grae-
lla amb 97 espectacles de diferents gèneres, 
amb el teatre al capdavant, que posarà a la 
venda més de 47.000 entrades. En la seva 
oferta sempre agafen especial relleu les 
grans companyies internacionals, siguin 
europees o sud-americanes, aquesta última 
una finestra que ha cuidat el Temporada 
aquesta última dècada. Sens dubte, aquesta 
captació de talent estranger serveix tant per 
oferir un gran producte al públic com per-

què els creadors d’aquí tinguin a prop les 
millors referències.
 El festival fa de Girona i entorn un gran 
pol de les arts escèniques, amb el consegüent 
impacte econòmic. El finançament dels 2,9 
milions de pressupost, amb una mica més de 
la meitat a càrrec de les institucions, reflec-
teix la implicació del teixit empresarial, amb 
gairebé 800.000 euros de patrocini privat. 
Un altre exemple –la col·laboració entre sec-
tor públic i privat– de la via a seguir en grans 
esdeveniments culturals.

L’
enorme impacte emocional 
causat pels atemptats del 17 
d’agost a Barcelona i Cambrils 
també ha afectat nens i adoles-
cents, fins i tot amb més viru-

lència i desemparament ja que no disposen 
dels mecanismes que els adults utilitzen da-
vant circumstàncies tan tràgiques. No s’ha 
d’oblidar, en aquest sentit, el neguit que 
produeix el fet que entre les víctimes també 
hi hagi menors d’edat. Després de l’estiu, 
gairebé un mes després de la ferida terroris-
ta, arribarà el curs escolar, i amb ell la socia-
lització dels sentiments viscuts, des de l’es-
tupefacció fins a la por, des de l’intent de 
comprensió fins a la proximitat del dolor. 
Als centres educatius es viuran dies difícils, 
perquè, més enllà de les explicacions que els 
joves han rebut de les seves famílies, s’impo-
sa la necessitat de tractar l’assumpte amb la 
màxima naturalitat, sense excessos però 
sense ocultar la veritat, intentant raonar so-

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

Pedagogia contra el terrorisme
bre les causes i procurant que la presència 
del docent sigui un punt de trobada que re-
conforti i que possibiliti el diàleg i la re-
flexió. 
 Tots els especialistes consultats arriben a 
la conclusió que els atemptats gihadistes del 
17-A han de tractar-se a classe de manera 
proactiva. Estimulant la reacció i creant un 
espai en el qual puguin plantejar-se tots els 
temes sense traves, amb un criteri que advo-
qui per un llenguatge senzill i sense excés de 
dramatisme i que, al mateix temps, incidei-

xi en les directrius que s’estableixen en els 
protocols genèrics contra l’odi i la discrimi-
nació. 
 S’han de tenir en compte, per descomp-
tat, les edats i la procedència social dels 
alumnes, així com la composició de l’aula. 
En els més petits, es tracta de respondre amb 
sensibilitat als seus dubtes. Els grans han de 
portar a terme un treball constant de consci-
enciació en pro de la convivència. I és evi-
dent que, en funció de l’origen i de l’estruc-
turació del centre, les dificultats de la feina 
pedagògica poden augmentar. Perquè una 
societat reaccioni amb fermesa davant el 
terror, la tasca de l’escola és capital, amb 
l’afany de no trivialitzar i d’oferir, al mateix 
temps, mecanismes de defensa psicològica i 
amb voluntat cohesionadora. Serà un repte 
per als ensenyants. El conegut No tinc por pas-
sa també per assumir amb racionalitat les 
arrels de la por i lluitar per una societat in-
clusiva i tolerant.

Als centres educatius s’imposa 
la necessitat de tractar el 
problema amb naturalitat, sense 
excessos i sense ocultar la veritat
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Animus iocandi Ferreres

La desaparició del jove Santiago 
Maldonado a principis d’agost a la 
Patagònia durant la repressió d’una 
protesta de la comunitat maputxe 
per unes terres en poder de Benet-
ton posa contra les cordes el diri-
gent i desperta vells fantasmes al 
país. 3Pàg. 14

Mauricio
Macri
President
d’Argentina

Noms propis

EEEE

El Tribunal Suprem del país africà 
ha dictat una sentència sense pre-
cedents al continent negre al decla-
rar nul·les les eleccions que el 8 
d’agost van donar aparentment la 
victòria a Kenyatta. En el termini de 
60 dies se celebraran nous co-
micis. 3Pàg. 18 

Uhuru 
Kenyatta
President
de KenyaEEEE

Seu és el projecte de la nova Escola 
Massana, en un edifici de cinc plan-
tes plenes d’aules amb llum natu-
ral, i de la reurbanització de l’espai 
on hi ha la nova seu, la plaça de la 
Gardunya, darrere del mercat de la 
Boqueria. 3Pàg. 32

Carme
Pinós
Arquitecta
                EEEE

La jove artista lisboeta, que ha actu-
at amb Caetano Veloso, Marisa Mon-
te i Pablo Alborán, obrirà avui a la 
sala Barts la primera edició del Fes-
tival de Fado de Barcelona, que pre-
sentarà demà a la mateixa sala Ana 
Moura. 3Pàg. 43

Carminho

Cantant de fado
                 EEEE

Va ser només el primer partit de l’Eu-
ropeu, però Espanya va donar, amb 
un equip molt renovat respecte als 
Jocs de Rio, una imatge molt convin-
cent davant Macedònia (99-60) per la 
serietat i la implicació de tot 
l’equip. 3Pàg. 11 de ‘Més Esport’

Sergio
Scariolo
Seleccionador 
espanyol de basquetEEEE
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L’embús de les negociacions del ‘brexit’

H
an passat tres mesos des que es 
van iniciar les converses entre 
la Unió Europea i el Regne Unit 
sobre el brexit i el resultat 
s’aproxima a zero. Les posici-

ons de sortida no s’han mogut. Brussel·les 
insisteix a negociar primer les condicions 
de la ruptura i després fixar un nou marc de 
relacions econòmiques i comercials, men-
tre que a Londres li interessa l’ordre contra-
ri. És molt probable que en les pròximes 
rondes de negociacions no hi hagi avanços 

en temes substancials, però hi haurà molt 
soroll per part britànica sobre el cost de 
l’anomenada  factura del divorci, i molta de-
mostració d’impaciència entre els negocia-
dors europeus per la passivitat i la falta de 
preparació de l’altra part. 
 També al Regne Unit creixerà la deman-
da d’un segon referèndum i fins i tot el con-
venciment en alguns sectors –i amb escàs 
fonament– que al final no hi haurà brexit. 
Per tot això, no seria estrany que el pacte ar-
ribés en l’últim minut, el març del 2019. De 

moment, Theresa May segueix viatjant bus-
cant acords comercials amb països asiàtics. 
Amb l’Índia no va funcionar, i ara amb el 
Japó tampoc. Aquest últim país l’hi ha dit 
clarament: prefereix negociar amb la Unió 
Europea. L’economia britànica es ressent 
d’aquesta situació, la lliura esterlina se-
gueix depreciant-se i ja s’assisteix a un èxo-
de de talent estranger, de moment lent. 
Aquesta espècie de llimbs en què es troba la 
negociació del brexit no afavoreix gens el 
Regne Unit.

E
l futbol d’elit és des de fa anys, a 
més a més d’un enorme especta-
cle, un negoci subjecte a un mer-
cat cada vegada més irracional, i 
els traspassos d’aquest estiu ho 

han confirmat, amb escreix. L’inesperat 
traspàs de Neymar al París Saint-Germain 
ha agitat el futbol europeu com en poques 
ocasions, i el Barça –protagonista principal, 
malgrat li pesi, d’aquesta embogida roda de 
compravendes– n’ha quedat seriosament 
tocat: els altres clubs han especulat amb 
l’ansietat blaugrana per omplir l’espai dei-
xat per Neymar i rejovenir i dotar de més 
qualitat una plantilla declinant. És cert, 
com van dir ahir els portaveus del club, que 
els socis no haurien tolerat que es pagués a 
última hora una fortuna per jugadors que 
no són cracs mundials, però els mals d’aquest 
Barça no són només –ni fonamentalment– 
producte del que ha passat en les últimes 
setmanes.
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Un Barça sumit en el desconcert
 El Barça ja fa temps que està sumit en el 
desconcert, o almenys aquesta és la imatge 
que transmet. A la incapacitat crònica per 
rendibilitzar i amortitzar fitxatges –es com-
pren cars molts jugadors que després es ve-
nen barats o fins i tot es regalen– s’hi ha unit 
una estructura tècnica erràtica, amb  super-
posició de càrrecs i una gestió sense gaires 
fruits visibles. Una dada especialment preo-
cupant és el truncament de l’ascens al pri-
mer equip de joves del planter, una de les se-
nyes d’identitat del club i factor clau en els 

grans èxits de finals de la dècada passada i la 
primera meitat d’aquesta. Els errors de di-
recció i comunicació de la junta han agreu-
jat les contradiccions, i d’aquesta forma s’ha 
estès la impressió que el timó del club no es-
tà regit amb la fermesa deguda.
 Josep Maria Bartomeu va arribar fa tres 
anys a la cúpula del Barça amb la rèmora de 
la influència del mandat de Sandro Rosell  
–avui a la presó–, però després va obtenir 
molta legitimitat: prop de 26.000 vots, el 
54% dels emesos. Ara, quan l’afició tem que 
aquesta vegada sí que pot ser veritat el canvi 
de cicle en la supremacia futbolística que a 
Madrid fa anys que anuncien, és quan és 
més necessari que el president i la seva jun-
ta demostrin idees clares i lideratge. Unes 
virtuts molt necessàries perquè l’equip i el 
nou entrenador afronten una temporada 
complexa i necessiten que en el sempre in-
quiet entorn culer hi regni la màxima 
tranquil·litat possible.

El fiasco dels fitxatges 
d’última hora té com a teló 
de fons errors de gestió que 
no són d’aquestes setmanes 
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Animus iocandi Ferreres

Aquest noi de Vallfogona de Ripo-
llès és un bon exemple d’arrela-
ment en l’àmbit rural per frenar la 
despoblació. És la quarta generació 
de la seva família que es dedica pro-
fessionalment a la ramaderia, en el 
seu cas produint carn ecològica i 
embotits. 3Pàg. 4

Jaume
Casas
Ramader

Noms propis

EEEE

El responsable del sensible departa-
ment és el promotor de la leitkultur 
(cultura de referència) per marcar 
distàncies amb els referents de la 
nombrosa població estrangera arri-
bada a Alemanya en els últims anys, 
un tema clau en les pròximes elec-
cions legislatives. 3Pàg. 12

Thomas
De Maizière
Ministre de 
l’Interior alemanyEEEE

Sota la direcció del tècnic basc, la 
Roja es va assegurar la classificació 
per al Mundial 2018 després de la 
victòria d’ahir davant Itàlia  (3-0). Is-
co, amb dos gols, i Morata van cer-
tificar l’èxit i l’aposta de canvi ge-
neracional de Lopetegi. 3Pàg. 45

Julen 
Lopetegi
Seleccionador
de ‘la Roja’EEEE

El cineasta ha presentat a la Mostra 
de Venècia Suburbicon, un al·legat 
contra l’Amèrica racista que encar-
na Donald Trump. La pel·lícula, 
amb Julianne Moore i Matt Damon, 
parteix d’un vell guió dels germans 
Coen. 3Pàg. 52

George
Clooney
Actor
i directorEEEE

La grieta, un còmic que narra els 
problemes d’Europa, ha guanyat un 
dels guardons Atomium, que ha 
instituït aquest any la Festa del Cò-
mic de Brussel·les. 3Pàg. 55 

C. Spottorno
Fotògraf    PeriodistaEEEE

G. Abril
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El desafiament de Corea del Nord puja un altre graó

L
a caiguda del mur de Berlín no va 
posar fi a la Història, com es va dir 
amb gran optimisme, però sí que 
va acabar amb la dialèctica de la 
guerra freda, basada en l’estratè-

gia de la destrucció mútua assegurada. No 
obstant, va deixar un serrell sense resoldre, 
el del primer conflicte calent dins d’aquella 
congelació militar. La guerra de Corea (1950-
1953) acabaria amb un armistici, no amb un 
tractat de pau, i perpetuaria la divisió de la 
península coreana entre un nord alineat 

amb el bloc comunista i un sud vinculat als 
Estats Units. Pyongyang és avui un anacro-
nisme, però un anacronisme molt perillós 
per una imparable carrera armamentística 
que l’ha portat a llançar ahir el desafiament 
més gran que hi ha hagut fins ara amb l’as-
saig d’una bomba d’hidrogen. La perillosi-
tat no depèn només de Kim Jong-un i el seu 
seguici militar, sinó de la resposta que es do-
ni a aquest repte. I la resposta requereix te-
nir el cap molt fred. L’amenaça de Donald 
Trump de llançar foc i fúria sobre Corea del 

Nord només ha servit per deixar al descobert 
la verborrea presidencial mentre Pyon-
gyang seguia llançant míssils i provant una 
nova i potent bomba. Les sancions, molt su-
aus, imposades fins ara al règim tirànic de 
Kim no han funcionat. Queda molt de mar-
ge fins a un embargament total. Falta que els 
EUA, Rússia, la Xina, el Japó i Corea del Sud 
es posin d’acord. Europa té poca cosa a fer en 
aquest conflicte, però el comunicat conjunt 
d’Angela Merkel i Emmanuel Macron revela 
una situació altament perillosa.    

S
i l’obertura d’una escola sem-
pre és motiu de satisfacció, 
quan se n’inauguren set al ma-
teix temps la joia es multiplica. 
Això és el que passarà la setma-

na que ve a Barcelona: amb l’inici del curs 
obriran les portes set nous centres públics. 
És el resultat de l’esforç més gran fet en el 
camp educatiu en l’última dècada, marca-
da per la crisi i les restriccions.
 Aquesta fita en la recuperació del volum 
d’inversions socials de l’Administració (en 
aquest cas, Generalitat i Ajuntament a tra-
vés del Consorci d’Educació de Barcelona) 
és també el correlat del transvasament 
d’alumnes de l’escola privada i concertada 
a la pública, en augment els últims anys a 
Barcelona no solament per la retallada dels 
pressupostos familiars degut a la crisi sinó 
per un factor no econòmic ni conjuntural: 
l’extensió dels mètodes innovadors d’apre-
nentatge a la xarxa pública d’ensenya-
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L’escola pública recupera posicions
ment, cosa que l’està fent més atractiva per 
a les famílies a l’hora de decidir en quin 
centre escolaritzen els seus fills.
 Es podrà objectar que sis d’aquestes no-
ves escoles s’alçaran, almenys de forma 
provisional, en mòduls prefabricats. És 
cert que no és la millor opció, però sí la 
menys dolenta en una ciutat amb un greu 
dèficit de sòl urbanitzable com és Barcelona. 
I s’ha d’admetre que els mòduls d’avui dis-
ten molt de ser els barracons inhòspits, 
freds i foscos que van conèixer anteriors ge-

neracions de catalans en els anys del desar-
rollismo desaforat i l’augment constant de 
població degut a les onades d’immigració.
 A aquesta bona dada de l’increment d’es-
coles a Barcelona s’ha d’afegir la que diu 
que, per primera vegada en sis anys, 
Catalunya sumarà aquest curs aules de P-3, 
que passaran a ser 3.144, un 2,5% més que  
la temporada passada. Els docents també 
augmentaran un 7%, fins a 71.175. Unes 
notícies que convé subratllar, perquè els 
treballadors de l’educació pública han 
mantingut alt el llistó de la professionali-
tat malgrat haver sigut un sector molt 
damnificat per la crisi. L’escola, doncs, té 
motius per a un cert optimisme en aquest 
inici de curs, cosa que convida a recordar 
que l’ensenyament és la millor inversió 
que pot fer (i ha de fer) tota societat, i que 
sense una bona formació de base és molt di-
fícil que els nens d’avui siguin demà ciuta-
dans lliures.

Barcelona obre set nous 
centres el mateix curs en 
què Catalunya suma aules 
de P-3 i professorat
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Animus iocandi Ferreres

El Departament de Justícia dels Es-
tats Units no ha trobat proves que 
recolzin l’acusació de l’avui presi-
dent que el seu predecessor a la Ca-
sa Blanca, Barack Obama, va orde-
nar una punxada telefònica per es-
piar-lo quan era candidat. Un altre 
fiasco. 3Pàg. 19

Donald
Trump
President
dels EUA

Noms propis

EEEE

La companyia automobilística fa un 
pas més en l’estratègia de potenci-
ació de la gamma esportiva Cupra, 
que de caracteritzar alguns models 
del León i l’Ibiza passarà a ser mar-
ca amb personalitat pròpia, igual 
que fan les cases generalistes de 
més renom. 3Pàg. 24

Luca
De Meo 
President
de SeatEEEE

La nova campanya de treballs a 
l’Abric Romaní, a Capellades (Ano-
ia), dels quals Saladié és codirecto-
ra, ha permès aprofundir en el jaci-
ment i arribar a nivells amb presèn-
cia humana cada vegada més 
antics. 3Pàg. 30

Palmira
Saladié
Paleontòloga

EEEE

El centrecampista del Reial Madrid, 
de 25 anys, s’ha erigit com el nou 
referent de joc de la Roja després del 
seu gran partit contra Itàlia. Inies-
ta i la seva generació tenen un re-
lleu de garanties en el futbolista 
malagueny. 3Pàg. 42

Isco

Jugador
de futbolEEEE

La veterana professional veneçola-
na ha aconseguit que el Museu d’Art 
Modern de Nova York aculli la des-
filada de la seva col·lecció per a la 
primavera-estiu del 2018. Serà la 
primera creadora que presentarà la 
seva producció al MoMA. 3Pàg. 61

Carolina
Herrera
Dissenyadora
de modaEEEE
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La vaga d’examinadors d’autoescoles

L’
inici del mes de setembre ha 
tornat al primer pla un conflic-
te laboral que s’ha enquistat 
per la falta d’acord, més ben 
dit, de negociació, entre les 

parts. La vaga d’examinadors d’autoescoles 
es va reprendre ahir i ho farà, de dilluns a 
dimecres, fins a final de mes amb el conse-
güent perjudici tant per als aspirants a ob-
tenir un permís de conduir com per a les 
mateixes autoescoles. El conflicte es va ori-
ginar perquè els examinadors reclamaven 

a la Direcció General de Trànsit (DGT) un 
complement salarial de 200 euros mensu-
als, pactat fa dos anys, que no s’ha fet efec-
tiu. Segons l’associació d’examinadors, des 
de l’any 2015 han anat passant directors ge-
nerals de la DGT sense que Hisenda hagi do-
nat llum verda a aquesta millora.
 Des que va començar el mes de juny pas-
sat la vaga, s’han deixat d’examinar uns 
80.000 aspirants a conductor, els grans per-
judicats per aquesta falta d’entesa. En molts 
casos, per exemple, amb l’agreujant que 

l’obtenció d’aquest permís estava vinculat 
a una oferta laboral. És per això que s’ha 
d’esperar un canvi d’actitud de l’Adminis-
tració per assumir els compromisos adqui-
rits amb un col·lectiu que, a més a més, de-
nuncia la pèrdua progressiva de personal 
per desenvolupar la seva feina. Apostar per 
una estratègia de desgast i no acostar posi-
cions, com denuncien els examinadors, no 
condueix enlloc, com ens ha recordat re-
centment el cas dels vigilants de l’aeroport 
del Prat. 

D’
acord amb el que ja havia 
anunciat, que presentaria 
propostes sobre Catalunya 
abans de l’1 d’octubre si el 
diàleg entre el Govern i la 

Generalitat no s’havia iniciat, Pedro 
Sánchez ha pres la iniciativa perquè el Con-
grés dels Diputats contribueixi a trobar una 
solució per a Catalu-nya. Per a això, el PSOE 
registrarà dijous, l’endemà que el Parla-
ment aprovi les lleis de «desconnexió», la pe-
tició que es creï una comissió d’estudi per 
tractar de l’evolució i la modernització de 
l’Estat autonòmic i del model territorial.
 La iniciativa es concreta en una comissió 
d’estudi perquè així hi puguin tenir presèn-
cia tots els grups, inclòs el PDECat, que no té 
representació en la comissió constitucio-
nal, que seria el lloc idoni. La fórmula té 
l’avantatge que hi caben tots i l’inconveni-
ent que només és un pas previ a la reforma 
constitucional que proposen els socialistes 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

La proposta del PSOE sobre Catalunya
per transformar l’Estat autonòmic en Estat 
federal.
 L’anunci socialista respon a la màxima  
que en el conflicte de Catalunya «sense llei 
no hi ha sortida, però sense diàleg tampoc». 
Probablement arriba tard i, a més a més, el 
que és més segur és que no podrà posar-se en 
marxa fins després de l’1-O. Tot i així, resul-
ta una bona notícia que el mateix Mariano 
Rajoy hagi rebut positivament la mesura de 
Sánchez i que, fins i tot, estigui disposat a 
obrir la porta per a la creació de la comissió. 

Davant el referèndum, mentrestant, el 
PSOE va tornar a recolzar la resposta que 
prepara el Govern central, sempre que sigui 
«mesurada i proporcional», qualificatius 
que Rajoy també utilitza.
 Encara que el PSOE es mostri disposat a 
avançar sense el PP, Sánchez assenyala que 
prefereix esperar fins després de l’1-O. Per-
què intentar un acord sense el PP seria un 
nou error com el que es va cometre en l’ela-
boració de l’Estatut del 2006. En aquesta co-
missió, el PSOE presentarà la seva proposta 
de l’Espanya plurinacional que, des que es 
va aprovar en el congrés del partit, està sot-
mesa a un intercanvi d’acusacions per desa-
creditar-la. Lamentablement, la crispació 
creixent de la situació política davant el xoc 
institucional que s’acosta no augura res de 
bo per a iniciatives d’ampli acord, però no 
per això els partits han de deixar d’intentar-
ho. Així, s’ha d’aplaudir, fins i tot des de l’es-
cepticisme, la proposta socialista.

La iniciativa socialista arriba 
en un moment de crispació 
creixent i davant l’anunciat 
xoc institucional

Editorials
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DIMARTS
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Animus iocandi Ferreres

La inadmissible escalada armamen-
tista del dirigent només fa que acos-
tar la possibilitat d’un gravíssim 
conflicte, fins al punt que l’ambai-
xadora dels Estats Units al Consell 
de Seguretat de l’ONU afirma que 
Corea del Nord «està clamant per 
una guerra». 3Pàg. 2

Kim
Jong-un
President de 
Corea del Nord

Noms propis

EEEE

L’Administració Trump ha decidit 
posar fi al programa migratori DA-
CA, que va avalar Obama, i que ha 
salvat de ser deportats uns 80.000 
joves indocumentats, els anome-
nats dreamers. D’aquesta manera 
s’imposa la línia més dura contra la 
immigració. 3Pàg. 10

Lee Francis 
Cissna
Director 
d’Immigració EUAEEEE

Plasmar imatges insòlites, gairebé 
hipnòtiques, és l’especialitat 
d’aquest jove francès, establert a 
Barcelona, que ha descobert una 
quinzena d’escales fotogèniques a 
Barcelona. També posa la seva mira-
da en sostres i pàrquings. 3Pàg. 29

Gauvin
Lapetoule
Fotògraf
          EEEE

El prestigiós autor nord-americà va 
ser a Madrid per presentar la seva 
novel·la, 4321, un monumental re-
pàs a la història dels EUA. En la pre-
sentació no hi van faltar referènci-
es a Donald Trump, a qui va definir 
com un «psicòpata». 3Pàg. 40

Paul
Auster
Escriptor
                 EEEE

Després de set anys d’instrucció, el 
jutge de l’Audiència Nacional José 
de la Mata ha proposat jutjar  
l’exresponsable de l’entitat, i 10 
persones més, per impulsar «un so-
fisticat estratagema per derivar 
massivament fons». 3Pàg. 41

Teddy
Bautista
Expresident
de la SGAEEEEE
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Reformar i recuperar la Rambla

A
bans dels tristos successos del 
17 d’agost, el consistori presi-
dit per Ada Colau ja tenia sobre 
la taula la idea de reformar la 
Rambla a través d’un concurs 

d’idees per tornar-la als barcelonins. La de-
gradació contínua de l’entorn, la prolife-
ració de pisos de lloguer per a visitants a 
Ciutat Vella, l’elevada pressió turística i, 
com a dada més recent, l’emergència del 
tràfic de droga, han convertit el passeig 
més emblemàtic de Barcelona en una zona 

que els barcelonins defugen. Sent el cor de 
la ciutat, els veïns de la capital catalana vi-
uen d’esquena a la Rambla o l’eviten. L’atac 
terrorista i l’emotiva reacció de la pobla-
ció han revifat l’amor per aquesta històri-
ca artèria, que ha sigut protagonista indis-
cutible dels vaivens de la ciutat, des del 
món de l’espectacle fins a les reivindicaci-
ons polítiques i socials, des de l’alegria 
cantada per Sagarra o Lorca fins a les tragè-
dies que l’han castigat. 
 El projecte que portarà a terme l’obra és 

de l’equip km-ZERO, format per 15 profes-
sionals, «pròxims», segons l’ajuntament, «a 
la dinàmica veïnal», la que ara es vol recu-
perar. Entre ells, l’arquitecta Itziar Gon-
zález, que ja va liderar, a partir de l’any 
2007 i en la seva condició de regidora del 
districte, accions contra la corrupció i una 
reflexió contundent sobre el futur de la 
Rambla. De l’èxit de la proposta depèn que 
hi tornem a passar i a passejar amb orgull 
ciutadà, reconvertida en un espai cívic i 
amable per a tothom. 

A
vui, després d’un llarg període 
de pugna verbal, els trens cri-
dats a protagonitzar el xoc insti-
tucional entre les institucions 
de l’Estat i la Generalitat parti-

ran de les seves estacions en sentit contrari. 
Després d’endarrerir la tramitació de la llei 
del referèndum i de les lleis de desconnexió 
a la mesa del Parlament per evitar-ne la sus-
pensió, la majoria independentista inicia-
rà avui l’aprovació del primer text i potser 
el segon. A continuació, la llei del referèn-
dum es publicarà al DOGC, i després el Go-
vern en ple firmarà el decret pel qual es con-
voca formalment la consulta. Catalunya, i 
la resta d’Espanya, entraran en aigües polí-
tiques i legals desconegudes.
 Si el guió al Parlament està més o menys 
escrit, el primer pas de les institucions de 
l’Estat, també: la impugnació per part del 
Govern central dels textos davant el Tribu-
nal Constitucional (TC) –que estarà reunit– 
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El conflicte institucional
i la suspensió automàtica que es produeix 
sempre que l’Estat recorre iniciatives de les 
autonomies. Com que el Govern català ha 
anunciat la seva intenció de no fer cas al TC, 
s’haurà de veure quins mecanismes activa 
l’Estat perquè la Generalitat compleixi la de-
cisió del TC. Inhabilitacions i sancions estan 
damunt la taula.
 L’enfrontament, doncs, està servit. Ahir 
la pressió de l’Estat es va accentuar a través 
del Tribunal de Comptes, que va citar el 25 
de setembre Artur Mas, Joana Ortega, Irene 

Rigau, Francesc Homs i mitja dotzena d’alts 
càrrecs polítics i tècnics per comunicar-los 
que hauran d’afrontar les despeses de la con-
sulta del 9-N (uns cinc milions d’euros). La 
decisió, que pot suposar l’embargament de 
béns dels afectats, va ser rebuda amb gran 
indignació pel president Carles Puigde-
mont, que va acusar l’Estat de fomentar la 
por i de prendre decisions antidemocràti-
ques. Dit pel president que es disposa a con-
vocar un referèndum il·legal.
 «Democràcia» és una de les paraules que 
des de les trinxeres del procés més s’utilit-
zen com a arma llancívola. El dia que el xoc 
institucional prendrà cos, s’ha de recordar, 
un cop més, que és cert que votar és un acte 
bàsic en democràcia, però que no hi ha de-
mocràcia fora de la llei, i que la solució al 
repte independentista a Catalunya no vin-
drà dels tribunals, sinó de la negociació po-
lítica. Anys de mala política culminen avui 
en conflicte institucional.

Tan cert és que votar és 
un acte bàsic en democràcia 
com que sense respecte a la
llei no hi ha sistema democràtic
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DIMECRES
10 6 DE SETEMBRE DEL 2017

Animus iocandi Ferreres

La Guàrdia Civil ha implicat l’em-
presa Teyco (avui Top Proyectos y 
Contratas, en preconcurs de credi-
tors), i el seu conseller delegat en 
el suposat pagament de comissions 
a la fundació CatDem, vinculada al 
partit, a canvi d’adjudicació d’obra 
pública. 3Pàg. 20

Jordi
Sumarroca
Empresari
       

Noms propis

EEEE

El Govern català va aprovar l’infor-
me de la Comissió Interdepartamen-
tal per al Desenvolupament de l’Eco-
nomia Col·laborativa, que ha d’esta-
blir les bases de l’adaptació norma- 
tiva a noves pràctiques de negoci i 
obre la porta al lloguer de la viven-
da habitual per dies. 3Pàg. 22

Santi
Vila
Conseller 
d’EmpresaEEEE

La propietària i els pilots de l’em-
presa de publicitat aèria Tavisa, 
amb seu social a Sant Cugat, s’han 
negat a volar amb una pancarta de 
l’associació ultracatòlica Hazte Oír 
i el seu missatge homòfob contra el 
col·lectiu LGTB. 3Pàg. 29

Dora
Hernández
Gerent 
de TavisaEEEE

El Govern central no cedirà en la se-
va negativa a augmentar els salaris 
dels examinadors de trànsit. Ho va 
dir ahir el responsable d’Interior, 
que va condicionar la pujada sala-
rial a una futura millora per a tots 
els funcionaris. 3Pàg. 29

Juan Ignacio
Zoido
Ministre 
d’InteriorEEEE

L’autor torna a les llibreries amb Ai-
xò no és Amèrica, el primer llibre de 
relats que publica des del 2002 
(Empúries en català i Anagrama en 
castellà), nou contes en què indaga 
en personatges «a la recerca d’una 
identitat». 3Pàg. 50

Jordi
Puntí
Escriptor
      EEEE
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DIJOUS
14 7 DE SETEMBRE DEL 2017

Animus iocandi Ferreres

El Govern de Budapest segueix per 
lliure en el tema migratori i afirma 
que no acatarà la resolució del Tri-
bunal de Justícia europeu que ava-
la l’obligatorietat de les quotes de 
refugiats al rebutjar el recurs 
d’Hongria i Eslovàquia contra el 
programa de reubicació. 3Pàg. 20

Péter
Szijjárto
Ministre hongarès 
d’Exteriors

Noms propis

EEEE

La dirigent ha titllat de «terroristes» 
els membres de la minoria musul-
mana dels rohingyes, de l’oest del 
país, que des de fa setmanes pateix 
una persecució de l’Exèrcit birmà 
que s’ha saldat amb la mort de 414 
persones i el desplaçament de 
172.000. 3Pàg. 21

Aung San
Suu Kyi
Líder birmana i 
‘nobel’ de la PauEEEE

El pla estratègic de l’entitat, que 
ahir va presentar la campanya Im-
prescindibles, contempla la inversió 
en investigació com una prioritat i 
preveu triplicar el pressupost, fins 
a arribar als 90 milions d’euros el 
2019. 3Pàg. 30

Isidre
Fainé
Pres. Fundació 
Bancària la CaixaEEEE

Les anàlisis d’ADN han determinat 
que Salvador Dalí no és el pare de 
Pilar Abel, que reclama ser recone-
guda com a filla biològica de l’artis-
ta. El resultat de la prova és decisiu 
de cara a la vista que se celebrarà el 
18 de setembre. 3Pàg. 50

Pilar
Abel
Demandant
de paternitatEEEE

La derrota de la txeca Karolina 
Pliskova, la número u WTA, a quarts 
de final de l’Open dels EUA catapul-
ta al tron mundial la jugadora es-
panyola, 22 anys després que Arant-
xa Sánchez Vicario l’ocupés durant 
12 setmanes. 3Pàg. 44

Garbiñe
Muguruza
Tennista
             EEEE

A
mb la solemne firma del decret 
de convocatòria del referèndum 
d’autodeterminació de l’1-O des-
prés de l’aprovació de la llei de  
la consulta al Parlament, les ins-

titucions d’autogovern de Catalunya van 
formalitzar ahir el xoc amb les de l’Estat. Al 
firmar el decret, Carles Puigdemont i el seu 
Govern han convocat els catalans a una 
consulta d’autodeterminació que és il·legal 
segons l’ordenament constitucional que 
en el seu moment una majoria de catalans 
va aprovar en referèndum. La consulta està 
suposadament emparada per una llei apro-
vada després de violentar les normes del 
Parlament en un procés mancat d’elemen-
tals garanties democràtiques i en el qual es 
va excloure la meitat de l’hemicicle. Es con-
suma així el fracàs de la política i s’obre un 
panorama desconegut no solament en el 
camí que ha de portar a l’1-O, sinó, sobre-
tot, a partir del 2 d’octubre.

LA SOLEMNE FIRMA per part de 
Puigdemont va arribar després d’una llar-
ga i vergonyant jornada al Parlament en la 
qual la majoria parlamentària de Junts pel 
Sí i la CUP va forçar fins a l’inimaginable les 
normes de la Cambra per tramitar i apro-
var la llei del referèndum. Les maniobres 
que va practicar l’oposició –armada amb 
arguments tècnics– no li van servir per fre-
nar la votació perquè la presidenta del Par-
lament, Carme Forcadell, es va alinear sen-
se complexos amb el bloc parlamentari in-
dependentista. Sota la seva presidència, 
una exigua majoria parlamentària va igno-
rar la meitat de l’hemicicle, cosa que equi-
val a deixar de banda la meitat dels cata-

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

La consumació d’un fracàs
lans. La imatge final de la votació, amb els 
escons de C’s, PSC i PP buits mentre els di-
putats independentistes entonaven Els Se-
gadors, simbolitza la fractura que ahir es va 
viure a l’hemicicle. A l’independentisme li 
agrada parlar de dates històriques, i el pro-
cés n’està ple; per a la història queda com 
ahir es va menysprear el debat polític, es va 
maltractar l’oposició, es va ignorar el Con-
sell de Garanties Estatutàries i es va fer cas 
omís dels lletrats del Parlament en nom de 
la democràcia.

que ha utilitzat el Govern de Mariano Rajoy 
al llarg dels últims anys i que s’ha demos-
trat tan estèril per solucionar el conflicte 
polític a Catalunya com les escapades cap 
endavant de l’independentisme i la deriva 
il·legal que ahir es va plasmar al Parlament 
i que després va rubricar Puigdemont amb 
el decret de convocatòria. Avui està previst 
que Rajoy i el líder del PSOE, Pedro Sánchez, 
es reuneixin a la Moncloa per simbolitzar 
fermesa davant les accions legals que s’em-
prendran a partir d’ara i enviar un missatge 
d’unitat.

NO HI HA LLOC per a enganys: el que 
es va rubricar ahir va ser en realitat un feno-
menal fracàs col·lectiu, un desastre polític 
del qual hi ha molts responsables (no no-
més la deriva del sobiranisme) i una crisi 
institucional a Espanya sense precedents 
des de la reinstauració de la democràcia. El 
que ahir es va firmar és la ruptura de l’ordre 
constitucional, la transgressió del Parla-
ment, la conversió de la Generalitat en una 
institució que ja no representa tots els cata-
lans sinó tan sols un projecte polític que, si 
bé és legítim, s’ha embarcat en una aventu-
ra irresponsable i il·legal a la qual han arros-
segat unes institucions que són, i haurien 
de continuar sent, de tots.  La Generalitat 
s’ha declarat en rebel·lia 
 No és aventurat predir que l’espiral d’ac-
ció independentista i reacció legal de l’Estat 
que ens ha portat fins aquí no farà més que 
accelerar-se a partir d’ara.  Les conseqüènci-
es són imprevisibles, ja que és desconeguda 
la situació en què la irresponsabilitat, el 
frontisme, el radicalisme i l’immobilisme 
d’uns i altres han  portat Catalunya. 

Amb la convocatòria del 
referèndum, Puigdemont 
rubrica una crisi institucional 
sense precedents

Editorial

Forcadell i la majoria 
independentista van violentar 
les normes del Parlament per 
aprovar la llei de la consulta

 La resposta de l’Estat va ser la previsible.  
Mariano Rajoy va ordenar a l’Advocacia de 
l’Estat que interposi un incident d’execució 
de sentència davant el Tribunal Constituci-
onal (TC) perquè paralitzi les decisions del 
Parlament, i que dilucidi si hi ha responsa-
bilitats penals de Forcadell i els membres de 
les Mesa del Parlament que van autoritzar 
la tramitació exprés de la llei del referèn-
dum. És l’habitual recurs a la justícia, l’eina 
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Animus iocandi Ferreres

La fiscalia de l’estat d’Amazones in-
vestiga la denúncia d’una massa-
cre de més de 10 integrants d’un 
poble indígena, entre els quals hi 
havia dones i nens. El crim s’atri-
bueix als miners d’or il·legals que 
s’estan movent en un remot riu 
d’aquesta regió. 3Pàg. 36

Michel
Temer
President
del Brasil

Noms propis

EEEE

En el castigat país llatinoamericà 
comença a obrir-se aquest diumen-
ge a mitjanit de manera definitiva 
una de les portes pendents de la pa-
cificació a l’entrar en vigor el cessa-
ment d’hostilitats acordat entre el 
Govern i l’Exèrcit d’Alliberament 
Nacional. 3Pàg. 36

Juan Manuel
Santos
President
de ColòmbiaEEEE

El problema dels narcopisos del Ra-
val s’enquista. Tres famílies de les 
zones més afectades per la venda de 
droga han explicat a EL PERIÓDICO 
com afecta a la criança dels seus 
fills una situació cada dia més in-
sostenible. 3Pàg. 42

Gala
Pin
Regidora
de Ciutat Vella EEEE

La molt divertida The disaster artist, 
dirigida pel cineasta nord-americà 
i que recrea un rodatge, ha obtin-
gut la Concha d’Or del Festival de 
Cine de Sant Sebastià. La cinta bas-
ca Handia ha obtingut la menció es-
pecial. 3Pàg. 54

James
Franco
Actor
i realitzadorEEEE

Jazz and Food, la cita gastronòmic-
musical que serveix per escalfar 
motors de cara a l’imminent festi-
val jazzístic, va reunir ahir al Moll 
de la Fusta 50.000 persones, el do-
ble que en les edicions anteriors. Un 
pòrtic d’altura. 3Pàg. 65

Tito
Ramoneda
Festival de Jazz 
de BarcelonaEEEE

L’
independentisme ha superat 
en els últims mesos tots els lí-
mits imaginables: legals, polí-
tics i cívics. L’intent d’organit-
zar un referèndum sobre l’au-

todeterminació de Catalunya sense una 
clara majoria al Parlament, sense l’acord 
amb l’Estat i sense cap aval internacional 
ha sigut simplement un fiasco, al marge del 
que acabi passant avui, el dia elegit per a la 
seva celebració. El camí del referèndum o re-
ferèndum gestionat pel president Carles 
Puigdemont, però inspirat en la doctrina 
de la unilateralitat i la desobediència de-
fensada per la CUP, no porta enlloc més que 
a la pèrdua de l’autogovern català, com 
s’ha pogut comprovar en les últimes setma-
nes. L’intent de fer un impossible ja ha tin-
gut conseqüències: en el ple del Parlament 
dels dies 6 i 7 de setembre es va passar per 
sobre dels drets dels representants de més 
del 50% dels ciutadans que van votar en les 
últimes eleccions. Una demostració que 
omplir-se la boca de la paraula democràcia i 
fiar-la únicament i exclusivament a la cele-
bració d’un referèndum no és garantia de 
res.

ABANDONAR LA POLÍTICA,  
portar les institucions fora de la llei i entre-
gar la direcció efectiva del país als carrers i 
a les masses té lògicament el seu correlat en 
un xoc frontal amb l’Estat de dret. El Tribu-
nal Constitucional va suspendre 48 hores 
després de la seva aprovació les dues lleis 
que presumptament havien d’emparar el 
referèndum convocat per avui. I immedi-
atament va ordenar que es disposessin to-
ta mena de mesures des dels tribunals, la 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

Democràcia, llei i convivència
Fiscalia i els cossos i forces de seguretat de 
l’Estat per evitar que es desobeïssin les se-
ves disposicions. El resultat és que tots els 
membres del Govern de la Generalitat es-
tan en aquests moments imputats, fins a 15 
alts càrrecs d’aquesta Administració van 
arribar a ser detinguts i estan sent també 
investigats, la Hisenda espanyola controla 
els pagaments de la caixa catalana, mentre 
que un coronel de la Guàrdia Civil coordi-
na els Mossos contra l’1-O. En paral·lel, les 
dues principals organitzacions civils del 

ta i assenyalen com a traïdors els que no els 
segueixen en els seus deliris.

PER TORNAR A LA POLÍTICA 
és decisiva la manera com transcorri la jor-
nada d’avui. L’obstinació en la desobedièn-
cia del Govern català ha traslladat aquest 
conflicte polític als carrers i ha posat en pe-
rill la convivència. I avui posa en risc la se-
guretat ciutadana. El perill és elevat, i to-
tes les crides a la calma que sorgeixen des 
de dins i fora del moviment independentis-
ta són fruit de la irresponsabilitat dels que 
ens han portat fins aquí. En aquestes cir-
cumstàncies, si s’aconsegueix mantenir la 
calma, el que es faci avui no complirà cap 
requisit del que seria un referèndum vincu-
lant, ni tan sols els que imposava la llei cata-
lana suspesa pel TC, i encara menys els que 
li permetrien aspirar a algun indici de re-
coneixement internacional, com ja ha ad-
vertit la mateixa Comissió de Venècia. En 
aquestes circumstàncies, el més rellevant 
de la jornada, si no es registren incidents, 
serà la interpretació que facin Puigdemont 
i els seus socis del que s’esdevingui. Qual-
sevol intent d’arribar a presentar uns re-
sultats que avalin una declaració unilate-
ral d’independència deixaria els líders in-
validats –si no ho estan ja– per assegurar 
la convivència i afrontar el diàleg que ha 
d’arribar. En canvi, si els dirigents catalans 
tornen a la política poden trobar aliats per 
impedir que Mariano Rajoy segueixi para-
petat darrere els jutges i els funcionaris. I 
haurà de fer el que no ha volgut o no ha sa-
but fer en els últims sis anys, una actitud 
que, si s’obre un altre escenari, no podrà 
mantenir. 

Puigdemont, amb el full 
de ruta de la CUP, ha posat 
en risc sever l’autogovern 
i la convivència pacífica

Editorial

Per tornar a la política el 
Govern ha de desistir de 
proclamar la independència 
amb els resultats d’avui

sobiranisme, Òmnium i l’ANC, estan sent 
investigades per un possible delicte de se-
dició. I desenes d’empreses s’arrisquen a 
ser condemnades per col·laborar en un re-
ferèndum suspès. Un desastre que durarà 
dies, setmanes i mesos i que comprometrà 
les competències de la Generalitat, la lli-
bertat de desenes de persones i el seu patri-
moni personal. Tot, per caure en les urpes 
dels que dicten certificats de bona conduc-
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Animus iocandi Ferreres

L’ús desproporcionat de la força per 
impedir la celebració del referèn-
dum va ser una gravíssima irres-
ponsabilitat. Les imatges de votants 
apallissats per la Policia Nacional i 
la Guàrdia Civil són intolerables i 
deixen Espanya tocada internacio-
nalment. 3Pàg. 8

Juan Ignacio
Zoido
Ministre
de l’Interior

Noms propis

EEEE

La conversió del cens de l’1-O en un 
cens universal –i per tant es podia 
votar en qualsevol de les taules re-
partides per Catalunya– tot just 45 
minuts abans de l’inici de la jorna-
da va ser el reconeixement que l’1-
O no tenia les garanties  d’una con-
sulta normal. 3Pàg. 8

Jordi
Turull
Conseller
de PresidènciaEEEE

Aquesta dona de 104 anys i veïna de 
Santa Margarida de Montbui sim-
bolitza la determinació de les nom-
brosíssimes persones d’edat avan-
çada que, tot i els problemes de mo-
bilitat, ahir van voler anar als 
col·legis a votar. 3Pàg. 14  

Àngela 
Rovira
Ciutadana
catalanaEEEE

La regidora socialista de la segona 
ciutat de Catalunya va tenir el corat-
ge, tot i no recolzar el referèndum 
de l’1-O, d’exigir als agents de poli-
cia que actuaven en un institut que 
deposessin la seva actitud i deixes-
sin l’Hospitalet. 3Pàg. 14 

Núria
Marín
Alcaldessa de
L’Hospitalet EEEE

La decisió del Barça de jugar a por-
ta tancada el partit davant el Las 
Palmas no va ser la millor. La grave-
tat dels fets d’ahir a Catalunya acon-
sellava no disputar el matx, fins i 
tot amb el risc de rebre una sanció 
federativa. 3Pàg. 22 

Josep Maria
Bartomeu
President
del FC BarcelonaEEEE

C
arles Puigdemont va cometre 
ahir a la nit un error que pot te-
nir conseqüències gravíssimes. 
A l’empara d’una societat cata-
lana en estat de xoc després 

d’una jornada de duríssima repressió polici-
al, i sense ni tan sols esperar a tenir els resul-
tats de participació i escrutini d’un referèn-
dum que es va portar a terme sense garanti-
es democràtiques de cap mena, el president 
de la Generalitat va iniciar el procés per a la 
declaració unilateral d’independència a 
l’anunciar que enviarà els resultats de l’1-O 
al Parlament perquè procedeixi segons el 
que està previst en la llei del referèndum, 
que no és res més que declarar la indepen-
dència.
 En aquestes circumstàncies, si no hi ha 
cap gir, tan habituals en el procés, el guió es-
tableix que Catalunya proclamarà la inde-
pendència per majoria al Parlament (72), ba-
sant-se en el resultat d’un referèndum que 
es va portar a terme sense cens oficial, sense 
taules constituïdes i sense sindicatura elec-
toral i sota la pressió de les càrregues de la 
Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Tot ple-
gat, convé no oblidar-ho mai, sota el parai-
gua d’una llei del referèndum aprovada per 
aquests 72 diputats en solitari. El despropò-
sit és d’una magnitud mai vista. En el repar-
timent de responsabilitats, la de Puigde-
mont no és petita. Ni tan sols després d’una 
jornada en què la política de Mariano Rajoy 
envers Catalunya va quedar tan durament 
retratada, el president va saber ser-ho de tots 
els catalans i no només d’una part.

L’ANUNCI de Puigdemont, envoltat del 
Govern en ple, va posar la rúbrica a un dia 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.
Els articles exposen postures personals.

Fracàs col·lectiu
que va escenificar el gran fracàs col·lectiu en 
què s’ha convertit la qüestió de l’encaix de 
Catalunya a Espanya. L’1-O va ser una jorna-
da d’infàmia, d’enfrontament entre milers 
de ciutadans que pretenien votar i els antia-
valots de la Guàrdia Civil i la Policia Nacio-
nal, que es van dedicar amb contundència 
(prop d’un miler de ferits, bales de goma pro-
hibides per llei a Catalunya, gasos lacrimò-
gens...) per reprimir una multitud pacífica 
composta en molts casos per famílies i gent 
gran. El motiu i la mateixa naturalesa del re-

resposta de Rajoy.  La violència que va fer ser-
vir la policia encara és més difícil d’enten-
dre si es té en compte que  l’1-O com a consul-
ta d’autodeterminació estava desactivat. I 
tot i això, des de primera hora del matí, els 
antiavalots de la Policia van carregar en al-
guns col·legis electorals per evitar la votació.  
Una decisió nefasta, incomprensible i des-
proporcionada. Sense els Mossos –que, com 
es va anunciar, van prioritzar no alterar l’or-
dre públic a complir l’ordre del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya d’evitar la vo-
tació–, l’acció policial no podia arribar als 
més de 2.000 col·legis electorals, i la imatge 
de violència es va convertir en un efecte cri-
da. Ara sí, molts ciutadans van pensar que 
efectivament l’1-O era un assumpte de de-
mocràcia.

DESPRÉS DE LA JORNADA 
d’ahir, el panorama és de terra cremada tant 
en l’esfera social com en la política. La crisi 
d’Estat no se soluciona a cop de porra ni ac-
celerant en la irresponsabilitat política. No 
ens enganyem: la desproporcionalitat de 
l’acció policial no converteix el referèndum 
en legal, ni els seus resultats en democràtics. 
Els problemes segueixen sent els mateixos 
que abans: una convocatòria efectuada a 
l’esquena de la meitat dels catalans, violen-
tant les regles del joc democràtiques i vulne-
rant l’ordenament jurídic en vigor, l’Estatut 
i la Constitució. Igual que abans, només hi 
ha una sortida, si pot ser més urgent una ve-
gada s’han traspassat totes les línies verme-
lles: diàleg polític i responsabilitat dins del 
marc legal del qual es van dotar una amplís-
sima majoria dels catalans. Tota la resta con-
dueix a l’abisme.

Puigdemont comet un 
greu error al traslladar al 
Parlament els resultats d’una 
votació sense garanties

Editorial

La repressió policial als 
votants va ser inadmissible i 
desproporcionada, a més de 
contraproduent per a Rajoy

ferèndum va passar a un segon pla davant 
escenes de violència policial pròpies d’altres 
èpoques, i que deixen dues fotos fixes d’enor-
me calat: la determinació –socialment trans-
versal, no circumscrita tan sols al món inde-
pendentista– d’una gran part de la societat 
catalana a decidir a les urnes l’encaix amb 
Espanya, i la repressió (emparada en proces-
sos judicials dins de l’Estat de dret, però des-
proporcionada i fora de lloc) com a única 
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La matança més gran als EUA

E
n una carrera que ningú amb ca-
pacitat de fer-ho sembla voler atu-
rar hi ha sempre un salt pitjor. 
L’assassinat d’almenys 58 perso-
nes que assistien a un concert a 

l’aire lliure a Las Vegas és la matança més 
gran registrada en aquell país en temps mo-
derns, al superar les 49 víctimes mortals 
d’Orlando l’any passat. Les banderes dels 
edificis oficials del país onejaven ahir a mig 
pal i el president Donald Trump va qualifi-
car l’acció d’acte de pura maldat. ¿Igual que 

en ocasions anteriors, quedarà tot allà, en 
un parell de paraules i un senyal de dol? El 
més probable és que sí. El president Obama 
va intentar posar fre durant el seu mandat a 
la lliure circulació d’armes als Estats Units, 
però es va estavellar contra un mur que sem-
bla insalvable, el de l’Associació Nacional 
del Rifle, un dels lobbies més poderosos 
d’aquell país.
 L’estat de Nevada, on ha tingut lloc l’últi-
ma matança i en què vivia el presumpte as-
sassí que va disparar centenars de bales, és el 

que té les lleis més laxes sobre armes. Els 
seus ciutadans en poden portar lliurement 
sense que hagin de registrar-se enlloc. Els de-
fensors de les armes aconsegueixen que des-
prés de cada matança no s’obri un debat pú-
blic perquè, diuen, no s’ha de polititzar la 
qüestió. És precisament la política la que ha 
de posar fi a aquest disbarat que costa tantes 
vides. La de Las Vegas és la pitjor matança, 
però diàriament moren als EUA desenes de 
persones en petits incidents o accidents per 
armes de foc.

L
es imatges de les càrregues de la 
Policia Nacional i la Guàrdia Civil 
als col·legis electorals han aconse-
guit el que l’independentisme ca-
talà havia perseguit en va durant 

tant de temps: l’atenció de l’opinió pública i 
publicada internacionals, així com d’insti-
tucions mundials. «La vergonya d’Europa», 
va titular a la seva web la CNN durant moltes 
hores diumenge, repetint una frase de Jordi 
Turull, i aquesta és la idea dominant en la 
premsa europea: el que va passar diumenge 
va ser la repressió d’un Estat contra milers 
de ciutadans que l’únic que pretenien era 
votar. La roda de premsa del portaveu de la 
Comissió Europea d’ahir es va dedicar ínte-
grament al que havia passat a Catalunya en 
un to molt poc favorable a l’actuació polici-
al. La derrota internacional de Mariano Ra-
joy en termes periodístics és inapel·lable.
 En termes polítics, alguna cosa es va mou-
re ahir també. La Comissió es va mantenir 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

Catalunya, a l’agenda internacional
ferma en la idea que l’1-O era il·legal i que es 
tracta d’un assumpte intern espanyol, però 
davant els més de 800 ferits va precisar: «La 
violència no pot ser mai un instrument en 
política». El president del Consell Europeu, 
Donald Tusk, va recolzar Rajoy però el va ins-
tar a «trobar vies per evitar l’escalada i l’ús de 
la força». L’ONU va demanar «una investiga-
ció rigorosa, independent i imparcial sobre 
tots els actes de violència» i l’OSCE va afir-
mar que ha demanat al Govern que garan-
teixi el respecte a les llibertats fonamentals 

de reunió i expressió. El Parlament europeu 
debatrà sobre el conflicte.
 En  aquest ambient, Carles Puigdemont 
va demanar ahir una mediació internacio-
nal, una proposta contradictòria  amb la se-
va actitud de donar per vinculant el referèn-
dum i de tramitar la declaració d’indepen-
dència. Cal insistir que la intolerable vio- 
lència de la policia als carrers de Catalunya 
no converteix l’1-O en un referèndum legal 
amb garanties democràtiques. No ho va ser, 
i actuar políticament com si ho fos és un ac-
te (un altre) d’enorme irresponsabilitat polí-
tica. Com també ho és desdenyar els ferits en 
les càrregues policials i negar-se a admetre 
el greu error que va cometre el Govern espa-
nyol diumenge, com va fer ahir el Partit Po-
pular. Una vegada cremats els ponts, no 
s’aprecia per cap costat voluntat d’acord. 
Avui una aturada general a Catalunya torna-
rà a enviar un missatge. La Moncloa ha d’es-
coltar i recapacitar.

La rotunda derrota del 
Govern de Rajoy en la premsa 
europea no té efecte en  
la postura del president

Editorials
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DIMARTS
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Animus iocandi Ferreres

L’aerolínia de baix cost va deixar 
d’operar inesperadament i va cancel-
lar els seus vols. Així, van quedar en-
callats a l’estranger uns 110.000 pas-
satgers, a més dels 750.000 clients 
que anaven a volar els pròxims me-
sos. És la fallida més important d’una 
aerolínia al Regne Unit. 3Pàg. 27

Andrew
Swaffield
Director executiu 
de Monarch

Noms propis

EEEE

Vuit de cada deu firmes controlades 
per famílies preveuen més activitat 
amb una creació neta d’ocupació li-
mitada, segons els estudis presen-
tats a Toledo durant el XX Congrés 
Nacional de l’Empresa Familiar, un 
lobby que agrupa prop de mig miler 
d’empresaris. 3Pàg. 28

Ignacio
Osborne
Pres. Institut de 
l’Empresa FamiliarEEEE

El professor de la Universitat de 
Maine va compartir amb Michael 
Rosbash i Michael W. Young el guar-
dó pel seu descobriment de l’ano-
menat rellotge biològic, els meca-
nismes moleculars que controlen 
el ritme circadiari. 3Pàg. 30

Jeffrey C.
Hall
Premi Nobel
de medicinaEEEE

El dia que s’incorporava a la selec-
ció espanyola el defensa del FC Bar-
celona va tornar a manifestar, amb 
el seu personal compromís, la seva 
repulsa a través de Twitter a la re-
pressió policial que es va viure en la 
jornada del referèndum. 3Pàg. 37

Gerard
Piqué
Futbolista
                     EEEE

L’autora índia torna a la ficció amb 
El ministerio de la felicida suprema, 20 
anys després d’El déu de les petites co-
ses, que va vendre vuit milions 
d’exemplars. La novel·la, un bigar-
rat fris, està dedicada als perseguits 
i exclosos. 3Pàg. 42

Arundhati
Roy
Escriptora
i activistaEEEE
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Dignidad para los inmigrantes

T
res años después de los hechos, el 
Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos ha condenado al Go-
bierno español por las acciones 
llevadas a cabo en la ciudad autó-

noma de Melilla en relación con dos jóvenes 
de Mali que fueron expulsados y devueltos 
en caliente a Marruecos. Es decir, sin que tu-
vieran la posibilidad ni tan solo de identifi-
carse, de explicar sus circunstancias perso-
nales o de hacer valer sus derechos contra 
las expulsiones colectivas. El tribunal consi-

dera, a pesar de las alegaciones del Gobier-
no, que los dos inmigrantes ya se hallaban 
en territorio español y que, en consecuen-
cia, podían acogerse a un recurso efectivo 
que les amparara jurídica y personalmente, 
con asistencia médica incluida. 
 La sentencia es un nuevo jarro de agua 
fría para el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que 
ya acumula otras notables deficiencias en 
relación con la política de acogida, desde el 
lamentable porcentaje en el cupo de refu-
giados hasta la situación de los Centros de 

Internamiento de Extranjeros (CEI). Respe-
tar los derechos de las personas que, arries-
gando la vida, intentan encontrar en España 
un lugar para vivir no solo es una obligación 
moral sino también un compromiso con las 
convenciones europeas de derechos huma-
nos. Algo que, ciertamente, tendría que ha-
cer recapacitar a Rajoy y a su Gobierno, no 
solo por la necesidad de cumplir con los pa-
rámetros legislativos continentales, sino 
por el simple hecho de tratar a los inmigran-
tes como personas.

L
a crisis de Estado de España vivió 
ayer dos momentos que simboli-
zan la enorme brecha que se ha 
abierto entre Catalunya y el resto 
del país. En toda Catalunya, dece-

nas de miles de personas participaron du-
rante todo el día en el denominado «paro de 
país» convocado en todo el territorio. Conce-
bido  inicialmente como un acto indepen-
dentista posterior al 1-O, la violenta y des-
proporcionada actuación de los cuerpos de 
seguridad del Estado el domingo lo convir-
tió en un multitudinario acto de repulsa y 
unidad en el que participaron muchas más 
sensibilidades que la independentista. Una 
vez más, las concentraciones en las calles ca-
talanas fueron masivas y cívicas, justo en un 
momento en que la tensión alcanza cotas 
muy preocupantes. 
 Tras las manifestaciones, el rey Felipe VI 
ofreció un mensaje institucional en el que, 
con una rotundidad nada habitual, apoyó 

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. 
Los artículos exponen posturas personales.

Una profunda crisis de Estado
sin fisuras a las instituciones del Estado, exi-
gió a la Generalitat el respeto de la ley y acu-
só al Govern de deslealtad. El Monarca, que 
con acierto recordó que dentro de la ley se 
pueden defender todas las ideas, dio su apo-
yo a los catalanes que no son independentis-
tas y no pronunció la palabra diálogo.  
 El mensaje del Rey también incluyó un 
llamamiento a la serenidad, muy oportuno. 
Porque preocupa ver a los policías naciona-
les alojados en un hotel de Pineda de Mar 
proferir gritos de «¡Que nos dejen actuar!» a 

los manifestantes que efectúan un escrache 
contra ellos después de que Carles Puigde-
mont exigiera la salida de los policías espa-
ñoles de Catalunya. Indigna ver a policías de 
paisano en Calella cargando y golpeando a 
ciudadanos. Irrita que la Fiscalía de Barcelo-
na sostenga que el dispositivo policial del 1-
O no afectó «en absoluto a la normal convi-
vencia ciudadana». Repugna que el porta-
voz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, 
afirme: «Tengo la sensación de que ERC y la 
CUP desean que haya muertos en Catalun-
ya». Descorazona que desde el Gobierno solo 
lleguen mensajes de desdén y mano dura; el 
último, que Hacienda descontará el día de 
paro de ayer a los funcionarios catalanes.
 Sobran pirómanos y faltan bomberos. La 
radicalidad se impone en un ambiente ver-
balmente muy enrarecido. El milagro de la 
convivencia persiste en las calles de Catalun-
ya, pero conviene que todo el mundo se es-
fuerce en bajar la tensión.

Decenas de miles de 
catalanes se manifiestan antes 
de un mensaje del Rey muy 
duro con la Generalitat
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MIÉRCOLES
22 4 DE OCTUBRE DEL 2017

Animus iocandi Ferreres

Dos semanas después de que el hu-
racán María azotara Puerto Rico, el 
Gobierno federal aún no ha desple-
gado el paquete de ayudas a una po-
blación sumida en el caos. Además, 
el líder estadounidense ha acusado 
a los puertorriqueños de «querer 
que se lo hagan todo». 3Pág. 27

Donald 
Trump
Presidente de 
EEUU

Nombres propios

EEEE

La mayoría parlamentaria del diri-
gente francés ha sacado adelante 
una nueva ley de seguridad que in-
corpora a las leyes comunes dispo-
siciones del régimen excepcional 
antiterrorista, resta competencias 
a los jueces y amenaza derechos 
fundamentales. 3Pág. 28

Emmanuel
Macron
Presidente de 
FranciaEEEE

Líder del Grupo de Relatividad y 
Gravitación de la Universitat de les 
Illes Balears, ha participado en el 
descubrimiento sobre las ondas gra-
vitacionales que ha dado el Nobel 
de Física a Rainer Weiss, Barry C. Ba-
rish y Kip S. Thorne. 3Pág. 32

Alicia
Sintes
Investigadora
             EEEE

El coche más vendido en lo que va 
de año es el Seat Ibiza, con 27.675 
unidades. Las matriculaciones de 
turismos subieron el 6,7% hasta 
septiembre, hasta las 933.142 vehí-
culos comercializados en los nueve 
primeros meses del 2017.  3Pág. 30

Luca
De Meo
Presidente
de SeatEEEE

El autor galés, uno de los grandes 
superventas de la literatura mun-
dial, retrata en su último libro, Una 
columna de fuego, la batalla entre los 
tiranos religiosos y los tolerantes en 
el siglo XVI en una mezcla de fic-
ción y realidad. 3Pág. 40

Ken
Follett
Escritor
                 EEEE
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DIJOUS
26 5 D’OCTUBRE DEL 2017

Animus iocandi Ferreres

El jutge que investiga l’ampliació 
de l’entitat bancària ha admès con-
tra ell, altres alts exdirectius i la 
consultora PwC quatre querelles 
per delictes de falsedat societària, 
administració deslleial, contra el 
mercat, falsedat documental i apro-
piació indeguda. 3Pàg. 38

Emilio
Sarancho
Expresident del 
Banco Popular

Noms propis

EEEE

Aquest especialista en neuropaties 
cutànies forma part dels programes 
d’atenció mental a les famílies de 
nens amb malalties neurològiques 
greus. Els pares solen patir estrès, 
ansietat i depressió al conèixer el 
diagnòstic del mal que té el seu 
fill. 3Pàg. 44

Federico
Ramos
Neuròleg

EEEE

La capital espanyola reafirma la se-
va aposta per una pacificació del 
centre al tancar la Gran Vía al tràn-
sit privat des de Nadal. A l’ampliar 
les voreres només podran circular 
vehicles autoritzats, transports pú-
blics i bicicletes. 3Pág. 47

Manuela
C armena
Alcaldessa
de MadridEEEE

La intel·lectual nigeriana, resident 
als EUA, va participar ahir en una 
xerrada al CCCB per la seva condi-
ció de referència del feminisme 
d’avui arran del seu assaig Tots hau-
ríem de ser feministes, que es va con-
vertir en un supervendes. 3Pàg. 63

Chimamanda
N gozi
Escriptora i 
activistaEEEE

L’enginy de l’humorista i actor va tor-
nar a brillar amb el seu monòleg del 
programa Late Motiv, en què va equi-
parar la situació que es viu a 
Catalunya, sense cap cita als seus pro-
tagonistes ni al referèndum, a una 
baralla entre dos nens. 3Pàg. 72

Berto
Romero
‘Showman’
               EEEE

N
o és fàcil proposar solucions da-
vant la greu situació que pateix 
Catalunya quan no ho han fet 
els que ho haurien de fer, abo-
cant-nos entre excessos i omissi-

ons al carreró sense sortida en el qual estem. 
La irresponsable contraposició independen-
tista entre legalitat i legitimitat amb prou fei-
nes deixa espai per on transitar. Com recor-
dava ahir el Cercle d’Economia, el moment 
exigeix lideratge i iniciativa política. El líder 
que diu ser Carles Puigdemont no ho és des 
del moment que es limita a amagar-se rere les 
mobilitzacions ciutadanes, que expressen 
un desig respectable però que han de trobar 
vies d’expressió que no violentin les regles 
compartides ni generin en la meitat de la so-
cietat catalana el greuge que ara al·lega l’altra 
meitat. La declaració unilateral d’indepen-
dència (DUI) és simplement una concessió a 
la pròpia afició, donar corda als més conven-
çuts sense reparar en les conseqüències per a 
la convivència i per al mateix autogovern ca-
talà. L’independentisme errarà si dilapida el 
crèdit acumulat –sigui poc o molt– gràcies a 
la seva tenacitat i civisme reincidint en l’uni-
lateralisme. Aquest ja ha demostrat els seus 
límits en el conat de referèndum de l’1-O i es 
farien encara més palmaris si el propòsit fos 
crear un Estat, com ha assenyalat encertada-
ment l’exconseller Andreu Mas-Colell.

PUIGDEMONT HA DE SENTIR 
les veus del seu propi partit, de sectors d’Es-
querra i de les entitats sobiranistes que li de-
manen que supediti qualsevol pas en el seu 
camí cap a la independència a una celebra-
ció prèvia d’eleccions, convocades sota la le-
galitat espanyola vigent i no sota la suspe-

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

Per Catalunya, eleccions
sa pel Tribunal Constitucional. Així mateix, 
l’independentisme ha de tornar al tauler de 
l’Estat de dret i comprometre’s a protegir els 
drets dels catalans, de tots, i a respectar els es-
tàndards democràtics d’Espanya i de la res-
ta de la UE. Ningú pot pretendre que Puigde-
mont abdiqui dels seus principis; només que 
els defensi amb respecte a la llei i atenent la 
voluntat popular expressada en unes urnes 
menys èpiques que les de l’1-O, però plena-
ment legítimes. 

nous salts al buit. Igualment, unes elecci-
ons ordinàries permetrien al Govern del PP 
practicar a Catalunya la política que ha re-
signat en els últims sis anys i que ara li re-
clamen, de manera prudent i educada pe-
rò també unànime, els seus socis de la UE. 
¿Per què no pensar en la possibilitat d’una 
oferta compartida en el programa electo-
ral dels partits que al Congrés dels Dipu-
tats han col·laborat en el fre al desafiament 
català? Si, paral·lelament, els partits sobi-
ranistes fessin el mateix en els seus pro-
grames, els ciutadans podrien indicar-los 
als uns i als altres el camí a seguir l’ende-
mà de les eleccions, i ells podrien negociar 
una síntesi que no necessitaria ni tan sols 
dels incerts intents de mediació que proli-
feren en aquests dies crucials. Es tractaria 
de reconèixer-se recíprocament la legiti-
mitat de cadascú, en l’entorn d’una legali-
tat compartida fins fa un mes. 

LA CONSTITUCIÓ ha sigut un fruc-
tífer marc de convivència des del 1978. No 
convé abandonar-lo abans de tenir un subs-
titut que disfruti, com a mínim, dels matei-
xos suports que tenia fins fa set anys, quan 
les formes, no només però sí fonamental-
ment, es van perdre a ulls d’alguns en la 
sentència contra l’Estatut. Aquell trajec-
te serà llarg i complex, no permet unilate-
ralitats ni excessos, però és l’únic transita-
ble. Val la pena recórrer-lo si la política as-
sumeix com a valor suprem la convivència, 
que ha de ser estimulada i promoguda des 
de les institucions. Les imatges dels últims 
dies al Parlament, als col·legis electorals, 
als balcons de les cases o davant dels cossos 
policials no s’han de repetir.

El bloc independentista
ha comprovat l’1-O els límits 
d’una unilateralitat que li
resta qualsevol legitimitat

Editorial

La UE empeny Rajoy a 
prendre la iniciativa política, no 
incompatible amb la fermesa 
en defensa de la legalitat

EL GOVERN DE RAJOY, lògica-
ment, no podria aturar els procediments 
oberts als tribunals pel fet que se celebres-
sin eleccions. Però sí que podria, sense po-
sar en perill l’ordre constitucional, mo-
dular les iniciatives que són de la seva di-
recta competència: el desplegament de la 
fiscalia en els diversos sumaris oberts, l’ex-
trem control de les finances de la Genera-
litat o l’ajornament de mesures excepcio-
nals com l’aplicació de l’article 155, sem-
pre que el bloc independentista no faci 
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Els 50 anys del festival de Sitges

L’
etiqueta de principal certamen 
de cine fantàstic del món no és 
gratuïta en el cas del festival de 
Sitges, que avui inaugura la que 
serà la seva 50a edició. I ho fa 

amb una increïble oferta que està a l’altura 
d’una celebració tan magna. Els aficionats al 
gènere, i al cine sense més ni més, tindran a 
la seva disposició fins al 15 d’octubre un to-
tal de 1.771 hores de cine concentrades en 
255 pel·lícules de 16 seccions diferents. Si so-
ta la direcció d’Ángel Sala, a càrrec del festi-

val des de l’any 2001, aquest creixement en 
l’oferta ha sigut una constant, no podia ser 
menys a l’arribar al mig segle. I Sitges ho fa 
en un estat de forma excel·lent, per la seva 
mateixa consolidació i per l’auge d’un gène-
re que en altres temps quedava una mica li-
mitat al públic més fidel. Com recollia 
aquest diari, el festival ha sigut –a més a més 
d’un refugi per a aquests espectadors– una 
excel·lent escola formativa per a noms avui 
rellevants del cine espanyol com J. A. Bayo-
na, Jaume Balagueró o Jaume Collet-Serra.

 Sitges obre avui amb qui és el padrí 
d’aquesta 50a edició: el mexicà Guillermo 
Del Toro i la seva última pel·lícula, La forma 
del agua, recent guanyadora del Lleó d’Or a 
Venècia. Al seu costat hi assistirà un altre di-
rector absolutament referencial com és Wi-
lliam Friedkin, pare d’una obra mestra del 
gènere, L’exorcista. I el festival té com a prota-
gonista un personatge capital del gènere de 
terror, tant literari com cinematogràfic: 
Dràcula. Una oferta, en definitiva, que fa 
presagiar una merescuda edició de rècord.

D
esprés de caure de forma consi-
derable a la borsa durant aques-
ta setmana, el consell d’admi-
nistració del Banc Sabadell va 
prendre ahir la decisió de tras-

lladar la seu social a Alacant, en un movi-
ment que l’entitat financera atribueix al 
moment d’incertesa política que es viu a 
Catalunya. La decisió del Banc Sabadell arri-
ba després que una altra empresa, Oryzon, 
decidís portar el seu domicili social de 
Cornellà a Madrid. Avui, el consell d’admi-
nistració de CaixaBank es reunirà per deci-
dir el canvi de seu davant la possibilitat 
d’una declaració unilateral d’independèn-
cia (DUI). També avui el Consell de Ministres 
estudiarà un decret llei que faria possible la 
sortida exprés d’empreses de Catalunya sen-
se necessitat que organitzin una junta d’ac-
cionistes, una fórmula amb què l’Executiu 
busca preservar l’estabilitat del sistema fi-
nancer i demostra l’impacte que té sobre les 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

La factura de la secessió
empreses la crisi d’Estat. La caiguda a la bor-
sa, que pateixen altres entitats bancàries i 
empreses catalanes, explica aquesta deci-
sió, perquè parlar ara del fet que els bancs te-
men perdre el paraigua del Banc Central Eu-
ropeu en una Catalunya independent fora 
de l’euro és certament molt prematur, fins i 
tot encara que dilluns el bloc independen-
tista impulsi una declaració unilateral.
 A efectes pràctics, la decisió de traslladar 
la seu (si no va acompanyada de desinversi-
ons) té únicament conseqüències fiscals, pe-

rò suposa la plasmació de l’onerosa factura 
econòmica de la independència. El missatge 
que envien els bancs i les empreses pot fer 
que augmenti el càstig borsari a altres enti-
tats. I crea una sensació de gran intranquil-
litat entre la ciutadania.
 Són raons imperioses per posar fi a la in-
estabilitat i tranquil·litzar els mercats i els 
estalviadors. No només estan en joc la convi-
vència i l’autogovern de Catalunya, sinó 
també l’economia en un moment en què el 
país encara no s’ha recuperat de la dura cri-
si dels últims anys. És d’il·lusos o d’irrespon-
sables pretendre (com encara feia ahir el 
conseller d’Economia, Oriol Junqueras) que 
la inestabilitat política no afectarà l’econo-
mia. El Banc Sabadell i Oryzon no seran els 
últims que prefereixin prendre decisions 
impensables abans que arriscar-se a la ines-
tabilitat i l’arbitrarietat legal. El que és im-
pensable està succeint, i és una pèssima no-
tícia.

La sortida del Sabadell 
és el primer cas de l’enorme 
preu a pagar per la inestabilitat 
política a Catalunya

Editorials
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DIVENDRES
14 6 D’OCTUBRE DEL 2017

Animus iocandi Ferreres

El dirigent va perdre els papers al 
ser rebut amb protestes contra la se-
va reforma laboral en una visita a 
un centre de formació a prop de Lle-
motges. Les seves altives expressi-
ons pels que defensaven els seus 
llocs de treball van ser captades per 
les càmeres de televisió. 3Pàg. 22

Emmanuel
Macron
President
de França

Noms propis

EEEE

La segona edició de la Barcelona Ga-
mes World va arrencar ahir amb la 
previsió de batre les xifres de l’any 
passat, en què va reunir més de 
120.000 persones. El 2016, les ven-
des del sector dels videojocs a Espa-
nya van arribar als 1.163 milions 
d’euros. 3Pàg. 24 

Constantí
Serrallonga
Director general de 
Fira de BarcelonaEEEE

El britànic, nascut a Nagasaki, obté 
el Nobel de literatura en una deci-
sió inesperada de l’Acadèmia sueca 
al superar compatriotes com Amis, 
McEwan o Barnes. Los restos del día, 
amb versió per al cine, és la seva 
novel·la més famosa. 3Pàg. 50

Kazuo
Ishiguro
Escriptor
             EEEE

El reconegut cineasta canadenc ha 
saldat amb bona nota el repte de ti-
rar endavant Blade runner 2049, la se-
qüela de l’obra seminal de ciència-
ficció que Ridley Scott va presentar 
el 1982 i que se situa tres dècades 
després d’aquesta. 3Pàg. 52

Denis
Villeneuve
Director de cine
                    EEEE

Intèrpret de la sèrie Glee, s’ha decla-
rat culpable de possessió de porno-
grafia infantil. Amb la seva confes-
sió evita una pena més important 
de la que haurà d’afrontar: entre 
quatre i set anys de presó i fins a 20 
anys de llibertat vigilada. 3Pàg. 67

Mark
Salling
Actor
                    EEEE
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Un oportú Nobel de la pau

E
n aquesta ocasió, el premi Nobel 
de la pau no podia arribar en mi-
llor moment. Des dels no tan llu-
nyans anys de la guerra freda, 
mai com ara l’amenaça nuclear 

s’havia fet tan present. El règim de Corea 
del Nord fia la seva supervivència a aquesta 
mena d’armament, fent a més a més gala 
dels seus progressos en aquest terreny. I si 
des d’aquell petit país asiàtic arriben cons-
tants mostres d’insensatesa, a l’altre costat 
del Pacífic, als Estats Units, troben un presi-

dent sense nord i llengut, en conflicte per 
una altra part amb el seu Departament 
d’Estat, disposat a deixar caure l’acord amb 
l’Iran destinat a detenir el programa nucle-
ar d’aquell país amb fins militars. La Cam-
panya Internacional per Abolir les Armes 
Nuclears (ICAN, per les seves sigles en an-
glès) ha aconseguit que s’aprovés el Tractat 
per a la Prohibició d’Armes Nuclears el juli-
ol passat, però queda molt camí per recór-
rer. Els països firmants, 122, no disposen 
tots d’arsenal nuclear. Per això, el guardó 

també és una forma d’assenyalar les nou 
potències nuclears existents (els Estats 
Units, Rússia, el Regne Unit, França, la Xi-
na, l’Índia, Pakistan, Israel i Corea del 
Nord), a les quals el comitè del premi ha ins-
tat a obrir negociacions per reduir d’una 
forma equilibrada les 15.000 armes nucle-
ars que hi ha al món. Formada per desenes 
d’organitzacions d’un centenar de països, 
la ICAN és un bon exemple del poder que 
poden exercir les persones des d’àmbits lo-
cals i amb una bona coordinació. 

D
eu ser pel cansament acumulat 
col·lectivament o perquè l’abis-
me ha fet efecte en les parts, es-
pecialment en el bloc indepen-
dentista, però el cert és que de 

manera més o menys planificada ahir la ten-
sió no va seguir pujant, encara que tampoc 
va baixar ni ningú va desfer el camí. Per un 
costat, la decisió de la fiscalia de no sol·licitar 
mesures cautelars de presó per als quatre 
acusats de sedició ens ha estalviat una nova 
onada de manifestacions al carrer. De la ma-
teixa manera que la carta feta pública per al-
guns dels policies que van participar en 
l’operatiu de l’1-O i les consideracions del 
delegat del Govern, Enric Millo, envers els 
afectats per l’actuació dels cossos de segure-
tat han sigut balsàmiques entre els ciuta-
dans que, sense qüestionar la legitimitat de 
l’Estat, estaven inquiets per la proporciona-
litat. També des del costat independentista 
es van donar senyals menys dramàtics. Tot 
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¿Aires de distensió?
indica que el president Puigdemont ha bus-
cat com comparèixer al Parlament sense tor-
nar a desobeir el Tribunal Constitucio- 
nal, almenys de manera prèvia a la seva in-
tervenció.
 Amb tot, el que és realment rellevant és el 
debat obert i en obert que s’ha posat en mar-
xa dins del mateix independentisme. El con-
seller Santi Vila ja defensa sense embuts una 
modulació en el temps de la declaració uni-
lateral d’independència (DUI), i fins i tot un 
referent d’aquest món com és Artur Mas ja 

accepta les dificultats de «fer efectiva la inde-
pendència». No serà fàcil per a Puigdemont 
sortir d’aquest destret, per la qual cosa no 
s’ha de descartar la DUI en cap cas, però és 
evident que, excepte la CUP en les seves de-
claracions públiques, ningú ho veu absolu-
tament clar, hi ha graus diversos de ver- 
tigen. I ningú tampoc en aquest món ha 
ofert fins ara una alternativa indiscutible 
que no desil·lusioni els seus herois de l’1-O ni 
els debiliti en una hipotètica negociació o 
mediació.
 La pressió, amb tot, no només és interna. 
Ahir CaixaBank va prendre definitivament 
la decisió de traslladar la seva seu social a Va-
lència i Gas Natural va fer el mateix a Madrid. 
La realitat i l’Estat de dret –ahir mateix es va 
ampliar l’acusació a Trapero per l’1-O– s’im-
posen de manera lenta però inexorable i l’in-
dependentisme ha d’escollir entre salvar els 
mobles o bé fer un altre salt endavant cap a 
enlloc. 

L’independentisme ja té 
en marxa un debat obert 
i en obert sobre la viabilitat 
d’una declaració unilateral
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Animus iocandi Ferreres

Una inexplicable demora adminis-
trativa en la certificació de les mos-
tres d’ADN que proven el vincle en-
tre una immigrant de Costa d’Ivo-
ri, que està acollida a Cadis, i el seu 
fill de 4 anys, retingut a la ciutat 
nord-africana, impedeix la reunifi-
cació familiar. 3Pàg. 28

Juan José
Imbroda
President
de Melilla 

Noms propis

EEEE

El cardenal compareixerà davant 
un tribunal australià que haurà de 
determinar si hi ha proves per jut-
jar-lo per pederàstia. S’ignora el 
nombre de presumptes víctimes 
que van patir Pell quan era sacerdot 
a Ballarat i després arquebisbe de 
Melbourne. 3Pàg. 29 

George
Pell
Cap de les 
finances vaticanesEEEE

L’artista nord-americana, de 71 
anys, ha rebut el Gran Premi Hono-
rífic del Festival de Cine Fantàstic 
de Sitges, un guardó més a una fe-
cunda carrera en què sobresurten 
títols com Thelma i Louise o Pena de 
mort. 3Pàg. 42

Susan
Sarandon
Actriu

EEEE

La cadena HBO estrena demà a Es-
panya un documental molt llarg, 
pilotat per Susan Lacy, en què el 
prestigiós realitzador repassa la se-
va no menys enorme producció ci-
nematogràfica quan arriba als 70 
anys. 3Pàg. 54 

Steven
Spielberg
Cineasta

EEEE

Més de dues dècades vinculat al Bar-
ça, des que va arribar a La Masia quan 
era un nen, el seu compromís i el seu 
rendiment són avals suficients per-
què hagi firmat un contracte vitali-
ci que deixa la retirada a les seves 
mans. 3Pàg. 2 de ‘Més Esport’

Andrés
Iniesta
Capità del
FC BarcelonaEEEE
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El retorn de l’uniforme a l’escola

E
n molts països occidentals és nor-
mal l’ús de l’uniforme escolar. 
Aquí remet al temps de les bates 
de l’època franquista o a determi-
nats col·legis privats de classe alta 

en què, per exemple, els nois llueixen ame-
ricana, corbata i pantalons. El cert és que 
l’uniforme escolar ha reaparegut en algu-
nes escoles catalanes sota altres paràmetres 
i argumentacions. Aquest ressorgiment no 
obeeix a cap directriu oficial i sí al consens 
necessari entre les parts implicades: l’equip 

del centre i els pares dels alumnes. A favor 
d’una implantació progressiva, entre els 
alumnes més petits i no per als més grans 
que ho podrien veure com una imposició, hi 
ha que ajuda sens dubte a la cohesió entre 
l’alumnat. És una manera d’acabar amb pos-
sibles diferències i també una solució per a 
economies familiars precàries perquè pot 
afavorir l’estalvi a la llarga. L’uniforme aju-
da, a més a més, a fomentar un desitjable 
sentiment comunitari, de pertinença al cen-
tre. I la recerca d’un vestit informal i comú 

és un instrument per acabar amb etiquetes 
sexistes com la dels pantalons per a nens i les 
faldilles per a nenes.
 Els detractors, per la seva banda, soste-
nen que es nega la individualitat, la lliber-
tat que es comença a manifestar a través de 
la manera de vestir-se. És un altre punt de 
vista encara que sembla clar que el retorn 
de l’uniforme a les escoles no té, ni de bon 
tros, les connotacions d’altres temps i que la 
seva aplicació ha d’arribar amb el consens 
precís.

M
entre a Barcelona les institu-
cions catalanes funcionen 
amb normalitat, els funcio-
naris fan la seva feina i una 
part del Govern català ha aca-

tat de facto la destitució decretada pel Go-
vern central dins el paquet de mesures deci-
dides a l’empara de l’article 155 de la Consti-
tució, Carles Puigdemont i sis exconsellers 
del Govern van protagonitzar ahir una es-
perpèntica roda de premsa a Brussel·les en la 
qual va posar de manifest que s’ha instal·lat 
en una realitat virtual. Puigdemont prete-
nia deixar en evidència a Europa el Govern 
espanyol, però l’únic que va quedar retratat 
van ser el seu victimisme i la seva intenció de 
prosseguir amb l’escapada que ha portat 
Catalunya a una via morta.
 Puigdemont es va esforçar, en quatre idi-
omes, a dibuixar un Estat espanyol opressor 
i repressiu, que aplica un article de la Cons-
titució despòtic i que el persegueix judicial-
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President, deixi-ho estar
ment per les seves idees polítiques. Un Estat 
al qual cal exigir-li «garanties» perquè ell ac-
cedeixi a tornar a Catalunya i que no garan-
teix ni la seva llibertat ni la seva seguretat. 
No va explicar com és possible que les dels al-
tres membres de Govern que són a Barcelona 
no corrin riscos. Però és un exercici inútil 
buscar coherència en el discurs de Puigde-
mont, que al mateix temps va dibuixar un 
article 155 asfixiant i va acatar les eleccions 
que acabaran amb la seva aplicació el 21-D, 
mentre que a Barcelona PDECat i ERC es dis-

posen a concórrer-hi. La roda de premsa va 
ser impresentable i contraproduent. Impre-
sentable perquè les garanties que Puigde-
mont demana són les pròpies de l’Estat de 
dret, i perquè l’article 155 amb data de cadu-
citat dissenyat per Mariano Rajoy no justifi-
ca un fantasmagòric Govern a l’exili. I va ser 
contraproduent perquè la imatge que va do-
nar Puigdemont va ser la d’un líder a la deri-
va, encegat pels seus propis enganys.
 Certament, Puigdemont afronta un com-
plicat procés legal. Dijous i divendres està ci-
tat a declarar a l’Audiència Nacional. Ahir va 
dir que no pensa defugir l’acció de la justí-
cia. Així ha de ser. L’escapada que ha prota-
gonitzat l’expresident ha d’arribar a la fi. Ni 
Catalunya ni els milers de ciutadans que le-
gítimament creuen en un projecte indepen-
dentista es mereixen aquesta deriva. És hora 
que Puigdemont assumeixi la seva respon-
sabilitat política i judicial, si n’hi hagués. I 
que deixi de perjudicar Catalunya.

Ja és hora que 
Puigdemont assumeixi la 
seva responsabilitat i que 
no perjudiqui més Catalunya

Editorials

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

DIRECTOR: Enric Hernàndez.

Adjunt al director: Albert Sáez.

EDICIÓ DIGITAL: Xurxo Martínez. 
Coordinadors: Joan Cañete, Bernat Gasulla, Olga Grau, 
Albert Guasch, Marta López, Rafael Tapounet, Iosu de la Torre.   
Delegada a Madrid: Gemma Robles.  On Barcelona: Pau Arenós.
Xarxes socials: Silvia Cobo.

EDICIÓ IMPRESA: Juancho Dumall. 
Coordinador: Luis Mauri.   
Director d’art: Ferran Grau.
Tancament: Alfons Ribera. Edició gràfi ca: Xavier Jubierre. Diagramació: Ricard Sans. 
Infografi a: Ricard Gràcia. Documentació: Miren Casado. Edició en català: Ricard Fité.   

DIMECRES
12 1 DE NOVEMBRE DEL 2017

Animus iocandi Ferreres

El fiscal demana dos anys de presó 
per a qui va ser mà dreta d’Artur 
Mas a CDC, com a presumpte coo-
perador necessari en una trama de 
factures falses. L’acusació pública 
li atribueix un delicte de falsedat 
documental en concurs amb dos 
més de frau a Hisenda. 3Pàg. 20

David
Madí
Empresari
           

Noms propis

EEEE

Ni els atemptats ni la crisi oberta 
pel debat secessionista passen fac-
tura a l’aeroport del Prat. La instal-
lació apunta a una temporada d’hi-
vern rècord: les aerolínies oferiran 
prop de 21 milions de places, la 
qual cosa suposa el 13,4% més que 
en la precedent. 3Pàg. 22

Sònia
Corrochano
Directora de 
l’aeroport de BCNEEEE

L’empresa de serveis municipals, de 
la qual n’és el director general, no 
ha actuat amb la celeritat necessà-
ria, segons les famílies afectades, 
per identificar les restes dels nín-
xols que es van ensorrar a Montju-
ïc fa un mes i mig. 3Pàg. 32

Jordi
Valmaña
Cementiris
de BarcelonaEEEE

La fiscalia ha demanat per a les du-
es regidores una multa de 180 eu-
ros i indemnització de 245 per un 
delicte lleu de lesions a un guàrdia 
urbà durant una protesta. 3Pàg. 34

M. José Lecha
Regidores de la CUPEEEE

Maria Rovira

La guanyadora del concurs de belle-
sa del país sud-americà, i les altres 
22 finalistes, van denunciar a la ga-
la les alarmants xifres de violència 
masclista que viu el seu país. Ho 
van fer quan els van preguntar per 
les seves mesures. 3Pàg. 60

Romina
Lozano
Miss Perú
                EEEE

©2021 El Periódico de Catalunya, S.L. Tots els drets reservats
PDF generat el 09/12/2021 12:42:00 per al subscriptor amb correu revistes.hemeroteca@uab.cat
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping



L’atac de Manhattan i la xenofòbia de Trump

L’ 
atemptat que ha costat la vida a 
vuit persones a Nova York –co-
mès per  Sayfullo Saipov, d’ori-
gen uzbek, que va atropellar 
amb una furgoneta vianants i 

ciclistes a Manhattan– ha tornat a desenca-
denar el furor xenòfob del president Donald 
Trump. No havien passat ni quatre hores de 
l’atac quan Trump va relacionar el succés 
amb la política migratòria, i posteriorment 
ha acusat directament els demòcrates de fa-
cilitar l’entrada de terroristes al país mitjan-

çant el sistema de visats que assigna permi-
sos de residència per sorteig. El president va 
assegurar que Saipov havia entrat als Estats 
Units mitjançant aquest sistema, dada no 
confirmada, i va anunciar que reformarà el 
mètode per atorgar les autoritzacions per 
mèrits personals.
 No obstant, l’autor de l’atemptat, que va 
cridar «Al·là és gran» i va deixar una nota en 
la qual jurava lleialtat a l’Estat Islàmic, feia 
set anys que vivia com a resident legal al pa-
ís i al seu expedient policial només consta-

ven dues infraccions de trànsit. Saipov s’ha-
via radicalitzat als Estats Units, segons el go-
vernador de Nova York, la qual cosa tira per 
terra les acusacions genèriques de Trump 
contra la immigració. L’obsessió del presi-
dent amb aquest tema prové d’abans del seu 
accés a la Casa Blanca i es va concretar en els 
seus tres intents de veto a l’entrada de ciuta-
dans de set països musulmans, restricció in-
discriminada que encara no s’ha pogut exe-
cutar perquè, afortunadament, els tribu-
nals l’han paralitzat.

E
ls temps de la política no són els 
de la justícia. Avui, l’estratègia 
unilateral del Govern de la Gene-
ralitat fora de l’ordenament cons-
titucional i estatutari que es va 

plasmar en dues lleis (la del referèndum i la 
de transitorietat), una consulta (la de l’1-O) i 
una declaració d’independència al Parla-
ment (el 27 d’octubre) arriba a l’Audiència 
Nacional. Allà, la jutge Carmen Lamela (la 
mateixa que porta el cas contra els dirigents 
de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez 
i Jordi Cuixart) ha citat avui i demà a decla-
rar en qualitat d’investigats el deposat presi-
dent Carles Puigdemont i els 13 consellers 
del seu Govern. Davant el Tribunal Suprem 
estan citats també la presidenta del Parla-
ment, Carme Forcadell, i els membres de la 
Mesa de l’assemblea. La fiscalia, en la seva 
querella, els acusa de delictes molt greus, 
com els de rebel·lió, sedició i malversació de 
fons públics.
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Responsabilitat i Estat de dret
 Des de Brussel·les, Puigdemont i els qua-
tre exconsellers que continuen amb ell (Me-
ritxell Borràs, Antoni Comín, Clara Ponsatí 
i Meritxell Serret) han demanat declarar des 
de la capital belga. En un comunicat en el 
qual s’autoproclamen el «Govern legítim de 
Catalunya» denuncien que pateixen un «ju-
dici polític». En canvi, l’exvicepresident Ori-
ol Junqueras, la resta de consellers, Forca-
dell i els integrants de la Mesa del Parlament 
sí que es presentaran a l’Audiència Nacional 
i el Suprem. Resulta improcedent l’afirma-

ció de Puigdemont que només tornarà a 
Catalunya si se li donen garanties, quan la 
majoria dels altres querellats han anunciat 
que s’hi personaran. La responsabilitat de 
Puigdemont com a cap del Govern que va 
dissenyar i va liderar la via unilateral cap a 
la independència és presentar-se davant les 
autoritats judicials amb la resta del seu Con-
sell Executiu, i no mantenir durant més 
temps aquesta situació ambivalent de supo-
sat mig Govern a l’exili de Brussel·les.
 Cal repetir-ho un cop més: Espanya és un 
Estat de dret que compleix els estàndards de 
les democràcies avançades. Res justifica in-
tentar defugir les obligacions davant la jus-
tícia, dilatar-les o convertir el procediment 
judicial en un ariet per continuar impul-
sant un projecte polític que és legítim, però 
que la realitat ha demostrat que era una via 
morta. Puigdemont ha de comparèixer amb 
el seu Govern i defensar-se davant els tribu-
nals. Amb totes les garanties.

Puigdemont ha de 
comparèixer davant la jutge 
amb el seu Govern i defensar-se 
amb totes les garanties legals
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Animus iocandi Ferreres

La UE assaja a la localitat del Baix 
Llobregat una plataforma pionera 
contra l’abandonament escolar pre-
matur i el foment de vocacions ci-
entífiques i tecnològiques. El pro-
grama permet que cada alumne tre-
balli al seu ritme i el docent el 
supervisi a temps real. 3Pàg. 28

Carles
Ruiz
Alcalde de 
Viladecans

Noms propis
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Amb el triomf a la segona ronda de 
Masters 1.000 de París contra el co-
reà Chung per 7-5 i 6-3, el jugador 
balear es va assegurar acabar l’any 
al número u de la llista mundial. Se-
rà el quart cop en la seva carrera i 
passa a ser, als 31 anys, en el més ve-
terà que ho aconsegueix. 3Pàg. 46

Rafael
Nadal
Tennista
           EEEE

Fundador de la companyia Brodas 
Bros amb el seu germà Pol, presen-
ta al Teatre Condal un espectacle de 
ball hip-hop i música funk, James 
Brown Tribute, al voltant del padrí 
del soul, i que farà el públic partí-
cip del xou. 3Pàg. 50

Lluc
Fruitós
Ballarí
             EEEE

La cantant nord-americana de nom 
artístic St.Vincent ha apadrinat una 
singular idea de l’Hotel W de Barce-
lona: l’habilitació d’un estudi de 
gravació a les seves instal·lacions, 
tant per a hostes com per a clients 
externs. 3Pàg. 57

Annie
Klark
Artista

EEEE

El prestigiós intèrpret també ha si-
gut acusat de presumptes abusos se-
xuals. L’escriptora Anna Graham 
Hunter assegura que la va grapejar 
el 1984, quan ella tenia 17 anys, en 
un estudi de rodatge i li va propo-
sar relacions sexuals. 3Pàg. 58

Dustin
Hoffman
Actor

EEEE
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El lent avanç de conciliar treball i família

L
a conciliació de la jornada laboral 
i l’activitat familiar és una de les 
grans assignatures pendents de la 
societat espanyola. Els avanços en 
aquest terreny es desenvolupen 

amb molta lentitud, i la inèrcia d’hàbits gai-
rebé seculars segueix pesant com una llosa. 
Certament, en alguns sectors hi ha hagut 
progressos, però en altres els avanços han si-
gut nuls. Un dels nusos gordians  són els ho-
raris comercials: és obvi que un avançament 
generalitzat de l’hora de tancament de les 

botigues afavoriria que les famílies pogues-
sin disposar de més temps en comú, però es 
pot contraargumentar que molta rigidesa 
podria perjudicar l’activitat econòmica i 
que els temps el que demanen és liberalitza-
ció. La CEOE va fer ahir una aportació al de-
bat mitjançant un estudi en què, més que 
advocar per avançar el final dels horaris la-
borals –considera poc realista pretendre 
que de forma generalitzada sigui a les 6 de la 
tarda–, aposta per incentivar fiscalment les 
polítiques de natalitat i del servei domèstic, 

entre d’altres. Però canviar l’horari del co-
merç podria arrossegar probablement al-
tres activitats. De la importància capital 
d’aquest sector n’ofereix una bona mostra 
la pugna que mantenen  la Generalitat i el 
Govern espanyol, que es disposa a impugnar 
la legislació catalana davant el Tribunal 
Constitucional amb l’argument que trenca 
la unitat del mercat espanyol. Una polèmica 
que, lamentablement, queda solapada per 
la  convulsió  polít ica  que viu avui 
Catalunya. 

Q
uan un assumpte entra a la via 
judicial, els terminis poden 
ser més o menys llargs –princi-
palment per garantir els drets 
dels acusats–, però les alterna-

tives són reduïdes. Amb tot, i per a decepció 
dels que sistemàticament són escèptics amb 
la independència judicial, ahir vam veure 
com els jutges poden agafar camins diver-
sos. Mentre que el del Tribunal Suprem que 
instrueix la causa contra la presidenta i part 
de la Mesa del Parlament va accedir a ajor-
nar les seves declaracions perquè les defen-
ses es puguin preparar, la jutge de l’Audièn-
cia Nacional que instrueix la causa contra el 
Govern cessat de la Generalitat per idèntics 
delictes va enviar a la presó sense fiança els 
vuit que es van presentar a declarar, i a San-
ti Vila li va imposar una fiança de 50.000 eu-
ros. La decisió està justificada i emparada a 
dret en la interlocutòria, però seria molt mi-
op ignorar l’impacte social d’aquesta mesu-
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Dues actituds davant un mateix delicte
ra. L’escassa contestació a l’aplicació de l’ar-
ticle 155 des de dissabte passat va donar pas 
ahir a noves protestes ciutadanes contra els 
empresonaments, que a més a més servei-
xen de caixa de ressonància per a l’estratè-
gia d’internacionalització que ara protago-
nitza Carles Puigdemont. La justícia és i ha 
de ser cega, però ha de ser igualment sensi-
ble al sentir de la societat. Catalunya neces-
sita en aquesta imminent campanya electo-
ral el màxim assossec possible i els jutges, 
sense perdre la seva independència, han de 

ser sensibles a això. És cert que la fiscalia 
també ho pot posar més o menys fàcil. Les pe-
ticions dels fiscals eren ahir les mateixes en 
els dos casos i va ser el tarannà dels jutges el 
que va inclinar les balances en dues direcci-
ons contradictòries. Alguna cosa de tot això 
es podria haver evitat si l’impuls de la fisca-
lia hagués sigut un altre, deixant de costat el 
delicte de sedició i de rebel·lió o agrupant to-
tes les querelles d’aquest mateix assumpte 
en un mateix òrgan judicial. Criteri del fis-
cal, que, com tot el que té entre mans, està lò-
gicament sotmès a la polèmica política. 
 La naturalesa de les accions que van im-
pulsar des del Govern de Puigdemont al vol-
tant de l’1-O i l’entrada en acció de la fiscalia 
i la judicatura han sigut igualment els deto-
nants d’un efecte col·lateral no desitjat per 
cap de les parts: una extrema dreta d’inspi-
ració espanyolista ha sortit de la letargia i és 
missió també de l’Estat de dret posar-li lí-
mit.

La justícia, sense perdre la 
seva independència, ha de 
ser sensible a la necessitat 
d’assossec a Catalunya
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Animus iocandi Ferreres

La dirigent ha actuat amb rapidesa 
davant la dimissió del seu ministre 
de Defensa, Michael Fallon, per as-
setjament sexual a una periodista, 
fa 15 anys, i ha nomenat un home 
de confiança, Gavin Williamson, 
per mantenir el difícil equilibri en 
el seu Gabinet. 3Pàg. 20

Theresa
May
Primera ministra 
britànica

Noms propis

EEEE

Afectat per una malaltia incurable, 
afronta la seva situació amb enor-
me dignitat i participa en un pro-
grama pioner d’atenció integral de 
persones amb malalties avançades 
de la Fundació Bancària la Caixa, en 
col·laboració amb la Fundació Fran-
cisco Luzón. 3Pàg. 26

Carlos
Prieto
Malalt d’ELA
                  EEEE

La universitat pública ha acordat in-
troduir un nou marcador sexual en 
els formularis, i per això els estudi-
ants podran identificar-se com a ho-
me, dona o no binari. La mesura és 
innovadora en el món acadèmic es-
panyol. 3Pàg. 29

Nekane
Balluerka
Rectora de la Univ. 
del País BascEEEE

El tècnic francès de l’equip blanc no 
troba la tecla per variar la mala di-
nàmica del seu equip i ja rep críti-
ques. Tercer a la Lliga, a vuit punts 
del Barça, va ser clarament superat 
en la jornada europea pel Totten-
ham. 3Pàg. 38

Zinedine
Zidane
Entrenador del 
Reial MadridEEEE

L’exfutbolista britànic celebra el 
10è aniversari del programa que di-
rigeix, Informe Robinson, a Movistar+. 
Amb les seves històries humanes al 
voltant de l’esport, i allunyat del 
sensacionalisme, ha adquirit un 
merescut prestigi. 3Pàg. 58

Michael
Robinson
Comentarista 
esportiuEEEE
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La desocupació castiga Catalunya 

E
l mes d’octubre acostuma cada 
any a donar dades negatives sobre 
la salut del mercat laboral a Espa-
nya. Les xifres que s’acaben de co-
nèixer ara confirmen aquesta re-

gla: l’atur ha pujat en prop de 57.000 perso-
nes empenyent el nombre de parats fins a 
gairebé els 3,5 milions. Una economia com 
l’espanyola, basada en una gran temporali-
tat dels contractes, encaixa malament el fi-
nal dels mesos estivals i la consegüent des-
trucció de milers de llocs de treball lligats al 

sector turístic. Només en dues autonomies 
(País Basc i País Valencià) es va reduir la des-
ocupació el mes passat, mentre que les al-
tres 15 van registrar índexs negatius. La no-
vetat de l’última entrega estadística és que 
Catalunya encapçala la llista negra d’aug-
ment de l’atur registrat, amb 14.698 perso-
nes més mentre que només ha creat 1.702 
llocs de treball inscrits a la Seguretat Social 
(davant els més de 39.000 de Madrid i els 
36.500 d’Andalusia). No són necessaris grans 
dots d’analista per relacionar aquestes nega-

tives xifres del mercat de treball català amb 
les inseguretats que genera el procés inde-
pendentista. El Govern central no ha trigat 
a fer-ho, perquè l’assisteixen aquestes dades 
estadístiques: si no hi ha confiança en el pre-
sent i futur immediat es frenen inversions i 
contractacions, fugen empreses i cauen el 
consum i l’ocupació. Però abans que desen-
cadenar alarmismes, els números poc posi-
tius de l’ocupació han de ser assumits amb 
prudència. Només si es consolidessin estarí-
em davant una pèssima notícia.

E
ls partits que van auspiciar la de-
claració unilateral d’indepen-
dència (DUI) del 27 d’octubre de-
baten aquests dies la fórmula 
amb la qual es pensen presentar 

a les eleccions autonòmiques del 21-D. Sota 
l’impacte de l’empresonament de tot el Go-
vern sorgit dels últims comicis, el debat no 
s’està produint amb la mateixa intensitat 
del que va tenir lloc després del 9-N. Ahir, el 
PDECat va apostar de nou per una llista úni-
ca de l’independentisme hores abans que el 
president Puigdemont anunciés des de 
Brussel·les la seva predisposició a ser candi-
dat malgrat haver sigut cessat, d’estar fugit 
i en recerca i captura. Abans d’aquest pro-
nunciament, la formació que lidera les en-
questes, ERC, va parlar a través del seu pre-
sident, que, poc abans d’ingressar a la pre-
só, va deixar escrit un article en què 
demanava que es presentessin a les elecci-
ons amb la millor fórmula possible. A favor 
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No perseverar en els propis errors
de la llista única també s’inclinen les associ-
acions independentistes ANC i Òmnium, 
claus per mobilitzar un sector de l’electo-
rat. Els últims en discòrdia, la CUP, celebren 
avui la reunió per posicionar-se.
 De manera involuntària i aliena a la dinà-
mica política, la decisió d’empresonar 
Junqueras i set exconsellers ha capgirat un 
debat pervers. Quan semblava que les opini-
ons s’inclinaven per les llistes de partit, amb 
punts en comú sobre la independència i fins 
i tot sobre els denominats presos polítics i 

l’aplicació del 155 amb Catalunya en Co-
mú, la commoció de la presó ha enterbolit 
el debat. Si es repeteix l’experiència de Junts 
pel Sí i fins i tot si s’amplia amb la CUP i les 
restes de la direcció defenestrada de Podem, 
les eleccions del 21-D tornaran a ser falsa-
ment plebiscitàries, es negarà que els elec-
tors puguin posicionar-se més enllà de la in-
dependència i es tancaran les portes a la po-
lítica, al joc de majories i minories així com 
als pactes que treguin Catalunya de la misè-
ria en què està. Els dirigents i els seus partits 
quedaran lligats de mans, a la mercè nova-
ment de poders ocults i de lògiques antisis-
tema. Fins i tot per als qui pretenen que el 
sentiment independentista creixi, la fór-
mula és un error com es va demostrar amb 
Junts pel Sí, que no va sumar més diputats 
que els partits coalitzats. Aquell plebiscit fa-
llit, salvat pels pèls en escons, ha sigut la ba-
se de l’obcecació per la unilateralitat amb 
els resultats visibles. 

La commoció pels 
empresonaments ha  
reobert el debat de la  
llista única independentista
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Animus iocandi Ferreres

Aquest jove musulmà de Barcelona 
ha pres la iniciativa per alertar, 
juntament amb cinc companys 
també nascuts a Catalunya, a tra-
vés de dos canals de Youtube del ra-
cisme creixent que palpen al seu 
entorn. SOS Racisme dona suport 
al projecte. 3Pàg. 30

Zaki
Driouech
‘Youtuber’
 

Noms propis

EEEE

L’autor de la celebrada 10.000 km, 
amb què va debutar el 2014, torna 
amb Tierra firme, una altra història 
de relacions personals que ahir va 
inaugurar el Festival de Sevilla. 
«Compartir la teva vida amb una al-
tra persona és una cosa extremada-
ment complicada», diu. 3Pàg. 48

Carlos 
Marqués
Cineasta
 EEEE

L’artista conegut com a Mago Pop 
comença avui a la cadena DMax la 
nova temporada del programa que 
porta el seu nom, en què es reunirà 
durant dos dies amb famosos. Per 
començar, els cantants Antonio 
Orozco i Chenoa. 3Pàg. 60

Antonio
Díaz
Il·lusionista
 EEEE

El del planter blanc-i-blau s’ha con-
vertit, amb els seus quatre gols a la 
Lliga, en el líder de l’equip de Qui-
que. En la seva tercera temporada a 
l’equip, després de l’etapa al Vila-
real, sent que viu el seu millor mo-
ment. 3Pàg. 2 de ‘Més Esport’

Gerard
Moreno
Davanter
de l’EspanyolEEEE

El veterà defensa francès va ser ex-
pulsat abans del Guimaraes-Mar-
sella, de l’Europa League, per cla-
var una puntada al cap a un ultra 
del seu propi equip, que el va in-
sultar i increpar durant l’escalfa-
ment. 3Pàg. 10 de ‘Més Esport’

Patrice
Evra
Futbolista
                    EEEE
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Un Saló del Manga marcat per l’èxit

L
a 23a edició del Saló del Manga tan-
ca avui les portes amb el convenci-
ment d’haver complert totes les 
expectatives de la seva cita més 
ambiciosa. Es pot aventurar, per 

tant, que se superarà la xifra de 142.000 as-
sistents de l’any passat, amb el factor afegit 
que el certamen del 2017 ha durat cinc dies 
(en comptes dels quatre habituals) a l’aprofi-
tar que dimecres era festiu. En tres d’aques-
tes cinc jornades es van esgotar les entrades. 
Aquesta presència massiva del públic ha 

comptat en aquesta edició amb una favora-
ble redistribució dels espais al recinte firal 
de Montjuïc, després d’una ampliació fins a 
arribar als 75.000 metres quadrats de saló 
(5.000 més que en l’anterior edició). La con-
seqüència ha sigut una afluència més orde-
nada del públic, menys aglomeracions i 
menys cues.
 La fira ha tornat a manifestar el seu caràc-
ter transversal al convocar públic de totes 
les edats i amb l’esperit festiu de passar-s’ho 
bé per sobre de tot, al mateix temps de satis-

fer la seva condició de fans del còmic, l’ani-
mació i la cultura japoneses. El saló, a més, 
ha ampliat aquest any horitzons amb l’apos-
ta per la robòtica com un dels seus temes 
centrals. I no només per una exposició amb 
clàssics del gènere de robots, sinó amb la 
presència d’una desena d’empreses especia-
litzades en robòtica. Aquest Saló del Manga, 
en definitiva, ha sigut un brillant comiat del 
director Carles Santamaría, que va entregar 
el testimoni, per motius de salut, a Meritxell 
Puig a mitjans d’octubre.

L
es decisions de la jutge de l’Audi-
ència Nacional Carmen Lamela 
–enviament a presó de Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart i de l’exvi-
cepresident Oriol Junqueras i vuit 

exconsellers posteriorment— han ressusci-
tat les acusacions sobre la falta d’indepen-
dència de la justícia a Espanya. Tant les que-
relles presentades per la fiscalia com les in-
terlocutòries de presó de la jutge són 
discutibles, però això no vol dir que les seves 
decisions estiguin predeterminades per in-
teressos polítics, encara que el fiscal general 
de l’Estat sigui nomenat pel Govern i la fisca-
lia sigui un òrgan jeràrquic. Aquesta afirma-
ció, no obstant, seria més ferma si de vega-
des des del Govern no s’avancessin decisions 
judicials abans que es produeixin.
 Espanya és un Estat de dret amb divisió 
de poders, encara que aquest marc, impres-
cindible i comú a tots els països de la Unió 
Europea, sigui posat en dubte pels partits 
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La independència de la justícia
independentistes. L’ingrés a la presó incon-
dicional de gairebé tot el Govern destituït és 
un fet dolorós i desproporcionat, sobretot 
perquè un dels delictes que s’atribueixen 
als querellats, el de rebel·lió, està fortament 
qüestionat, segons sembla, fins i tot per la 
fiscalia del Suprem, que veuria més ajustat 
el de conspiració per a la rebel·lió. Però fins 
i tot si analitzem les decisions de la magis-
trada Lamela des del punt de vista de l’opor-
tunitat política, no sembla que afavoreixin 
ni el partit del Govern ni els partits contra-

ris a la independència. Més aviat, al contra-
ri, han servit per reanimar i reagrupar l’in-
dependentisme després dels dies de perple-
xitat i desconcert viscuts després de 
l’aprovació de la declaració unilateral d’in-
dependència i la convocatòria immediata 
d’eleccions a l’aplicar-se l’article 155 de la 
Constitució.
 Sent discutibles els delictes, no ho és que 
els empresonats no són presos polítics, sinó 
polítics presos. Ningú ha sigut enviat a la 
presó per les seves idees, sinó per actuacions 
que poden ser susceptibles de judici i con-
demna. Qualificar els integrants del Govern 
destituït com a presos polítics és un insult 
als verdaders presos de consciència i una ba-
nalització de les dictadures, com el franquis-
me, en les quals sí que hi ha presos polítics. 
S’ha arribat a excloure de la categoria l’ex-
conseller Santi Vila, s’ha de suposar que per-
què discrepa de la resta, cosa que desemmas-
cara la intenció política del qualificatiu.

Sent discutibles els 
delictes, no ho és que els 
empresonats no són presos 
polítics, sinó polítics presos
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Animus iocandi Ferreres

El mandatari disfruta al seu país 
d’un culte a la personalitat que no 
es coneixia des de Mao i diverses 
universitats ja n’analitzen el llegat. 
Malgrat les peculiaritats del gegant 
asiàtic, aquest lideratge es revela 
impropi d’una societat moderna 
del segle XXI. 3Pàg. 21

Xi
Jinping
President
de la Xina

Noms propis

EEEE

La capital del País Valencià blinda 
la seva horta amb un pla municipal 
que intentarà preservar la zona 
agrària de l’especulació urbanísti-
ca. L’ampliació de l’entrada de l’au-
topista de Catalunya també suposa 
una amenaça per a un patrimoni 
natural tan rellevant. 3Pàg. 28

Joan
Ribó
Alcalde 
de ValènciaEEEE

És el coguionista i protagonista de 
la pel·lícula de Carlo Padial, Algo 
muy gordo, presentada al Festival de 
Cine Europeu de Sevilla abans d’es-
trenar-se divendres. És una lúcida i 
hilarant reflexió sobre el procés de 
creació d’un film. 3Pàg. 58

Berto
Romero
Actor i 
humoristaEEEE

Salvados torna a la programació de 
La Sexta amb un reportatge sobre 
els conflictes bèl·lics de Síria i l’Iraq, 
amb una visita a ciutats devastades 
com Raqqa o Mossul, els habitants 
de les quals intenten sobreviure en-
mig de la desolació. 3Pàg. 70

Jordi
Évole
Periodista
                      EEEE

El polèmic fill adoptiu de Rocío Ju-
rado i el torero ha vist com un jut-
ge ha demanat el seu ingrés a la pre-
só per una antiga condemna, al 
trencar la condició de no reincidir 
després de nous successos provo-
cats per les addiccions. 3Pàg. 71

J. Fernando
Ortega
Fill d’Ortega 
CanoEEEE

©2021 El Periódico de Catalunya, S.L. Tots els drets reservats
PDF generat el 09/12/2021 12:44:31 per al subscriptor amb correu revistes.hemeroteca@uab.cat
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping



Una altra cimera contra el canvi climàtic

A
vui comença a Bonn la 23a edi-
ció de la Cimera del Clima, l’a-
nomenada COP 23, sota els aus-
picis de la Convenció de l’ONU 
sobre el Canvi Climàtic. Com 

han avisat els organitzadors i els especialis-
tes, es tracta d’una reunió pont entre l’a-
cord històric de París del 2015 i la cimera 
de Katowice del 2018. A la ciutat alemanya 
es tractarà d’establir criteris tècnics homo-
genis que avaluïn les propostes de reduc-
ció d’emissions de diòxid de carboni (CO2) 

i altres gasos contaminants a càrrec dels 
195 països que es van comprometre volun-
tàriament, a la capital francesa, a mitigar 
el canvi climàtic, amb el ja conegut límit 
d’augment de les temperatures en dos 
graus respecte al nivell preindustrial abans 
de final de segle.
 Encara que la Xina (el principal país con-
taminant) ha reduït el creixement i encara 
que s’abandona gradualment el carbó i es 
progressa en energies renovables, el cert és 
que el límit traçat a París sembla del tot in-

suficient per aturar la catàstrofe mediam-
biental. La renúncia de l’Administració de 
Trump a l’acord global va ser una lamenta-
ble notícia que la cimera de Bonn ha d’ana-
litzar. També hauria de tenir a l’agenda el 
factor pertorbador de la ramaderia (amb el 
14,5% d’emissions) i la imprescindible par-
ticipació, en la lluita contra l’efecte hiver-
nacle, del sector privat. Cimera d’impasse, 
doncs, per a un planeta que ja no pot espe-
rar una solució plausible per al futur de les 
generacions que vindran.

A
bandonada la peregrina idea de 
demanar asil polític en un país 
de la Unió Europea, tot indica 
que el president Carles Puigde-
mont i els quatre exconsellers 

esgotaran tots els terminis que els permet la 
legislació belga abans de fer efectiva l’ordre 
de detenció. De manera que poden intentar 
endarrerir la seva entrega a la justícia espa-
nyola un mínim de 60 dies i un màxim de 
100. Encara que l’aparença sigui de col-
laboració, el cert és que els advocats esco-
llits per defensar-los són especialistes en la 
dilació que sovint no amaga una altra cosa 
que l’obstrucció. Puigdemont i els exconse-
llers pretenen en definitiva ser actors prin-
cipals en la pròxima campanya electoral del 
21-D en la qual molt probablement seran 
candidats, sigui en una llista conjunta o en 
les llistes del PDECat i d’Esquerra. Els rèdits 
electorals que es busquen són evidents però 
també s’ha de deixar en evidència els efec-
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El periple judicial de Puigdemont
tes nocius d’aquest circ: la reiterada presèn-
cia de la meitat del Govern destituït a la 
premsa internacional no ajuda en absolut a 
recuperar la confiança ni dels turistes, ni 
dels inversors ni de les institucions europe-
es que poden vorejar l’afartament amb la 
causa catalana encara que desperti alguna 
simpatia interessada. Especialment, per-
què el final és inevitable: acabaran davant 
els tribunals espanyols.
 De la mateixa manera, com ja es va evi-
denciar en l’acte d’ingrés en presó preventi-

va de l’altra meitat del Govern cessat, la fuga 
a Bèlgica complica la sortida en llibertat dels 
empresonats. I de la mateixa manera, aquest 
efecte reflex amb Bèlgica perjudica la imat-
ge de la justícia espanyola. Mentre el jutge 
de Brussel·les va deixar ahir en llibertat con-
dicionada els allà detinguts, es fa més evi-
dent la desproporció de l’ingrés preventiu a 
Madrid, com destaquen molts juristes.
 L’assumpte català, doncs, viurà en els 
pròxims dos mesos una doble partida: la po-
lítica amb les eleccions del 21 de desembre 
i la judicial en el doble front a Espanya i a 
Bèlgica. Massa soroll perquè es canalitzi 
una solució que, com va dir aquest mateix 
diumenge el secretari general del PSOE, no-
més pot ser política i no penal. La justícia ha 
de fer la seva feina, però la política també i 
preparar-se per seguir fent-ho en tots els es-
cenaris possibles, el del canvi electoral però 
també el de la repetició d’una majoria 
independentista. 

El president cessat
pretén allargar els tràmits
a Bèlgica durant tota la 
campanya electoral catalana
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Animus iocandi Ferreres

El monarca es reforça amb una pur-
ga en els cercles de poder del seu pa-
ís, al crear un comitè anticorrupció 
exprés dirigit pel príncep hereu, 
que ha provocat la detenció d’al-
menys 11 prínceps, quatre minis-
tres i desenes d’exministres en unes 
hores. 3Pàg. 20

Salman bin
abdul-Aziz
Rei de l’Aràbia 
Saudita

Noms propis

EEEE

El mandatari es manté ferm en la 
idea de continuar en el poder mal-
grat la devastadora guerra a Síria 
dels últims sis anys. El suport de l’I-
ran i Rússia ha sigut decisiu per 
mantenir-se en el càrrec tot i l’opo-
sició de la resta de la comunitat in-
ternacional. 3Pàg. 18

Baixar
al-Assad
President
de SíriaEEEE

El propietari i gerent de l’empresa 
familiar de serralleria i portes, que 
porta el seu cognom, enfoca l’R+D 
cap a solucions avançades per pro-
tegir les cases, per exemple, amb 
sistemes trampa sota el pany o la 
clau intel·ligent. 3Pàg. 24

Andreu
Maldonado
Empresari
              EEEE

Renebot de Picasso, presenta una 
exposició a la sala Joan Gaspar de 
Barcelona amb una sèrie inspirada 
en l’univers de Joan Miró. Gravador, 
ceramista i pintor, aborda totes les 
tècniques en un procés creatiu por-
tat al límit. 3Pàg. 51

Xavier
           
Artista
          EEEE

La prestigiosa dissenyadora de cati-
fes contemporànies, Premio Nacio-
nal de Diseño, acaba de celebrar els 
30 anys de l’empresa que porta el 
seu nom. Tot i que ha donat el re-
lleu a la seva filla Maria Piera, man-
tindrà la seva activitat. 3Pàg. 58

Nani
Marquina
Empresària
            EEEE
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El frontisme va a la baixa i el pacte a l’alça

T
ret d’una sorpresa d’última hora o 
d’una astúcia guardada en secret, 
tot indica que els partits que van 
donar suport a la declaració d’in-
dependència del 27-O (ERC, 

PDECat i CUP) no conformaran una llista 
única en les eleccions de desembre. Els nú-
meros ja no van sortir el 27-S i els que ara se 
senten guanyadors no estan disposats a per-
dre l’oportunitat. L’oposició a l’aplicació de 
l’article 155 i a les seves conseqüències car-
ceràries tindrà múltiples accents. En el perí-

metre més ampli abraçarà des de la CUP fins 
al PDECat passant pels Comuns i Esquerra. I 
en la defensa de l’1-O i de les diverses desobe-
diències comptarà només amb republicans 
i anticapitalistes, mentre que els neoconver-
gents seran menys entusiastes. Veurem si es 
tracta únicament d’un estratagema electo-
ral per aconseguir vots i tornar a fer el ma-
teix o si realment s’obre pas el definitiu en-
terrament del processisme i de la unilatera-
litat. 
  En aquest context de dissolució del front 

independentista, pren protagonisme el ma-
nifest de més de 150 intel·lectuals publicat 
ahir a favor de la recuperació de l’autogo-
vern, de la llibertat dels presos i d’un refe-
rèndum pactat. La presència d’antics diri-
gents socialistes al costat de destacats exdi-
rigents de la CUP o d’Esquerra indiquen la 
possibilitat que l’únic plebiscit del 21-D si-
gui sobre la necessitat de negociar una con-
sulta com a camí per deixar enrere la deriva 
unilateralista i l’immobilisme amagat rere 
l’imperi de la llei. 

L
a nova filtració massiva de docu-
ments de particulars i empreses 
d’arreu del món que evadeixen 
impostos mitjançant la utilitza-
ció de societats offshore, coneguda 

com els papers del paradís, aprofundeix en el 
que ja van destapar els papers de Panamà: 
com les elits econòmiques i polítiques de 
nombrosos països practiquen la hipocresia 
i la insolidaritat i se serveixen de la globalit-
zació econòmica i de la llibertat de circula-
ció de capitals per incomplir les seves obli-
gacions fiscals mentre exigeixen als seus 
conciutadans que paguin els impostos sota 
l’amenaça de fortes multes i sancions. La 
necessitat que el ciutadà compleixi amb les 
seves obligacions tributàries és essencial 
per al bon funcionament de l’economia, la 
redistribució de la renda i el finançament 
de les despeses socials de l’Estat del benes-
tar. Els primers que han de contribuir a les 
hisendes dels seus països són els que més te-
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Paradisos fiscals amb forats
nen, però són aquestes elits precisament 
les que disposen de diners, influència i ca-
pacitat per muntar a través de prestigiosos 
despatxos les estructures que els permeten 
evadir impostos. En aquesta última filtra-
ció, que arriba a les esgarrifoses xifres de 
13,4 milions de documents de dos grans 
despatxos  internacionals i dels registres de 
19 jurisdiccions opaques, estan implicats 
120 polítics d’arreu del món, multinacio-
nals com Nike o Apple i unes 600 persones 
només a Espanya. A l’estranger figuren des 

de la reina Isabel d’Anglaterra fins al presi-
dent de Colòmbia passant pels cantants Bo-
no, conegut pels seus muntatges solidaris, 
i Madonna. A Espanya, els primers noms 
apareguts són els de l’exalcalde de Barcelona 
Xavier Trias, que nega la relació però admet 
que el seu pare va tenir diners a Suïssa, i el 
cantant José María Cano (Mecano).
 Aquestes dues grans filtracions demos-
tren, malgrat tot, que l’opacitat dels para-
disos fiscals té forats, i aquest és l’aspecte 
positiu de la publicació per 400 periodistes 
de 96 mitjans de tot el món dels noms dels 
evasors. La filtració confirma també les sos-
pites de les relacions entre els entorns de 
Trump i Putin, cosa que pot ajudar a desen-
tranyar la influència de la trama russa en 
les eleccions dels EUA. Tot i les promeses 
dels polítics, els paradisos fiscals no desapa-
reixeran però, almenys, la feina honesta 
dels mitjans de comunicació servirà per fer-
los menys opacs.  

Les noves filtracions de 
documents demostren que 
no hi ha amagatalls totalment 
opacs per evadir impostos
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Animus iocandi Ferreres

El líder nord-americà es limita a 
atribuir la matança de l’església 
baptista de Texas als problemes 
mentals de l’agressor. Evita qualse-
vol relació amb un mercat d’armes 
que accepta clients perillosos que 
poden falsejar fàcilment el formu-
lari de compra. 3Pàg. 18

Donald
Trump
President dels 
EUA

Noms propis

EEEE

Afectat ell mateix d’un trastorn bi-
polar, és un dels impulsors del mo-
viment En primera persona, que llui-
ta per eliminar en el tractament 
dels pacients psiquiàtrics la deno-
minada contenció física, un eufe-
misme equivalent a lligar-los al 
llit. 3Pàg. 26

Edgar
Vinyals
Treballador social

EEEE

Als 38 anys, dels quals ha dedicat 
23 al futbol, el jugador italià pen-
ja la samarreta disputant els seus 
últims minuts al New York City. 
Se’l recordarà com un dels grans 
centrecampistes de les últimes dè-
cades. 3Pàg. 38

Andrea
Pirlo
Futbolista

EEEE

L’autor madrileny ha guanyat el 
premi Herralde de novel·la amb Re-
pública luminosa, una reflexió sobre 
la infància i la barbàrie. El finalista 
ha sigut l’argentí Diego Vecchio, in-
èdit a Espanya, amb La extinción de 
las especies. 3Pàg. 43

Andrés
Barba
Escriptor

EEEE

Tatuaje, la primera novel·la de Váz-
quez Montalbán en què apareix 
Pepe Carvalho, ha sigut adaptada al 
còmic per aquesta parella de pres-
tigiosos professionals. 3Pàg. 40

H. Migoya
Guionista                          DibuixantEEEE

B. Seguí

©2021 El Periódico de Catalunya, S.L. Tots els drets reservats
PDF generat el 09/12/2021 12:45:18 per al subscriptor amb correu revistes.hemeroteca@uab.cat
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping



Els indicadors mesuren els danys del procés

L
es estimacions provisionals sobre 
l’impacte negatiu en l’economia 
catalana de la greu inestabilitat 
política dels últims temps s’han 
vist plenament confirmades per 

l’Institut Nacional d’Estadística. Aquest con-
vuls mes d’octubre del referèndum, les con-
tínues mobilitzacions i l’article 155, els tu-
ristes estrangers que van visitar Catalunya 
van ser el 4,7% menys que el mateix mes del 
2016. Contràriament, al setembre les visites 
van pujar el 6%, cosa que porta a la conclu-

sió que, a diferència de l’1-0, l’atemptat del 
17 d’agost a la Rambla no va retreure l’aflu-
ència de visitants estrangers. I l’estadística 
mostra una altra dada reveladora: també la 
resta d’Espanya ha rebut aquest octubre 
menys turistes dels previsibles, cosa que 
contribueix a l’animadversió que el procés 
ha generat en altres punts de la Península. 
Només els irresponsables partidaris del com 
més malament, millor poden quedar-se indife-
rents a Catalunya davant les xifres que re-
flecteixen el cost econòmic –que tard o d’ho-

ra es tradueix en llocs de treball– que està te-
nint el camí aventurer. Els indicadors 
negatius s’estenen al sector de la construc-
ció, que per al 2018 ha revisat a la baixa les 
seves previsions de creixement (del 4,1% al 
3,8%). El corol·lari no pot ser més clar: la in-
certesa retreu el consum i  la inversió, que es 
regeixen, entre altres coses, per la llei no es-
crita de la confiança, un valor que costa molt 
d’aconseguir però poc de perdre i que de ve-
gades és impossible recuperar. De tots de-
pèn que no sigui aquest el cas.

L
a proposta del candidat socialista 
a la presidència de la Generalitat, 
Miquel Iceta, de recuperar el con-
sorci tributari recollit a l’Estatut 
del 2006 va marcar ahir l’agenda 

preelectoral. Recordem que aquesta llei or-
gànica, plenament vigent, recull la creació 
d’un consorci que agrupi l’actual Agència 
Tributària Catalana amb els efectius de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributà-
ria a la comunitat autònoma per recaptar 
tots els impostos que paguen els catalans 
amb independència de l’Administració que 
els controla i els gestiona. Aquesta possibili-
tat seria, d’entrada, un exercici de simplifi-
cació administrativa que permetria millo-
rar el servei als contribuents i guanyar efici-
ència en la recaptació. Si els plans d’Iceta es 
porten a terme, el consorci també serviria 
per alleujar la tresoreria de l’autonomia, ja 
que es podria generar directament la caixa 
en lloc de l’enrevessat sistema dels avança-
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Iceta mou el tauler del finançament
ments a compte sobre una recaptació hipo-
tètica basada en els pressupostos. Una possi-
bilitat que permetria igualment acabar amb 
l’enutjós sistema del Fons de Liquiditat Au-
tonòmic (FLA), que va alleujar els pitjors mo-
ments de la crisi però que no té sentit en èpo-
ques de normalitat. 
 Les reaccions davant la proposta efectua-
da pel candidat socialista han evidenciat 
una altra fal·làcia de l’argumentari indepen-
dentista, que tendeix a considerar que no-
més hi ha una idea possible d’Espanya, la 

que podria resultar menys atractiva per als 
interessos dels catalans. Les autonomies go-
vernades pel PP i per l’equip electoral de Ciu-
tadans han recorregut ràpidament al sofert 
argument de la necessitat d’evitar qualsevol 
forma de «privilegi» per als catalans, especi-
alment ara que els seus dirigents s’han por-
tat de manera deslleial. Però, tal com ha ex-
plicat la direcció federal del PSOE, la propos-
ta ja ha passat pel Tribunal Constitucional i 
està també inclosa a l’Estatut d’Autonomia 
d’Andalusia. A més a més, qualsevol altra co-
munitat autònoma la podria adoptar si 
aquesta fos la seva voluntat. També han sal-
tat veus crítiques entre alguns barons socia-
listes que miren en aquest cas a més curt ter-
mini que els seus dirigents nacionals. El tau-
ler, doncs, està prou agitat perquè es vegi 
que no tots els avalistes de l’article 155 te-
nen la mateixa idea d’Espanya i són absolu-
tament incapaços d’empatitzar amb els vo-
tants catalans. 

La proposta tributària del 
PSC demostra que no tots 
els avalistes del 155 tenen 
la mateixa idea d’Espanya
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Animus iocandi Ferreres

S’ha sumat al clam que hi ha a la 
Gran Bretanya contra la visita pre-
vista de Donald Trump. El primer 
dirigent musulmà de la capital bri-
tànica ha dit que el president dels 
Estats Units no seria ben rebut des-
prés dels comentaris «d’odi» llan-
çats a Twitter. 3Pàg. 12

Sadiq
Khan
Alcalde
de Londres

Noms propis

EE

L’Àngel de la mort, símbol de la tene-
brosa repressió militar a l’Argenti-
na entre els anys 1976 i 1983, ha 
tornat a ser condemnat a cadena 
perpètua com un dels responsables 
dels vols de la mort, en què es llança-
va els detinguts al mar després de 
ser drogats. 3Pàg. 14

Alfredo
Astiz
Excapità de 
l’Exèrcit argentíEEEE

L’entitat bancària ha sigut guardo-
nada com a millor banc global per 
la prestigiosa revista The Banker, que 
ha valorat el seu espectacular crei-
xement a Espanya i especialment a 
la zona de Llatinoamèrica, i l’ús de 
la tecnologia. 3Pàg. 27

Ana Patricia
Botín
Presidenta 
del SantanderEEEE

El davanter del Lleida, de 17 anys, 
va ser l’autor del decisiu gol del seu 
equip que va eliminar la Reial Soci-
etat de la Copa del Rei contra tot 
pronòstic. «És el gol més important 
de la meva vida, mai oblidaré aquest 
gol», diu amb raó. 3Pàg. 48

Bojan 
Radulovic
Jugador
de futbolEEEE

El director de cine nord-americà fir-
ma Coco, una prodigiosa pel·lícula 
d’animació que s’estrena avui a Es-
panya i que es perfila com la pel-
lícula estrella d’aquest Nadal. La 
cinta és una encesa declaració 
d’amor a Mèxic. 3Pàg. 52

Lee
Unkrich
Cineasta

EEEE
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Catalunya convoca 2.000 places de docent

N
o són habituals en els últims 
anys les bones notícies amb ori-
gen a l’Administració. La crisi 
econòmica, amb la seva seqüe-
la de retallades de pressupos-

tos i disminució de prestacions, ha generat 
una infinitat d’ítems negatius en el sector 
públic. D’aquí ve que quan hi ha dades per 
a l’optimisme convingui subratllar-les per 
infreqüents. És el cas de la convocatòria per 
cobrir 2.000 places de docent a Catalunya 
després de set anys –els més durs de la reces-

sió– sense que hi hagi hagut oposicions. Les 
proves se celebraran a l’abril, i les previsi-
ons més prudents són que hi haurà 20.000 
aspirants, és a dir, deu per cada lloc a co-
brir. Una xifra enorme, com igualment 
enorme és el contingent de professors inte-
rins i substituts a Catalunya: 24.000 perso-
nes. I a la fita  que suposa la convocatòria 
mateix de les oposicions després de tants 
anys cal sumar-hi que ara es prioritzaran 
els coneixements pràctics per davant dels 
teòrics (en una proporció de set a tres), amb 

l’objectiu d’identificar els docents més 
competents i millorar el nivell de l’ense-
nyament. Aquesta provisió de places a pri-
mària i secundària, doncs, té  unes caracte-
rístiques excepcionals i ha d’enfortir la co-
munitat educativa, que ha sigut un dels 
col·lectius que ho han passat més mala-
ment durant la crisi. I, òbviament, ha d’aug-
mentar també la qualitat de l’escola catala-
na i recordar-nos a tots que la inversió en 
educació és la millor que pot fer qualsevol 
societat.

E
l jutge Pablo Llarena s’ha pres fins 
dilluns per decidir sobre la peti-
ció de llibertat presentada per 
Oriol Junqueras i els altres excon-
sellers empresonats juntament 

amb els presidents d’Òmnium i l’ANC. Les 
seves declaracions d’ahir van seguir el guió 
de les de Carme Forcadell i la resta de la Me-
sa del Parlament davant el mateix magis-
trat: acatament de l’article 155 i renúncia a 
persistir en la via unilateral que va acabar 
amb la suspensió de les institucions catala-
nes d’autogovern. Amb tot, no van voler res-
pondre a les preguntes de la fiscalia, que va 
seguir demanant la seva permanència a la 
presó.
 A ningú se li escapa com és d’incòmoda 
aquesta causa judicial. La llei empara el pro-
cés, però, permanentment, les actuacions 
dels jutges i dels fiscals queden contamina-
des per l’accent polític dels encausats. Mala-
ment si quedaven ahir en llibertat per assistir 
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Crònica d’una llibertat anunciada
al concert que se celebra avui a Barcelona, 
malament si ho fan dilluns just abans de l’ini-
ci de la campanya electoral en què la majoria 
d’ells són candidats. I pitjor si finalment con-
tinuen en presó preventiva durant aquesta 
convocatòria electoral. Lògicament, totes 
aquestes són qüestions que no tenen res a 
veure amb l’administració de la justícia, que 
segueix els seus passos aliena a aquesta reali-
tat. Però resulta gairebé inevitable que la lec-
tura es concentri en aquest tipus de conside-
racions. Injust, però inevitable.

 Des de fa dies, tots els indicis apunten 
que el jutge Llarena optarà finalment per 
posar-los en llibertat, sempre que en les se-
ves declaracions d’ahir hagin seguit el pa-
tró dels membres de la Mesa. El jutge pot re-
conèixer-los el fet que hagin acudit davant 
la justícia –a diferència dels fugits a Brussel-
les–, però ha d’assegurar-se que no hi ha 
risc de reiteració delictiva, és a dir, que una 
vegada al carrer no pretendran seguir exer-
cint uns càrrecs dels quals han sigut desti-
tuïts. Aquest és el nus de la qüestió i el que 
pot inclinar definitivament la balança de la 
justícia a favor dels exconsellers que prete-
nen ser reelegits. Un fet que, de totes mane-
res, condicionarà la seva eventual partici-
pació en la campanya electoral, perquè la 
promesa de tornar a fer com abans, neces-
sària per assegurar-se el vot, els pot fer tor-
nar a la presó. És lògic, doncs, que davant 
d’aquest dilema el jutge aprofiti els termi-
nis per prendre la seva decisió. 

Aquesta causa judicial està 
permanentment sotmesa
a l’escrutini polític, cosa
tan injusta com inevitable
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La seva autoinculpació per haver 
mentit a l’FBI sobre unes converses 
que va mantenir amb l’ambaixador 
rus a Washington encén encara més 
l’escàndol polític del Russiagate i po-
sa problemes al president dels Es-
tats Units sobre les seves estratègi-
es polítiques. 3Pàg. 18

Michael
Flynn
Exassessor de 
Donald Trump

Noms propis

EEEE

La decisió de suspendre la recerca 
del submarí perdut a l’Atlàntic 
sud ha provocat les amargues quei-
xes dels familiars dels 44 marins 
que anaven a bord, que a més a 
més denuncien la deficient gestió 
d’aquest cas per part de les autori-
tats militars. 3Pàg. 20

Óscar
Aguad
Ministre argentí 
de DefensaEEEE

El nou Bicing incorpora impor-
tants novetats, que van des de l’am-
pliació dels horaris del servei fins 
a la possibilitat que l’usuari pugui, 
a través del telèfon mòbil, reservar 
la bicicleta amb cinc minuts d’an-
telació. 3Pàg. 36

Mercedes
Vidal
Regidora de 
Mobilitat de BCNEEEE

Activista del menjar quilòmetre 0, 
reivindica, en una època en què es 
parla més de gastronomia que no 
pas de fam, els «aliments nets, bons 
i justos» i ho materialitza en la ne-
cessitat de tornar a la terra, d’im-
pulsar els horts. 3Pàg. 59

Carlo
Petrini
Fundador
de Slow FoodEEEE

La llegenda verd-i-negra dona exem-
ple fora de l’esport amb xerrades 
en entitats i escoles en les quals di-
fon la tasca de l’oenagé Proactiva 
Open Arms, amb la qual va navegar 
el juny passat en tasques de rescat 
a Líbia. 3Pàg. 12 de ‘Més Esport’

Jordi
Villacampa
Expresident
de la PenyaEEEE
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Una llei integral contra la corrupció

L’
últim episodi positiu de la llui-
ta contra la corrupció va tenir 
lloc divendres, quan una jutge 
va decidir obrir judici oral con-
tra tres càrrecs del PP i el ma-

teix partit com a persona jurídica per la des-
trucció dels ordinadors de l’extresorer Luis 
Bárcenas. Tot i això, la justícia no és sufici-
ent per acabar amb una plaga que a Espanya 
es va destapar en bona part gràcies a la crisi 
econòmica i que ha arribat a límits escanda-
losos: solament el 2016 es van tancar 112 ca-

sos que van fer seure al banc dels acusats 
659 inculpats, 79 dels quals van acabar a la 
presó. A més a més de l’actuació dels jutges, 
els experts proposen mesures molt raona-
bles, com augmentar la protecció dels de-
nunciants (totes les trames es descobreixen 
per xivatades internes), controls més estric-
tes i independents dels organismes de l’Ad-
ministració i campanyes que fomentin la 
decència. El Congrés discutirà pròxima-
ment una iniciativa legal presentada per 
Ciutadans que recull alguns d’aquests 

punts, però que les associacions que fomen-
ten la lluita anticorrupció consideren que 
es queda curta.
 Aquestes associacions reconeixen que els 
ciutadans han fet un tomb en la seva percep-
ció i ja no s’indulta els corruptes com fa uns 
anys (la preocupació va passar en una dèca-
da del 3% al 54%, segons el CIS). Aquest can-
vi d’actitud ha de ser aprofitat per aprovar 
una llei integral contra un fenomen que 
costa cada any 90.000 milions d’euros als es-
panyols, segons estimacions oficials.

L
es dràstiques retallades en sani-
tat de fa set anys (1.500 milions 
d’euros de pressupost que no 
s’han recuperat) no han fet sinó 
augmentar en tot aquest temps 

la crisi d’una situació que s’explica amb al-
gunes dades esgarrifoses. La mateixa web 
del Servei Català de la Salut reconeix que, a 
finals d’octubre, més de 170.000 persones 
esperaven una intervenció quirúrgica pro-
gramada. D’aquestes, 6.700 fa més d’un 
any que esperen. I hi ha, per exemple, més 
de 700 pacients que fa dos anys que han de 
ser atesos pel cardiòleg que necessiten. El 
terme col·lapse no és exagerat al parlar de la 
sanitat pública catalana, i es dona en tres 
escenaris. Les llistes d’espera quirúrgiques, 
les cites per a un especialista i les proves di-
agnòstiques. En el primer cas, la promesa 
de l’exconseller Toni Comín es xifrava a re-
duir el 10% les demores. En els restants, el 
pla preveia una reducció del 50%. La reali-
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La sanitat catalana, a urgències
tat és molt diferent. No tan sols no s’han re-
baixat les esperes d’intervencions no ur-
gents sinó que han augmentat el 3,4%. Pel 
que fa als especialistes i les proves requeri-
des, el 19-20% de reducció no es correspon 
a les perspectives optimistes que prometi-
en l’estabilització. 
 Més enllà dels números, s’adverteix a 
l’entorn de la sanitat una alarmant situa-
ció, expressada en els entorns hospitalaris 
i dels CAP, que ha sigut denunciada, entre 
d’altres, per la comissionada de Salut de 

l’Ajuntament de Barcelona i que convé re-
vertir de manera immediata. Les propostes 
d’aprofitar l’estiu per practicar una espè-
cie d’acceleració del sistema van fracassar 
i ara ens trobem, a més a més, davant la 
perspectiva de la recurrent epidèmia de 
grip hivernal que no farà sinó tensar enca-
ra més el sistema. 
 L’esforç personal del col·lectiu mèdic i 
assistencial ha aconseguit, fins ara, que la 
sanitat no caigui en barrina, però l’acumu-
lació de responsabilitats per sobre de les 
possibilitats dels professionals sanitaris es-
tà arribant al límit. La crisi es va centrar la-
mentablement en un dels pilars de l’Estat 
del benestar i els efectes de les retallades, 
que es van corregir en part i de forma pre-
cària i només es podran frenar amb una de-
cidida intervenció. El Govern que surti de 
les urnes del 21-D, sigui quina sigui la seva 
adscripció ideològica, ha d’entendre que la 
sanitat exigeix solucions urgents.

El Govern que surti del 21-D 
ha de revertir un caos que fa 
que més de 170.000 pacients 
esperin una operació prevista
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Animus iocandi Ferreres

Trump acaricia la seva primera 
gran victòria legislativa després que 
el Senat aprovés per la via ràpida 
una massiva baixada d’impostos 
que beneficiarà sobretot les grans 
empreses i les rendes més altes. La 
reforma tributària queda ara pen-
dent del Congrés. 3Pàg. 18

Mitch
McConnell
Líder republicà 
al Senat

Noms propis

EEEE

Especialista en escoles rurals, les de 
pobles de menys de 3.000 habitants, 
lidera un grup d’investigació inter-
nacional i col·labora amb la Funda-
ció del Món Rural. Valora que la me-
todologia d’aquests centres és pio-
nera al fomentar l’autonomia de 
l’aprenentatge. 3Pàg. 40

Roser
Boix
Degana 
d’Educació (UB)EEEE

La percussionista de Lleida s’ha con-
vertit en un nom referencial a Cata-
lunya de la música contemporània. 
El seu cas, a més a més, resulta atí-
pic en un entorn de col·legues mas-
culins que reclama una discrimina-
ció positiva. 3Pàg. 76

Núria
Andorrà
Músic
                  EEEE

El mitjà dels Messi (Lionel és el pe-
tit) s’ha vist implicat en un confús 
incident amb la seva llanxa. Després 
de patir un suposat accident, que el 
va dur a l’hospital, un fiscal de Rosa-
rio va ordenar detenir-lo per posses-
sió d’una arma. 3Pàg. 88

Matías
Messi
Empresari
               EEEE

L’intèrpret australià, guanyador 
d’un Oscar el 1997, ha sigut acusat 
de conducta inapropiada durant 
una producció d’El rei Lear a Sydney. 
Després de negar l’assetjament, va 
deixar la presidència de l’Acadèmia 
de Cine del seu país. 3Pàg. 89

Geoffrey
Rush
Actor
                   EEEE
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Còrsega, moderació i possibilisme

L
a moderació i el possibilisme 
sembla que s’han establert a l’illa 
de Còrsega (330.000 habitants). 
L’aventurisme armat del Front 
Nacional d’Alliberament Cors 

que, en nom de la independència de l’illa, 
l’havia sembrat d’accions violentes du-
rant quatre dècades va renunciar a les ar-
mes el 2014 mentre l’independentisme 
polític feia front comú amb l’autonomis-
me. Aquell mateix any aquella coalició na-
cionalista aconseguia l’alcaldia de Bastia, 

l’any següent obtenia una victòria històri-
ca en les eleccions territorials, i en aquest 
guanyava tres dels quatre escons que li 
corresponen a l’Assemblea Nacional fran-
cesa. 
 Ara els corsos han tornat a les urnes per 
votar la composició de la nova entitat ter-
ritorial única i amb més poder que substi-
tueix els dos departaments existents fins 
ara. Sobre la força del nacionalisme en el 
seu doble vessant, l’autonomista i l’inde-
pendentista, ha planat el cas català, que 

ha sigut esgrimit per l’oposició, que opta 
per mantenir-se a França. El programa que 
defensen els nacionalistes ara mateix con-
sisteix en un estatut d’autonomia amb po-
der legislatiu i en el reconeixement de la 
cooficialitat de la llengua corsa. Ni tan sols 
el líder independentista Guy Talamoni 
preveu la secessió en un futur pròxim. Els 
uns i els altres coneixen la força d’un Estat 
i les seves forces pròpies. Amb raó, ningú 
vol ser ara un David perdedor davant d’un 
Goliat que a més és centralista com pocs.

N
ingú dubta a Catalunya que les 
eleccions del 21-D han de ser-
vir per girar full després del 
bucle del procés independen-
tista que ha marcat la vida de 

les institucions des del 2012. L’última pa-
raula la tenen, lògicament, els electors. És 
evident que un canvi en les majories parla-
mentàries possibles seria la fórmula més 
dràstica per donar aquest toc d’alerta. Però 
les enquestes no deixen clar que això hagi 
de passar. De manera que també són els 
partits, especialment els independentis-
tes, els que tenen a les mans un canvi de 
rumb en la política catalana. Un repàs als 
programes amb què es presenten a les elec-
cions deixa clara la desorientació en què es 
troben. Cap d’ells –ni Esquerra, ni Junts 
per Catalunya ni la CUP– renuncia a l’ob-
jectiu de la independència. Però no sembla 
que en aquest moment siguin capaços de 
pactar cap nou full de ruta. Mentre que Es-
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Fórmules per girar full
querra proposa limitar la unilateralitat a 
les lleis de caràcter social, la llista de Carles 
Puigdemont se centra en la restitució del 
Govern cessat encara que el PDECat, a qui 
li deu els privilegis electorals de la seva can-
didatura, opta per la bilateralitat per la via 
de la negociació. I la CUP, per la seva part, 
insisteix a continuar la «construcció de la 
república» allà on es va deixar el 27 d’octu-
bre. No sembla, a primera vista, que aques-
tes tres vies d’accés a la independència si-
guin ara encaixables en un programa mí-

nimament coherent que permeti pactar la 
investidura d’algun candidat de les tres 
llistes independentistes.
 Les coses estan més clares entre les for-
ces que s’han oposat els últims anys a la se-
paració de Catalunya de la resta d’Espanya. 
Ciutadans, el PSC, el PP i Catalunya en Co-
mú aposten clarament en els seus progra-
mes per obrir una nova agenda política a 
Catalunya recuperant el paper de la Gene-
ralitat com a gestora dels serveis públics i 
no com una agència d’agitació a favor de la 
secessió. Això implica la renovació de di-
versos organismes autonòmics, un canvi 
de prioritats pressupostàries i una nova 
agenda legislativa. El repte entre aquests 
partits és trobar la fórmula per sumar una 
majoria alternativa. El primer que necessi-
ten és sumar més vots i més diputats. Però 
en algun moment hauran d’aclarir també 
amb quina fórmula podrien arribar a go-
vernar.  

L’independentisme va a 
les eleccions del 21-D sense 
cap full de ruta pactat després 
de renunciar a la unilateralitat
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Animus iocandi Ferreres

L’Administració de Trump ha noti-
ficat a les Nacions Unides que té la 
intenció de sortir del pacte global 
per la immigració adoptat fa poc 
més d’un any per 193 països a favor 
d’una resposta més humana per als 
milions de persones desplaçades 
dels seus països. 3Pàg. 18

Nikki
Haley
Ambaixadora 
dels EUA a l’ONU

Noms propis

EEEE

Després de 27 anys sense pagar, per 
viure en un edifici de Sarrià-Sant 
Gervasi propietat de l’ajuntament, 
abonarà una renda de 350 euros 
mensuals. Part activa de la maqui-
nària municipal va optar per callar 
davant l’increïble oblit del consis-
tori a cobrar el lloguer.  3Pàg. 34

Joan
Figuerola
Conseller de 
districte del PDECatEEEE

Amb l’expulsió a San Mamés, el ca-
pità blanc va obtenir el dubtós rè-
cord de ser el futbolista que més cops 
(19) ha vist la targeta vermella en la 
història de la Lliga espanyola. Xavi 
Aguado i Pablo Alfaro en tenen una 
menys en la seva carrera. 3Pàg. 42

Sergio
Ramos
Defensa del
Reial MadridEEEE

Figura emblemàtica del pop-rock 
britànic, va deixar empremta ahir 
a la nit al Sant Jordi dels èxits d’una 
carrera de cinc dècades. El cantant 
va tornar a Barcelona dins la gira 
Wonderful Crazy Night després de la 
visita del 2014. 3Pàg. 48

Elton
John
Músic
                    EEEE

El prestigiós comunicador de Pon-
ferrada rep aquesta nit l’homenat-
ge del programa Imprescindibles de 
La 2 amb un repàs a una dilatada 
trajectòria que el va convertir en un 
nom fonamental de la història de 
la ràdio espanyola. 3Pàg. 59

Luis
del Olmo
Periodista
     EEEE
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Torna el fantasma de l’heroïna

L’
Informe Mundial sobre les Dro-
gues de l’ONU, referit al 2016, 
ja advertia del repunt del tràfic 
i el consum d’heroïna, princi-
palment a l’Europa occidental, 

«cosa que vol dir que la tendència observa-
da en les últimes dècades sobre el descens 
ha arribat al final». A més a més, als Estats 
Units, i com a conseqüència de la prolifera-
ció de potents analgèsics legals derivats de 
l’opi, la situació és igual de preocupant. 
L’informe recollia algunes dades significa-

tives: els opioides són responsables del 70% 
dels efectes negatius per a la salut derivats 
de la droga, amb un increment de la dispo-
nibilitat i un gran augment de les incauta-
cions d’heroïna destinada al continent eu-
ropeu. Barcelona s’ha convertit en el centre 
neuràlgic de les operacions del tràfic il·legal 
procedent del Pakistan. Una via d’entrada 
per a l’heroïna a Europa. A més a més, la 
proliferació dels anomenats narcopisos al 
Raval n’ha posat en relleu no només el vo-
lum de venda i consum sinó l’emergència 

d’una situació d’alarma ciutadana. Encara 
que les mesures policials han frenat part 
del problema, la veritat és que la capaci- 
tat destructora de l’heroïna i la inseguretat 
que comporta es presenten novament com 
un problema sanitari i cívic de primer or-
dre. Conscients que es tracta d’una nova epi 
dèmia global, com ja ho va ser en els anys 70 
i 80 del segle XX, convé trobar solucions  
urgents, tant repressives respecte a la de- 
linqüència com rehabilitadores a nivell  
social. 

L
a campanya electoral més atípica 
que ha viscut Catalunya des de la 
restauració de la democràcia ha 
arrencat amb la incertesa respec-
te del resultat final, com ahir ma-

teix recordava l’enquesta del CIS, que pre-
diu un duel entre ERC i Ciutadans per em-
portar-se’n la victòria. És la campanya més 
atípica pel que ha passat i pel que està en 
joc, amb l’economia catalana durament 
castigada pels efectes de la via unilateral 
cap a la independència i amb candidats em-
presonats (Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, 
Joaquim Forn) o bé en un suposat exili a 
Brussel·les (Carles Puigdemont i els excon-
sellers que l’acompanyen). 
 Com a recordatori que aquesta és una 
campanya excepcional en tots els sentits, 
ahir el jutge del Tribunal Suprem Pablo Lla-
rena va decidir excarcerar sis exconsellers 
que estaven en presó preventiva, però va 
mantenir a la presó Junqueras, Sànchez i 
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Arrenca la campanya més atípica
Forn a més a més de Jordi Cuixart, a qui atri-
bueix risc de reiteració delictiva. I a Brussel-
les, Puigdemont i els altres exconsellers 
van comparèixer davant el jutge que ha de 
decidir si els extradeix a Espanya, en un 
procés que s’allargarà algun temps més. És 
innegable que aquesta variant judicial de 
la greu crisi política catalana tindrà un im-
pacte sobre la campanya i molt probable-
ment sobre el resultat. Qüestions legals al 
marge, ofereix arguments al bloc indepen-
dentista per seguir dibuixant la seva imat-

ge deformada d’un Estat espanyol autorita-
ri, sense separació de poders que coarta lli-
bertats i drets fonamentals. L’aplicació de 
l’article 155 de la Constitució és, segons 
aquest relat, l’expressió màxima d’aquest 
autoritarisme.
 Però aquestes són unes eleccions auto-
nòmiques, i hi concorren els partits cata-
lans, no un article de la Constitució. Entre 
els candidats hi ha aquells que des de les 
institucions van embarcar tots els catalans 
en una aventura suïcida que ha acabat amb 
la Generalitat intervinguda i amb una pro-
funda crisi política, social i econòmica. Una 
aventura basada en falsedats i que deixa 
una acció de govern paupèrrima en sanitat, 
educació o polítiques socials. En presó pre-
ventiva, fugats  o protagonitzant mítings, 
ha arribat el moment que la ciutadania de-
mani i rebi explicacions dels candidats i ac-
tuï en conseqüència. En urnes de veritat i 
amb vots que compten.

És hora que la ciutadania 
demani i rebi explicacions i 
voti en urnes de veritat amb 
paperetes que compten

Editorials
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DIMARTS
14 5 DE DESEMBRE DEL 2017

Animus iocandi Ferreres

Londres i la UE han acostat posici-
ons sobre els termes del brexit, però 
els seus plantejaments segueixen 
molt distants. La premier no abando-
na la duresa sobre una de les qües-
tions clau: com ha de ser la fronte-
ra entre la República d’Irlanda i 
Irlanda del Nord. 3Pàg. 22

Theresa
May

Primera ministra 
britànica

Noms propis

EEEE

L’exdirigent popular ha sigut con-
demnat a dos anys de presó per par-
ticipar decisivament en la filtració 
de la investigació de la trama de 
corrupció coneguda com a cas Púni-
ca, cosa que va permetre destruir 
proves i ocultar els diners obtinguts 
il·legalment. 3Pàg. 26

Francisco
Granados

Exsecretari gral. 
del PP de MadridEEEE

El fins ara ministre de Finances de 
Portugal serà el nou president de 
l’Eurogrup. Centeno ha tret el seu 
país del procediment de dèficit ex-
cessiu conciliant creixement amb 
rigor pressupostari en un Govern 
d’esquerres. 3Pàg. 29

Mário 
Centeno

Economista

EEEE

Un pacte per a la modificació de la 
polèmica ordenança municipal ha 
posat fi a la guerra de les terrasses que 
han lliurat des de fa més de dos 
anys el sector de la restauració i 
l’Ajuntament de Barcelona, que fle-
xibilitzarà la normativa. 3Pàg. 38

Ada
Colau

Alcaldessa
de BarcelonaEEEE

La campiona olímpica lleonesa va 
fer bons els pronòstics en la catego-
ria dels 75 quilos i amb un total 
olímpic de 258 quilos va aconseguir 
les tres medalles d’or en el Mundi-
al d’Halterofília que es disputa a Ca-
lifòrnia. 3Pàg. 50

Lydia
Valentín

Halteròfila

EEEE
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Punt final a la ‘guerra de les terrasses’ 

D
esprés de dos anys de guerra, 
Ada Colau ha firmat la pau so-
bre les terrasses amb els restau-
radors. L’acord subscrit entre 
les dues parts permetrà flexibi-

litzar una polèmica normativa –assumida 
per la mateixa alcaldessa com «un nyap» i 
pendent de modificació des de feia mesos– i 
posar fi a la sagnia de taules i cadires denun-
ciada pel Gremi de Restauració i que posava 
entre l’espasa i la paret la supervivència d’al-
guns negocis històrics. Un pacte que accele-

ra els canvis plantejats pel gremi després de 
la iniciativa popular i l’acord de la majoria 
de partits de l’oposició, i amb el qual tots 
guanyen. Per una banda, per als comuns, 
que s’havien quedat sols en aquesta guerra, 
suposa un alleujament de la pressió que 
mantenen els sectors econòmics, molt crí-
tics durant tot el mandat. D’altra banda, els 
restauradors, que en els dos últims anys i 
mig han patit el via crucis de les adaptacions 
a la norma tant en horaris com en reformes 
i retallades en la mida de les seves terrasses 

o fins i tot l’eliminació, veuen el final dels 
seus malsons. La modificació, que s’aprova-
rà pel volts del març, suposarà una fórmula 
menys restrictiva que la vigent i permetrà 
que les llicències ja atorgades se sotmetin a 
revisió amb els criteris nous. També incor-
porarà les aportacions dels veïns i de col-
lectius de persones amb discapacitat. En de-
finitiva, una normativa més comprensible i 
adaptable a les necessitats reals i a la convi-
vència de tothom. Això sí, encara s’ha de 
veure la seva aplicació.

E
l vessant judicial de la crisi cata-
lana va fer ahir un gir nou i ines-
perat amb la decisió del jutge del 
Tribunal Suprem (TS) Pablo Lla-
rena d’anul·lar les ordres europe-

es de detenció dictades contra l’expresi-
dent Carles Puigdemont i els exconsellers 
Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret 
i Clara Ponsatí. El magistrat argumenta 
que, per acceptar l’euroordre, la justícia 
belga podria limitar les imputacions dels 
fugats de la justícia espanyola, cosa que 
constituiria un perjudici per als acusats 
(l’exvicepresident Oriol Junqueras, els vuit 
exconsellers i Jordi Sànchez i Jordi Cuixart) 
que no es van fugar, alguns dels quals con-
tinuen en presó preventiva. Donat que el 
jutge manté en vigor les ordres de detenci-
ons nacionals, es dona la circumstància 
que Puigdemont i els exconsellers són lliu-
res de moure’s per tot el món però no de tor-
nar a Catalunya, ja que si trepitgessin terri-
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Puigdemont, en terra de ningú
tori espanyol serien detinguts de seguida i 
posats a disposició judicial.
 El moll de l’os del debat legal remet a les 
acusacions de rebel·lió i sedició, sobretot la 
primera, ja que implica l’ús de la violència. 
La fiscalia i la instrucció de la jutge Carmen 
Lamela a l’Audiència Nacional (que va ser la 
que va sol·licitar l’euroordre) i del mateix 
Llarena es basen en el fet que hi va haver vio-
lència per justificar l’acusació de rebel·lió, 
però són molts els juristes que han advertit 
que aquest tipus legal no és aplicable al que 

va passar a Catalunya abans i després del re-
ferèndum de l’1-O. Amb la decisió de retirar 
l’euroordre, Llarena indica que la rebel·lió 
seguirà estant a sobre de la taula en aquest 
procés legal. 
 Puigdemont, cap de llista de Junts per 
Catalunya, queda així en una terra de ningú 
incòmoda que s’ha de veure quines conse-
qüències personals, polítiques i legals com-
porta. S’ha de veure què passarà amb la retò-
rica de «president a l’exili» amb què ha in-
tentat mobilitzar la part més emocional del 
seu electorat. Perquè, retòrica al marge, la 
realitat és que  el seu principal contrincant 
el 21-D pel vot independentista, Oriol 
Junqueras, segueix en presó preventiva per-
què va decidir no fugar-se. Si és molt difícil 
ser president de la Generalitat des de la pre-
só, encara ho és més sense poder trepitjar 
Catalunya. La mala notícia és que el vessant 
judicial i emotiu segueixen eclipsant la polí-
tica en aquesta campanya transcendental.

Sense euroordre que el 
persegueixi, l’expresident
continua a Brussel·les mentre 
Junqueras és a la presó

Editorials

DIMECRES
14 6 DE DESEMBRE DEL 2017

Animus iocandi Ferreres

El Partit Unionista Democràtic d’Ir-
landa del Nord ha rebut dures crí-
tiques per la seva actitud tancada 
en l’espinós assumpte de la fronte-
ra amb la República d’Irlanda, con-
tenciós que bloqueja l’obtenció 
d’un acord entre el Regne Unit i la 
UE sobre el brexit. 3Pàg. 20  

Arlene
Foster

Líder unionista 
nord-irlandesa

Noms propis

EEEE

Antic responsable de l’esport al seu 
país, Mutkó ha sigut expulsat per a 
tota la vida del moviment olímpic 
pel COI, una mesura complementà-
ria a la de prohibir que Rússia par-
ticipi en els Jocs d’Hivern del 2018 
pel dopatge generalitzat dels seus 
esportistes. 3Pàg. 50

Vitali
Mutkó

Viceprimer 
ministre rusEEEE

Copartícip en l’exitós videojoc Angry 
Birds, Francisco, natural de Badalona 
i resident a Hèlsinki, ha tornat bri-
llantment al còmic amb Espacios en 
blanco, en què recrea la guerra civil 
espanyola a partir de la memòria fa-
miliar. 3Pàg. 52

Miguel 
Francisco

Dibuixant

EEEE

Marit d’una membre de l’Acadèmia 
Sueca, Arnault ha sigut acusat per 
18 dones de vexacions i també de 
filtrar els noms dels possibles gua-
nyadors del premi Nobel de litera-
tura, cosa que alterava les apostes 
sobre el vencedor. 3Pàg. 57

Jean-Claude 
Arnault

Dramaturg
i filòsofEEEE

Rècord del jugador blaugrana, 
aquesta vegada no sobre el terreny 
de joc sinó a Twitter, on s’ha coro-
nat com l’espanyol amb més segui-
dors, amb 20,3 milions, desbancant 
així el cantant Alejandro Sanz (18,5 
milions). 3Pàg. 66

Andrés
Iniesta

Futbolista
del BarçaEEEE
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Trump fa trontollar el Pròxim Orient

D’
un cop de ploma, amb la 
lleugeresa política i intel-
lectual que el caracteritza, 
el president dels EUA, Do-
nald Trump, ha trencat 

amb dècades de política exterior dels EUA 
en el conflicte palestino-israelià al reconèi-
xer Jerusalem com la capital de l’Estat he-
breu i a l’anunciar la seva decisió de traslla-
dar a la ciutat tres vegades santa l’ambaixa-
da dels EUA. Es tracta d’una decisió d’un 
enorme calat polític –presa en contra de 

l’opinió d’aliats europeus i àrabs i de veus 
fins i tot dins d’Israel–, que pot desencade-
nar una onada de violència no només a la 
part àrab de la ciutat sinó als territoris ocu-
pats i en altres països àrabs i musulmans. Les 
primeres manifestacions de repulsa ja estan 
convocades i es tem que es produeixi vessa-
ment de sang.
 És fal·laç, i fins i tot insultant, sostenir que 
una decisió d’aquest tipus serveix per impul-
sar el procés de pau entre palestins i israeli-
ans. En realitat fa exactament el contrari: ali-

menta els radicals de tots dos bàndols,  enter-
ra l’objectiu dels dos estats, deixa el lideratge 
palestí al peu dels cavalls i llança el missatge 
que només les mesures unilaterals (com les 
que porta a terme Israel a la ciutat amb els as-
sentaments) donen rèdits. Les conseqüències 
d’aquest moviment –a Israel, però també a la 
resta del món– encara estan per veure, però a 
l’actual president dels EUA li correspon la res-
ponsabilitat. La pau està molt més lluny avui 
després que Trump hagi deixat la seva em-
premta en la història del conflicte.  

L
a nova enquesta del GESOP que pu-
blica avui EL PERIÓDICO confirma 
l’ascens de la llista del president en-
capçalada per Carles Puigdemont, 
que ja es va detectar en el sondeig de 

fa 15 dies, en detriment d’ERC. Malgrat que 
els republicans segueixen al capdavant, el 
que fa dues setmanes era un triple empat re-
re Esquerra s’ha convertit ara en un empat a 
dos entre els independentistes i a dos també 
entre els constitucionalistes, amb un lleuger 
avantatge encara de la formació d’Oriol 
Junqueras, que la gran majoria (42,3%) veu 
encara com la segura guanyadora el 21-D.
 El sondeig es va tancar el dia que declara-
ven els exconsellers davant el Tribunal Su-
prem, però abans de la decisió del jutge de 
mantenir la presó per a Junqueras, Joaquim 
Forn i els Jordis. És a dir, no recull la possible 
influència en el vot de la presó del líder repu-
blicà. En tot cas, el retrocés d’ERC és molt im-
portant (perd 3,4 punts i 7 escons en 15 dies), 
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La llista de Puigdemont continua en alça
tant com la recuperació de Junts per 
Catalunya, que guanya gairebé 3 punts i 5 di-
putats. ERC obtindria 30/31 actes, amb JxCat 
trepitjant-li els talons (29/30). Al camp no in-
dependentista, l’empat és encara més clar, ja 
que Ciutadans i el PSC, tots dos en ascens, 
igualarien en percentatge (19%) i en escons 
(25/26). El bloc independentista, amb el 45,8% 
dels vots, dos punts menys que el 2015, pot 
perdre la majoria absoluta (la suma oscil·la 
entre 66 i 69 escons), amb els comuns d’àrbi-
tres (9/10 diputats).

 L’extrema competència entre els indepen-
dentistes es comprova així mateix en el tomb 
que s’ha produït al repartir els vots de Junts 
pel Sí. Fins ara ERC es quedava amb la major 
part, però en aquest sondeig JxCat (o el 
PDECat) avança per primera vegada el seu ri-
val (39,4% davant el 35,3%). Una altra dada 
desfavorable per a ERC és que Puigdemont 
dobla de llarg Junqueras, superat per Iceta, 
en les preferències com a president fins i tot 
entre l’electorat independentista. Entre els 
votants d’Esquerra, el 38% prefereix a Puigde-
mont, i en intenció directa de vot ERC obté el 
pitjor registre de la legislatura, mentre que el 
PSC i C’s aconsegueixen el millor.
 La mobilització de l’electorat arriba a un 
rècord absolut, amb el 90% dels catalans amb 
intenció d’anar a votar. Els independentistes 
segueixen anant per davant (95,6% davant el 
86,3%), però els no independentistes creixen 
gairebé un punt més, després del gran ascens 
registrat en el sondeig anterior.

ERC segueix al capdavant 
en intenció de vot el 21-D, 
però perd adhesions entre els 
electors independentistes 

Editorials

DIJOUS
16 7 DE DESEMBRE DEL 2017

Animus iocandi Ferreres

Aquest jove de 22 anys ha sigut el 
primer de la seva promoció a la Uni-
versitat de Lleida malgrat tenir una 
visió d’entre el 5% i el 7% a causa de 
la síndrome de Stargardt, una ma-
laltia genètica a la investigació de 
la qual dedicarà els seus esforços a 
partir d’ara. 3Pàg. 30 

Francesc
Ganau

Biomèdic

Noms propis

EEEE

La Casa Blanca ha ordenat la més 
gran reducció de terres protegides 
del país, inclosos dos monuments 
nacionals de Utah. El decret habili-
tarà l’ús de prop d’un milió d’hec-
tàrees per a activitats privades com 
l’extracció de gas i petroli o la mi-
neria. 3Pàg. 31

Ryan
Zinke

Secretari d’Interior 
dels EUAEEEE

El tècnic ha tancat la primera fase 
de la Champions sense perdre en els 
seus sis primers partits europeus, 
cosa que en la història del club no-
més havien firmat, amb un altre 
format del torneig, Helenio Herre-
ra i Rinus Michels. 3Pàg. 47

Ernesto
Valverde

Entrenador del
FC BarcelonaEEEE

Figura de l’anomenat moviment ne-
gre de les arts, és la primera dona 
negra que guanya el Turner, el pre-
mi d’art contemporani més impor-
tant del Regne Unit. Nascuda a Zan-
zíbar, amb 63 anys és la més gran a 
rebre’l. 3Pàg. 54

Lubaina
Himid

Artista
                     EEEE

La intèrpret és una de les protago-
nistes de la portada de Time sobre la 
persona de l’any, que la revista dedica 
a les denunciants de violència sexu-
al, després de les acusacions d’abu-
sos contra el productor de Hollywo-
od Harwey Weinstein. 3Pàg. 59

Ashley
Judd

Actriu
                    EEEE

©2021 El Periódico de Catalunya, S.L. Tots els drets reservats
PDF generat el 09/12/2021 12:57:53 per al subscriptor amb correu revistes.hemeroteca@uab.cat
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping



Califòrnia reobre el debat de la marihuana

D
es d’aquest 1 de gener ja és legal 
cultivar marihuana a casa i 
comprar-ne en comerços auto-
ritzats a l’estat de Califòrnia, la 
sisena economia mundial amb 

una població de gairebé 40 milions de perso-
nes. La legalització, després d’haver superat 
un plebiscit celebrat el mateix dia de les elec-
cions presidencials, afectarà moltes con-
demnes judicials de manera retroactiva i 
servirà en molts casos per esborrar els histo-
rials delictius que arrosseguen milers de ca-

lifornians després de dècades de persecució 
policial contra l’ús de l’herba.
 Aquesta autorització posa en marxa així 
mateix un negoci multimilionari del qual, a 
més a més dels empresaris del sector, es lu-
crarà especialment l’Estat a través dels im-
postos que gravaran el comerç. Les vendes es 
taxaran amb un 15% que pot augmentar 
fins al 45%.
 Encara que amb dimensions ben dife-
rents, el cas de Califòrnia ressuscita el debat 
sobre la regulació de la marihuana a Espa-

nya, país que és entre els tres primers de la 
Unió Europea pel que fa a consumidors de la 
substància. Per una banda, els efectes medi-
cinals –indubtables per a molts malalts– 
obliguen a tractar el tema no com un as-
sumpte criminal sinó de salut pública. I per 
l’altra, s’ha d’emprendre decididament la 
regulació dels clubs cannàbics que imposi 
requisits administratius per garantir l’ex-
clusió de les màfies, que ara es beneficien del 
desordre, com també el consum respectuós 
amb els drets dels no consumidors.

E
l fet que les eleccions del 21-D no 
hagin resolt res a Catalunya i ha-
gin retornat la situació política a 
la casella de sortida condiciona el 
desenvolupament de molts esde-

veniments de l’any que comença. De com es 
resolguin les incògnites més importants 
–qui serà el nou president, quin Govern es 
formarà, qui presidirà el Parlament– i de 
com evolucioni el procés dependrà, per 
exemple, l’autonomia financera de la Gene-
ralitat, si hi haurà Pressupostos o no –a 
Catalunya i al conjunt d’Espanya–, però 
també si el Mobile World Congress assegura-
rà la seva continuïtat a Barcelona, si hi hau-
rà avanços en el finançament de les autono-
mies i en la comissió del Congrés que revisa 
la qüestió territorial i fins i tot si l’activitat 
cultural catalana recuperarà la normalitat 
o no.
 La corrupció no abandonarà el primer 
pla perquè a Catalunya se sabrà, finalment, 
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Un 2018 a l’ombra del procés
sis mesos després del judici i després de gai-
rebé nou anys d’instrucció, la sentència del 
cas Palau, que pot clavar un altre cop a l’anti-
ga CDC, i un altre membre de la família Pu-

jol, l’Oriol, ingressarà a la presó. A Espanya 
hi haurà sentència del cas Gürtel, un obstacle 
perquè el PP recuperi vots en la seva disputa 
amb Ciutadans (C’s), aguditzada després del 
21-D. Frenar C’s serà també objectiu del 
PSOE, cada vegada menys preocupat pel seu 
flanc esquerre amb la desinflada de Podem.
 Fora ja de la influència del procés, el 2018 

s’inicia amb una economia en procés de fre-
nadai un món més perillós que el de princi-
pis del 2017. Això es deu fonamentalment a 
l’erràtica, egoista i aïllacionista política de 
Trump, que, amb la seva consigna d’Amèrica 
primer, ha retallat la multilateralitat al Prò-
xim Orient –ha reconegut Jerusalem com a 
capital d’Israel i ha amenaçat el pacte nucle-
ar amb l’Iran– o en els acords comercials, i 
ha situat la Xina i Rússia –malgrat els seus 
vaivens amb Putin– com a enemics en l’es-
tratègia de la Casa Blanca. Trump ha sigut el 
2017 tan dolent com pronosticaven –o més– 
les seves bravates durant la campanya elec-
toral, i la seva pugna de baix nivell amb Co-
rea del Nord n’és el millor exemple. Cal con-
fiar que en el nou any s’intensifiqui la lluita 
contra la violència masclista i l’assetjament 
sexual, tema en el qual el judici de La Mana-
da  i les moltes denúncies sorgides a 
Hollywood han de ser un toc d’alerta per 
acabar amb aquestes plagues.

De com evolucioni la crisi 
política dependrà la solució 
a les moltes incògnites que 
tenallen la societat catalana

Editorials

DIMARTS
12 2 DE GENER DEL 2018

Animus iocandi Ferreres

Malgrat mostrar-se una mica més 
conciliador amb els seus veïns i ene-
mics del sud, el dirigent nord-coreà 
ha anunciat en el seu discurs de cap 
d’any la «fabricació massiva» d’ar-
mes nuclears i ha llançat un adver-
timent: «El botó nuclear és al meu 
escriptori». 3Pàg. 20

Kim
Jong-un

Líder de Corea 
del Nord

Noms propis

EEEE

Lluny de tirar aigua al foc polític, el 
mandatari aragonès s’ha servit del 
monestir de Sixena, i de les obres 
que s’hi han traslladat des del Mu-
seu de Lleida, per llançar durs re-
trets al procés amb els quals ha vol-
gut recuperar l’autoestima dels ara-
gonesos.  3Pàg. 24

Javier
Lambán

President
d’AragóEEEE

Autor confés de la mort violenta de 
Diana Quer, s’ha negat a declarar 
davant la jutge, que n’ha ordenat 
presó incondicional al considerar 
que el detingut va voler «atemptar 
contra la integritat sexual o contra 
la vida» de la noia. 3Pàg. 30

José Enrique
Abuín

Àlies ‘el Chicle’

EEEE

L’ambiciós pla de reforma fiscal que 
el dirigent nord-americà ha aconse-
guit tirar endavant ha posat en 
guàrdia la Unió Europea per les 
conseqüències distorsionadores 
que podria tenir sobre les empreses 
de la UE. 3Pàg. 28

Donald
Trump

President 
dels EUAEEEE

Torna a la televisió per interpretar 
un dels papers principals d’El acci-
dente, sèrie d’intriga de 13 episodis 
que emetrà Tele 5 i en la qual dona 
vida a un «penques encantador». In-
ma Cuesta l’acompanya en el repar-
timent. 3Pàg. 57

Quim
Gutiérrez

Actor

EEEE
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Enèsim retard en el finançament autonòmic

E
l Govern ja ha reconegut en privat 
que el nou acord de finançament 
de les autonomies no es podrà 
aplicar fins a l’any 2019 perquè la 
situació política a Catalunya, 

amb el previsible retard en la formació del 
Govern, impedirà que el pacte estigui a punt 
per a la seva inclusió als Pressupostos del 
2018, l’aprovació dels quals tampoc està as-
segurada perquè el PNB no els recolzarà 
mentre no s’elimini l’aplicació de l’article 
155. Aquest enèsim retard, que elevaria a un 

lustre l’incompliment dels terminis per 
part del Govern de Mariano Rajoy, és una 
pèssima notícia que només pot radicalitzar 
encara més la situació a Catalunya i, de pas-
sada, despertar nous greuges en altres co-
munitats autònomes, que ja avancen que no 
acceptaran posicions d’avantatge de la Ge-
neralitat per frenar el procés ni acords bila-
terals amb el Govern central.
 És cert que el Govern de Puigdemont es va 
autoexcloure de la negociació al negar-se a 
enviar un representant de la Generalitat a la 

comissió d’experts creada al febrer i al comi-
tè tècnic del Consell de Política Fiscal i Fi-
nancera constituït a l’octubre, i és raonable 
que el Govern no vulgui arribar a un pac- 
te sense Catalunya. Però la Generalitat no 
pot ser l’única responsable d’aquest retard, 
ja que si no es va abordar en el seu moment 
la renovació del sistema va ser amb l’excusa 
de la crisi econòmica. L’incompliment ja 
s’ha convertit en escandalós i en molt perju-
dicial per al bon funcionament de l’Estat au-
tonòmic.

G
airebé 500 dies després de la 
desaparició de Diana Quer, el 
cas s’ha tancat amb la deten-
ció del presumpte culpable, 
José Enrique Abuín, àlies el Chi-

cle, que ha confessat el crim comès a Galícia 
l’agost del 2016. Les circumstàncies que han 
envoltat la tragèdia estan tenyides del color 
groguent dels rumors malintencionats que 
fins i tot van arribar a culpabilitzar la vícti-
ma o el seu entorn familiar. Aquest és un 
dels aspectes que convé destacar del crim. 
Entre els dubtes o les boires que han envol-
tat la mort de Diana Quer s’ha obert pas una 
lectura certament masclista, que ens infor-
mava de la seva manera de ser o de vestir, de 
la seva vida íntima o de la dels seus pares i 
amics, obviant que, en qualsevol cas de vio-
lència de gènere el culpable només és la per-
sona que exerceix la violència, sense cap ex-
cusa que la pugui justificar o pugui atenuar 
la responsabilitat criminal.

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

Diana Quer i la violència masclista
 Convé incidir en un detall que ens convi-
da a una reflexió profunda. Els delictes rela-
cionats amb la violència masclista es reduei-
xen, en la seva apreciació, a aquells perpe-
trats en un entorn domèstic, quan la víctima 
i l’agressor mantenen o han mantingut una 
relació sentimental o familiar. Casos com el 
de Diana Quer o el  de La manada no entren en 
aquesta categoria, fins i tot sent evident que 
el mòbil sexual i, per descomptat, l’exercici 
d’una intolerable superioritat que deriva en 
violació o homicidi, són factors determi-

nants en la comissió del delicte. La societat, 
cada dia més, pren consciència del problema 
i és més intolerant amb comportaments 
d’aquesta mena, però és necessari portar a 
terme una pedagogia activa en tots els ordres 
per deixar clar que el masclisme és, en tots 
els camps (des de les pràctiques més usuals i 
fins i tot consentides fins a drames com el de 
Diana Quer), un verí social. La llei ha de con-
siderar masclista el que és masclista.
 També està damunt la taula el debat so-
bre per què un agressor com el Chicle (ara 
convicte, però amb antecedents notables 
en el seu passat) va poder estar tot aquest 
temps en llibertat, fins i tot estant sota sos-
pita, i fins i tot intentar reincidir en un nou 
segrest, aquesta vegada frustrat. La innego-
ciable presumpció d’innocència s’ha de 
confrontar a la sensació d’inseguretat que 
aquesta vegada s’ha vist ampliada pel llarg 
temps transcorregut entre el crim i la seva 
resolució.

El cas torna a qüestionar  
que els delictes sexistes es 
redueixin als que es perpetren 
en un entorn domèstic
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L’aiatol·là amenaça els manifestants 
de les protestes que critiquen la cor-
rupció i la carestia de la vida amb 
imputar-los delictes penats amb la 
mort. Acusa els «enemics del país» 
d’unir-se per desestabilitzar-lo. La 
repressió ja ha causat fins ara 23 
morts. 3Pàg. 12

Ali
Khamenei

Líder suprem
de l’Iran

Noms propis

EEEE

El científic de l’Institut Català d’In-
vestigació Química (ICIQ), a Tarra-
gona, ha participat en un estudi 
que desenvolupa un mètode més 
eficient, sostenible i barat, perquè 
prescindeix d’un metall molt car 
com l’iridi, per obtenir hidrogen a 
partir de l’aigua. 3Pàg. 29

José Ramón 
Galán

Investigador
                 EEEE

El districte ha comprat dues male-
tes amb materials de robòtica i tau-
letes que circularan pels seus col-
legis per lluitar contra la bretxa di-
gital en un barri que, es dona la 
paradoxa, té el parc tecnològic de 
la capital catalana. 3Pàg. 34

Janet
Sanz

Regidora  
de Nou BarrisEEEE

El gestor deixarà al març la direcció 
del teatre, que ocupa des d’octubre 
del 2013, per emprendre una nova 
etapa professional. Sota el seu man-
dat, el coliseu ha sanejat els seus 
comptes i ha recuperat imatge i ca-
ràcter social. 3Pàg. 49

Roger
Guasch

Director 
del LiceuEEEE

La intèrpret és una de les més de 
300 dones poderoses de Hollywood 
que han obert un fons de defensa 
legal destinat a ajudar les dones 
amb menys recursos a defensar-se 
de possibles abusos sexuals en l’en-
torn laboral. 3Pàg. 60

Meryl
Streep

Actriu
              EEEE
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Pla de xoc contra els morts a la carretera

D
urant una mica més d’una dèca-
da, Espanya s’havia acostumat 
a un descens constant de la mor-
talitat a les carreteres, conse-
qüència de la suma de diverses 

polítiques impulsades des de la DGT, des de 
les campanyes de conscienciació fins a les 
sancions, passant per la crucial implantació 
del carnet per punts. No obstant, l’any 2017 
es va tancar amb 1.200 morts en 1.067 acci-
dents, la pitjor xifra de víctimes mortals des 
del 2013, i un augment del 3% des del 2016 

(39 morts i 28 accidents més). El 2016 ja hi va 
haver 30 víctimes mortals més que el 2015, 
així que per primera vegada en dues dècades 
s’ha donat un augment en dos anys consecu-
tius de les víctimes mortals.
 Les estadístiques són preocupants. Per ai-
xò la DGT ha posat en marxa un nou projec-
te de seguretat viària, que preveu mesures 
educatives (un nou examen per obtenir el 
carnet de conduir) amb altres de sanciona-
dores (més radars) juntament amb un pla 
contra conductors reincidents en alcohol i 

drogues. Malgrat que arriben amb retard, 
cal aplaudir les mesures que adopta la DGT, 
ja que qualsevol esforç encaminat a reduir 
el nombre de víctimes a les carreteres és més 
que benvingut. Algunes d’aquestes iniciati-
ves obligaran a afrontar canvis legislatius, 
com el de permetre que els drons facin tas-
ques de vigilància del trànsit. Després d’anys 
en què semblava que el descens de mortali-
tat estava assegurat, s’han de tornar a encen-
dre els llums de l’atenció social: 1.200 morts 
són intolerables.

U
na mitjana d’1,75 euros al mes 
en el rebut del gas durant 28 
anys més és el que continuaran 
pagant els usuaris com a com-
pensació pel tancament del ma-

gatzem Castor com a mínim fins que el Go-
vern apliqui la recent sentència del Tribunal 
Constitucional (TC) que va declarar incons-
titucional el decret llei amb el qual l’Execu-
tiu fixava la indemnització per la suspensió 
de l’activitat del magatzem. El Ministeri 
d’Energia assegura que encara estudia les re-
percussions d’aquesta sentència però, men-
tre arriba a alguna conclusió, el cert és que 
el sistema de pagament declarat anticonsti-
tucional es manté a través del reial decret de 
peatges i cànons del sector del gas que va en-
trar en vigor l’1 de gener. Gràcies a l’enreves-
sat sistema que el Govern va idear el 2014 
perquè la compensació de 1.350 milions que 
havia de rebre la societat concessionària Es-
cal (controlada el 66% per l’ACS de Florenti-

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

La factura sense fi del Castor
no Pérez) no comptabilitzés com a dèficit, 
l’import que ara han de pagar els usuaris pu-
ja a més de 4.700 milions d’euros durant 30 
anys. Aquesta és la quantitat a què tenen 
dret el Banco Santander, Bankia i CaixaBank, 
que van ser els guanyadors d’una licitació 
convocada per l’antic Ministeri d’Indústria 
per assumir el pagament de la indemnitza-
ció. Els bancs van avançar els diners i ara han 
d’ingressar la quantitat amb un interès anu-
al del 4,27%.
 L’onerosa factura del Castor sembla que 

no tingui fi. Concebut per emmagatzemar 
grans quantitats de combustible, les seves 
operacions van quedar suspeses el 2013 al 
comprovar-se la seva relació amb prop de mil 
sismes al nord de Castelló i el sud de Tarragona. 
Després del fiasco tècnic, va venir el polític: 
per la via urgent d’un decret (urgència que 
només sentia la societat concessionària, que 
havia de tornar els fons als bonistes que van 
finançar el projecte), el Govern central va es-
tablir el sistema d’indemnització i va pagar a 
la concessionària. Després va arribar la sen-
tència del TC. Ja que fins ara ningú ha assu-
mit responsabilitats per tal despropòsit, con-
vé que aquest Govern –que en altres assump-
tes ha empunyat, amb raó, la bandera del 
respecte a la llei i les sentències del TC– bus-
qui amb rapidesa una fórmula per complir la 
sentència, assumir les seves responsabilitats 
i arxivar d’una vegada l’escàndol de la mane-
ra menys costosa possible per al consumidor 
i el contribuent.

Mentre Energia estudia la 
sentència del TC, el decret de 
cànons del gas encara preveu 
el pagament de la indemnització
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El dirigent va haver de renunciar al 
seu càrrec després d’una absència 
temporal de 90 dies. Va ser condem-
nat a sis anys de presó pel seus vin-
cles amb la constructora brasilera 
Odebrecht, protagonista d’una gran 
trama de corrupció en diversos pa-
ïsos sud-americans. 3Pàg. 12

Jorge
Glas

Vicepresident
de l’Equador

Noms propis

EEEE

Només es pot qualificar de xantat-
ge l’amenaça dels EUA de retirar les 
ajudes a Palestina si no s’asseu a ne-
gociar amb Israel. La col·laboradora 
de Trump ho va concretar amb dei-
xar sense fons l’agència de l’ONU 
que ajuda uns cinc milions de refu-
giats palestins. 3Pàg. 15

Nikki
Haley

Ambaixadora dels 
EUA a l’ONUEEEE

Espanya incompleix les propostes 
anticorrupció del Consell d’Euro-
pa, que demana un codi de conduc-
ta ètica i supervisar què declaren di-
putats i senadors. I fixar per llei els 
criteris objectius per nomenar alts 
càrrecs judicials. 3Pàg. 19

Rafael
Catalá

Ministre
de JustíciaEEEE

L’últim supervivent de les antigues 
generacions de l’històric TBO repas-
sa als 91 anys, amb el seu enginy in-
tacte, una dilatadíssima i llarga car-
rera alhora que llança una nova edi-
ció amb estampes inèdites de la 
seva singular Barcelona. 3Pàg. 42

Josep Maria
Blanco

Dibuixant
        EEEE

Icona de la fotografia de moda, l’ar-
tista nord-americà, que també ha 
retratat Beyoncé i Miley Cirus, està 
sent investigat, segons informa el 
diari Daily News, per la policia de No-
va York per denúncies d’abusos se-
xuals.  3Pàg. 52

Terry
Richardson

Fotògraf
            EEEE
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La presó preventiva de Junqueras

L’
exvicepresident de la Generali-
tat, Oriol Junqueras, va compa-
rèixer ahir davant tres magis-
trats de la Sala Penal del Tribu-
nal Suprem per sol·licitar el final 

de la seva presó preventiva amb l’argument 
que d’aquesta manera podrà representar el 
gairebé milió de persones que van votar ERC 
en les eleccions del 21 de desembre passat. Se-
gons va revelar el seu advocat, en la interven-
ció Junqueras es va definir com «un home de 
pau» i va defensar que està decidit a buscar el 

«diàleg bilateral» amb el Govern espanyol. 
D’aquesta manera, Junqueras va mantenir la 
seva línia argumental d’acatar la legalitat, es-
tratègia de defensa que va servir perquè al-
tres acusats en la causa oberta per l’1-O (com 
Carme Forcadell i diversos exconsellers) fos-
sin excarcerats. Els magistrats anunciaran la 
seva decisió en els pròxims dies.
 També es va mantenir en la seva línia, en 
aquest cas de duresa, la fiscalia, que va argu-
mentar que Junqueras podria reincidir en el 
delicte en cas de ser investit president de la 

Generalitat, un fet probable si Carles Puigde-
mont no torna de Bèlgica. Aquesta duresa cri-
da l’atenció, ja que el que està en debat és una 
mesura cautelar, la presó preventiva, que 
s’ha de decretar amb moderació. S’ha de re-
cordar, com va fer ahir el seu advocat, que a 
Junqueras no se l’ha jutjat. En una causa en 
què justícia i política s’entrellacen, més que 
mai els jutges han de prendre la seva decisió 
amb prudència i mesura. A pocs dies de cons-
tituir-se el Parlament, la política catalana se-
gueix pendent dels jutjats.

D
es que va tornar al Govern l’any 
2011, en plena crisi econòmi-
ca, el Partit Popular ha transfe-
rit a les comunitats autònomes 
el pes de les retallades per ajus-

tar la despesa pública. Embolicat en la ban-
dera de l’austeritat, en realitat, ha clavat 
una sèrie de cops de destral a l’Estat del ben-
estar que no té precedents en la democràcia 
espanyola ni a l’Europa de l’euro. Laminar 
els ingressos i la capacitat d’endeutament 
dels executius autonòmics és la forma de 
reduir la despesa pública en sanitat, educa-
ció i serveis socials, convertint la pugna ide-
ològica en una perillosa espiral de greuges 
territorials. L’injust repartiment dels lí-
mits del dèficit durant el pitjor moment de 
la crisi econòmica ha tingut conseqüències 
encara irreversibles en la qualitat i la cober-
tura de serveis públics essencials. I això té 
poc a veure amb els reals excessos autonò-
mics –també estatals i municipals– en els 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
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El caos del finançament autonòmic 
anys daurats del creixement aparentment 
il·limitat.
 L’últim episodi d’aquesta forma de pro-
cedir del ministre Cristóbal Montoro és es-
pecialment greu. Sense previ avís i en el pri-
mer dia de l’any, va comunicar a les comu-
ni tats  autònomes  que  la  prev i s ió 
d’avançaments a transferir en aquest any 
2018 ha patit una inesperada retallada com 
a conseqüència del fet que els Pressupostos 
de l’Estat estaven prorrogats. Com han es-
grimit les comunitats governades pel PSOE, 

poca cosa té a veure la a amb la be. Aquests 
avançaments estan recollits a la llei de fi-
nançament de les comunitats autònomes 
(LOFCA), plenament en vigor, i el seu càlcul 
depèn de les previsions de creixement que 
el Govern espanyol va aprovar al juliol jun-
tament amb el sostre de despesa. S’ha de re-
cordar que aquest tripijoc parteix del fet 
que el càlcul final del que es transfereix a 
les comunitats es liquida dos anys després, 
una pràctica que els experts del mateix Mi-
nisteri d’Hisenda han convidat a corregir.
 La decisió de Montoro no és en cap cas 
tècnica sinó molt política. És evident que 
pretén forçar el PSOE a recolzar els Pressu-
postos del 2018, vistes les reticències del 
PNB. I busca igualment que l’increment 
d’ingressos que havien de tenir les comuni-
tats com a conseqüència de la millora en la 
marxa de l’economia no serveixi per recu-
perar la despesa en els serveis públics, espe-
cialment en un any preelectoral. 

Montoro tanca l’aixeta a 
les comunitats per intentar 
pressionar el PSOE perquè 
voti els Pressupostos del 2018
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En aquest país nòrdic, on el 38% de 
les parlamentàries són dones, ja és 
il·legal que els homes cobrin més 
que les dones. S’ha convertit així 
en el primer país a aprovar una llei 
sobre la igualtat salarial, que ha 
entrat en vigor el primer dia de 
l’any.  3Pàg. 11

Katrin
Jakobsdottir

Primera ministra 
d’Islàndia

Noms propis

EEEE

Una decisió de l’empresa líder en 
fabricació de xips per a computado-
res ha pogut afectar la seguretat de 
desenes de milions d’ordinadors, te-
lèfons mòbils, tauletes i altres dis-
positius tecnològics fabricats en els 
últims 20 anys, que hauran de ser 
revisats. 3Pàg. 17

Brian
Krzanich

Director executiu 
d’IntelEEEE

Una placa en tres idiomes recorda-
rà el passat de la plaça de Folch i 
Torres, al Raval, que està a punt de 
ser inaugurada després d’un procés 
de restauració. El lloc va acollir una 
de les presons més infames de 
Barcelona. 3Pàg. 28

Gala
Pin

Regidora de 
Ciutat VellaEEEE

La intèrpret estrena Molly’s game. 
Amb una actuació impecable, 
l’abanderada del feminisme a Ho-
llywood es posa a la pell d’una or-
ganitzadora de partides de cartes i 
esquiadora d’elit. Un paper basat en 
una història real.  3Pàg. 40

Jessica
Chastain

Actriu

EEEE

La sala Luz de Gas es va omplir ahir 
de donants de sang en una campa-
nya organitzada juntament amb el 
Banc de Sang i Teixits. Iniciativa so-
lidària durant les festes de Nadal, 
un dels períodes de l’any amb 
menys reserves de sang. 3Pàg. 51

Fede
Sardà

Propietari 
de Luz de GasEEEE
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Conciliació amb els fills i desigualtat

E
ncara que amb retard respecte 
d’altres països de l’entorn, ja fa 
temps que a Espanya es va tren-
car el model patriarcal i autori-
tari de família on cada membre 

tenia assignada la seva funció. El marit as-
sumia el manteniment de la família, la do-
na cuidava els fills i aquests creixien sub-
misos a uns pares protectors. L’evolució 
de les dinàmiques socials amb el més gran 
i legítim protagonisme de la dona, ha en-
gegat a rodar els arcaics esquemes fins a 

començar a registrar-se un creixent repar-
timent igualitari de tasques entre homes 
i dones en el si familiar. I entre elles la cu-
ra, cada vegada més preponderant, dels 
fills. Una investigació sociològica de ca-
ràcter internacional revela ara que als pa-
ïsos occidentals els pares d’aquesta sego-
na dècada del segle XXI dupliquen el 
temps que comparteixen amb els fills res-
pecte al que dedicaven a ells els seus pro-
pis progenitors fa mig segle. En el cas d’Es-
panya, les dones destinen avui una hora i 

mitja diària a la prole i els homes al vol-
tant de tres quarts d’hora. Però també 
aquí les estadístiques oculten discrimina-
ció. La conciliació més gran amb els fills es 
registra en famílies amb un estatus mitjà-
alt, i és molt menys visible en les d’ingres-
sos precaris. En la recerca d’una equitat 
social més gran i desitjable és on les admi-
nistracions s’han d’esforçar perquè, amb 
plans de suport i reformes laborals, s’esti-
muli l’atenció als menors també en les fa-
mílies menys afavorides. 

N
ovament, s’han tornat a posar 
en evidència els diferents rit-
mes de la justícia i la política. 
Quan falten pocs dies per a la 
constitució del Parlament re-

sultant del 21-D i en ple debat sobre qui se-
rà el president de la Generalitat, el Tribu-
nal Suprem (TS) ha decidit que Oriol 
Junqueras continuï a la presó. Els tres jut-
ges de la Sala Penal han desestimat els argu-
ments del líder d’ERC al considerar que 
l’exvicepresident no ha renunciat «a l’en-
frontament amb l’Estat» per aconseguir la 
independència de Catalunya. Els magis-
trats consideren que hi ha indicis de la co-
missió dels delictes de «rebel·lió, sedició i 
malversació» i que hi ha risc de reincidèn-
cia en el delicte malgrat  que també afir-
men que no consta que Junqueras donés or-
dres directes per cometre actes de violèn-
cia. Segons la resolució, la desobediència 
pública de Junqueras a les sentències del 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

Junqueras segueix a la presó
Tribunal Constitucional i les lleis va impul-
sar la mobilització ciutadana. Per aquest 
motiu, el Tribunal Suprem prolonga les 
mesures cautelars contra el líder d’ERC.
 Es manté així la presó preventiva  
–una mesura que hauria de ser cautelar i 
excepcional en el nostre ordenament jurí-
dic– sobre un diputat electe en les eleccions 
del 21-D, líder de la tercera força més vota-
da i que des del dia 2 de novembre és a la 
presó. És aquesta condició d’electe la que fa 
que els magistrats sostinguin que Junqueras 

pugui reincidir en el delicte (si se segueix 
aquesta argumentació s’arribaria a la con-
clusió que només si abandona la política 
aquest risc no existiria), base per decidir 
mantenir la presó preventiva.
 L’extensió en el temps de la presó provisi-
onal de Junqueras no és una bona notícia, ja 
que de manera inevitable enverina el debat 
polític d’una crisi, la catalana, que només es  
pot conduir per la via política. La decisió ju-
dicial arriba en un moment, a més, en què 
el bloc majoritari en les eleccions (el sobira-
nista) debat de forma agitada sobre qui serà 
el candidat a la presidència. Junts per 
Catalunya insisteix que només Carles 
Puigdemont ha de ser el candidat, però des 
d’ERC es defensa que si Puigdemont no tor-
na de Brussel·les el candidat sigui Junqueras. 
Amb la decisió del Tribunal Suprem, els dos 
principals candidats estan o bé fugits o bé a 
la presó. La crisi catalana, doncs, segueix en 
aigües turbulentes i desconegudes. 

La decisió del Suprem de 
mantenir empresonat el líder 
d’ERC arriba en plena pugna 
sobre el candidat a president
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El seu valent i documentat llibre so-
bre els primers mesos de presidèn-
cia de Trump ha fet trontollar els 
fonaments de la Casa Blanca. El seu 
inquilí en surt retratat com un ho-
me indecís i amb un dèficit d’aten-
ció clamorós, ignorant i al·lèrgic a 
la lectura. 3Pàg.12

Michael
Wolff

Periodista

Noms propis

EEEE

Un indult humanitari, que l’oposi-
ció denuncia com a factura per im-
pedir l’impeachment presidencial, 
ha deixat lliure l’expresident Fuji-
mori sobre el qual penjava una 
condemna de 25 anys per flagrants 
violacions dels drets humans als 
anys 90. 3Pàg. 14

Pedro Pablo
Kuczynski

President 
del PerúEEEE

A part del seu habitual reparti-
ment de regals per als més petits, 
els Reis d’Orient van tenir un re-
cord a l’arribar a Barcelona per al 
terrible atemptat que va patir la ca-
pital catalana l’agost passat a la 
Rambla. 3Pàg. 34

Melcior

               

Rei d’Orient
                EEEE

Premio Nacional de Ilustración el 
2010, l’artista valenciana ha tancat 
un any intens amb obres inquie-
tants i fosques com El hombre del tra-
je negro (un relat de Stephen King) i 
una exposició interactiva i de reali-
tat virtual. 3Pàg. 45

Ana
Juan

Il·lustradora
         EEEE

L’anàlisi de 56 caixes d’arxiu perso-
nal que custodia la Universitat de 
Princeton ha portat un periodista 
de The Washington Post a afirmar que 
el cineasta està obsessionat amb les 
adolescents i que la misogínia recor-
re la seva obra. 3Pàg. 50

Woody
Allen

Director 
de cineEEEE
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L’Iran es queda sense excuses

N
o hi ha res de més fàcil que acu-
sar l’enemic exterior per enco-
brir les deficiències interiors. 
És el que ha fet el líder suprem 
de l’Iran, Ali Khamenei, al bus-

car culpables de les manifestacions que 
s’han reproduït per tot el país amb el tràgic 
balanç d’almenys 20 morts. El cert és que 
no calia  cap enemic més enllà de les fronte-
res (per més que el president Trump donés 
suport als manifestants) per entendre el 
desànim d’una població, majoritàriament 

jove, que no ha vist cap dels beneficis pro-
mesos després de la firma de l’acord nucle-
ar, el gener del 2016, i de l’aixecament de 
les sancions econòmiques que pesaven so-
bre el país. Aquell càstig i les catastròfiques 
polítiques de l’anterior president, Mah-
mud Ahmadinejad, van empobrir un Iran 
enormement ric en hidrocarburs. L’ober-
tura que va suposar el final de les sancions 
ha tingut efectes positius, com ho demos-
tren les xifres macroeconòmiques, però 
aquests beneficis no han arribat a la socie-

tat, en particular, a les capes més empobri-
des d’on han sortit les protestes. Les rigide-
ses del sistema econòmic iranià, que conce-
deix grans privilegis a organitzacions 
pròximes al líder suprem i que permet 
l’existència de nombrosos xiringuitos finan-
cers, han sigut el tap que ha impedit el re-
partiment de la riquesa. I després hi ha 
l’enorme despesa en la contesa amb l’Aràbia 
Saudita per erigir-se en la potència regio-
nal, una guerra que es dirimeix al Iemen, al 
Líban i, sobretot, a Síria.

D
esprés de l’escàndol de pederàs-
tia en l’entorn dels col·legis ma-
ristes de Barcelona i Badalona 
que EL PERIODICO va treure a 
la llum el 2016, arriba un cas 

semblant a l’altre costat de l’Atlàntic. A Xile, 
almenys set germans maristes, quatre d’ells 
d’origen espanyol, estan sent investigats 
per delictes comesos en cinc centres de l’or-
ganització religiosa entre el 1970 i el 2010 
sobre més de 30 víctimes, alumnes dels seus 
col·legis. 
 Els Germans Maristes han tingut des de 
fa més d’un segle un fort arrelament a Espa-
nya i la seva història s’entrellaça des de bon 
començament amb Llatinoamèrica. El 1886 
van arribar a Girona com a punt de partida, 
per la proximitat amb França, per aprendre 
l’idioma i desembarcar en el nou continent. 
Tot i així, el cert és que es van establir a la 
ciutat i més tard a tot el territori espanyol, a 
causa de les circumstàncies adverses a la Re-
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Xile, un altre escàndol als Maristes
pública francesa, d’on van ser expulsats el 
1903, just l’any que van iniciar l’aventura 
sud-americana a l’Argentina. El 1911 van ar-
ribar a Xile. Més tard, el 1951, es va crear a 
Espanya, a Palència i Valladolid, l’anome-
nat Juniorat Hispanoamericà, per captar 
vocacions. 
 En aquesta relació intensa, amb una gran 
influència espanyola, s’han reproduït els es-
quemes d’abusos sexuals que en el seu dia ja 
va denunciar EL PERIODICO, en un treball 
d’investigació que va merèixer diversos pre-

mis, entre ells el prestigiós Ortega y Gasset. 
El que va passar aquí també va passar a Xile, 
amb idèntiques pràctiques i amb la mateixa 
impunitat, auspiciada a més per un entorn 
repressiu institucional en plena dictadura 
pinochetista. Si a Barcelona el detonant va 
ser Joaquim Benítez, al país andí ha sigut el 
germà Abel Pérez, un professor de matemà-
tiques que els Maristes van ocultar en una 
residència de l’institut religiós, sense infor-
mar les autoritats d’uns fets que ells conei-
xien com a mínim des del 2010.
 Més enllà de l’acció de la justícia contra 
els criminals, que es pot veure restringida 
penalment per la prescripció del delicte, 
convé denunciar, arreu, la política d’enco-
briment que afecta la institució. La llum so-
bre casos tan dramàtics i punyents, com són 
els que afecten menors d’edat, també exi-
geix  que l’Església catòlica en el seu con-
junt assumeixi responsabilitats. És l’únic 
camí perquè no torni a repetir-se mai més.

Més enllà de l’acció de la 
justícia contra els pederastes, 
s’ha de denunciar la política 
d’encobriment de la institució
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Animus iocandi Ferreres

El dirigent ha donat una altra mos-
tra del seu narcisisme al definir-se 
com «un geni estable». Així va res-
pondre al llibre de Michael Wolff, 
a qui va qualificar de «perdedor to-
tal», per qüestionar la salut mental 
del mandatari en el balanç del seu 
primer any en el càrrec. 3Pàg. 15

Donald
Trump

President
dels EUA

Noms propis

EEEE

El municipi guipuscoà ha aconse-
guit que, per primera vegada, un 
jutjat espanyol, el de Bergara (Gui-
púscoa), admeti una querella per 
genocidi contra crims de la dicta-
dura. Obrir diligències trenca amb 
el criteri del Suprem de no enjudi-
ciar aquests casos. 3Pàg. 20

Iraitz
Lazkano

Alcalde 
d’Elgeta              EEEE

El responsable de La Compagnie des 
Hommes, que porta a l’escenari col-
lectius que gairebé no tenen veu en 
la societat, ha creat un muntatge 
amb set transsexuals que explica-
ran els fets que han pesat més en les 
seves vides anònimes. 3Pàg. 30

Didier
Ruiz

Director teatral
                EEEE

Vocal de la Comissió de Festes de 
Sants-Montjuïc, ha vist satisfeta la 
seva reivindicació, i de la resta de ve-
ïns, de l’Hortet de la Farga, que ha 
comprat per l’ajuntament per al seu 
ús ciutadà. 3Pàg. 34

Toni
Piñeiro

Hortolà
              EEEE

El narrador barceloní ha guanyat el 
Nadal de novel·la amb Un amor. La 
mateixa nit literària, el periodista 
es va endur el Josep Pla amb les se-
ves memòries periodístiques, Bon 
dia, són les vuit! 3Pàg. 52

A.  Palomas

Escriptor i periodistaEEEE
A. Bassas
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La plaga dels narcopisos del Raval

L
a mort, segons sembla per sobre-
dosi, d’un ciutadà portuguès, 
abandonat al mig del carrer del 
Pintor Fortuny divendres passat, 
ha tornat a posar sobre la taula el 

calvari dels narcopisos del Raval. Una plaga 
que està degradant el barri del centre de 
Barcelona fins a extrems insuportables per 
als veïns. S’ha de reclamar, una altra vegada, 
davant d’una problemàtica que es manté, 
en primer lloc, una acció decidida dels Mos-
sos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana i els jut-

ges, per intentar aturar un problema de se-
guretat ciutadana i salut pública. Els veïns 
denuncien que els narcopisos s’han conver-
tit, prèvia ocupació pels traficants, en llocs 
on es ven i es consumeix droga adulterada 
per ben just 10 euros.
 La solució al problema resulta complexa. 
És ben sabut que el procés d’expulsió d’un 
pis ocupat és lent, i més amb el sistema ga-
rantista de la legislació espanyola. Però és 
un fet constatat que el problema s’ha en-
quistat perquè molts d’aquests pisos on avui 

es ven i es consumeix droga han anat a parar 
a mans d’entitats bancàries, després del des-
nonament dels seus llogaters, o a aquells 
fons d’inversió que veuen en el Raval una 
font de negoci. Correspon a aquests propie-
taris posar totes les barreres possibles per 
evitar l’ocupació de les seves vivendes, i si tot 
i així es produeix, denunciar-ho com més 
aviat millor perquè entri en acció la justícia. 
Els narcopisos són, en definitiva, una plaga 
per als toxicòmans i per a uns veïns que són 
expulsats del seu barri.

P
oc cops el Congrés dels EUA ha 
donat una imatge de total desa-
cord entre republicans i demò-
crates durant un discurs sobre 
l’estat de la Unió com l’oferta 

ahir durant la intervenció de Donald Trump. 
I això que el president, en el seu llarg dis-
curs, va utilitzar un to contingut poc habitu-
al en ell i lluny del tremendisme expressat fa 
un any en la inauguració del seu mandat. Pe-
rò la duresa era en les paraules, no en com 
les pronunciava. Una d’aquestes paraules 
dures és Guantánamo, i s’hi va referir no per 
seguir la política del seu antecessor d’acon-
seguir el tancament d’aquella ignomínia, si-
nó per reactivar el centre de detenció. Altres 
paraules dures van arribar a l’abordar una 
de les seves polítiques més polèmiques, la 
immigració. Mentre demanava a l’oposició 
la col·laboració en aquesta conflictiva qües-
tió, identificava de manera grollera els es-
trangers amb la delinqüència i la violència.
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Els Estats Units, segons Trump
 El món, al qual va dedicar poc temps, es 
divideix segons Trump en bons i dolents, 
amics i enemics, i en aquesta dicotomia va 
reclamar l’ús de la força ignorant el multila-
teralisme i la col·laboració entre nacions. 
Amb aquests plantejaments de política inte-
rior i exterior, la seva crida a la unitat amb 
els demòcrates queia en sac foradat. No obs-
tant, ha d’importar ben poc la falta de coope-
ració bipartidista quan Trump es pot apun-
tar el punt d’una economia a l’alça amb uns 
resultats que comencen a ser tangibles en-

tre la ciutadania. També a favor seu Trump 
té darrere un Partit Republicà que ara sí que 
el recolza sense fissures, cohesionat, entre-
gat i identificat amb l’Amèrica primer, el man-
tra presidencial des dels temps de la campa-
nya electoral, després d’haver llimat les dife-
rències. I un altre aspecte que li dona 
avantatge és la situació encara confusa en 
què es troba l’oposició. Va cridar l’atenció, 
atesos els precedents del president i els seus 
escàndols sexuals, que moltes congressistes 
assistissin vestides de negre en defensa del 
moviment contra la discriminació i els abu-
sos que pateixen les dones.
 En l’any transcorregut des de la seva arri-
bada a la presidència dels EUA ha complert 
poques promeses. Els discursos com el d’ahir 
tenen un efecte escàs, especialment quan no 
canvia res en el programa llevat del to amb 
el qual es transmet. La prova del nou la tin-
drà Trump al novembre amb les eleccions de 
meitat de mandat.

Els discursos com el 
d’ahir tenen un efecte escàs, 
en especial quan no canvia res 
en el programa llevat del to
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Animus iocandi Ferreres

A més de sobre la figura de Trump, 
els focus van apuntar ahir cap a 
aquesta nova promesa de la llegen-
dària dinastia política dels EUA. Net 
de Bobby Kennedy, va ser l’encarre-
gat de donar la rèplica al president, 
així que accelera una carrera que pot 
acabar a la Casa Blanca.  3Pàg. 12

Joe
Kennedy

Congressista per 
Massachusetts 

Noms propis

EEEE

Ahir va assistir a la seva última reunió 
al capdavant de la Reserva Federal dels 
EUA abans de donar el testimoni de la 
presidència a Jerome Powell. En la se-
va trajectòria destaca l’èxit d’una pu-
jada de tipus d’interès sense que afec-
tés negativament l’economia nord-
americana. 3Pàg. 20

Janet
Yellen

Presidenta  
de la FEDEEEE

Escudar-se en el bloqueig dels Pres-
supostos deixa en evidència la diri-
gent del PP perquè es va comprome-
tre en la presentació del pacte d’Es-
tat contra la violència masclista a 
tramitar 200 milions per la via del 
decret llei. 3Pàg. 24

Dolors
Montserrat

Ministra de 
Sanitat i IgualtatEEEE

La corporació Liberty Media, que és 
la propietària de la competició, va 
anunciar que prescindirà d’hostes-
ses a la graella de sortida, una tra-
dició contrària a les «actuals nor-
mes socials» i als valors que avui vol 
reflectir la F-1. 3Pàg. 45

Chase
Carey

President
de la F-1EEEE

El novel·lista i assagista mexicà es 
va emportar el premi Alfaguara, do-
tat amb 142.000 euros, per Una no-
vela criminal, en la qual barreja pe-
riodisme i literatura per relatar un 
cas policial que va commocionar el 
seu país el 2005. 3Pàg. 48

Jorge
Volpi

Escriptor
                  EEEE
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La divisió independentista

E
ls missatges derrotats i derrotis-
tes de Carles Puigdemont a Toni 
Comín són la viva expressió de la 
divisió en l’independentisme. El 
legitimisme de què ha fet bande-

ra Puigdemont des que va fugir a Brussel·les 
(i que contrasta amb el silenci i la inacció 
després de la declaració d’independència) 
ha col·locat en una situació límit ERC, atra-
pada en aquesta pinça que formen JxCat i la 
CUP. La llista personal de Puigdemont i el 
partit antisistema pretenen perpetuar el 

pols amb l’Estat a través d’una falsa restitu-
ció del Govern cessat per Mariano Rajoy a 
l’empara de l’article 155 de la Constitució, 
mentre que ERC pretén governar i recupe-
rar les institucions sense renunciar a l’objec-
tiu (legítim si es persegueix per camins le-
gals) de la independència. En aquest desig de 
recuperar les institucions, Puigdemont és el 
nus gordià que es presenta com a impossible 
de desfer però que ningú, a risc de ser consi-
derat un traïdor, s’atreveix a tallar. Una in-
vestidura de Puigdemont fora dels marges 

establerts pel Tribunal Constitucional tin-
dria, entre altres conseqüències, la de perpe-
tuar l’article 155.
 Des de la presó, Oriol Junqueras ha propo-
sat una presidència simbòlica per a Puigde-
mont. És una altra de les sortides imaginati-
ves (astúcies) de què el procés és ple. Potser 
permetria a l’independentisme formar go-
vern, però només en el cas que no hi hagi in-
vestidura a distància. Si simbolisme equival 
a trencar l’ordre constitucional, Catalunya 
seguirà instal·lada en el desastre.

L
a recent decisió de l’organització 
de la fórmula 1 de suprimir la pre-
sència d’hostesses a la graella de 
sortida –les grid-girls– és un pas 
més, i important, en la lluita con-

tra un tipus de discriminació que és molt 
visible i notori i amb una gran repercussió 
mundial. A partir d’aquí, entitats com 
l’Institut Català de les Dones (ICD) o perso-
nalitats de l’entorn feminista han recla-
mat que la presència de dones com a adorn 
sigui proscrita dels esdeveniments espor-
tius en general. La recent acta d’infracció 
molt greu de la Inspecció de Treball contra 
les empreses que van contractar hostesses 
en l’últim Trofeu Godó de tennis posa l’èm-
fasi en la discriminació per raó de sexe i en 
unes precàries condicions laborals que van 
atemptar contra la seva salut. Però també 
incideix en el problema de fons: la utilitza-
ció del cos com a mètode d’atracció. I aques-
ta és una situació que no es produeix tan 
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Hostesses i sexisme
sols en el món de l’esport: la presència 
d’hostesses en actes públics, congressos, 
etcètera, que hi són només per ser vistes no 
com a protagonistes valorades pel seu es-
forç sinó com a trofeu, gerro, descans del 
guerrer o generadores de l’apetit masculí. 
 S’han donat casos, durant els últims 
temps, que venen a corroborar la necessi-
tat d’abandonar uns clixés que, per desgrà-
cia, són molt freqüents. Un sopar d’execu-
tius a Londres amb hostesses que van patir 
abusos va ser un escàndol mundial, i va 

contribuir a donar força a les veus que de-
nuncien aquest tipus de cosificació del cos 
de la dona, dins de moviments més amplis 
en favor de la igualtat com el #MeToo. La bo-
na notícia és que on no fa gaire no es feia es-
trany veure noies joves mig despullades en 
congressos, fires i promocions ara s’impo-
sen codis de vestimenta, paritat en el tre-
ball d’assistents i, en general , una preocu-
pació generalitzada pels problemes repu-
tacionals que pot suposar el sexisme. El 
Mobile World Congress, per exemple, veta 
que les marques facin que les hostesses llu-
eixin un vestuari denigrant per a elles. 
Sens dubte un exemple a seguir, com al-
guns casos en el ciclisme: a la Volta van pu-
jar al podi un hereu i una pubilla, una pa-
ritat que també es va donar a la Vuelta, sen-
se petons a la galta i sense ostentació. La 
pressió social i l’actuació de les entitats pú-
bliques han de prevaler sobre l’esperit co-
mercial i sexista. 

La supressió de les 
hostesses a la F-1 és un bon 
pas contra els clixés masclistes 
no només en el món de l’esport

Editorials

DIVENDRES
6 2 DE FEBRER DEL 2018

Animus iocandi Ferreres

La crisi humanitària dels refugiats 
que esquinça el Mediterrani central 
està lluny de solucionar-se quan es 
compleix un any del pacte entre 
Itàlia i Líbia. Roma ha deixat el con-
trol de les aigües als libis, que actu-
en sense escrúpols contra immi-
grants i oenagés. 3Pàg. 12

Paolo
Gentiloni

Primer ministre 
italià

Noms propis

EEEE

Reporters sense Fronteres denuncia 
el mal que el procés ha causat a la 
llibertat de premsa a Catalunya. En-
tre altres casos, assenyala «el linxa-
ment» sofert pel director i director 
adjunt d’aquest diari per informar 
sobre l’alerta de la CIA d’un possi-
ble atemptat. 3Pàg. 18

Alfonso
Armada

President de RSF 
a EspanyaEEEE

Les companyies de gas deixaran de 
cobrar la part que correspon a la in-
demnització pel magatzem Castor, 
invalidada pel TC. No obstant, els 
7,8 milions d’usuaris no notaran 
cap efecte immediat en el rebut 
mensual. 3Pàg. 20

Álvaro
Nadal

Ministre 
d’EnergiaEEEE

S’ha convertit en la primera dona 
que accedeix al càrrec en el consor-
ci. El nomenament coincideix amb 
una reestructuració per afrontar la 
inversió de 30 milions en una acce-
leradora per a empreses de la indús-
tria 4.0. 3Pàg. 24

Blanca
Sorigué

Directora general 
de la Zona FrancaEEEE

És la responsable del servei d’Alt 
Risc i Prevenció del Càncer de la 
Vall d’Hebron, que liderarà la coor-
dinació de la xarxa hospitalària ca-
talana, mitjançant un treball en 
xarxa, per al diagnòstic del càncer 
hereditari. 3Pàg. 28

Judith
Balmaña

Doctora
            EEEE
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Trump declara la guerra a l’FBI

L
a trama russa segueix sobrevolant 
la Casa Blanca. Ara ja és guerra 
oberta entre Donald Trump i l’FBI 
per les investigacions sobre una 
possible col·lusió. A l’actual presi-

dent sempre l’han molestat les indagaci-
ons d’agències oficials sobre la seva perso-
na o sobre el seu entorn, en particular si es 
referien a connexions amb Rússia. Tot just 
ser elegit va acomiadar James Comey, el di-
rector de l’agència federal, que estava in-
vestigant aquella trama. Ara, el seu succes-

sor, Christopher Wray, està a la corda flui-
xa. En aquesta tasca de descrèdit de la 
credibilitat de les agències d’investigació i 
seguretat, Trump té tot el suport del Partit 
Republicà que, després de mesos de titube-
jos, ara apareix com un bloc compacte 
compartint el populisme del president 
com es va demostrar durant el discurs re-
cent sobre l’estat de la Unió. En aquesta fa-
se de la guerra, les batalles s’entaulen mit-
jançant totes les martingales i argúcies 
amb què es confonen veritats i mentides. 

El record del que va passar amb el Waterga-
te resulta inevitable. Ara, com llavors, des 
de la presidència s’ha posat en marxa una 
maquinària de desinformació en què con-
gressistes electes com Devin Nunes –polè-
mic president del comitè d’intel·ligència 
de la Cambra de Representants i responsa-
ble del document que està en el punt de 
mira–, juguen a confondre la realitat apro-
piant-se del dret del poble a saber. A saber, 
sí. Però a saber la veritat. No una grollera 
mentida per salvar el president.

L
a proliferació de delictes comesos 
per joves i adolescents és certa-
ment preocupant, si ens atenim a 
algunes de les dades més recents 
de la Fiscalia General de l’Estat 

(2017), i crea alarma social, com ha passat en 
els casos més recents que han impactat en 
l’opinió pública de manera contundent. En-
cara que el nombre d’homicidis es qualifica 
com a «no alarmant», la veritat és que el per-
centatge de delictes més lleus, però que de-
noten un estat de les coses que ha de mante-
nir-nos alerta, ha anat augmentant. Lesions, 
violència masclista, agressions i abusos se-
xuals, robatoris i assetjament o bullying als 
centres escolars, sense comptar amb el feno-
men creixent de la violència exercida pels 
fills contra els pares, conformen un iceberg 
del qual hem percebut la seva punta en dos 
episodis impactants. El primer, i més tràgic, 
el dels tres menors d’entre 14 i 16 anys que 
es van acarnissar brutalment, fins a l’assas-
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La violència juvenil
sinat, amb una parella de persones grans de 
Bilbao; i el segon, la desarticulació d’un 
grup organitzat a Alacant, que amenaçava i 
agredia estudiants, amb una noia de 15 anys 
al capdavant. 
 Les causes d’aquesta violència són múlti-
ples i encara més si ens referim a un tema 
tan complex com la que es porta a terme en 
l’entorn familiar. A l’abordar la qüestió s’ha 
de destacar: un cert fracàs educatiu, el con-
sum d’alcohol, drogues i estupefaents, un 
entorn en excés permissiu o massa asfixi-

ant, pèrdua de determinats valors, deses-
tructuració familiar i l’anomenada síndrome 
de l’emperador, o dels fills tirans, que descriu 
conductes intolerants amb la frustració i 
amb un elevat caràcter narcisista. 
 Seria un error voler traçar un mapa en 
funció dels orígens socials, ja que es dona en 
tots els estrats. El cas de la violència filiopa-
rental n’és un exemple, ja que tant si es refe-
reix al perfil del jove que viu experiències 
negatives a casa com al que habita en un en-
torn més amable, les pràctiques són idèn- 
tiques i és igual la dificultat per tractar el 
problema des de la perspectiva paterna. Tot 
plegat, unit al fet que cada vegada siguin 
més joves, fins i tot per sota de l’edat penal, i 
a les actuacions exercides en grup (amb ri-
vets xenòfobs), ha de fer saltar les alarmes. 
Actuacions com els programes de la Genera-
litat contra conductes violentes s’han d’am-
pliar i ser efectives en una lluita que afecta 
tota la societat. 

Seria un error voler traçar  
un mapa en funció dels 
orígens socials, ja que es 
dona en tots els estrats

Editorials

DISSABTE
8 3 DE FEBRER DEL 2018

Animus iocandi Ferreres

La intervenció del Banco Popular es 
va fer a correcuita, segons la consul-
tora Deloitte, a qui la Junta Única 
de Resolució va encarregar l’elabo-
ració d’un informe clau per ava- 
luar quant valia l’entitat bancà- 
ria. Només va tenir 12 dies per fer 
el treball.  3Pàg. 23

Elke
König

Presidenta 
de la JUR

Noms propis

EEEE

Forma part de l’equip de persones 
amb lleu discapacitat que treballen 
en la gestió integral d’un supermer-
cat Caprabo a Manresa. La Fundació 
Ampans impulsa aquesta iniciativa 
per ajudar unes persones que no ho 
tenen fàcil en el competitiu mercat 
laboral. 3Pàg. 28

Meri

Treballadora de 
supermercatEEEE

En el seu blog acumula unes 25.000 
fotografies de curiositats de la capi-
tal catalana. En aquest gran fons do-
cumental hi ha unes 500 imatges 
de les tapadores que cobreixen tú-
nels, pous i galeries dels serveis pú-
blics. 3Pàg. 36

Miquel
Cartisano

Explorador
urbàEEEE

Guitarrista, compositora i pedago-
ga, als seus 81 anys segueix en actiu 
amb el bagatge musical col·lectiu 
d’Itàlia, sobretot a partir de la mú-
sica del camp. Acollida pel festival 
Barnasants, actua avui al Teatre Jo-
ventut de l’Hospitalet. 3Pàg. 43

Giovanna
Marini

Cantant
                EEEE

El jove sevillà de 23 anys s’ha em-
portat el premi al millor disseny 
emergent de la passarel·la 080, do-
tat amb 15.000 euros que ofereix la 
marca Desigual. El jurat va reconèi-
xer per unanimitat la seva propos-
ta de sastreria masculina. 3Pàg. 50

Jaime
Álvarez

Dissenyador
de modaEEEE
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Rivalitat i ‘fair play’ per al derbi

R
esulta inevitable que els derbis 
futbolístics estiguin envoltats 
d’una gran rivalitat entre prota-
gonistes i aficionats. Però aques-
ta confrontació no hauria d’ex-

cedir mai els límits de l’esportivitat i del 
comportament adequat. És el que seria de-
sitjable davant l’Espanyol-Barça d’aquesta 
tarda, encara que són molt recents els res-
sons de la seva disputada eliminatòria de 
Copa,  tant al camp com a fora. En primer 
lloc, s’ha de dir que els insults contra Piqué 

a l’estadi blanc-i-blau, una constant els úl-
tims anys, són inadmissibles pel seu compo-
nent ofensiu i vergonyós masclisme.
 De la mateixa manera, cal esperar dels 
futbolistes i directius la millor actitud pos-
sible i el màxim fair play fora del fragor del 
camp, on hi ha un àrbitre per exercir de 
jutge. És evident que Gerard Piqué, parlant 
de l’«Espanyol de Cornellà», no va fer la de-
claració més afortunada de la seva carrera. 
Per altra banda, la de Sergio Busquets va 
ser una més de les que se senten després 

d’un partit al dir que l’Espanyol va celebrar 
l’1-0 de l’anada «com si haguessin passat 
ronda». És per això que resulta despropor-
cionat, sobretot en aquest segon cas, que 
se’ls hagi obert a tots dos un expedient pel 
Comitè de Competició. També ho va ser la 
dura nota de l’Espanyol contra els futbolis-
tes blaugranes. El seny i la mesura s’han 
d’imposar sempre per evitar mals majors. 
Rebaixar la tensió es revela com l’únic ca-
mí perquè imperin l’esportivitat i el res-
pecte dins la rivalitat.

L
a política institucional catalana 
està amb el rellotge aturat. El pre-
sident del Parlament, Roger Tor-
rent, va frenar en sec dimarts pas-
sat la nova fugida cap endavant 

que proposaven els incondicionals de Carles 
Puigdemont dins de Junts per Catalunya 
amb la seva investidura a distància contra-
venint les indicacions del Tribunal Consti-
tucional. La urgència amb què es va dema-
nar a la campanya electoral la restitució de 
les institucions autonòmiques s’ha diluït 
en l’enèsima batalla intestina per assegu-
rar-se l’hegemonia dins el bloc electoral in-
dependentista. Mai una causa tan sublim 
ha tingut uns defensors tan vulgars. El nucli 
irredempt de Junts per Catalunya frivolitza 
fins i tot amb la repetició de les eleccions, co-
sa no només arriscada, sinó als antípodes de 
les seves mateixes promeses electorals: res-
titució del Govern, suspensió de l’article 
155 i normalització política.
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Investidura entre la sublimitat i la vulgaritat
 Desgraciadament, el nucli actual al vol-
tant de Puigdemont no atén a la lògica polí-
tica sinó que se sent més atret per l’apel-
lació als principis morals i als lemes patriò-
tics. Una dinàmica que ha permès la seva 
supervivència en les institucions des de 
l’any 2012 però que ha donat molt pocs 
fruits tangibles. La crisi ha passat, com a la 
resta d’Espanya, sense que la ciutadania tin-
gui ni la més mínima consciència que la Ge-
neralitat hi ha contribuït, mentre que la in-
dependència ha sigut només una declara-

ció simbòlica, sense efectivitat pràctica, 
llevat l’empresonament o la fuga d’una part 
del govern que la va impulsar.
  Des d’aquest punt de vista, alguns dels 
conceptes que paralitzen actualment la in-
vestidura –com traïció, rendició o submis-
sió– podrien tenir un significat radicalment 
contrari al que se’ls està donant. El realisme 
d’Esquerra, que finalment s’ha fet públic, i 
el que es comença a entreveure en la facció 
assenyada del PDECat és l’única esperança 
que li queda a la ciutadania, sigui o no inde-
pendentista, perquè Catalunya tingui a 
curt termini un president de la Generalitat 
i un govern efectius.
  La sublimitat, doncs, és fer allò que con-
vé als interessos del conjunt del país i la 
vulgaritat és refugiar-se en els grans princi-
pis per salvar situacions individuals que 
poden suscitar, o no, solidaritat personal 
però que resulten políticament irrelle-
vants. 

La facció de Puigdemont 
actua en aquests moments 
fora de la lògica política, una 
actitud totalment inacceptable

Editorials

DIUMENGE
6 4 DE FEBRER DEL 2018

Animus iocandi Ferreres

El dirigent mexicà, considerat com 
la gran esperança política quan va 
arribar al poder, entra a la recta fi-
nal del seu mandat en caiguda lliu-
re. El 74% dels ciutadans suspenen 
una gestió marcada per greus casos 
de corrupció i violació de drets hu-
mans. 3Pàg. 13

Enrique
Peña Nieto

President 
de Mèxic

Noms propis

EEEE

La cineasta barcelonina va ser la 
gran triomfadora de la gala dels 
Goya a l’aconseguir els premis més 
rellevants de la gala de l’Acadèmia 
del cine espanyol: els de la millor 
pel·lícula i la millor direcció pel seu 
film La llibreria, a més del de millor 
guió adaptat. 3Pàg. 2

Isabel
Coixet

Cineasta
             EEEE

La petita localitat del Berguedà 
aposta per la qualitat lumínica dels 
seus cels nocturns com a reclam tu-
rístic i per fer front a la creixent 
despoblació que amenaça el seu fu-
tur. El poble ja és dins la lliga de les 
estrelles. 3Pàg. 28

Moisès
Massana

Alcalde de Saldes

EEEE

La First Lego League, una competi-
ció de robots construïts pels matei-
xos participants, ha permès a la 
Universitat Politècnica obrir les 
portes a joves dels barris deprimits 
de l’entorn de les instal·lacions uni-
versitàries.  3Pàg. 35

Francesc
Torres

Rector de la UPC

EEEE

Un dels grans mestres de l’anima-
ció reapareix amb Cavernícola, una 
aventura en la qual els homes de 
l’edat de pedra s’enfronten contra 
els homes més avançats de l’edat de 
bronze en un apassionant partit de 
futbol. 3Pàg. 52

Nick
Park

Cineasta

EEEE
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La nit que va regnar Isabel Coixet

I
sabel Coixet va regnar als Goya amb el 
seu exquisit treball a La llibreria, que es va 
merèixer tres premis grans de l’Acadè-
mia, la mateixa nit que la pel·lícula basca 
Handia arrasava amb una desena de guar-

dons. La gala, marcada per la reivindicació 
de les dones per comptar amb més presència 
i pes en un sector masculinitzat i amb feri-
dora bretxa salarial, va pecar de molts dels 
defectes d’anteriors edicions, entre els quals 
destaca l’excessiva durada. La polèmica so-
bre la presentació i la conducció de la festa 

–per cert, dos homes en una nit feminista– 
hauria de fer reflexionar els organitzadors. 
Llevat de comptades excepcions, la gala sem-
pre va funcionar millor quan ningú n’inter-
rompia el normal desenvolupament d’en-
trega de premis.
 Els premis Goya han tornat a demostrar 
la sana diversitat del cinema espanyol. Entre 
les cinc aspirants al principal guardó de 
l’Acadèmia del Cine Espanyol es parlaven 
quatre idiomes: català, eusquera, anglès i 
castellà, encara que va ser la llengua basca la 

que va obtenir més ressonància. També 
aquesta pluralitat es va manifestar una ve-
gada en els gèneres, que van ser des d’un thri-
ller com Verónica fins a la història autobiogrà-
fica d’Estiu 1993, de Carla Simon (millor di-
rectora debutant), o a la ironia i la comèdia 
d’El autor. Aquesta varietat estilística és 
símptoma de bona salut dels nostres crea-
dors cinematogràfics que han tingut un es-
timable suport de la taquilla. Cosa que no és 
fàcil a causa de la competència ferotge que 
arriba des de Hollywood. 

E
ls ajuntaments de Bilbao i Terra-
sa han sigut els pioners a Espa-
nya a establir una normativa que 
permetrà als autobusos públics 
nocturns aturar-se fora dels llocs 

reglamentaris a instàncies de qualsevol de 
les dones que viatgin al vehicle. L’objectiu 
és reduir el risc que puguin ser víctimes 
d’agressions sexuals perquè les parades ho-
mologades es troben lluny de la seva viven-
da o estan situades en zones amb poca il-
luminació. La iniciativa, que té tradició en 
algunes ciutats europees, s’estendrà a les 
altres províncies basques, mentre que 
l’Ajuntament de Barcelona anuncia que la 
sotmetrà a estudi. Aquestes parades inter-
mèdies en els trajectes nocturns, els caps de 
setmana, també resultaran beneficioses 
per a un altre tipus d’usuaris amb mobilitat 
reduïda, encara que està pensada essencial-
ment amb una perspectiva de gènere. És ob-
vi que en cas que el pla s’estengui haurà 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

Autobusos contra el masclisme
d’estar ben regulat per evitar que l’autobús 
es converteixi en un taxi. Així mateix, 
aquests punts de parada a discreció no po-
dran estar instal·lats en llocs que no esti-
guin preparats per deixar el viatger i pu-
guin ocasionar més problemes, amb un 
augment d’accidents, que avantatges. A 
més a més, si aquestes parades no són regla-
mentàries les assegurances no cobririen els 
danys al passatger.
 No hi ha dubte que qualsevol mesura 
que intenti combatre els atacs masclistes 

ha de ser ben rebuda. Les dramàtiques xi-
fres d’assassinats de dones així ens ho exi-
geixen. Però l’ofensiva ha de ser global i des 
de diferents fronts, entre els quals és fona-
mental l’educatiu a més a més del policial i 
judicial. Perquè mesures benintenciona-
des, com aquesta de la situació de les para-
des del bus, no deixen de ser tiretes davant 
de la gran sagnia del masclisme assassí. No-
més quan una dona pugui anar sola de nit 
pel carrer sense risc de ser assaltada po-
drem presumir que vivim en una societat 
avançada. El desafiament ens interpel·la a 
tots i és per això molt decebedor que el Go-
vern hagi bloquejat els primers 200 mili-
ons destinats a estrenar el pacte d’Estat an-
timasclista escudant-se en el bloqueig dels 
Pressuspostos per les dificultats del PP de 
comptar amb el suport necessari. La lluita 
contra la barbàrie masclista és una priori-
tat que ha d’estar per damunt dels curtter-
ministes interessos partidistes.

Només quan les dones 
puguin anar de nit pel carrer 
sense riscos podrem presumir 
de societat avançada

Editorials

DILLUNS
6 5 DE FEBRER DEL 2018

Animus iocandi Ferreres

Tot i que finalment obtingui avui el 
pacte amb els socialdemòcrates de 
l’SPD i pugui formar govern, la di-
rigent alemanya surt molt desgas-
tada del procés de negociació a què 
la van obligar els resultats electo-
rals. El seu prestigi decau dins i fo-
ra del seu país. 3Pàg. 12

Angela
Merkel

Cancellera 
d’Alemanya

Noms propis

EEEE

Va frenar, quan dirigia la fiscalia i 
contra el criteri del fiscal d’urbanis-
me, una investigació oberta contra 
el diputat del PP al Parlament 
Xavier García Albiol per un suposat 
tracte de favor de l’Ajuntament de 
Badalona al club de bàsquet Joven-
tut. 3Pàg. 18

Anna
Magaldi

Exfiscal en cap 
de BarcelonaEEEE

El seu centre forma part d’un col-
lectiu de col·legis que volen acabar 
amb la dictadura de la pilota al pa-
ti escolar. Els monitors organitzen 
jocs amb la finalitat de fomentar la 
col·laboració i la convivència lluny 
de la pilota. 3Pàg. 24

Montse
Martí

Dir. de l’escola 
La Farigola del ClotEEEE

És un dels impulsors del futur Con-
sell Municipal del Poble Gitano de 
Badalona, que incorporarà la visió 
de la comunitat gitana en la gestió 
municipal. Lluitar contra l’absen-
tisme escolar serà una de les tas-
ques de l’organisme. 3Pàg. 31

Manuel
Cortés

Veí de Sant Roc

EEEE

Dijous que ve se sabran les xifres 
d’assistència, però la gran cita del 
gènere criminal ha aconseguit amb 
un ambiciós programa un dels seus 
objectius: atraure un públic no ne-
cessàriament circumscrit a la novel-
la negra. 3Pàg. 51

Carlos
Zanón

Comissari 
de BCNegraEEEE
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La visita d’Erdogan al papa Francesc

E
l papa Francesc no deixa escapar 
cap oportunitat per deixar clara 
la seva posició. Es va cobrar la 
gens diplomàtica plantada de gai-
rebé 20 minuts que li va fer el pre-

sident turc, Recep Tayyip Erdogan, en visita 
oficial al Vaticà regalant-li un medalló que 
representa un àngel de la pau estrangulant 
el dimoni de la guerra. La visita coincideix 
amb la intervenció directa de Turquia en la 
guerra de Síria, concretament contra les mi-
lícies kurdes. Les relacions entre el centre 

del catolicisme mundial i una Turquia en 
plena islamització política i social poden de-
finir-se com a discretes. L’última visita d’un 
president turc a la Santa Seu va tenir lloc el 
1959, quan encara no hi havia relacions bi-
laterals entre el Vaticà i Ankara. El clima del 
viatge que va fer Francesc a Turquia el 2014 
va ser escassament cordial. Durant una visi-
ta a Armènia el 2016, l’ús que el Pontífex va 
fer de la paraula genocidi, definició rebutja-
da per Turquia per definir les massacres que 
hi van tenir lloc el 1915 i 1916, va desfermar 

una onada de crítiques al Vaticà. Ara no obs-
tant, a Erdogan li convé millorar les relaci-
ons en un moment en què la porta d’Europa 
segueix tancant-se. La decisió del president 
Trump de traslladar l’ambaixada dels EUA 
de Tel Aviv a Jerusalem els ha acostat, ja que 
tots dos són contraris a aquest canvi. Aques-
ta qüestió va ser un dels punts clau de l’audi-
ència. No obstant, es va incloure en un con-
text sobre la pau i l’estabilitat a la regió mit-
jançant el diàleg, cosa que la intervenció 
militar de Turquia a Síria dificulta.

S’
han complert 100 dies des 
que va començar l’aplicació 
de l’article 155  de la Consti-
tució a Catalunya, i les can-
didatures independentistes 

que en campanya van fer bandera de la recu-
peració de les institucions encara no han 
aconseguit formar un Govern, que és la for-
ma més ràpida i directa d’arxivar la decisió 
presa per l’Executiu de Mariano Rajoy des-
prés de l’1-O i la declaració unilateral d’inde-
pendència. La figura de Carles Puigdemont, 
i la seva pretensió de ser president de la Ge-
neralitat des de Brussel·les, s’ha convertit en 
el nus gordià de les negociacions entre ERC, 
Junts per Catalunya i la CUP. Tenint en 
compte l’aritmètica parlamentària, només 
el bloc independentista pot governar, així 
que el seu desacord és el que permet que l’ar-
ticle 155 encara estigui en vigor. Aquest des-
acord és el que fa, en definitiva, que més 
d’un mes després de les eleccions Catalunya 
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Puigdemont i el pensament màgic
segueixi sense un govern efectiu, que pugui 
dedicar-se a reparar els danys causats per 
mesos d’aguda crisi política, institucional, 
social i econòmica. 
 Davant la postura d’ERC que no investirà 
l’expresident si això comporta «conseqüèn-
cies penals», la maquinària independentis-
ta s’ha posat en marxa per aconseguir una 
solució imaginativa, una faceta en què té 
una acreditada solvència. L’última idea és 
dividir la presidència en dos, entre Puigde-
mont a Brussel·les –elegit, se suposa que per 

aclamació, per una assemblea de càrrecs 
electes– i un president investit a Barcelona 
pel Parlament complint el marc legal. 
D’aquesta forma s’esquivarien les conse-
qüències penals per a la Mesa del Parlament 
i Puigdemont mantindria, a ulls dels seus, la 
presidència. No cal dir que una sortida 
d’aquesta mena potser beneficiaria Puigde-
mont, però presenta innombrables proble-
mes polítics i legals, des d’inseguretat jurí-
dica fins a qüestions elementals com que 
Catalunya no pot ser governada a distància. 
I més si, com indica l’últim gir de les negoci-
acions, Puigdemont aspira a ser un presi-
dent amb poder executiu amb totes les de la 
llei. El seu problema és, precisament, la llei, 
cosa que fa inviable qualsevol fórmula no 
simbòlica. I fins i tot el simbolisme és perni-
ciós, ja que prolonga la il·lusió que el seu ces-
sament a l’empara del 155 va ser il·legal i il-
legítim. Catalunya no sortirà d’aquest mal 
pas amb pensament màgic.

La divisió de la presidència 
en dos per satisfer 
l’expresident crea problemes 
polítics i legals

Editorials

DIMARTS
6 6 DE FEBRER DEL 2018

Animus iocandi Ferreres

Noms propis

L’escriptor gallec ha guanyat el pre-
mi Biblioteca Breve amb la novel·la 
Trilogía de la guerra. El mateix autor 
descriu l’obra com a calidoscòpica, 
un concepte innovador en la seva 
escriptura, sempre de marcat caràc-
ter experimental fruit de la seva for-
mació com a físic. 3Pàg. 50

Agustín
Fdez. Mallo 

Escriptor
 EEEE

El Govern ha presentat un pla per 
reduir un 10% el sucre, la sal i els 
greixos en 3.500 productes, com 
aperitius, brioixeria, cremes, gelats 
i plats preparats, amb l’objectiu de 
prevenir malalties cròniques i redu-
ir l’obesitat. 3Pàg. 28

Dolors
Montserrat

Ministra de 
SanitatEEEE

El responsable del consorci va co-
municar dijous la renúncia al càr-
rec per carta. Una auditoria muni-
cipal ha detectat desemborsaments 
sense autorització de l’exregidor i 
altres empleats a través d’una o més 
targetes de crèdit. 3Pàg. 30

Jordi William
Carnes

Director gral. de 
Turisme de BCNEEEE

La narradora, i col·laboradora d’EL 
PERIÓDICO, dona veu en el seu lli-
bre Mare de llet i mel a les dones que 
com la seva mare van formar part 
de la primera generació d’immi-
grants marroquins que van arribar 
a Catalunya fa 30 anys. 3Pàg. 49

Najat
El Hachmi

Escriptora
                   EEEE

Els que van ser màxims represen-
tants de l’auditori van ingressar, 
per ordre del jutge, a la presó de Bri-
ans 1 davant el risc de fuga pels seus 
recursos i altes penes. 3Pàg. 18

Fèlix Millet

Exresponsables del Palau de la MúsicaEEEE
Jordi Montull
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L’imprescindible pacte nacional sobre l’aigua

L
a tossuda realitat que Espanya pa-
teix de manera greu les conseqüèn-
cies del canvi climàtic en forma de 
sequera –el 2017 ha sigut l’any més 
sec des del 1965– obliga a prendre 

mesures per assegurar un repartiment equi-
tatiu entre l’Espanya humida i l’Espanya se-
ca, tant per a consum humà com per a ús 
agrícola i industrial. És elogiable en aquest 
sentit que tant el PP com el PSOE, els dos par-
tits d’àmbit estatal amb responsabilitat de 
govern a les autonomies, es mostrin dispo-

sats a acordar un pacte nacional sobre l’ai-
gua que s’intueix imprescindible.  Aquesta 
és, d’entrada, la principal diferència respec-
te de l’últim –i traumàtic– intent  de desen-
volupar una política global d’aigua: el Pla Hi-
drològic Nacional de José María Aznar que 
incloïa l’infaust transvasament de l’Ebre cap 
a la costa mediterrània. Aquella guerra de 
l’aigua es va nodrir tant de legítimes reivin-
dicacions mediambientals com de qüesti-
ons polítiques i identitàries. Sota un eix ter-
ritorial més que ideològic, Espanya es va di-

vidir entre els que consideraven l’aigua seva 
i els que la necessitaven per al consum i el 
desenvolupament econòmic.
 L’actual postura del PP i del PSOE permet 
concebre l’esperança que no es repetiran els 
errors del passat. L’esperit conciliador i dia-
logant de tots dos partits està en consonàn-
cia amb la gravetat del moment: les campa-
nes dels embassaments buits toquen amb 
urgència des de fa temps. L’aigua és una 
emergència nacional que s’ha de tractar sen-
se populisme ni demagògia.

A
mb el pas dels anys, el Port Olím-
pic i el seu entorn s’han anat de-
gradant de manera creixent. El 
que va ser una de les joies de la 
corona de la Barcelona olímpica 

i que va viure èpoques pròsperes quan es va 
posar de moda, ha anat degenerant en una 
zona en què desagradables episodis de tota 
índole han marcat la vida quotidiana del 
barri, en especial de nit. Fa un any i mig, ar-
ran d’unes imatges d’activitats sexuals ex-
plícites al mig del carrer, es va posar al da-
munt de la taula el deteriorament d’una si-
tuació que el president de l’associació de 
veïns de la Vila Olímpica va descriure com 
«un segrest». Segons les seves paraules, 
«quan generes un espai de conflicte, la gent 
deixa d’anar-hi; el Port està més d’esquena 
a la ciutat que mai». Conflictes que es resu-
meixen en baralles, botellons i turisme de 
borratxera, falta d’higiene, cotxes que es 
van precipitar al mar o, en el pitjor dels ca-

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

Reinventar el Port Olímpic
sos, assassinats com el d’un membre del 
clan dels Baltasares, a la sortida d’un local, 
fa dos anys.
 Llavors ja es discutia un nou pla d’usos 
del Port Olímpic, sota la responsabilitat del 
districte de Sant Martí, amb participació 
dels afectats i amb la vista posada al 2020, 
punt final a la concessió actual de la zona. 
Ara, l’Ajuntament de Barcelona, amb un 
pressupost de 39 milions d’euros, que s’au-
tofinançarà amb les comercialitzacions pre-
vistes, intervé definitivament en la qüestió, 

un cop la Generalitat va cedir les competèn-
cies de gestió. El pla municipal, que es pre-
veu que finalitzi l’any 2022, preveu una rees-
tructuració a fons, amb un reordenament 
general de l’espai públic amb l’objectiu de 
fer-lo més habitable per als veïns, la creació 
d’una gran zona de vianants, més connecti-
vitat entre la ciutat i el port, la reordenació 
de l’eix de Marina, l’ampliació del Centre de 
Vela, un nou centre municipal d’esports 
nàutics i un centre de divulgació i coneixe-
ment del mar, sense oblidar una oferta lúdi-
ca cívica i sostenible.
 Mentre les mesures es vagin implantant, 
l’ajuntament advoca per extremar els con-
trols i la vigilància, a través de precinta-
ments o de sancions per excessos horaris o 
d’aforament en diferents locals, amb la idea 
explícita, més enllà de la reinvenció de l’eix 
nàutic, de retornar com més aviat millor la 
tranquil·litat a l’entorn per al gaudi dels 
seus visitants.

Els veïns d’una zona tan 
degradada, més enllà del pla 
municipal, han de recuperar 
la tranquil·litat del seu entorn

Editorials

DIMECRES
6 7 DE FEBRER DEL 2018

Animus iocandi Ferreres

El Govern israelià projecta un nou 
mur al llarg de la frontera amb el 
Líban, les autoritats del qual ja 
l’han rebutjat i denuncien que es 
vol apropiar de jaciments de gas i 
petroli. Una decisió que amenaça 
l’estabilitat a la zona del Pròxim 
Orient. 3Pàg. 13

Benjamin
Netanyahu

Primer ministre 
d’Israel

Noms propis

EEEE

El veterà comediant ha anunciat 
una manifestació pro Tabàrnia a 
Barcelona el 25 de febrer. En un mo-
ment que requereix mesura, en una 
Catalunya sense govern ni presi-
dent investit, la convocatòria no 
sembla la més idònia per suavitzar 
la tensió. 3Pàg. 16

Albert
Boadella

Actor i director 
teatralEEEE

El vicepresident executiu d’Abertis 
va ser designat president executiu 
de Gas Natural, entitat en la qual el 
segon serà el president de la seva 
fundació després del seu mandat de 
conseller delegat. 3Pàg. 20

F. Reynés

Directius empresarialsEEEE
R. Villaseca

El director de les seccions professi-
onals del club blaugrana carrega en 
el seu deute amb el pèssim balanç 
del bàsquet els dos últims anys, en 
què no s’ha aconseguit dotar d’es-
tabilitat l’equip. 3Pàg. 42

Albert
Soler

Executiu del
FC BarcelonaEEEE

La jove de Pamplona va guanyar 
Operación Triunfo a l’enamorar el ju-
rat i el públic amb la seva veu, la 
força sobre l’escenari i una perso-
nalitat dolça i innocent. Amb un ta-
lent que és evident, se li augura una 
gran carrera musical. 3Pàg. 58

Amaia 

Romero
Cantant
   EEEE
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El desnonament d’un esclavista

E
l respecte per la seva memòria 
històrica marca també la quali-
tat democràtica d’una ciutat. Al-
guns dels que van protagonitzar 
el passat col·lectiu acostumen a 

ser recordats en el nomenclàtor del carrer 
o, en un nivell superior, amb escultures 
que recorden l’heroi per carrers i places. 
Passa, però, que en ocasions algunes 
d’aquestes evocacions més que enriquir la 
memòria de tots no fan res més que perju-
dicar-la. Era aquest el cas de l’estàtua que 

s’exhibia fins ahir a la cèntrica plaça barce-
lonina d’Antonio López, un «home de nego-
cis» del segle passat que, entre altres coses i 
no totes elles tan menyspreables, va fer for-
tuna al segle XVIII amb el tràfic esclavista a 
Cuba. Ahir, la retirada del monument que 
li rendia homenatge va suposar el final 
d’un llarg procés impulsat per nombroses 
entitats socials, culturals i veïnals que ho 
exigien des de fa temps. La vocació de capi-
tal oberta i solidària amb la immigració de 
Barcelona –tot i que ara frustrada política-

ment en el tema de l’asil als refugiats– casa-
va malament amb el record públic de qui va 
comerciar amb éssers humans. Ara el pla de 
memòria històrica haurà d’avançar amb la 
revisió de simbologies encara presents en 
l’entorn i que poden atemptar contra l’èti-
ca o els drets humans. Encara que el debat, 
com acostuma a succeir, està ple de mati-
sos: no podem oblidar que en algunes de-
mocràcies avançades certs monuments es 
respecten per mantenir viva la denúncia de 
l’horror. 

L
a CUP ha tornat a fer de CUP i, 
quan la majoria independentista 
al Parlament es donava per garan-
tida, la decisió del partit anticapi-
talista d’abstenir-se en una even-

tual investidura de Jordi Sànchez accentua 
el bloqueig perquè les dues grans formaci-
ons sobiranistes –Junts per Catalunya i 
ERC– no disposen dels vots suficients per 
elegir president. Sense els quatre vots de la 
CUP, JxCat i ERC sumen 64 diputats –amb 
dues absències– , per 65 de l’oposició. Da-
vant aquesta situació, només queden dues 
opcions: que Carles Puigdemont i Toni Co-
mín renunciïn als seus escons, cosa que ja 
han dit que no faran, o que votin des de 
Brussel·les desobeint el Tribunal Constitu-
cional i els lletrats del Parlament, cosa que 
no sembla viable.
 Davant la persistència del bloqueig, ad-
quireix més importància la proposta que el 
diputat d’ERC al Congrés Joan Tardà fa en 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

ERC busca una sortida al bloqueig
un article en aquest diari, en què proposa 
l’obertura d’ERC a l’esquerra no indepen-
dentista dels comuns i incloent-hi per pri-
mera vegada el PSC, al qual insta a decidir 
«si es planta o abona la involució dels drets 
i llibertats», que, segons ell, practica el Go-
vern de Mariano Rajoy, al qual acusa de tor-
nar a les posicions «involucionistes» de Fra-
ga davant la posició pactista de Suárez a la 
Transició. L’article, beneït per la direcció 
d’ERC, va més enllà perquè demana a l’in-
dependentisme «menys budell i més cer-

vell», i critica el reduccionisme dels que de-
fensen «com més presos millor» i animen 
un procés de «batasunització a Catalunya», 
alhora que desqualifica els dilemes com 
«Puigdemont o eleccions» que desprèn «la 
titànica victòria independentista del 21-D». 
Proposa establir un diàleg amb el Gabinet 
de Rajoy i advoca per un Consell Executiu 
de la Generalitat que governi per a tots els 
catalans.
 La iniciativa d’ERC serà segurament ben 
rebuda pels comuns, que ja han reiterat 
que no facilitaran la investidura de cap can-
didat de JxCat, però que estarien oberts a re-
colzar un president d’Esquerra. El proble-
ma segueix sent que ERC i JxCat tenen un 
pacte, com va recordar ahir la dirigent del 
PDECat Marta Pascal, i no s’entreveu cap 
ruptura d’aquest bloc. Però la proposta de 
Joan Tardà té el valor d’intentar trencar el 
bloqueig, rebutjant altres eleccions que la 
majoria no vol.

Joan Tardà proposa 
l’obertura d’Esquerra a un 
pacte amb els comuns i fins 
i tot amb el PSC d’Iceta

Editorials

DILLUNS
6 5 DE MARÇ DEL 2018

Hashtag Leonard Beard #Napoleó

Fent cas omís de les crides de tre-
va, el règim sirià va desplegar ahir 
una duríssima ofensiva militar a la 
regió de Ghouta en què van morir 
com a mínim set persones. Últim 
bastió rebel, aquesta zona suporta 
des de fa diversos anys el setge go-
vernamental. 3Pàg. 14

Baixar
Al-Assad

President 
de Síria

Noms propis

EEEE

És un dels tres socis que han creat 
una plataforma on line per perme-
tre a les petites i mitjanes empreses 
gestionar la relació amb els seus tre-
balladors amb l’eficiència d’una 
companyia multinacional gràcies 
a un software que ofereixen sense 
cap tipus de cost. 3Pàg. 24

Bernat
Farrero

Cofundador 
de FactorialEEEE

Un missatge al seu compte de Twit-
ter sobre «l’única ceba que fa plorar 
sense haver de tallar-la» ha donat 
peu a una campanya viral que de-
nuncia el malbaratament de plàs-
tic que es fa en els envasos de frui-
tes i verdures. 3Pàg. 26

Andreu
Escrivà

Ecologista

EEEE

Un sensacional llançament de falta 
del davanter argentí va donar la vic-
tòria a l’equip blaugrana contra 
l’Atlètic de Madrid, que es queda a 
vuit punts del líder. El seu magis-
tral gol pot significar el cop defini-
tiu a la Lliga. 3Pàg. 38

Lionel
Messi

Jugador del 
FCBarcelonaEEEE

Van conquistar la medalla de plata 
en la final de Madison, la prova 
americana per relleus, dins dels 
Mundials de ciclisme en pista cele-
brats a Holanda.  3Pàg. 48

Albert Torres

CiclistesEEEE
Sebastián Mora
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La batalla de Luther King no està guanyada

F
a 50 anys era assassinat Martin 
Luther King, l’home que va lluitar 
pel reconeixement de la igualtat 
davant la llei de tots els ciutadans, 
en particular els afroamericans 

que als EUA vivien discriminats per motius 
racials. Aquell moviment pels drets civils va 
tenir múltiples líders i defensors, però el 
predicador baptista, amb els seus extraordi-
naris dots per a l’oratòria i claredat d’idees, 
ha sigut el símbol més respectat d’aquell 
moviment que va començar a donar alguns 

fruits. Sota la presidència d’un altre home 
del sud, Lyndon B. Johnson (1963-1968), es 
va aprovar la llei de drets civils que declara-
va il·legal tota discriminació basada en la ra-
ça, el color, la religió, el sexe o la nacionali-
tat. El predicador d’Atlanta sabia que la llei 
per si mateixa no canvia l’actitud de les per-
sones, i més si han estat educades en la supe-
rioritat de la raça blanca. Per això no va defa-
llir mai en la seva campanya i també per ai-
xò va ser assassinat.
 Dècades després, amb l’arribada d’un 

afroamericà a la Casa Blanca semblava que 
els EUA havien girat full d’aquell capítol ig-
nominiós en una democràcia, però l’assetja-
ment a què va ser sotmès Barack Obama per 
sectors racistes i retrògrads de la societat 
nord-americana va demostrar que la batalla 
no estava guanyada. I avui, un dels personat-
ges que es va obstinar més a desprestigiar 
aquell president per qüestions de color, Do-
nald Trump, ocupa el seu lloc a la Casa Blan-
ca. La lluita de Luther King s’ha de continu-
ar guanyant dia a dia.

L
a inversió en infraestructures ha 
sigut tradicionalment un dels 
termòmetres més sensibles per 
valorar l’actuació de l’Estat a 
Catalu-nya. Des dels temps del 

primer catalanisme fins al debat de l’Esta-
tut del 2006, la despesa en carreteres, fer-
rocarrils, ports i aeroports ha sigut un in-
dicador acceptat per tothom. També 
aquests últims anys, els que han acabat de-
fensant la independència van llançar les 
seves primeres reivindicacions sobre el 
«dret a decidir» en infraestructures en el ja 
famós acte del IESE. I de l’administració de 
l’autonomia a través de l’article 155 de la 
Constitució, si s’ha fet visible en algun as-
pecte ha sigut en els reiterats anuncis i vi-
sites del ministre de Foment, Íñigo de la 
Serna.
 Aquest nou escenari en la inversió pú-
blica a Catalunya passarà la seva prova de 
foc aquest dimarts quan se’n pugui saber 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

Concretar en infraestructures
l’import total i el destí territorial de les in-
versions previstes als Pressupostos Gene-
rals de l’Estat del 2018. Serà el moment de 
comprovar si els anuncis dels últims me-
sos tenen trasllat als crèdits consignats i si 
les prioritats establertes coincideixen amb 
les dels diversos sectors econòmics i els 
ajuntaments. En aquesta situació excepci-
onal, ningú podrà al·legar –com s’ha fet 
tantes vegades– que el diferent signe polí-
tic de les administracions encalla la posa-
da en marxa de projectes o que la garrepe-

ria del nacionalisme català en el suport 
als governs d’Espanya dificulta una apos-
ta per un dels pols econòmics de l’Estat. El 
Ministeri de Foment ha tingut a la seva 
mà tots els ressorts necessaris per desblo-
quejar obres que ha considerat prioritàri-
es com els accessos al port i a l’aeroport de 
Barcelona o el soterrament de les vies de 
Rodalies en poblacions com l’Hospitalet o 
Montcada i Reixach. Sense caure en cap 
forma de populisme, perquè els projectes 
tècnics i les licitacions tenen els seus 
temps i les seves formes, caldrà analitzar 
minuciosament el projecte de Pressupos-
tos per veure si s’inclouen en aquests 
comptes del 2018 els crèdits necessaris 
per normalitzar la inversió de l’Estat a 
Catalunya sense exhibir cap mena de pri-
vilegis però reconeixent la seva aportació 
al creixement del conjunt d’Espanya. 
Aquest seria en tot cas un pas en la direc-
ció de calmar els ànims.

Els Pressupostos del 
2018 seran un termòmetre 
de la normalització de les 
inversions a Catalunya

Editorials

DIUMENGE
6 1 D’ABRIL DEL 2018

Hashtag Leonard Beard #conductor

La dona més buscada per les polici-
es d’Europa, condemnada per nar-
cotràfic i fugida de la justícia espa-
nyola des del 2013, va ser detingu-
da dilluns pels Mossos d’Esquadra 
a Sitges després d’un llarg periple. 
La seva detenció pot donar un cop 
significatiu al narcotràfic. 3Pàg. 2

Tania
Varela

Advocada
                 

Noms propis

EEEE

La jove activista pakistanesa, de 20 
anys, va tornar al seu poble per pri-
mera vegada des de l’any 2012, 
quan va rebre el tret d’un talibà al 
cap per defensar l’educació de les 
nenes. Va ser una breu visita en la 
qual va estar envoltada de fortes 
mesures de seguretat. 3Pàg. 15

Malala

Yousafzai
Premi Nobel
de la PauEEEE

Les 20.000 firmes entregades per 
#HabitemelSantPau per crear viven-
da pública a Barcelona no van pas-
sar la validació tècnica perquè, com 
va reconèixer un dels seus impul-
sors, es van oblidar de posar-hi l’obli-
gada firma del fedatari. 3Pàg. 32

Ernest
Morera

Activista 
ciutadàEEEE

L’esportista lleonesa, de 33 anys, va 
aconseguir a Bucarest el seu quart 
títol europeu d’halterofília al domi-
nar la categoria de menys de 75 qui-
lograms. Bronze als Jocs de Rio del 
2016, també és la vigent campiona 
mundial. 3Pàg. 45

Lydia
Valentín

Aixecadora
de pesosEEEE

Aquests dos germans malaguenys ex-
pliquen la història del seu canvi de 
sexe a Youtube per normalitzar el 
col·lectiu. Als tres anys, la Lucía i la 
Natalia ja se sentien nens. 3Pàg. 28

Mateo Ocón

Bessons transsexualsEEEE
Lucas Ocón
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Desapareguts fora de focus

L’
estadística policial indica que 
les desaparicions se solen resol-
dre en un curt període de temps 
després de produir-se. Acostu-
men a ser casos que s’escapen 

del focus mediàtic, res a veure amb aquelles 
històries criminals que atrapen l’opinió pú-
blica en una muntanya russa d’emocions 
fins que, en moltes ocasions, acaben de ma-
nera tràgica. I després hi ha aquell grup de 
desaparicions com el de la història de Caro-
line del Valle que explica avui EL PERIÓDI-

CO, que fa tres anys va desaparèixer sense 
deixar cap rastre en una discoteca de 
Sabadell. Tres anys d’absència, tres anys fora 
del focus mediàtic, tres anys en què una fa-
mília continua esperant respostes, tres anys 
en què resulta molt complicat per a parents 
i amics caminar per l’estreta via entre man-
tenir l’esperança i l’humà desig de posar fi a 
la història.
 Els successos sempre han generat un gran 
atractiu en l’opinió pública, probablement 
deu ser condició humana. Les desaparicions 

han protagonitzat fins i tot reality shows 
d’èxit a la televisió. Però les famílies els casos 
de les quals no s’han tancat solen denunciar 
l’oblit que pateixen, la sensació d’abando-
nament, l’escassa sensibilitat social (i de ve-
gades fins i tot policial) amb què es troben. 
No totes les famílies tenen diners per empa-
perar els carrers amb cartells, ni accés a la 
premsa, ni els seus missatges es convertei-
xen en virals a les xarxes socials. És tasca de 
tots no oblidar aquells a qui una desaparició 
els va canviar la vida.

M
algrat que la situació de la po-
lítica catalana continuï blo-
quejada, sense president de la 
Generalitat i sense Govern 
més de tres mesos després de 

les eleccions del 21-D, els partits ja comencen 
a pensar en la pròxima batalla, la de les  mu-
nicipals, que se celebraran juntament amb 
les europees el 26 de maig del 2019. Encara 
que a les eleccions locals el factor identitari 
pesarà menys, és previsible que la batalla que 
s’entaula ara en el si de l’independentisme 
per l’hegemonia es repeteixi a nivell munici-
pal, confrontació que es prolongarà també 
en les diferents concepcions de les aliances.
 Així, el PDECat i ERC es disputaran la vic-
tòria als municipis de Catalunya, ara majo-
ritàriament en mans dels postconvergents, 
que van obtenir 700.000 vots el 2015 i gover-
nen en més de 400 alcaldies. El PDECat pre-
fereix no reeditar en l’àmbit local la coalició 
de Junts per Catalunya (JxCat) que es va for-

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

A un any de les municipals
mar a última hora per al 21-D i que va servir 
per imposar-se a ERC. Valoren que el poder 
municipal pertany al partit i desestimen 
una coalició com JxCat, però això no signifi-
ca que en moltes localitats no hi hagi una 
llista puigdemontista. Si aquesta divisió es 
produeix, la beneficiada en serà Esquerra, 
que aspira a superar els seus 510.000 vots del 
2015 creixent sobretot a l’àrea metropolita-
na de Barcelona i ampliant les aliances més 
enllà de l’independentisme. La pugna entre 
partit amb alcaldies (ICV) i coalició es repe-

teix a Catalunya en Comú, per als quals les 
municipals són una autèntica prova després 
del revés del 21-D. I el repte se centra a 
Barcelona, on la reelecció d’Ada Colau corre 
un seriós perill per les seves dificultats per 
teixir i estabilitzar aliances (ruptura amb el 
PSC; enfrontament amb ERC, que la vol subs-
tituir) i per l’escassa visibilitat d’algunes de 
les seves polítiques emblemàtiques (viven-
da, sobretot). A més, les enquestes donen op-
cions a la capital catalana a un nou actor, 
Ciutadans, que confia a créixer també a 
l’àrea metropolitana a costa del PSC, com ja 
va passar el 21-D.
 La repetició o no de Colau serà una dada 
decisiva per avaluar l’èxit o el fracàs dels 
anomenats ajuntaments del canvi. Madrid, 
amb Manuela Carmena, o València, on go-
verna Compromís, són dos consistoris sim-
bòlics que el PP vol recuperar en unes elecci-
ons que es presentaran com unes primàries 
de les generals.

La reelecció de Colau perilla 
per les seves dificultats per teixir 
aliances i l’escassa visibilitat de 
polítiques com la de vivenda

Editorials
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Matèria obscura Juan Carlos Ortega

El Govern israelià s’ha negat a ac-
ceptar, al·legant que defensava la 
seva sobirania, una investigació in-
dependent reclamada per l’ONU i 
la UE sobre la mort com a mínim de 
16 manifestants palestins diven-
dres a la franja de Gaza a mans de 
soldats israelians. 3Pàg. 12

Benjamin
Netanyahu

Primer ministre
d’Israel          

Noms propis

EEEE

És el conseller delegat d’Eelp!, una 
empresa de poc més d’un any de vi-
da que gestiona per als seus usuaris 
tota mena de peticions: des de fer 
la bugada fins a fer passar la revisió 
del cotxe a la ITV. Sota la seva direc-
ció ha passat de 45 encàrrecs a 600 
mensuals. 3Pàg. 20

Álex
Díaz

Emprenedor
               EEEE

El científic de l’Institut Català d’In-
vestigació Química ha publicat a 
la revista Nature una revisió de 
l’aplicació de la llum en la fotoquí-
mica, que permet produir fàrmacs 
i altres substàncies amb menys 
energia. 3Pàg. 24

Paolo
Melchiorre

Investigador
               EEEE

L’ajuntament ha cedit la vella coo-
perativa la Model del Segle XX al ca-
sal de joves de Sants després d’una 
llarga reivindicació. El consistori 
ha invertit 50.000 euros a condici-
onar un local destinat a joves d’en-
tre 14 i 29 anys. 3Pàg. 26

Laura
Pérez

Regidora de 
Sants-MontjuïcEEEE

El veterà davanter suec va tenir un 
debut a la Lliga dels EUA a l’altura 
de la seva condició d’estrella. En el 
seu primer partit amb Los Angeles 
Galaxy va marcar dos gols a penes 
en 20 minuts, un dels quals des de 
35 metres de distància. 3Pàg. 37

Zlatan
Ibrahimovic

Futbolista
                   EEEE
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La lliga de les grans ciutats culturals

E
l nou comissionat de Cultura de 
Barcelona, Joan Subirats, va asse-
nyalar recentment les dificultats 
de la capital catalana per mante-
nir una posició destacada en la 

classificació de les grans capitals culturals 
del món. Les importants inversions en els 
seus ja per si mateixos rics patrimonis 
d’urbs com París o Berlín els atorga molt 
avantatge sobre la resta. No obstant, un ín-
dex de la Comissió Europea per avaluar el 
grau d’activitat cultural i creativa de les ciu-

tats europees de més d’un milió d’habitants 
situa Barcelona en una més que meritòria 
novena posició. El rànquing ha sigut elabo-
rat a partir de 29 indicadors  que inclouen 
des del nombre de museus o concerts pro-
gramats al de població ocupada en noves 
tecnologies o el nombre de llicenciats en 
humanitats. 
 Els mèrits de «la capital de la cultura cata-
lana» no són pocs, segons assenyala l’estudi 
europeu: l’única ciutat del món amb nou 
monuments patrimoni de la humanitat se-

gons la Unesco, «una ciutat plural i oberta 
amb dues llengües oficials», «reconeguda 
per dissenyar estratègies i mesures conce-
budes per recolzar un model de ciutat crea-
tiva» i per «fomentar l’ús de l’espai públic 
com a espai cultural». 
 Ara el repte serà mantenir aquesta privi-
legiada posició en aquesta lliga cultural de les 
estrelles. Per a això caldrà saber jugar en ter-
renys concrets on millor es mouen els mo-
tors actius de la ciutat: formació, creativi-
tat, investigació i coneixement.

L
a commoció per la detenció de 
Carles Puigdemont i el desconcert 
en l’independentisme després de 
l’ordre de processament del jutge 
Pablo Llarena ha donat un nou 

protagonisme als autodenominats Comi-
tès de Defensa de la República (CDR). Es 
tracta d’una facció del moviment indepen-
dentista inspirada en el model castrista i 
que s’ha dedicat en l’última setmana a pro-
tagonitzar diversos talls de carretera i sa-
botatges als peatges per demanar la lliber-
tat dels que anomenen «presos polítics». 
Estem davant una forma de protesta que 
viola la legalitat democràtica perquè no 
s’empara en el dret de manifestació i que 
voreja la insurrecció amb la qual una part 
del moviment independentista coqueteja 
des del referèndum il·legal de l’1-O. Davant 
aquesta actuació, que no té cap mena de le-
gitimitat, els cossos policials i la justícia 
han d’actuar amb una dosi a parts iguals 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

L’escalada dels CDR
de contundència i proporcionalitat per as-
senyalar un nou camí intransitable per als 
que emparats darrere la paraula democrà-
cia no volen una altra cosa que la imposi-
ció de les seves idees i dels seus mètodes.
 Però el fenomen exigeix també una res-
posta contundent per part de la classe po-
lítica i de les entitats que han protagonit-
zat la majoria de les mobilitzacions a fa-
vor de la independència, Òmnium i 
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). Da-
vant dels que fa anys que esperen que 

aquest moviment derivi en una expressió 
violenta és necessari que se sentin més 
veus, més clares i més altes contra l’escala-
da dels CDR els últims dies. La indignació 
pels empresonaments no pot en cap cas 
emmascarar qualsevol ombra de dubte. Si 
aquesta reacció no es produeix, serà el 
conjunt del moviment el que quedi tacat 
per aquests actes i això no farà altra cosa 
que empitjorar la situació dels encausats 
i dels presos, especialment a ulls de la jus-
tícia alemanya.
 També els que s’oposen a la indepen-
dència, i que han sigut en alguns casos víc-
times directes de l’acció dels CDR, han de 
vèncer la temptació d’intentar apagar l’in-
cendi amb gasolina. L’opinió pública espa-
nyola, inclosa la catalana, és prou madura 
per entendre el que està passant sense ne-
cessitat de recórrer a analogies amb altres 
situacions. Aquesta és una carrera en la 
qual tampoc s’hauria d’entrar. 

Policia i jutges han 
d’actuar amb contundència 
i proporcionalitat contra 
els altercats al carrer

Editorials

DIMARTS
8 3 D’ABRIL DEL 2018

Matèria obscura Juan Carlos Ortega

El candidat oficialista del Partit Ac-
ció Ciutadana (centreesquerra) va 
guanyar amb claredat les eleccions 
presidencials de Costa Rica amb el 
60,74% de vots. El conservador i pas-
tor evangèlic Fabricio Alvarado, que 
havia vençut en la primera volta, en 
va obtenir el 39,3%. 3Pàg. 14

Carlos
Alvarado

Polític costa-
riqueny

Noms propis

EEEE

El científic de l’Institut Astrofísic 
de les Canàries ha participat, com 
a integrant d’un equip internacio-
nal, en el descobriment de l’estre-
lla més llunyana mai observada 
fins ara, batejada com a Ícar, gràci-
es a observacions amb el telescopi 
espacial Hubble. 3Pàg. 26

Ismael
P. Fournon

Astrònom
                  EEEE

Un manual, de l’editorial catòlica 
Casals, recomana l’«abstinència» i 
la «fidelitat» per prevenir malalties 
de transmissió sexual. Segons la 
SER, l’utilitzen centres públics i 
concertats d’ESO d’almenys sis co-
munitats. 3Pàg. 26

Ramón
Casals

Director general 
de l’Ed. CasalsEEEE

L’ATP va fer oficial el que ja era co-
negut des de la derrota de Roger Fe-
derer a Miami. El jugador balear re-
cupera el número u en la que és la 
seva cinquena era al cim del tennis. 
Té davant seu una dura temporada 
en terra. 3Pàg. 41

Rafael
Nadal

Tennista
                     EEEE

És el responsable de la direcció d’El 
despertar de la primavera, un aclamat 
musical en clau de pop-rock que va 
triomfar al Gaudí i que ara fa un 
merescut salt a un teatre de més 
aforament, el Victòria, on serà del 
5 al 29 d’abril. 3Pàg. 46

Marc
Vilavella

Director teatral
                               EEEE
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tes electorals elaborades des de Wa-
terloo opten ja, sense contemplar una 
altra alternativa, per un Junts per Ca-
talunya que mantingui fermes l’op-
ció de la independència de forma uni-
lateral i la confrontació sostinguda 
amb l’Estat sota el comandament di-
recte de l’expresident. Amb el PDECat 
dissolt al seu interior, o sense. No han 
fet el pas de forçar una consulta, tot i 
que encara quedi pendent un últim 

embat en un Consell Nacional, da-
vant la majoria de la direcció del par-
tit que continua defensant l’estratè-
gia de mantenir el PDECat com un 
component de la coalició puigdemon-
tista, amb la carta dels drets electo-
rals i la propietat de la marca per con-
servar-ne la influència. 

Difícilment, com es desprèn de 
l’entrevista amb el conseller Damià 
Calvet que publica avui aquest diari, 
les dues posicions poden arribar a un 
punt de trobada. Si les tesis de Puigde-

mont no s’imposen finalment, els 
seus seguidors semblen disposats a 
crear un nou ens més que deixi enre-
re el que encara és el seu partit. Si en 
canvi la cúpula del PDECat perd el 
pols, les veus que encara hi estan re-
presentades quedarien sense cap re-
presentació ni capacitat d’influència 
en el nou artefacte de l’independen-
tisme més maximalista. 

El votant que sense deixar de ser so-
biranista veu amb incomo-
ditat com l’objectiu de la 
independència els alinea 
en un incòmode front amb 
la CUP, que no vol sacrificar 
a la gesticulació l’eficàcia 
de les administracions pú-
bliques en un context du-
ríssim, que no vol repetir 

els errors del 2017, ha de tenir una op-
ció que el representi. Tant el PNC, com 
Units, amb l’exsocialista Albert Batlle 
oferint-se a alliberar la confluència, 
com el sector que, perdent o guanyant 
el pols amb Puigdemont, no accepti la 
seva dissolució dins JxCat, tenen possi-
bilitats de fer que aquest espai polític 
pugui expressar quin és el seu pes real 
a les urnes, i, sempre que sàpiguen 
confluir i oferir una alternativa clara, 
influir en la recerca d’una solució a 
l’empat infinit del procés.

L
a tortuosa recomposició de 
l’espai postconvergent s’ac-
celera al mateix ritme a què 
s’acosta l’horitzó, indefinit 
però inevitable, de les pròxi-

mes eleccions al Parlament. S’hi diri-
mirà el lideratge al si de l’espai inde-
pendentista amb ERC, el balanç de for-
ces entre aquest i les forces no sobira-
nistes i la possibilitat que sorgeixin 
terceres vies que acostin posicions fins 
ara irreconciliables i possi-
bilitin majories menys po-
laritzades. I gran part d’ai-
xò depèn de com es consu-
mi la desconstrucció de la 
força hereva de CDC i la re-
construcció de noves opci-
ons polítiques.  

Consumada la constitu-
ció d’un nou partit, el PNC, sobiranis-
ta, no unilateralista i de centre, per 
part dels moderats expulsats del PDE-
Cat per Puigdemont, el següent pas 
en aquest procés és l’enfrontament, 
cada vegada més destemperat, al si de 
la formació hereva de Convergència. 
L’ambigüitat dels qui es van mante-
nir dins del partit després de les seves 
diverses metamorfosis i les purgues 
dictades per Puigdemont ja és insoste-
nible. Els càrrecs institucionals que 
formen part del Govern Torra i les llis-

E
l semestre de presidència 
d’Alemanya a la Unió Euro-
pea ha de servir, com a mí-
nim, per desembussar as-
sumptes clau en l’esdevenir 

immediat dels Vint-i-set, singular-
ment el programa de reconstrucció 
dissenyat per la Comissió, que té el su-
port de la cancellera Ange-
la Merkel i del president de 
França, Emmanuel Ma-
cron, tal com ahir va que-
dar de manifest. Perquè 
sense aquesta complicitat 
és bastant difícil que el 
front frugal abandoni els 
seus recels crònics i sense el 
suport alemany seria poc menys que 
una quimera esperar que la proposta 
de la Comissió tirés endavant. 

L’eix franco-alemany continua 
sent la referència fonamental de les 
polítiques europees, però cada vega-
da pesa més ingredient alemany, so-
bretot en situacions com la present, 

Editorials

Camins separats en el PDECat

Alemanya agafa el comandament

Els seguidors de Puigdemont  
ja només contemplen liquidar  

el partit hereu de Convergència,  

des de dins o des de fora

Felip I

Rei 
dels belgues

Només les mobilitzacions de les últi-
mes setmanes han aconseguit que la 
casa reial belga hagi expressat el seu 
dolor, sense arribar a demanar perdó i 
amb un segle de retard, per l’explota-
ció colonial del Congo, especialment 
brutal en mans de Leopold II.   Pàg. 14

Jaume 
Collboni

Primer tinent d’alcal-
de de Barcelona

La recuperació del turisme a Barcelo-
na dependrà no només de l’evolució 
de la pandèmia, sinó de si la ciutat 
aconsegueix consolidar el segell de 
destinació segura, un dels objectius 
que es proposa el nou pla de promo-
ció de Turisme de Barcelona.   Pàg. 32

Aurora 
Catà

Candidata a presidir 
Barcelona Global

El Consell Superior de Barcelona Glo-
bal, entitat que promou el posiciona-
ment i l’obertura internacional de la 
ciutat, ha ratificat la candidatura 
d’Aurora Catà per rellevar durant els 
dos anys vinents l’actual president, 
Pau Guardans.   Pàg. 34

Andrew 
Patterson

Director 
de cine

Andrew Patterson, un realitzador de 
publicitat d’Oklahoma, ha aconseguit 
convertir en un fenomen la seva pri-
mera pel·lícula, The vast of night, una mo-
desta cinta de ciència-ficció que ha tri-
omfat en ple confinament fins a ser ad-
quirida per Amazon Prime.   Pàg. 46

Eloi 
Collell

Presentador de ‘Per 
què volen els avions?’

Eloi Collell presenta un programa 
d’entrevistes informals a TV-3 que 
s’estrena aquesta nit, fent de la seva 
participació com a entrevistador 
un gest de reivindicació de la inclu-
sió de les persones amb diferents 
capacitats. Pàg. 52

que ha deixat en evidència les debili-
tats i limitacions de l’economia fran-
cesa per sobreviure sense respiració 
assistida als danys causats per la con-
gelació de l’activitat durant la pandè-
mia. Res està garantit del tot en una 
discussió que, com ha declarat a 
aquest diari David Gardner, compor-

ta un «canvi teològic» en la cultura 
econòmica de la Unió: l’emissió de 
deute públic per la Comissió per fi-
nançar el fons de reconstrucció, que 
inclou un programa d’ajudes no re-
emborsables de 500.000 milions d’eu-
ros. Amb Merkel, assistida per Ma-
cron, és més factible que la nau arribi 

a port sense patir danys irreparables. 
És clar que aquest no serà l’únic as-

sumpte difícil en els pròxims sis me-
sos, però sí que és el que més urgeix 
concretar per rescatar l’economia eu-
ropea de les incerteses que la tenallen. 
Per a França, Itàlia i Espanya és fona-
mental aclarir aquesta incògnita; per 

a molts altres països, l’acti-
vació de la segona, tercera i 
quarta economies de la UE 
és essencial perquè s’encen-
gui un llum al final del tú-
nel i se suavitzin els pitjors 
presagis de la crisi social en 
potència. Alemanya ni pot 
ni ha de ser la solució per-

manent als mals europeus, però en 
aquest episodi de crisi global és l’únic 
soci de la UE que pot apaivagar els més 
reticents, matisar les exigències del 
PPE i convèncer els partidaris de l’aus-
teritat que aquesta via ja va fracassar 
una vegada amb conseqüències que 
encara s’arrosseguen. 

Amb Merkel, assistida   per 

Macron, és més factible que la nau 

arribi a port sense patir en aquesta 

crisi danys irreparables
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lloguer dotat amb 2.000 milions d’eu-
ros, que hauran de provenir del fons 
europeu de recuperació de 750.000 
milions, dels quals 140.000 haurien 
de correspondre a Espanya. Aquest 
pla es defineix a partir del sistema de 
col·laboració publicoprivada. És ne-
cessari i urgent, després d’anys de pu-
jada constant dels lloguers i la cons-
tatació que ni en moments de crisi 
com el que ara iniciem el mercat es 

reajusta espontàniament a la renda 
disponible de les famílies, i encara 
menys és capaç d’oferir alternatives a 
qui veu com la seva economia entra 
en una situació d’enorme fragilitat. 
No és més petita la importància que 
tindria la posada en marxa d’aquest 
pla en la reactivació de l’activitat del 
sector de la construcció. 

Mentrestant, en un Congrés amb 
un recuperat ambient de cooperació, 
lluny de la crispació de les sessions de 
control al Govern, la comissió sobre 

la reconstrucció acaba aquest diven-
dres els seus treballs amb amplis 
acords probables en dos dels quatre 
grups de treball: sanitat i Unió Euro-
pea. En sanitat, els partits del Govern 
han acceptat moltes de les peticions 
del PP i de Cs, mentre que en el grup 
dedicat a la UE hi ha ja un principi 
d’acord perquè el PSOE i UP s’han 
compromès amb el Pacte d’Estabili-
tat, ara suspès per la pandèmia, per 

quan torni a estar en vi-
gor, i el PP ha renunciat a 
imposar condicions sobre 
les ajudes europees. Més 
difícil està el pacte en polí-
tiques socials –en educa-
ció, per exemple, el PP i Cs 
rebutgen que les ajudes es 
destinin només a l’escola 

pública excloent la concertada– i en 
política econòmica, on el PP rebutja 
la derogació de la reforma laboral i la 
filosofia econòmica de Podem. 

Aquest clima és positiu, però ha ti-
rat endavant sobretot perquè les con-
clusions recullen línies generals, sen-
se baixar als detalls. Molt més compli-
cat serà quan es plantegin pactes so-
bre els Pressupostos de l’Estat, mal-
grat que Pedro Sánchez ha tornat a 
dir que la seva voluntat és negociar-
los amb totes les forces polítiques.

E
l Govern i els partits s’en-
fronten a la necessitat inelu-
dible de prendre mesures o 
de posar-se d’acord en ini-
ciatives per pal·liar la crisi 

econòmica i social desencadenada 
per la pandèmia. Mentre al Congrés 
s’ultimen les conclusions de la co-
missió sobre la reconstrucció, el Mi-
nisteri de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana prepara un decret 
amb una àmplia bateria 
de mesures en les àrees de 
la seva competència, des 
de la vivenda fins a la segu-
retat sanitària lligada al 
transport aeri. Respecte a 
la vivenda, es proposa faci-
litar els lloguers assequi-
bles no mitjançant el re-
curs de regular els preus, sinó facili-
tant que s’ampliï l’oferta en el mer-
cat si és en condicions que permetin 
«respondre a la necessitat d’amplis 
grups de població que es troben en si-
tuació de vulnerabilitat».  

L’esborrany del decret apunta com 
a instrument principal la regulació 
de drets de superfície per alliberar sòl 
destinat a vivendes socials de lloguer 
assequible. El decret serà el suport le-
gal per a un pla de desenvolupament 
i rehabilitació de vivenda social de 

L’
ajornament durant uns 
dies de l’annexió per Isra-
el del 30% del territori de 
Cisjordània, pendent que 
els Estats Units l’autorit-

zin, segueix el guió imposat per la 
Casa Blanca per treure partit de 
l’operació. Les presses del primer mi-
nistre Benjamin Netanya-
hu per consumar-la xo-
quen amb les prioritats 
del seu soci de Govern, 
Benny Gantz, que entén 
més urgent rescatar Israel 
de la crisi desencadenada 
per la pandèmia. També 
amb l’oposició àrab, la 
d’Europa i, en general, la comunitat 
internacional. I, sobretot, requereix 
el vistiplau de Donald Trump. L’en-
torn del president ha arribat a la con-
clusió que l’«acord històric», que és 
tal, comporta no pocs riscos i exigeix 
prudència per evitar que incendiï la 
zona i posi en un compromís alguns 

Editorials

La vivenda, un altre paraigua anticrisi

Els palestins, a mercè de Trump

La posada en marxa  d’un pla 

ambiciós ha d’oferir solucions  

per a una necessitat urgent  

i també revitalitzar un sector clau

Xi 
Jinping

President  
de la Xina

Centenars de persones van ser detin-
gudes en les protestes contra la llei de 
seguretat xinesa acabada d’aprovar, 
que prohibeix la dissidència. La polè-
mica nova norma és un pas més en la 
repressió de les llibertats a l’antiga co-
lònia britànica. Pàg. 15

Manel 
Barceló

Actor i activista 
veïnal

És un dels quatre representants –amb 
Roser Cami, César Algora i Marcos 
García– de la plataforma d’entitats 
#EmergenciaaCiutatVella, que ahir 
van presentar un manifest que alerta 
del risc del col·lapse social al districte 
per la pandèmia. Pàg. 33

Antoine 
Griezmann

Jugador  
del Barça

L’entrada del davanter francès al ter-
reny de joc en el minut 90 contra 
l’Atlètic va evidenciar la falta d’en-
caix del futbolista a l’equip blaugra-
na. Quique Setién l’ha deixat a la 
banqueta en tres dels quatre últims 
partits.   Pàg. 38

Svetislav 
Pesic

Entrenador  
de bàsquet

El Barça ha prescindit del tècnic ser-
bi després de la vergonyosa derrota a 
la final de la Lliga contra el Kirolbet 
Baskonia (67-69) i tancarà, sense tí-
tols, la temporada en què l’equip ca-
talà havia fet la inversió més gran de 
la seva història. Pàg. 42

Albert 
Forns

Periodista  
i escriptor

Ha sigut guardonat amb el premi 
BBVA Sant Joan, un dels més ben do-
tats de les lletres catalanes, amb Abans 
de les cinc som a casa, una novel·la a par-
tir del diari d’un comptable de les 
Corts que l’escriptor va adquirir al 
mercat de Sant Antoni. Pàg. 47

aliats: Egipte, Jordània, l’Aràbia Sau-
dita i els Emirats Àrabs. 

A dir veritat, des de l’acord d’Oslo 
(1993) s’han multiplicat els motius 
per donar la raó als que en aquell 
moment van entendre que la causa 
palestina quedava a mercè de l’estra-
tègia israeliana. Les petites concessi-

ons fetes per successius governs no 
han sigut un obstacle per a una mul-
tiplicació permanent dels assenta-
ments, fins a sumar 450.000 colons, 
una vulneració flagrant del dret in-
ternacional i de les resolucions espe-
cífiques del Consell de Seguretat de 
les Nacions Unides, que obliguen Is-

rael a retirar-se dels territoris ocu-
pats. Ni tan sols la fórmula de pau 
per territoris, consagrada en dife-
rents declaracions, ha sigut útil per 
evitar el doble atropellament de les 
annexions de Jerusalem Oriental i 
dels alts del Golan. 

Dir que la idea dels dos estats ago-
nitza sense remei s’até a la 
realitat sobre el terreny. 
La fundació d’un Estat pa-
lestí a Gaza i Cisjordània 
és sens dubte inviable 
mentre tot el procés es po-
si al servei dels designis 
d’Israel i sigui una entelè-
quia garantir els atributs 

de sobirania. En canvi, mentre Israel 
pugui actuar amb total impunitat 
sense cap cost i l’Autoritat Palestina 
s’esllangueixi, víctima de la seva de-
bilitat estructural, l’ombra d’un 
apartheid adaptat a les circumstàn-
cies de la regió planarà cada vegada 
més sobre la societat palestina.

Si es consuma l’annexió il·legal 
 del 30% del territori de Cisjordània, 

la viabilitat d’un Estat palestí passa  

a ser merament il·lusòria
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iniciatives com aquesta siguin assu-
mides més fàcilment per la ciutada-
nia. Però no hem d’oblidar que hi ha 
altres raons de pes, sobretot l’emer-
gència climàtica. 

La necessitat de reduir les emissions 
causants de l’efecte d’hivernacle (res-
tringint la mobilitat contaminant i 
substituint-la per noves tecnologies de 
transport) i de netejar l’atmosfera ur-
bana, ara oblidada, en algun moment 

haurà de tornar a ocupar un lloc cen-
tral en les prioritats. 

La redistribució dels espais públics 
s’ha dut a terme mitjançant el que 
s’ha denominat urbanisme tàctic. Senya-
litzacions provisionals, objectes que 
actuen com a límits, pintura en l’as-
falt. L’experiència ha rebut crítiques 
purament estètiques, o aquelles reti-
cències que apareixen sistemàtica-
ment davant de qualsevol canvi al pai-
satge urbà, però també hi ha objecci-
ons per revisar. La senyalització en al-

guns casos podria ser més clara. I tot i 
que la rapidesa amb què s’havien de 
prendre mesures no aconsellava espe-
rar a emprendre obres dures, amb el 
cost i la dilació en el temps que reque-
reixen, l’opinió tècnica s’hauria de te-
nir en compte a l’hora de decidir quins 
nous espais necessitarien intervenci-
ons més contundents per garantir la 
seguretat de tothom. 

Resultarà més fàcil, ara, impulsar 
polítiques de restricció del 
trànsit contaminant i pren-
dre mesures per ampliar 
l’espai disponible per a via-
nants i ciclistes. I molt pro-
bablement es consolidaran 
formes de mobilitat soste-
nible i segura que han ex-
perimentat una eclosió, 

com la bicicleta. Però és inevitable, i 
necessari, que a mesura que es vagi re-
activant l’activitat econòmica, el re-
partiment de mercaderies, els despla-
çaments al lloc de treball i per oci, l’es-
pai públic deixi de ser aquest recés de 
pau. Cosa que no significa que no s’ha-
gi de pacificar. Serà necessari un nou 
pacte, una nova regulació, una nova 
distribució de l’espai públic i l’establi-
ment de nous hàbits. Moltes ciutats, 
amb exemples com el de París, ja estan 
recorrent aquest camí.

E
ls carrers de les grans ciutats 
del món han viscut durant el 
més dur del confinament 
una transformació per causa 
major, forçada, amb efectes 

que, tot i que hagin sigut benvinguts, 
són provisionals. La constatació de què 
passa en una ciutat quan s’hi redueix el 
soroll, els nivells de contaminació bai-
xen i el cotxe deixa de ser el rei dels car-
rers, ha obert els ulls a molts. En el cas 
de Barcelona, l’ajuntament 
va impulsar una bateria de 
mesures, Obrim carrers, que va 
sincronitzar el desconfina-
ment amb l’ànsia dels ciuta-
dans per tornar a trepitjar 
els carrers. S’han ampliat 
els espais destinats als via-
nants, els ciclistes i els usua-
ris de patins, i es van prendre decisions 
de pes: eixamplar voreres, nous carrils 
bici, talls de trànsit en dies festius... 
Una experiència, més intensa com a 
instrument de conscienciació que tots 
els dies sense cotxes celebrats fins ara, 
que l’ajuntament es proposa ampliar, 
amb l’establiment de nous carrils bici 
en vies tan quilomètriques i saturades 
de trànsit com el carrer d’Aragó i el pas-
seig de la Zona Franca. 

L’experiència d’haver conegut uns 
carrers pacificats potser facilitarà que 

L
a gran coalició conservadora 
acordada a la República d’Ir-
landa pel Fianna Fáil i el Fi-
ne Gael, més l’afegit del Par-
tit Verd que ha substituït els 

laboristes com a frontissa, ha tancat 
el camí a la possible arribada al pont 
de comandament del Sinn Féin, gua-
nyador de les eleccions del 
febrer, però amb un nom-
bre insuficient d’escons 
per enformar una coalició 
de Govern estable. La de-
terminació demostrada 
per Mary Lu McDonald, lí-
der del Sinn Féin, el partit 
de referència de la comu-
nitat catòlica a Irlanda del Nord però 
que fins ara mai s’havia convertit en 
el més votat en la República d’Irlan-
da, va preocupar l’establishment als dos 
costats de la frontera entre les dues Ir-
landes, a Londres i a Brussel·les, per 
raons no intercanviables, però relaci-
onades totes amb la possibilitat 

Editorials

El carrer no tornarà a ser igual

Una coalició inèdita a Irlanda

Vianants i ciclistes  hauran de 

guanyar espai, però també s’haurà 

de fixar com conviurà amb ells  

el trànsit que tornarà a les ciutats

Vladímir 
Putin

President  
de Rússia

El resultat, més que previsible, de la 
consulta sobre la reforma electoral 
permetrà que el líder rus continuï en 
el poder fins al 2036. El Kremlin va 
presentar com un triomf el que en re-
alitat va ser una votació tenyida d’ir-
regularitats i manipulació.   Pàg. 15

Magda 
Campins

Hospital de la 
Vall d’Hebron

Un estudi del departament de Medici-
na Preventiva de la Vall d’Hebron, que 
dirigeix Magda Campins, amb la doc-
tora Blanca Borràs com a autora prin-
cipal, demostra la necessitat de fer 
anàlisis exhaustives a tots els interns 
en residències.   Pàg. 28

Sarunas 
Jasikevicius

Entrenador  
de bàsquet

El tècnic del Zalgiris i exjugador del 
Barcelona torna al seu antic equip, 
ara com a entrenador, un retorn que 
sembla un rescat. L’ídol del Palau su-
plirà Pesic durant tres temporades, 
amb la missió de tornar la il·lusió al 
conjunt blaugrana.   Pàg. 38

Lin-Manuel 
Miranda

Compositor  
i actor

Hamilton, el guardonat musical so-
bre els pares fundadors dels EUA a 
ritme de hip-hop, s’estrena avui en 
versió filmada a la plataforma Dis-
ney+, amb gairebé tot el reparti-
ment original, un dels encerts més 
grans de l’obra.   Pàg. 45

Justin 
Kurzel

 
Cineasta

El director aporta a La verdadera histo-
ria de la banda de Kelly la seva particular 
visió sobre el bandit australià Ned Ke-
lly, un nou enfocament sobre un per-
sonatge àmpliament abordat en el ci-
ne. La pel·lícula és una de les estrenes 
destacades de la setmana.   Pàg. 46

d’aconseguir un brexit acordat. En 
aquestes inquietuds va pesar tant la 
història del Sinn Féin, defensor per-
manent de la unificació d’Irlanda, 
com les incògnites que pot plantejar 
una eventual sortida per força del 
Regne Unit de la UE. 

Abans que es declarés la pandèmia, 

aquesta hauria sigut l’única raó resse-
nyable per a una innovació tan im-
portant en la cultura política del país 
com donar llum a una gran coalició 
entre els dos partits hereus dels bàn-
dols que es van enfrontar durant la 
guerra civil després del final del man-
dat britànic. Però la necessitat de dis-

posar d’una majoria sòlida i estable 
per afrontar els grans reptes plante-
jats per la crisi del coronavirus ha ac-
tivat els ressorts del pacte entre aques-
tes dues grans formacions.  

Segurament amb aquesta coalició 
de govern a Dublín és possible algun 
tipus de transacció amb el Regne 

Unit que inclogui retocs 
acceptables sobre el rè-
gim de moviments de per-
sones i mercaderies a tra-
vés de la frontera de les 
dues Irlandes, mentre que 
un Executiu liderat pel 
Sinn Féin difícilment hau-
ria acceptat cap solució 

que no fos el manteniment de l’actu-
al statu quo. No obstant, la prova de 
foc arribarà quan els dos socis prin-
cipals hagin d’executar el canvi de 
torn en el càrrec de primer ministre, 
quan presumiblement encara si-
guin vives les tensions socials que se-
guiran l’actual pandèmia.

L’acord històric  entre els dos 

grans partits rivals farà més fàcil  

un acord amb el Regne Unit  

que un Executiu del Sinn Féin
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Els Estats Units estan pagant una 
tràgica factura en la pandèmia per 
raons estructurals (el seu sistema de 
salut) i per la pèssima gestió de l’ad-
ministració Trump. El president ha 
aplicat la seva recepta habitual en al-
tres temes (lleugeresa intel·lectual, 
negacionisme científic i agitprop per a 
fidels en xarxes socials) en la gestió 
d’una crisi sanitària sense parió, i la 
conseqüència és que els Estats Units 

són el país més castigat per la Covid. 
A ningú li hauria de sorprendre, l’ad-
ministració Trump ha donat sobra-
des mostres d’un estil ineficaç i errà-
tic. La pandèmia té un impacte im-
mediat sobre la ciutadania nord-
americana (també els votants de 
Trump), a diferència d’altres as-
sumptes que l’electorat pot conside-
rar més llunyans, com la política mi-
gratòria, l’emergència climàtica o la 
política internacional. Per això la Co-
vid és tan tòxica per a les seves aspira-

cions electorals, unit al fet que la re-
cessió li impedeix presumir de la bo-
na marxa de l’economia.  

Queda molt temps fins al 3 de no-
vembre, massa per fer prediccions 
electorals, com el mateix Trump va 
demostrar en la contesa del 2016 con-
tra Hillary Clinton. La situació sanità-
ria, econòmica, política i social d’un 
país convulsat fa que aquestes elecci-
ons siguin imprevisibles. Però preci-

sament perquè els EUA es 
troben en una situació crí-
tica aquestes eleccions són 
transcendentals. 

Ho són per al mateix pa-
ís, que necessita un pre -
sident que sigui digne  
del càrrec i que lideri en 
temps molt difícils, no 

que es dediqui a trencar la convivèn-
cia entre els ciutadans. I ho necessita 
la resta del món, que fins al moment 
està afrontant una gravíssima crisi 
econòmica i una incerta emergència 
sanitària sense la principal potència 
mundial. No hi ha dubte que l’incert 
panorama dels pròxims temps seria 
una mica menys fosc si els Estats 
Units fossin part de la solució i no 
part del problema. Quina paradoxa, 
que qui defensa fer gran Amèrica no 
faci més que empetitir-la.

U
n dels trets polítics més 
destacables del president 
dels Estats Units, Donald 
Trump, és que sembla que 
no li fan efecte escàndols, 

declaracions o actituds que penalitza-
rien amb duresa altres polítics. A ca-
vall d’aquesta sorprenent immunitat 
va arribar a la Casa Blanca, i malgrat 
una presidència caòtica i plena de si-
tuacions impròpies del seu càrrec ar-
rencava aquest any amb 
més que fundades esperan-
ces d’aconseguir la reelec-
ció el pròxim 3 de novem-
bre. Però des de l’esclat de 
la crisi de la Covid les ma-
les notícies s’acumulen 
contra el president nord-
americà: la pèssima gestió 
de la pandèmia, la recessió que va de 
la mà de l’emergència sanitària i els 
sotracs de la revolta antiracista han 
donat un tomb a les seves aspiracions 
d’estar quatre anys més a la Casa Blan-
ca. Avui les enquestes donen còmodes 
avantatges al seu rival –el candidat 
del Partit Démocrata, Joe Biden– i el 
que és pitjor per a Trump: mostren 
una caiguda de la seva popularitat en-
tre col·lectius que són claus per a la se-
va reelecció. El còctel amenaça de ser 
letal per al president. 

E
l dia va començar ahir amb 
l’escenificació de l’acord en-
tre Govern, organitzacions 
empresarials i sindicats so-
bre les bases generals que 

haurien de facilitar la conservació de 
tota l’ocupació que es pugui salvar de 
la crisi que estem començant a transi-
tar i la reactivació de l’eco-
nomia. Acabava, en canvi, 
amb l’aprovació al Congrés 
de les conclusions de la co-
missió de reconstrucció 
amb una simple abstenció 
del PP en els capítols sanita-
ri i europeu i el vot negatiu 
del principal partit de l’o- 
posició a les propostes de mesures en 
les àrees social i econòmica. 

És cridaner que hagin durat tan poc 
les bones paraules del partit que di -
rigeix Pablo Casado, i que missatges 
llançats des de l’Executiu com la ne-
cessitat d’una reforma fiscal que incre-
menti la recaptació o la contrarefor-

Editorials

Pugna electoral incerta als EUA

Acord social, desacord polític

Les enquestes donen  un còmode 

avantatge a Biden i una caiguda de 

popularitat de Trump entre col·lectius 

clau per a la seva reelecció

Alba  
Vergés

Consellera 
 de Salut

Tot i que argumenti que la baixa inci-
dència del coronavirus no ho fa neces-
sari, els 120 rastrejadors de positius i 
contactes de la Covid-19 són lluny dels 
200 que va prometre d’inici la Conse-
lleria de Salut. Davant els brots de Llei-
da no es pot abaixar la guàrdia.  Pàg. 6

Emmanuel 
Macron

President 
de França

Després dels pèssims resultats en 
les eleccions locals, el president 
francès sacrifica el seu primer mi-
nistre, Édouard Philippe, malgrat la 
bona valoració de la seva gestió de 
la crisi sanitària. O potser precisa-
ment per aquesta raó.   Pàg. 14

Miguel Ángel 
Aguilar

Fiscal contra delictes 
d’odi de Barcelona

El fiscal contra delictes d’odi i discri-
minació de Barcelona, Miguel Ángel 
Aguilar, proposa que Espanya seguei-
xi l’exemple de països com Alemanya 
i pugui sancionar els gegants de les 
xarxes que no col·laborin per identifi-
car els sospitosos anònims.  Pàg. 31

Javier 
Hoyos

Director del 
 restaurant Flaix Flaix

El restaurant dissenyat per Correa i 
Milà continua en plena forma quan 
compleix el seu 50è aniversari i pro-
jecta l’obertura d’un nou local a la 
Diagonal al setembre, la primer ex-
pansió des del naixement d’aquest 
clàssic de la ciutat.   Pàg. 36

Paul 
Weller

Músic

Per a satisfacció dels seus seguidors, 
que no sempre s’han sentit còmodes 
amb els seus girs estilístics, Paul 
Weller torna amb el magnífic àlbum 
On sunset als coquetejos amb el soul 
que van caracteritzar les gravacions 
de The Style Council.   Pàg. 50

ma laboral no hagin sigut impedi-
ments per a l’acord amb els empresa-
ris i sí que ho siguin per aconseguir el 
compromís dels conservadors en una 
mínima agenda per a la recuperació. 

 
 

Alhora, el vicepresident Pablo Igle-
sias expressava les seves discrepàncies 
amb els temptejos iniciats des del par-
tit socialista per sumar Cs a la majoria 
que permeti aprovar els pròxims Pres-
supostos Generals, una vegada com-
provada la seva actitud constructiva 
en moments clau de la complicada 

gestió de la desescalada, i ahir mateix 
en la votació de les conclusions de la 
comissió de la reconstrucció. És cert, 
com argumenta Iglesias, que els postu-
lats en matèria econòmica del partit 
de Arrimadas són difícils d’encaixar 
amb l’acord de Govern entre el PSOE i 
Podem, i que seria lògic que la majoria 

que va permetre la investi-
dura de Sánchez fos també 
la que donés llum verda als 
comptes de l’Estat. Però, 
apressada pels seus particu-
lars condicionaments elec-
torals, no pot donar-se per 
descomptada la implicació 
d’ERC en l’aprovació dels 

pressupostos. Ni sembla prudent di-
buixar línies vermelles quan és més 
necessari que mai la capacitat d’arri-
bar a acords i forjar consensos davant 
d’un repte enorme. Si els agents soci-
als han sigut capaços d’això, no hauri-
en de ser-ho menys els nostres repre-
sentants polítics.

Casado no ha seguit  
l’exemple de consens de patronal  

i sindicats i les seves paraules 

moderades no s’han traduït en fets
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referència que no es podia obviar. En 
conseqüència, set jugadors del Barça 
van ser campions del món, i sis d’ells, 
titulars l’onze de la gran final. 

Vicente del Bosque va agafar a 
 Sud-àfrica el relleu d’Aragonés i, lògica-
ment, no es va allunyar del camí mar-
cat. Espanya es va situar així a l’esglaó 
més alt i aquest canvi d’imatge va venir  
acompanyat d’una inevitable projecció 
internacional de jugadors i entrena-

dors. El futbol espanyol, tradicional-
ment un mercat comprador, va passar 
a exportar talent a les principals lligues 
del món. El context globalitzador que 
ha acompanyat l’esport en les últimes 
dècades va contribuir a aquesta ten-
dència. D’aquesta manera, el mateix 
Iniesta esgota avui els últims dies de la 
seva carrera al Japó, una cosa que pro-
bablement hauria fet també sense el 
gol tan recordat aquests dies. Però la se-
va figura no tindria la dimensió plane-
tària que va adquirir a partir del 2010. 

L’exportació de jugadors va venir 
acompanyada també d’un interès més 
gran a tot el món per una Lliga que ja 
comtpava, a més, amb les dues figures 
més grans del planeta utbol:  Leo Messi 
i Cristiano Ronaldo, avui a la Juventus 
després de la seva llarga etapa al Ma-
drid. Com més demanda, més ingres-
sos a partir de la venda de drets televi-
sius, una cosa que ha donat solvència 
econòmica a la competició espanyola. 

No ha mantingut aquesta 
solvència la selecció. El decli-
vi es va manifestar de forma 
abrupta al Mundial del Bra-
sil 2014 i des d’aleshores el 
combinat espanyol s’ha 
mantingut lluny de l’ex-
cel·lència manifestada en 
aquella època. Sis dels 11 ti-

tulars a la final ja s’han retirat i només 
dos (Ramos i Busquets)  encara són in-
ternacionals. El relleu generacional no 
ha arribat amb resultats positius, mal-
grat que Espanya continua comptant 
amb un excel·lent viver en les categories 
de formació. Però en aquells anys es va 
conjuntar una cosa molt difícil de repe-
tir: una gran qualitat futbolística, un ca-
ràcter competitiu i la unitat sense fissu-
res d’un vestuari dirigit per un capaci-
tat i discret tècnic que va cedir el prota-
gonisme als seus jugadors.

L’
11 de juliol del 2010, a la 
ciutat sud-africana de Jo-
hannesburg, el futbol espa-
nyol va aconseguir la fita 
més gran de la seva histò-

ria. Es compleix, per tant, una dècada 
des que un gol d’Andrés Iniesta a la 
pròrroga davant d’Holanda (1-0) va por-
tar la selecció espanyola al cim del fut-
bol mundial. Va ser un èxit que va con-
firmar el títol europeu de dos anys 
abans en el torneig disputat 
a Àustria i Suïssa. A la se-
güent Eurocopa, dos anys 
després de la cita mundia-
lista, Espanya va revalidar 
la seva corona a Polònia i 
Ucraïna. Va ser una època, 
en definitiva, d’una esplen-
dor mai viscuda per un fut-
bol espanyol amb un palmarès molt 
precari pel que fa a seleccions. 

Al recordat Luis Aragonés, a l’Euro-
copa del 2008, li va correspondre el re-
coneixement de pilotar el canvi d’estil 
d’un equip que va apartar l’èpica, amb 
l’apel·latiu a una fúria que poc tenia de 
devastadora i sí molt de tòpic ranci, en 
favor d’un joc de toc, més conforme 
amb les característiques i la tradició 
del jugador espanyol. En aquest sentit, 
el Barça de Pep Guardiola va resultar 
un bon mirall en el qual mirar-se, una 

E
l caràcter genèric de les con-
clusions de la comissió de 
reconstrucció no treu im-
portància al text adoptat en 
el marc de l’esforç del Go-

vern central i dels actors socials per 
disposar d’un full de ruta que, a l’es-
pera dels resultats de la cimera euro-
pea del 17 i el 18 de juliol, 
estableixi els grans objec-
tius. El que s’ha aprovat al 
Congrés per la comissió  
és complementari al que 
s’ha firmat a la Moncloa 
pels empresaris i els sindi-
cats, i és, alhora, la guia 
imprescindible per anar a 
Brussel·les amb arguments sòlids en 
la discussió de l’estructura del fons 
de reconstrucció proposat per la 
 Comissió Europea (750.000 milions 
d’euros), del qual a Espanya li corres-
ponen 140.000 milions. 

Els quatre apartats de les conclusi-
ons –reactivació econòmica, progra-

Editorials

10 anys de la fita del futbol espanyol

Full de ruta de cara al futur

El joc de toc, el caràcter  

competitiu i la unitat del vestuari  

van aixecar un grup triomfal que  

no ha tingut un relleu d’alt nivell

Donald 
Trump

President dels  
Estats Units

En la vigília del 4 de juliol i al mont 
Rushmore, el mandatari va fer un dis-
curs divisiu en què primer va presumir 
de liderar un país «just i excepcional» i 
després va carregar contra l’«extrema 
esquerra nord-americana», a la qual va 
qualificar de «nou feixisme».  Pàg. 14

Xi 
Jinping

President  
de la Xina

En un moment en què hauria de rebre 
lloances per la seva gestió de la Covid i 
l’enviament de material mèdic a mig 
món, el gegant asiàtic acumula con-
flictes amb el Japó, el Regne Unit, el Ca-
nadà i diversos països del mar del Sud 
de la Xina, a més dels EUA. Pàg. 16

Ana Márquez

Directora Associació 
Cultural Andalusa  
de l’Hospitalet 

Per les classes d’aquesta ‘bailaora’ han 
passat artistes com ara Miriam Vallejo, 
Sara Barrero, Susana Escoda i Toni Mo-
ñiz. Gràcies a ella i a altres professio-
nals, el Baix Llobregat i part del Barce-
lonès són un referent flamenc, tot i que 
perilla el relleu generacional.   Pàg. 34

Bruno  
Soriano

Capità  
del Vila-real

El centrecampista torna a disfrutar 
amb la pilota després de tres anys, un 
mes i un dia sense trepitjar els ter-
renys de joc per culpa d’una cadena 
de lesions i recaigudes. Avui el seu 
equip rep un fràgil Barça amb la vista 
posada en els llocs europeus.  Pàg. 42

Esmé 
Creed-Miles

Actriu  
britànica

Filla dels actors Charlie Creed-Miles i 
Samantha Morton, la protagonista de 
la sèrie Hanna –Amazon Prime estre-
na la segona temporada– fa oblidar a 
l’espectador que un dia Saoirse Ro-
nan va interpretar aquest mateix pa-
per per a la pantalla gran.   Pàg. 46

mes socials, reforçament del sistema 
de salut i Unió Europea– estableixen 
un marc de referència que s’ha de 
traduir en mesures específiques per 
tal que la desconfiança i les incerteses 
que enfosqueixen el futur s’esvaeixin 
al més aviat possible. Això és especial-
ment important per avançar en el 

projecte europeu d’ajuts, que compor-
tarà algun grau de condicionalitat, és 
a dir, que requerirà assumir compro-
misos sòlids per al sanejament del tei-
xit econòmic, amb uns objectius i un 
calendari precisos. En aquest cas no 
n’hi ha prou amb els enunciats. 

De les concrecions depèn que es pu-

guin escurçar els terminis per superar 
la crisi social, ja molt present. Si ha si-
gut possible ressenyar en un docu-
ment el fons de 10.000 milions per al 
rescat de les empreses, el de 40.000 
milions per finançar nous projectes i 
el pla Renove per aquest any, també 
ha de ser possible i útil que els treballs 

de la comissió de recons-
trucció es tradueixin en ini-
ciatives concretes. La im-
provisació no té cabuda en 
una situació de gravetat ex-
trema. Sí que la té apostar 
per la protecció del medi 
ambient, per les noves tec-
nologies, pels plans de des-

envolupament sostenible i, en gene-
ral, per l’economia productiva. Res se-
rà fàcil per sortir del laberint, però 
disposar d’un full de ruta factible faci-
litarà les coses, i més encara si d’aquí 
al 22 de juliol –votació en el ple del 
Congrés– s’hi afegeixen els que ara 
han sigut reticents a fer-ho.

La feina de la comissió de 

reconstrucció s’ha de concretar  

en iniciatives a fi que s’esvaeixin 

al més aviat possible les incerteses
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tificables. Que la restricció arribi en 
ple període estival, després de mesos 
de reclusió i una vegada acabat l’es-
tat d’alarma, és un motiu de pena 
per a la població. És inevitable la tris-
tesa, com bé assenyalava l’alcalde de 
Lleida, però també és important des-
tacar que la situació és molt diferent 
a la del març passat. El sistema sani-
tari està més preparat ara, també les 
mesures de detecció i de control. 

Al llarg d’aquests mesos s’han acu-
mulat coneixements vitals per al 
combat contra el virus. També discer-
niment sobre les situacions que el 
propaguen. El confinament de Lleida 
ha fet aflorar l’emergència social 
dels temporers, que és molt anterior 
al coronavirus. Les condicions insalu-
bres en què molts es veuen obligats a 
subsistir han sigut denunciades en 
reiterades ocasions per entitats i sin-
dicats. La seva situació ha saltat a 
l’actualitat perquè està vinculada a 

alguns dels rebrots del virus. I no no-
més a la comarca del Segrià, també  
a l’Aragó, Múrcia i en altres països 
europeus, els escorxadors i les explo-
tacions agroalimentàries i horto-
fructícoles s’han relacionat amb els 
rebrots.  

Com animals. Així descriuen la se-
va situació en aquest diari alguns 
temporers. Amuntegats en pisos, en 
garatges, en granges abandonades  

o al mateix carrer, mol- 
tes vegades sense accés a 
l’electricitat ni a l’aigua 
corrent. És il·lusori preten-
dre el control de la pandè-
mia quan aquestes perso-
nes es veuen obligades a 
treballar sense distància 
social, molts sense masca-

retes, i dormint en llocs sense un mí-
nim de garanties higièniques. Ara la 
necessitat de frenar la pandèmia con-
verteix en urgent les mesures que 
s’haurien d’haver pres fa molt. Els 
temporers són imprescindibles per a 
les campanyes de recol·lecció agríco-
la. La seva situació d’explotació i mi-
sèria profunda és un fracàs col·lectiu. 
Una vergonya a la qual ara se suma 
l’estigma de veure’s assenyalats per 
alguns com a culpables del contagi i 
no com les víctimes que són.

E
l Segrià, confinat fins a nou 
avís. Pot ser que la mesura 
duri més de dues setmanes 
i no es descarta un enduri-
ment de les condicions, ni 

tan sols s’exclou la possibilitat d’un 
confinament domiciliari. Per ara, no 
és un retrocés a fase zero. Es perme-
ten reunions de fins a 10 persones, 
els comerços estan oberts i els nens 
poden jugar als parcs, però no és pos-
sible sortir ni entrar lliure-
ment de la comarca. Un 
confinament que ha arri-
bat amb polèmica.  

Dijous passat, Fernando 
Simón va anunciar que la 
Generalitat estava estudi-
ant la possibilitat de confi-
nar Lleida. La mesura va 
ser negada pel Govern català en diver-
ses ocasions, fins que dissabte va ser 
confirmada amb efecte per al mateix 
dissabte. El marge de maniobra per 
als veïns va ser escàs, molts van haver 
de desfer els seus plans i tornar preci-
pitadament a casa seva. Prendre la de-
cisió d’un confinament perimetral 
no és fàcil, són molts els aspectes que 
cal considerar, però per respecte a la 
ciutadania seria desitjable que els res-
ponsables polítics no afegissin enca-
ra més incertesa amb vaivens poc jus-

G
alícia i Euskadi han vis-
cut l’últim cap de setma-
na electoral abans de la 
cita dels comicis autonò-
mics de diumenge que 

ve. Unes eleccions ja ajornades per la 
pandèmia i que se celebren ara, però 
que no podran escapar-se de la influ-
ència del coronavirus, com 
recorden els nombrosos re-
brots, entre els quals hi ha 
el confinament dels 70.000 
habitants de la comarca de 
Lugo d’A Mariña. 

El nivell de l’abstenció 
per la Covid-19 és gairebé 
l’única incògnita tant a Ga-
lícia com al País Basc, amb enquestes 
coincidents en les dues comunitats. A 
Galícia, tots els sondejos pronostiquen 
la quarta majoria absoluta d’Alberto 
Núñez Feijóo, que, segons el GESOP, 
obtindrà entre 41 i 43 escons (ara en té 
41), a molta distància del PSOE (entre 
15 i 17, des dels 14 actuals), amb una 

Editorials

Confinament amb rerefons social

Casado se la juga a Galícia i Euskadi

L’aïllament del Segrià ha arribat 

entre dubtes i amb un missatge 

indesitjable que assenyala  

de manera injusta els temporers

Emmanuel 
Macron

President 
de França

Sota el seu mandat es compleix una de 
les promeses electorals de François Ma-
cron: el tancament de Fessenheim, la 
central nuclear més antiga del país, si-
tuada des de fa 43 anys a prop de la 
frontera amb Alemanya i Suïssa. El des-
mantellament durarà 15 anys. Pàg. 27

Olaf 
Scholz

Ministre de Finances 
d’Alemanya

El socialdemòcrata es troba en el punt 
de mira pel cas Wirecard. La fallida de la 
companyia de pagaments que cotitza-
va al DAX, després d’aparèixer un fo-
rat de gairebé 2.000 milions d’euros en 
els seus comptes, posa en dubte la su-
pervisió del Govern alemany. Pàg. 21

Valteri 
Bottas

Campió del  
GP d’Àustria de F-1

El pilot finlandès es va adjudicar la vic-
tòria en la carrera inaugural del Mun-
dial 2020 després d’un final caòtic, 
amb una sanció a Lewis Hamilton per 
fer fora Alexander Albon de la pista 
que va relegar el britànic al quart lloc. 
Carlos Sainz va acabar cinquè. Pàg. 38

Daniel  
Martínez

President  
de Focus

L’empresari advoca per un front comú 
publico-privat per impulsar la recupe-
ració del sector cultural després de la 
pandèmia. «Les conseqüències de la 
Covid s’agreujaran més si no hi ha una 
decidida voluntat política», va remar-
car al fòrum Primera Plan@.   Pàg. 40

Sameh  
Zoabi

Cineasta  
palestí

El director s’atreveix a utilitzar l’hu-
mor de culebró per parlar de l’ocupa-
ció del seu país i de les contradiccions 
que es generen en el dia a dia al seu úl-
tim film, Todo pasa en Tel Aviv. «He in-
tentant no ferir sensibilitats, però 
sense censurar-me», afirma.   Pàg. 41

resurrecció del nacionalisme gallec 
del BNG, que passaria de 6 a 14-16, i 
l’enfonsament de les marees i de Po-
dem (de 14 a 2). 

A Galícia i a Euskadi, on es dona per 
descomptat el triomf del PNB, es posen 
a prova els grans partits espanyols, per 
això els resultats tindran repercussió 

en la política d’àmbit estatal. El PSOE i 
Unides Podem seran jutjats, entre al-
tres motius, per la gestió de la pandè-
mia des del Govern, i no sembla que 
els socialistes vagin a ser reprovats, 
perquè en les dues comunitats les en-
questes els atorguen un lleuger aug-
ment. El contrari que a Podem, que re-

trocedeix una mica a Euskadi i gairebé 
desapareix a Galícia, malgrat que en 
aquest cas per problemes interns. 

Més transcendència poden tenir els 
resultats per al PP i, sobretot, per al seu 
líder, Pablo Casado. Si la victòria del PP 
tou de Feijóo es combina amb una cla-
ra derrota del PP dur de Carlos Itur-

gaiz, que baixa en els son-
dejos de 9 a 5-7 escons, la 
barreja pot resultar explosi-
va per a Casado, malgrat la 
moderació que ha mostrat 
a Galícia i els seus intents 
d’apropiar-se de la política 
de Feijóo. El fracàs a Euska-
di seria encara més gran, 

perquè el PP es presenta aliat amb Ciu-
tadans, tot i que les seves diferències 
sobre el concert basc van emergir en el 
míting conjunt d’ahir al costat de l’ar-
bre de Gernika. Mentre Casado va de-
fensar el concert, Inés Arrimadas ni el 
va esmentar. Casado es juga part del li-
deratge a Galícia i el País Basc.

Si la victòria del PP ‘tou’ de  

Feijóo es combina amb una clara 

derrota del PP ‘dur’ d’Iturgaiz,  

la barreja pot resultar explosiva
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2021, un any més de la seva intenció 
inicial. La mesura pretén facilitar la 
recuperació econòmica d’un sector 
especialment afectat. Es permet 
l’ampliació de terrasses existents o la 
creació de noves sempre que seguei-
xin uns criteris definits d’ubicació, 
distància i respecte de les normati-
ves vigents. És important assenyalar 
que l’espai guanyat per als establi-
ments no és a costa de la mobilitat 

del transeünt, sinó que és asfalt tret a 
la calçada. En cap cas es veuen afec-
tats el carril bici o el de transport pú-
blic. Tampoc l’accés a pàrquings o 
equipaments.  

Des del 23 de maig fins a l’actuali-
tat s’han registrat 4.878 peticions 
d’ampliació i totes han sigut revisa-
des per un equip de 72 persones cre-
at especialment per agilitzar el trà-
mit. De les sol·licituds ja resoltes, du-
es de cada tres s’han autoritzat. Les 
que han sigut rebutjades, poden re-

metre sol·licituds fins al 24 de juliol. 
És aquest 35% de denegades el que 
preocupa el Gremi de Restauració de 
Barcelona. Si bé l’entitat ha celebrat 
l’extensió de l’excepcionalitat fins al 
2021, ha posat en marxa un procés 
de revisió de les sol·licituds denega-
des per solucionar possibles errors 
durant la tramitació.  

La recuperació serà dura i s’allar-
garà en el temps, per això guanyen 

especial importància to-
tes les mesures que sor-
geixen del consens i que 
miren pel bé del conjunt 
de la societat. No és el mo-
ment d’actituds essencia-
listes i petrificades; ara 
cal flexibilitat i unitat 
d’esforços. Recolzar l’eco-

nomia local és una prioritat. Però 
també ho és que les mesures transi-
tòries no vagin en detriment del 
descans dels veïns. Per això es pot 
apel·lar a la responsabilitat dels es-
tabliments, i encara més dels cli-
ents. Massa sovint, els horaris de 
tancament de les terrasses no són 
respectats, i es converteixen en el 
malson dels que no poden dormir. 
En aquesta època d’excepció, la con-
ciliació d’interessos ha de ser un ob-
jectiu de tothom.

E
l coronavirus ha produït 
una sotragada humana, 
social i econòmica inqües-
tionable. Les rutines i les 
expectatives s’han vist al-

terades. Algunes paraules han gua-
nyat nous sentits i algunes s’han 
deslliurat de discussions. Almenys, 
durant un temps. Les terrasses dels 
bars i restaurants de Barcelona són 
un d’aquests territoris en què s’ha 
produït aquest sobtat 
canvi de punt de vista. 
Defen sades o injuriades 
amb  similar contundèn-
cia abans de la pandèmia, 
avui ningú qüestiona la 
seva necessitat. 

Terrasses per ajudar els 
establiments a superar el 
tràngol de mesos amb la persiana 
abaixada i provar de suportar aques-
ta nova normalitat que incideix 
greument en el seu compte de resul-
tats. Terrasses per combatre una taxa 
d’atur inassumible. I, també, ter -
rasses perquè els ciutadans es pu-
guin relacionar amb més seguretat, 
tenint en compte la menor possibili-
tat de contagi a l’aire lliure.  

L’Ajuntament de Barcelona ha es-
tès l’ampliació temporal de les ter-
rasses fins al 31 de desembre del 

L
es proves d’accés a la univer-
sitat, conegudes popular-
ment com la selectivitat, re-
presenten per a milers 
d’alumnes, cada curs, un 

exercici de concentració de notable 
dificultat que els permet accedir a 
l’educació superior. Aquest any la se-
lectivitat serà radicalment 
diferent de la d’altres anys, 
començant pel nombre de 
dies d’exàmens (quatre en 
lloc dels tres habituals), 
per les dates (un mes des-
prés del que es preveia 
abans de la pandèmia) i 
per les precaucions que 
l’hauran d’envoltar. Tot això ha com-
plicat una logística ja per si mateixa 
difícil, amb una dificultat més afegi-
da aquest any: l’augment d’aprovats a 
batxillerat (11 punts més que el 2019, 
a causa de criteris més laxos en l’ava-
luació). La selectivitat és una prova 
exigent que demana una concentra-

Editorials 

Terrasses més enllà de l’estiu 

Selectivitat en temps de crisi 

Flexibilitzar la instal·lació  
de taules a l’aire lliure alleuja la 

restauració i ofereix més seguretat;  

a canvi, s’ha d’exigir civisme 

Michèle 
Rubirola 

Nova alcaldessa 
de Marsella 

Als 63 anys, aquesta doctora de la Se-
guretat Social ha tancat un quart de 
segle de regnat de la dreta convertint-
se en la primera dona a l’alcaldia de la 
segona ciutat francesa amb una inèdi-
ta coalició d’ecologistes i partits d’es-
querra. Pàg. 13

Carlos 
V. Carballo 

President del Comitè 
Tècnic d’Àrbitres 

Les decisions del VAR des que va tor-
nar la Lliga han obert un front de po-
lèmica per les veus que parlen de trac-
te favorable al Madrid. El partit a Bil-
bao, saldat amb un penal i altres deci-
sions qüestionades, amplien les críti-
ques més enllà del Barça. Pàg. 40

Sarunas 
Jasikevicius 

Entrenador 
de bàsquet 

El fitxatge de l’exjugador lituà del Bar-
ça ha despertat una contagiosa il·lusió 
en l’afició del Palau, que ell es va en-
carregar de reiterar en la seva presen-
tació. Saras torna a Barcelona avalat 
per una gran trajectòria a la banqueta 
del Zalguiris Kaunas. Pàg. 45

Anna 
Sahun 

 
Actriu 

La intèrpret va ser guardonada amb el 
premi Memorial Margarida Xirgu. La 
distinció destaca la millor interpreta-
ció femenina de la temporada teatral 
i és iniciativa de l’Agrupació Dramàti-
ca de Barcelona i de l’Ajuntament de 
Molins de Rei. Pàg. 48 

Antonio 
Díaz 

 
Mag i empresari

Més conegut com El Mago Pop, té 
posat l’horitzó en el dia 2 de setem-
bre, quan espera reprendre el seu 
 espectacle Nada es imposible on el va 
deixar, al Teatre Victòria del Pa-
ral·lel, després d’uns mesos de gran 
èxit de públic. Pàg. 52

ció i una preparació que aquest any, 
òbviament, han sigut més difícils. A 
més, l’entorn de les proves serà es-
trany i singular, amb un cert temor 
en l’ambient, sense oblidar les previsi-
bles condicions meteorològiques. Tot 
això justifica que, sense caure en la 
falta de rigor, hi hagi una certa flexi-

bilització en el contingut de la prova.  
El confinament i el tancament dels 

centres, amb un tercer trimestre vir-
tual i amb la perspectiva incerta del  
curs vinent, en el qual almenys les 
universitats oferiran un ensenya-
ment híbrid, obliga a plantejar-nos en 
quina mesura afectaran aquestes inè-

dites circumstàncies tota una genera-
ció d’estudiants, des dels que ja es 
plantejaven el seu immediat futur 
professional fins als més petits. I a re-
clamar que no pateixin un greuge 
comparatiu. Poden veure marcat el 
seu futur per un replantejament de 
l’ensenyament, adaptat a unes cir-

cumstàncies canviants que 
dependran molt de l’evolu-
ció del virus i d’hipotètics 
rebrots. També per la limi-
tació d’oportunitats en in-
tercanvis, beques de pràcti-
ques i col·laboració, contac-
te amb els seus docents... 
La incertesa –que augmen-

ta en casos com el del Segrià, que du-
rà a terme les PAU malgrat el confina-
ment de la comarca– no és la millor 
companya de viatge per afrontar mo-
ments tan decisius en la formació. Tot 
i així, la crisi es pot contemplar com 
una oportunitat d’aprofundir en no-
ves perspectives educatives. 

Les proves s’havien d’adaptar 
  aquest curs i no convertir-se en  

una nova trava d’una promoció  

que ja n’ha hagut d’encarar massa 
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milions d’euros, el 4,2% del PIB, un 
creixement superior al de tot l’any 
passat. Una de les causes de l’aug-
ment del dèficit són precisament els 
diners destinats a pagar els ertos, un 
increment de la despesa del 24%, i la 
caiguda dels ingressos en un 14,4%. 

L’economia espanyola és la més 
afectada entre els països europeus i 
per això per sortir de la recessió és im-
prescindible comptar amb el fons de 

recuperació de 750.000 milions de la 
UE, dels quals 140.000 corresponen a 
Espanya. La distribució d’aquests fons 
va ser ahir un dels temes de la confe-
rència de presidents autonòmics a San 
Millán de la Cogolla (la Rioja), en la 
qual Sánchez va proposar una cogo-
vernança amb les comunitats autòno-
mes, amb una conferència sectorial 
encapçalada per la ministra d’Hisen-
da, tot i que un comitè interministeri-
al presidit pel cap del Govern serà l’en-
carregat de fer el seguiment dels pro-

jectes. Després d’un acord in extremis 
sobre el dèficit i el deute d’Euskadi, el 
lehendakari Íñigo Urkullu va assistir a 
la reunió, de manera que l’única ab-
sència va ser la de Quim Torra. Després 
d’haver manifestat que no hi anava 
per no blanquejar la imatge del Rei, 
que va obrir la cimera, Torra va justifi-
car la seva absència dient que preferia 
defensar els interessos dels catalans 
que fer-se una foto protocol·lària. La ci-

ta no va ser només una fo-
to, ja que els treballs van 
durar tot el dia, i els interes-
sos dels catalans es defen-
sen millor assistint a la reu-
nió que boicotejant-la. 

En la conferència es va 
abordar també el proble-
ma dels rebrots del corona-

virus, mal afrontats i pitjor comuni-
cats, especialment a Catalunya, amb 
improvisació i contradiccions en les 
recomanacions oficials i amb una for-
midable confusió en les xifres. Un país 
com Itàlia, similar a Espanya en la in-
cidència de la Covid-19, està demos-
trant que es pot fer molt millor. El mo-
ment a què ens enfrontem obliga, per 
tant, a una comunió d’interessos que, 
per desgràcia, seguim lluny de tenir 
tant en l’àmbit territorial com en l’es-
trictament polític.

E
spanya acaba d’entrar en la 
tercera recessió en el segle 
XXI, amb la caiguda brutal 
del PIB del 18,5% en el se-
gon trimestre, en relació 

amb el trimestre anterior, en el qual 
va descendir un 5,2%, la pitjor dada 
fins ara de la sèrie històrica. La pandè-
mia i el confinament per aturar-la 
han provocat caigudes generalitza-
des de l’activitat econòmica a tots els 
països industrialitzats 
(9,5% als EUA, 13,8% a 
França, 10,1% a Alemanya, 
12,1% a l’Eurozona, 11,9% 
a la UE en el seu conjunt, 
amb dades del segon tri-
mestre en relació amb el 
primer) que dibuixen un 
panorama esfereïdor, per 
molt que Pedro Sánchez s’hagi esfor-
çat a insuflar esperança al dir que el 
pitjor ha passat i que ara l’economia 
ha iniciat ja la recuperació. La notícia 
de l’enfonsament del PIB a Espanya 
es coneix només dies després de l’EPA 
que va revelar que en el segon trimes-
tre es van perdre més d’un milió de 
llocs de treball, sense comptar els 
més de tres milions de treballadors 
afectats pels ertos, i que el dèficit pú-
blic es va multiplicar per cinc en el 
primer semestre, arribant als 48.700 

Q
uan ja quedava clar que 
el curs escolar no s’ana-
va a reprendre, la possi-
bilitat de portar a terme 
colònies, casalsi campa-

ments durant l’estiu es va anar conso-
lidant com una alternativa no només 
en l’estricte àmbit de l’oci i l’activitat 
esportiva i a l’aire lliure, si-
nó també com una sortida 
efectiva, tot i que fos tem-
poral, a situacions de vul-
nerabilitat alarmants en-
tre la població infantil 
més necessitada. A més, 
les activitats estiuenques 
també havien d’assumir la 
recuperació d’una socialització apar-
cada, un acompanyament psicològic 
per pal·liar les conseqüències del con-
finament i, sense arribar a ser centres 
escolars, havien d’assumir una certa 
responsabilitat quant a contingut 
formatiu. La realitat és molt diferent 
de les promeses que es van fer llavors. 

Editorials

El PIB s’enfonsa, el virus segueix aquí

La gestió de la crisi als casals

El gravíssim moment  a què  

ens enfrontem obliga a una unitat 

d’interessos que seguim lluny de 

tenir en l’àmbit territorial i polític

Aleksandr 
Lukaixenko

President  
de Bielorússia

El mandatari, en el càrrec des del 1994, 
afronta el desafiament més gran del 
seu longeu mandat. Malgrat que les 
manifestacions opositores són habitu-
als, aquesta vegada han atret multi-
tuds inèdites, enfadades per la crisi i la 
caòtica gestió de la pandèmia.  Pàg. 13

Gonzalo 
Gortázar

Conseller delegat  
de Caixabank

L’entitat, segons el seu alt executiu, 
acabarà l’any amb resultats positius 
després d’obtenir un benefici net de 
205 milions en el primer semestre de 
l’any, un 67% menys que el 2019, des-
prés d’una provisió extraordinària de 
1.155 milions per la Covid. Pàg. 18

Isabel 
G. Ayuso

Presidenta de la  
Comunitat de Madrid

La dirigent del PP es manté en la seva 
criticada proposta de posar en marxa 
una cartilla Covid i no descarta fins i 
tot, en una explicació igual de censu-
rable, que en el futur conèixer la im-
munitat «ajudi o sigui necessari» per 
accedir a una feina. Pàg. 24

Mercè 
Conesa

Presidenta del  
Port de Barcelona

La transformació del Port Vell passa 
per ampliar-lo un 25%, fins a les 76 
hectàrees, però regalant aquest nou 
espai a usos ciutadans. El Pla Estratè-
gic 2025 planteja dues obres potents: 
la renovació urbanística dels molls de 
Barcelona i Drassanes. Pàg. 31

Francesc 
Casadesús

Director del Festival 
Grec de Barcelona

Contra vent i marea, el certamen va 
mantenir la seva edició en plena crisi 
sanitària i va tenir una gran resposta 
del públic. Es van vendre 23.372 en-
trades de les 25.590 que es van posar a 
la venda, i l’índex d’ocupació es va si-
tuar en el 91,3%. Pàg. 44

Les beques del Govern català per con-
tractar més monitors no s’han fet 
efectives i, redundant en la fractura 
digital, moltes famílies sense accés a 
mitjans informàtics no han pogut 
disfrutar dels imprescindibles ajuts 
que havien de facilitar no només l’ac-
tivitat per si mateixa, sinó aspectes 

tan essencials com el transport o la 
manutenció. 

A més, el fantasma dels rebrots ha 
planejat sobre casals, colònies i cam-
paments. S’han aplicat les mesures 
prescrites –les habituals en concentra-
cions i, bàsicament, l’encapsulament de 
grups: 10 nens i un monitor, per poder 

efectuar una traçabilitat de les infecci-
ons–, però centenars d’entitats s’han 
trobat el que qualifiquen de «descoor-
dinació total». Segons les comarques, 
o bé quarantenes estrictes, sense pro-
ves PCR o bé proves només als sospito-
sos i no als contactes, i així el nivell de 
desinformació i falta de referents clars 

ha derivat també en pèrdu-
es econòmiques difícil-
ment esmenables o en situ-
acions de desprotecció per 
a famílies que havien de 
tornar a confinar els seus 
fills. No només es tracta 
d’una gestió actual defici-
ent, sinó que és un avís per 

a navegants de cara al pròxim curs es-
colar. Als centres docents, amb preven-
cions similars poden donar-se casos 
semblants. Convé, aleshores, disposar 
dels instruments necessaris tant per 
evitar el col·lapse educatiu com per 
protegir els més febles de les emergèn-
cies socials que es derivin.

La realitat de campaments i colònies 

no ha sigut l’alternativa plantejada 

després del tancament escolar per 

descoordinació i falta de recursos
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Gordó, a més d’a una quarantena de 
persones físiques i jurídiques entre 
qui figuren Convergència i el PDECat, 
pels delictes d’organització criminal, 
frau a les administracions públiques, 
suborn, tràfic d’influències i blan-
queig de capitals en el cas 3%. Fa dues 
setmanes, el mateix jutge va donar 
per conclosa la causa oberta a la famí-
lia Pujol i va enviar a judici tots els 
seus membres per formar una orga-

nització criminal que, aprofitant la 
seva posició privilegiada en la vida po-
lítica, social i econòmica catalana, va 
acumular un patrimoni relacionat 
amb activitats corruptes.  

La contundència de les acusacions 
i el fet que el mateix sistema de cor-
rupció es va donar en diferents èpo-
ques (als casos referits cal afegir, per 
exemple, el cas Palau), fa inevitable ar-
ribar a la conclusió que es tractava 
d’un sistema institucional, consubs-
tancial a la posició hegemònica que 

ostentava Convergència i els seus di-
rigents en la societat catalana. 

Tant el PDECat primer com des-
prés Junts s’han esforçat per allu-
nyar-se d’aquesta cara oculta del pu-
jolisme i de Convergència. És tasca 
complexa, ja que encara avui és fàcil 
trobar en les dues formacions a noms 
que van participar d’aquells temps no 
tan llunyans. A l’hora d’avaluar qui és 
l’hereu autèntic d’aquella Conver-

gència és un exercici inte-
ressant comparar noms ja 
prominents llavors i veure 
a quin planeta de l’univers 
postconvergent orbiten ara. 
El cert és que són pocs els 
que reivindiquen la políti-
ca de pactisme, moderació 
i lleialtat institucional que 

també van ser expressió del pujolis-
me. L’espai convergent va ser fuetejat 
per dos tsunamis, la confessió de Pu-
jol i el procés, que es van entrellaçar. 
Les conseqüències han sigut perver-
ses, ja que la moderació ha quedat ta-
cada per la corrupció. I així succeei-
xen coses com que el president de la 
Generalitat s’absenta de fòrums trans-
cendentals per a Catalunya, com la 
conferència de presidents d’aquesta 
setmana. Hi ha qui fa creu i ratlla de 
forma molt selectiva.

S
is anys després d’aquell co-
municat en el qual l’expre-
sident Jordi Pujol va adme-
tre que tenia un compte 
corrent a l’estranger ocult 

a Hisenda, no és aventurat afirmar 
que l’espai polític que ell va crear i va 
dirigir durant anys no s’ha recuperat 
encara de l’ona expansiva de l’impac-
te d’aquesta confessió. Sis anys des-
prés, els diferents hereus de Conver-
gència es continuen obsti-
nant per reconstruir un es-
pai polític que va ser hege-
mònic a Catalunya i en el 
nacionalisme català i que 
ara lluita per ser-ho en l’in-
dependentisme. Però al 
ma teix temps que la pugna 
entre el PDECat i el Junts 
de Carles Puigdemont (sense deixar de 
banda altres formacions com el Partit 
Nacionalista de Catalunya de Marta 
Pascal) marca part de l’agenda políti-
ca catalana, dels jutjats continuen ar-
ribant notícies que recorden que l’ex-
plosió de l’espai convergent va girar 
en gran manera entorn d’una xifra 
que ho resumeix tot: el 3%. 

Aquesta setmana el jutge de l’Audi-
ència Nacional José de la Mata va pro-
posar jutjar els exgerents de CDC Da-
niel Osàcar, Andreu Viloca i Germà 

É
s erroni considerar els joves, 
sense matisos i presos com 
un col·lectiu homogeni, com 
els culpables dels rebrots de 
la Covid-19. La temptació de 

buscar algú a qui endossar el gairebé 
monopoli de la culpa, en un problema 
complex i amb moltes variables, és 
simplista a més d’equivo-
cat. Assenyalar tot un grup 
social, sense tenir en comp-
te la diversitat de circums-
tàncies i realitats, és injust. 
Dit això, cal recordar qui-
nes són les xifres de conta-
gis en cada cohort d’edat 
en aquesta segona fase de 
la pandèmia. I que els joves, com qual-
sevol altre membre d’aquesta socie-
tat, també tenen la seva responsabili-
tat individual en l’evolució de la pan-
dèmia i no haurien de ser aliens a la 
solidaritat col·lectiva que des de totes 
les institucions es demana per conte-
nir la malaltia. Els rebrots sorgits en 

Editorials

El tsumani pujolista que no cessa

El paper dels joves en la pandèmia

Sis anys  després de la confessió 

de Pujol, l’espai convergent no  

s’ha recuperat encara de l’impacte  

i segueix buscant una reencarnació

Benjamin 
Netanyahu

Primer ministre 
 d’Israel

Les protestes contra el primer minis-
tre israelià han tornat al carrer, ali-
mentades per la gestió sanitària i eco-
nòmica de la pandèmia. Amenaçat 
també en el front judicial, els prece-
dents fan témer una escapada per la 
via bèl·lica.  Pàg. 14

Donald 
Trump

President  
dels Estats Units

El president dels Estats Units té ara en 
el seu punt de mira la xarxa social Tik-
Tok, que amenaça de prohibir, fins i 
tot si Bill Gates adquireix les operaci-
ons de la seva filial nord-americana, 
per descartar possibles fugues de da-
des a la Xina.  Pàg. 15

Albert 
Arenas 

Pilot de Moto3

El pilot gironí de l’equip de Jorge Mar-
tínez Aspar s’ha imposat en dues de 
les tres primeres carreres del Mundial 
de Moto3. Tot i que una caiguda el va 
deixar fora de joc a Jerez, espera recu-
perar-se per a la tercera cita i manté 
les expectatives intactes.  Pàg. 40

Craig 
Zobel

Director  
de ‘La caza’

Després de successius retards, la vo-
luntàriament polèmica La caza arriba 
a les pantalles. La seva premissa pot 
ser discutible, però és més una crítica 
a tots els fanatismes que un exercici 
d’odi contra el trumpisme, com assegu-
ren els seus detractors.  Pàg. 47

Don Patricio 
 

Cantautor

El cantautor canari, que treu el seu 
nou senzill Cambio de temperatura, agra-
eix a Rosalía que hagi obert les portes 
a les músiques urbanes espanyoles, 
però adverteix que queda molt per 
aprendre de com col·laboren els seus 
col·legues llatinoamericans.  Pàg. 51

reunions socials i festes nocturnes, ai-
xí com les imatges de botellons sense 
respectar les mesures sanitàries, han 
provocat reaccions de repulsa pel te-
mor de perdre tot el que es va aconse-
guir després de mesos de sacrifici. 
Abaixar la guàrdia ara podria tornar a 
posar al límit el sistema sanitari. Però 

si el que es desitja és que segueixin les 
recomanacions de mantenir la distàn-
cia social, evitar aglomeracions i por-
tar mascareta, és molt més efectiu op-
tar per la pedagogia, amb una clare-
dat i coherència que moltes vegades 
no hi han sigut presents, que per la 
via sancionadora. I no està de més es-

coltar-los. EL PERIÓDICO ha entrevis-
tat nois i noies de menys de 23 anys 
que expliquen com estan vivint la 
pandèmia i com se senten sent el cen-
tre de les crítiques. Les seves opinions 
són tan variades com les seves experi-
ències vitals, però tots comparteixen 
la mateixa idea: és injust que se’ls 

col·loqui al mateix sac. I no 
els falta raó: ni tots els jo-
ves se salten les mesures 
contra la Covid-19, ni són 
només joves els que ho fan.  

Els nascuts al segle XXI 
es troben davant un mer-
cat laboral que els tanca les 
portes, una crisi econòmi-

ca que ennuvola els seus projectes de 
futur quan amb prou feines s’han po-
sat a caminar, i acaben de passar un 
confinament que ha accentuat les se-
ves ganes de socialitzar. Titllar-los sen-
se més ni més d’irresponsables, sense 
ni tan sols entendre les seves raons, 
no porta a enlloc.

Culpar tot un col·lectiu  és injust  

i erroni. Si el que es desitja és que  

es compleixin les mesures sanitàries 

és més efectiva la conscienciació
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Es critica, amb raó, l’impuls cen-
tralista, però la realitat és que el crei-
xement del 2019 el va encapçalar Na-
varra amb el 2,8% seguida de Madrid 
(2,5%) València i Múrcia (2,3%), Anda-
lusia (2,1%), Galícia i Euskadi (1,9%)  
i Canàries i Catalunya (1,8%). És difí-
cil acusar únicament el centralisme 
quan sis comunitats més van créixer 
més que Catalunya i quan el creixe-
ment català de l’1,8% va ser inferior a 
la mitjana espanyola del 2%.  

¿Per què Catalunya creix menys no 
només que Madrid sinó que la mitja-
na espanyola? És gairebé segur que la 
inestabilitat política, més una latent 
pulsió intervencionista, tenen molta 
relació amb el menor dinamisme. I el 
menys encertat per pal·liar l’efecte ca-
pitalitat de Madrid va ser intentar 
combatre-ho generant inestabilitat. 
La resposta adequada hauria sigut in-
fluir al màxim a Madrid intentant fer 
de Barcelona –com era el projecte de 

Pasqual Maragall– la reconeguda se-
gona capital d’Espanya. Ja la no-parti-
cipació en el Govern central, predica-
da per Jordi Pujol, va ser un error. 
Després l’anomenat procés ha sigut 
una resposta equivocada i contrapro-
duent. L’èxode de les seus de grans 
empreses catalanes no era un avís al 
qual menystenir. 

L’últim exemple d’aquesta fugida 
aïllacionista –respecte a Espanya i 
com a conseqüència a Europa– el te-

nim en l’absència del pre-
sident Torra –que contras-
ta amb la presència del le-

hendakari Urkullu– en la 
conferència de presidents 
de divendres passat per dis-
cutir el repartiment dels 
140.000 milions del pla de 
recuperació europeu que 

correspondran a Espanya. L’aïlla-
ment català –disfressat força vegades 
d’independentisme amb complex de 
superioritat– és una mala medicina 
per afrontar els reptes d’una econo-
mia globalitzada i d’una Europa en la 
qual els estats nacionals tenen un pa-
per decisiu. Insistir en les injustícies, 
sense analitzar les nostres insuficièn-
cies i culpant de tots els mals causes 
externes, no és la correcta resposta 
per esmenar el menor dinamisme. 

P
er segon any el PIB de la Co-
munitat de Madrid va créi-
xer el 2019 més que el cata-
là, i es va col·locar així Ma-
drid, amb 239.878 milions, 

en el 19,3% del PIB espanyol davant 
els 236.739 milions de Catalunya, el 
19%. La dada confirma un relatiu es-
tancament de l’economia catalana 
davant el dinamisme més gran de 
Madrid. Des de l’any 2000 l’economia 
madrilenya ha passat de ser el 17,7% 
del PIB al 19,3% mentre 
que Catalunya amb prou 
feines s’ha mogut del 
18,9% al 19%.  

¿Quines són les raons 
d’aquest relatiu declivi? 
Indubtablement Madrid 
es beneficia de l’efecte de 
ser la capital de la quarta 
economia de la UE, que el fa ser cen-
tre d’atracció per a bona part de la in-
versió internacional. I tampoc hi ha 
dubte que la inversió més gran de 
l’Estat i el dèficit fiscal català tenen 
un paper rellevant. Però és evident 
que l’anomenat procés, la inestabili-
tat generada per la fallida declaració 
d’independència del 2017 i la posteri-
or absència d’un Govern fort i eficaç, 
han contribuït al sorpasso que ha tin-
gut lloc el 2018 i el 2019.  

E
ls confinaments decretats 
al seu dia per combatre 
l’expansió de la pandèmia i 
la violència domèstica van 
constituir i constitueixen 

«una barreja tòxica per a moltes fa-
mílies», segons un resum breu i pre-
cís de la situació de Melissa Alvarado, 
experta de l’ONU en la ma-
tèria. L’obligació ineludi-
ble de les víctimes de com-
partir el mateix sostre 
amb els seus victimaris ha 
multiplicat els casos de 
maltractaments sense 
que, tret d’això, arribessin 
gairebé mai a l’opinió pú-
blica les situacions impossibles viscu-
des entre quatre parets. De forma 
semblant, tot i que agreujada per la 
durada del tancament, als episodis 
de convivència degradada que es re-
gistren durant les vacances al si de 
llars sotmeses a la lògica masclista, 
l’àmbit privat es va convertir massa 

Editorials

¿Per què Catalunya creix menys?

Dones sota un confinament tòxic

El 2019 el PIB català   
va augmentar per segon any 

menys que el madrileny 

i que la mitjana espanyola

vegades en un infern. Si el 2019 van 
ser 243 milions les nenes i dones al 
món que van patir agressions sexuals 
i actes de violència de tota mena, a 
partir del moment en què es va gene-
ralitzar el confinament per trencar 
les xarxes de contagi es va multipli-
car la vulnerabilitat de les víctimes, 

que van sumar a la pressió psicològi-
ca pròpia d’un enclaustrament for-
çós i a la incertesa derivada moltes 
vegades de la caiguda d’ingressos la 
presència constant dels seus agres-
sors. Pot dir-se que, per a no poques 
dones, preservar-se del contagi de la 
Covid-19 va suposar contraure altres 

malalties morals, físiques i materials. 
En vista de les dades de què dispo-

sa l’ONU sobre aquesta vulnerabilitat 
augmentada, de les circumstàncies 
excepcionals i de la debilitat específi-
ca d’innombrables famílies monopa-
rentals que únicament compten amb 
els ingressos d’una dona, és fàcil de-

duir que l’erosió del pacte 
social i de convivència cau -
sat per la malaltia recla-
men un tractament parti-
cular de protecció de les 
dones en els àmbits assis-
tencial, econòmic i labo-
ral. Es tracta d’una neces-
sitat objectiva, tan ineludi-

ble com el confinament mateix, per-
què les dificultats que afronten les 
víctimes per sobreposar-se a dife-
rents formes de toxicitat tenen unes 
característiques concretes, diferents 
de les que han d’afrontar la resta de 
ciutadans, afectats només, i és molt, 
per la congelació de l’economia.

Els efectes del tancament 
 domèstic i l’aturada econòmica 

requereixen un enfocament particular 

en l’àmbit assistencial i laboral

Josep Maria 
Ricart

Portaveu del 
col·lectiu Walden XXI

Un col·lectiu amb 24 integrants im-
pulsa una interessant alternativa a 
les residències de gent gran: la recon-
versió, en format de covivenda sènior, 
amb apartaments, serveis comuns i 
personal d’assistència, d’un hotel de 
Sant Feliu de Guíxols. Pàg. 22

Marga 
Arnedo

Guia  
cultural

La guia cultural Marga Arnedo ha 
posat en marxa una ruta pels car-
rers de Barcelona en la qual es recor-
da l’epidèmia més gran que mai va 
patir la ciutat, la de la pesta negra 
que va acabar al segle XIV amb el 
60% de la població.  Pàg. 26

Eden 
Hazard

 
Futbolista 

Tot i que altres col·legues com 
Griezmann o João Félix no li caminin 
gaire al darrere, Eden Hazard encap-
çala el podi de grans fiascos d’aquesta 
temporada: fitxat pel Madrid com a 
estrella per 100 milions, ha defraudat 
i només ha marcat un gol. Pàg. 30

Lewis 
Hamilton

Pilot de 
fórmula 1

El pilot britànic està arrossegant tots 
els participants del mundial de fór-
mula 1 a afegir-se a les protestes con-
tra la discriminació racial. Mentres-
tant, continua guanyant carreres 
amb gran autoritat, la d’ahir fins i tot 
amb una roda punxada.  Pàg. 34

Jonathan 
Jackubowicz

Director de cine

El biopic Resistencia, dirigit per Jona-
than Jackubowicz, rescata un episodi 
de la vida de Marcel Marceu que el 
mim francès va preferir mantenir amb 
una certa discreció però que mereix 
ser recordat: la seva intervenció per 
salvar nens jueus dels nazis.  Pàg. 38
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adequat seria que s’hagués absentat 
del complex del palau de la Zarzuela, 
però que s’hagués posat al mateix 
temps a disposició de la justícia. És el 
que correspon a un dignatari en 
aquests casos. ¿Què hauria passat, per 
exemple, si en el seu moment la in-
fanta Cristina hagués acudit voluntà-
riament a declarar en el ‘cas Noos’, en 
el qual està involucrat el seu marit, 
Iñaki Urdangarin? Moltes veus contra 

la monarquia s’haurien apaivagat. La 
marxa d’Espanya permet a Felip VI 
prendre la necessària distància amb 
els fets que pugui haver protagonit-
zat el seu pare, però encoratja també 
l’aparició d’una cort paral·lela a la 
qual poguessin acudir aquells que 
pretenguin emparar-se amb el rei 
emèrit per desestabilitzar les institu-
cions en un temps de crisi social i eco-
nòmica com el que vindrà després de 
la Covid. Abandonar la Zarzuela és un 
últim servei a la monarquia i a la de-
mocràcia, però fer-ho camí de l’exili 
és un mal servei.  

Com ha passat al llarg de la histò-
ria amb altres grans estadistes, la lí-

nia que separa el reconeixement de 
l’adulació és molt fina, de manera 
que el respecte pot arribar a enten-
dre’s com a impunitat. Això és el 
que pot haver passat en l’última dè-
cada amb la figura del rei emèrit. 
Des que va ser sorprès en una cacera 
a Botswana fins a les investigacions 
de la justícia suïssa per un presump-
te cobrament de comissions en la 
construcció de l’AVE a la Meca, tot 

indica que Joan Carles en 
la seva última etapa com 
a cap de l’Estat i en els 
seus primers mesos d’e-
mèrit va poder arribar a 
pensar que estava revestit 
d’una impunitat absolu-
ta. No es tracta, per tant, 
de prescindir de la pre-

sumpció d’innocència, però, sí, 
d’augmentar el nivell d’exigència 
en el control de la direcció de l’Estat, 
independentment de si s’ocupa per 
herència o per elecció. El nivell de 
transparència ha de ser el mateix i 
en aquesta línia apunten tant l’acti-
tud de Felip VI davant els fets pels 
quals va ser jutjat el seu cunyat com 
la proposta del president del Govern 
d’acotar la inviolabilitat del cap de 
l’Estat. No és moment, doncs, de des-
prestigiar les institucions, sinó de 
generar confiança en els ciutadans i 
això inclou l’autocrítica davant l’ex-
cés de tolerància, també des dels 
mitjans de comunicació. 

J
oan Carles de Borbó i Borbó, 
que va regnar amb el títol de 
Joan Carles I, és, sens cap 
dubte, una de les grans figu-
res de la història d’Espanya 

del segle XX. La transició a la demo-
cràcia després de la mort del dictador 
Francisco Franco no s’entén sense ell; 
la història hauria sigut una altra i no 
necessàriament millor. Va saber man-
tenir la pau com a requisit imprescin-
dible de l’adveniment de la 
democràcia i, amb aques-
ta, del període més llarg de 
prosperitat econòmica 
dels últims segles. Negar 
aquesta aportació és, sim-
plement, una niciesa. El 
seu transcendental paper 
històric va envoltar igual-
ment el rei emèrit d’una aura que el 
va deixar al marge de qualsevol míni-
ma crítica, no només d’aquella de la 
qual el protegia la Constitució, sinó 
del més mínim control de la societat 
que servia. 

El rei emèrit va comunicar ahir al 
seu fill, el rei Felip VI, la seva intenció 
d’abandonar Espanya «davant la re-
percussió pública que estan generant 
certs esdeveniments passats de la me-
va vida privada». Ho fa per preservar 
el prestigi de la monarquia, però el fet 
de prendre el camí d’aquesta espècie 
d’exili no facilita precisament aquest 
objectiu ni la gestió d’aquesta crisi 
per part de l’actual monarca. El més 

E
n una situació d’emergèn-
cia sanitària i econòmica 
com la que es viu a Espa-
nya és comprensible que el 
Govern, que no té prou 

majoria per aprovar els Pressupostos 
Generals pels seus propis mitjans, 
busqui el màxim possible d’aliats 
per tirar endavant els comptes de 
l’Estat i acabar així amb la provisio-
nalitat que suposa prorrogar succes-
sivament els pressupostos de l’ante-
rior Govern del PP.  

Quan presenti a les Corts el seu pro-
jecte pressupostari, Pedro Sánchez no 
pot veure’s de nou en una situació 
agònica com les viscudes amb les últi-
mes extensions de l’estat d’alarma. 
Llavors, i davant la pèrdua d’altres re-
colzaments, va ser Ciutadans qui va 

Editorials

Un últim (mal) servei

Sumar suports

A un dignatari li correspondria 
 absentar-se de la Zarzuela,  

però posar-se al mateix temps  

a disposició de la justícia

Renzo 
Piano

Arquitecte  
italià

El guanyador del prestigiós Pritzker 
és l’autor del nou pont de Gènova, el 
de Sant Jordi, que des d’ahir substitu-
eix el que fa gairebé dos anys es va en-
fonsar matant 43 persones. El veterà 
professional (82 anys) ha regalat a la 
seva ciutat natal el projecte. Pàg. 10

Carme 
Artigas

Secretària d’Estat  
de Digitalització

La prova pilot portada a terme a la Go-
mera de l’app Radar Covid ha sigut «al-
tament satisfactòria», per la qual cosa 
el Govern ha avançat un mes la seva 
implantació. Estarà disponible, per a 
les comunitats que ho sol·licitin, a 
partir del 15 de setembre. Pàg. 24

Jim 
Bridestine

Director  
de la NASA

L’èxit de la missió Demo-2, en la qual 
han col·laborat l’agència aeronàutica 
nord-americana i la companyia Spa-
ceX, augura una nova era espacial: els 
pròxims anys, l’Estació Espacial Inter-
nacional obrirà les seves portes a viat-
ges turístics.                                         Pàg. 27

Joan 
Jubany

Germà d’Helena  
Jubany

La família de la noia assassinada a Sa-
badell el 2001 ha aconseguit que es 
reobri el cas després d’aportar noves 
proves que pel que sembla qüestio-
nen les declaracions dels testimonis i 
la coartada d’un dels principals sospi-
tosos. Pàg. 28

Gerard 
Depardieu

Actor 
francès

La Fiscalia de París ha demanat que es 
reobri una investigació per violació 
contra l’intèrpret, tancada el 2019 
per falta de proves. La denunciant, 
una jove actriu, afirma que fa dos 
anys va abusar d’ella en dues ocasions 
a la capital francesa.  Pàg. 50

sortir al rescat. No del Govern ni de 
Sánchez, com bé van aclarir els seus 
portaveus, sinó d’una situació que, si 
es descontrolava, podia haver produït 
un greu problema de salut pública. 

Ara, Sánchez torna a temptejar Cs 
amb l’objectiu de consolidar una ma-
joria parlamentària entorn d’uns 
Pressupostos que són imprescindibles 
per garantir l’estabilitat política i as-
segurar l’arribada dels 140.000 mili-
ons d’ajuda europea. Uns diners indis-
pensables per sortir de la sotragada 
econòmica en la qual estem i que es 
reflecteix en les últimes dades cone-
gudes: caiguda del 18,5% del PIB en el 
segon trimestre i un milió d’aturats 
més, sense comptar els ertos.  

No se li escapa a ningú que una 
possible aliança amb Cs és un ele-

ment de desestabilització en el bloc 
de partits que va garantir la investidu-
ra de Sánchez, començant pel seu pro-
pi soci de Govern. Unides Podem ha 
replicat que aquest tipus d’acosta-
ments entra en conflicte amb el con-
tingut del pacte entre les dues forma-
cions. Però encara hi pot haver molt 
de teatre en les posicions dels porta-
veus d’aquest bloc, i l’ambient pree-
lectoral a Catalunya també contribu-
eix a això. El president sap, no obs-
tant, que la seva obligació és buscar 
una majoria pressupostària sòlida 
amb el màxim possible de socis fia-
bles. I sap que no pot desdenyar cap 
suport. Ni el de Cs ni el del PP, si esti-
gués disposat a això, tot i que els de 
Casado són lluny de l’esperit europeu 
del pacte entre diferents.
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Fiscalitzar un ex cap d’Estat és una 
prova inèdita per a la democràcia es-
panyola, per a la qual no hi ha full de 
ruta ni precedents. El Parlament, per 
exemple, té entre les seves funcions 
exercir el control del Govern, però no 
del monarca. La figura del rei emèrit 
va ser una hàbil manera de tirar en-
davant l’operació de l’abdicació de Jo-
an Carles I, però ara que les revela -
cions de presumptes casos de corrup-

ció han fet necessari que la Zarzuela 
faci un pas més es fa més evident que 
l’Estat navega aigües ignotes. En 
aquest sentit, es pot comprendre 
l’opacitat entesa com a prudència, 
però mal  utilitzada  pot tenir efectes 
contraproduents. 

La falta de transparència afecta de 
ple el Govern, que està obligat a retre 
comptes. Sánchez va esquivar donar 
qualsevol tipus d’explicació sobre la 
implicació de l’Executiu a la sortida 
del país de Joan Carles I, però aquest 

silenci és difícilment justificable i sos-
tenible en el temps. No es tracta tan 
sols d’una qüestió de transparència, 
sinó del fet que la marxa del rei emè-
rit pot tenir conseqüències legals en 
un procés que està sobre la taula de la 
Fiscalia del Tribunal Suprem. Avui, 
Joan Carles I no està formalment in-
vestigat, molt menys imputat, i, per 
tant, gaudeix de plena llibertat de 
moviments. Però si aquesta situació 

legal canvia, el fet que resi-
deixi fora d’Espanya obre 
escenaris diferents dels 
que hi hauria si es trobés al 
país. El secretisme dona 
pàbul també als que, de 
forma interessada, bus-
quen atacar la forma de 
Govern establerta a la 

Constitució a través de la figura del 
rei emèrit. És a Joan Carles I a qui s’ha 
de fiscalitzar. Les sospites que planen 
sobre ell han de ser investigades per 
la justícia, i si és necessari s’ha d’estu-
diar el seu estatus legal. Però en 
aquests moments, en plena emer-
gència sanitària i econòmica, els re-
presentants públics han de promou-
re la calma i l’estabilitat, no impul-
sar les seves agendes (per legítimes 
que siguin) a favor d’un suposat 
 momentum rupturista. 

É
s comprensible, com va re-
petir ahir en diverses ocasi-
ons Pedro Sánchez, que les 
relacions entre el cap d’Es-
tat i la presidència del Go-

vern estiguin subjectes a la confiden -
cialitat. També ho és que la divisió de 
papers obliga que cada institució exer-
ceixi de forma exclusiva les funcions 
que li corresponen. Però, sent com 
 diem comprensible tot això, l’opacitat 
que ha envoltat la decisió 
del rei emèrit, Joan Carles I, 
d’abandonar Espanya da-
vant les sospites de corrup-
ció li presten un mal servei 
a la imatge de la màxima 
institució de l’Estat davant 
l’opinió pública. L’opacitat 
respecte on s’ha instal·lat 
Joan Carles I, el paper que ha tingut el 
Govern en l’operació i si per a això 
s’han utilitzat fons públics en assump-
tes com el de la seguretat no només no 
casa amb la voluntat d’encapçalar una 
institució transparent que en nom-
broses ocasions ha expressat el rei Fe-
lip VI, sinó que perjudica l’objectiu de 
l’exili de Joan Carles I, que no és cap al-
tre que aixecar un tallafoc entre, 
d’una banda, un rei emèrit assetjat 
per les sospites i, de l’altra, el seu fill i 
la mateixa Corona. 

A
lguna s’ha mogut en l’eco-
nomia, tot i que sigui lleu-
ment, després del cicle des-
astrós març-juny provocat 
per la pandèmia. Les dades 

de creació d’ocupació al juliol (89.949 
contractes nous), les millors per a 
aquest mes des del 1997, i l’augment 
d’afiliats a la Seguretat So-
cial (161.217) són un indici 
al qual cal unir els més de 
dos milions de treballa-
dors que han deixat d’es-
tar subjectes a un erto 
–queden 1,18 milions–, 
una dada que no es comp-
tabilitza en el seguiment 
estadístic de l’evolució de l’atur. A 
ningú el pot tranquil·litzar que 3,7 
milions de persones figurin inscrites 
a les oficines d’ocupació, amb especi-
al afectació entre les dones i els joves, 
però alguna cosa és possible que co-
menci a canviar. 

No hi ha dubte que les xifres del 

Editorials 

Joan Carles I i el secretisme 

L’ocupació respira una mica

La falta de transparència  
en la gestió de la sortida del rei 

emèrit és contraproduent per 

aixecar un tallafoc amb la institució 

Alberto 
Fernández 

President 
 de l’Argentina 

El president de l’Argentina s’ha apun-
tat un notable èxit polític a l’aconse-
guir renegociar el deute extern del 
seu país, cosa que alleuja el pes i dila-
ta el pagament de capital i interessos 
fins l’any 2024. Amb això, dona aire a 
una economia asfixiada.  Pàg. 17 

Sifa 
Ademovic 

Entrevistada al  
llibre ‘Els invisibles’ 

Sifa Ademovic ha refet la seva vida a 
Sant Celoni després de fugir de Bòsnia, 
on van ser assassinats el seu pare i els 
seus germans. És una de les històries 
recollides a Els invisibles, el llibre d’An-
dreu i Pau Farràs, Gemma Varela, Im-
ma Santos i Andrea Vargas.   Pàg. 27

Vicente 
Moreno 

Entrenador de  
l’RCD Espanyol 

L’entrenador valencià, un especialis-
ta en ascensos, arriba a l’Espanyol 
amb l’exigència de fer-li recuperar el 
seu lloc a Primera Divisió. La difícil 
negociació que ha retardat el seu fit-
xatge li complicarà la planificació de 
la temporada.   Pàg. 33

Iker 
Casillas

 
Futbolista

L’exporter del Reial Madrid i el Porto 
ha anunciat la seva retirada als 39 
anys, un any i mig després d’haver 
tingut un infart. Deixa enrere una 
carrera plena d’èxits i d’exemples 
d’esportivitat, en alguns casos en els 
moment més tensos.   Pàg. 34

Ellen 
DeGeneres 

Estrella 
televisiva 

La conductora del talk show que porta 
el seu nom a la cadena nord-america-
na NBC s’enfronta a una campanya, 
que pot acabar amb la cancel·lació del 
seu programa, per les acusacions de 
mantenir una cultura de treball tò -
xica i abusiva.   Pàg. 43

juliol acumulen la firma de contrac-
tes, singularment en el sector ser-
veis, que en exercicis anteriors s’han 
repartit entre diversos mesos i que 
aquest any, a causa de la paralització 
de l’activitat, s’han retardat al mes 
passat. I  que aquests moviments es 
van produir abans de la tremenda 

gerra d’aigua freda que ha suposat la 
resposta dels principals mercats 
emissors del turisme europeu als re-
brots de la pandèmia. 

Després de la caiguda del PIB cone-
guda fa uns dies –el 18,5% en el segon 
trimestre– i l’entrada en recessió 
d’Espanya, la incògnita de quin serà 

el balanç de l’agost i les poc encorat-
jadores previsions per a després de 
les vacances, mantenir l’impuls en la 
creació d’ocupació és un requisit in-
dispensable per encarar el camí de la 
recuperació.  

És, amb tot, una notícia encoratja-
dora que l’ocupació hagi crescut en 

gairebé totes les comuni-
tats –15.670 nous contrac-
tes a Catalunya–, en espe -
cial en el sector del turis-
me i l’hostaleria, molt per-
judicat pel confinament, 
primer, i pels rebrots i l’ab-
sència de turistes estran-
gers, ara. És menys enco-

ratjadora la qualitat de l’ocupació, 
majoritàriament estacional i que està 
lluny de ser una garantia de continuï-
tat quan acabi la temporada d’estiu. 
És aquesta una debilitat estructural 
del mercat de treball espanyol, agreu-
jada per la contracció de l’economia i 
les incerteses de futur. 

L’augment de contractes i 
afiliats al juliol és una bona notícia, 

però fràgil davant l’evolució  

del turisme i els rebrots a l’agost 
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confessions religioses que ha consa-
grat una doble realitat: la debilitat 
de l’Estat i la puixança d’organitza-
cions polítiques com Hezbol·là, 
grup xiïta sustentat per l’Iran, un 
poder de facto que rivalitza amb 
l’Exèrcit libanès i és determinant en 
la configuració de majories al Parla-
ment. Un fraccionament que fa pre-
veure que les rivalitats històriques 
tornaran a interferir en la distribu-

ció de l’ajuda internacional que ar-
riba a Beirut i en la gestió dels plans 
de reconstrucció de la ciutat, que és 
gairebé tant com dir del país. 

Res resultaria especialment nou 
en aquest trencaclosques si no fos 
per l’imminent necessitat que té el 
Líban d’actuar amb unitat per 
pal·liar tant com sigui possible la 
tragèdia humana que ha d’afron-
tar. Però la probabilitat que això es 
concreti s’enfronta a obstacles que 
formen part de la pitjor tradició po-

lítica libanesa, l’últims dels quals 
és el temor de la reacció que pot 
suscitar la sentència que es coneixe-
rà demà a la Haia del Tribunal Espe-
cial per al Líban, corresponent a 
l’atemptat que el 2005 va acabar 
amb la vida del primer ministre Ra-
fik Hariri. El fet que els quatre acu-
sats siguin militants de Hezbol·là 
jutjats en rebel·lia –el Líban mai els 
va entregar als jutges– concita tota 

classe de temors si el ve-
redicte és condemnatori, 
i agreuja els dubtes sobre 
la necessària cooperació 
entre faccions per supe-
rar l’impacte emocional i 
econòmic de l’explosió. 

El Líban fa molt que va 
deixar de ser la Suïssa del 

Pròxim Orient i és des de fa massa 
temps una peça que tots els actors po-
lítics de la regió intenten manipular 
en benefici propi. En aquestes cir-
cumstàncies, el debilitament de les 
institucions i la falta d’un control 
efectiu dels gestors polítics ha facili-
tat la proliferació de poders paral·lels 
i la dilució de responsabilitats, una 
 realitat que ha fet possible situacions 
com la que ha provocat la carnisseria. 
Res garanteix que a partir d’ara dismi-
nueixi la ruïnosa pugna entre clans.

L
a devastació provocada di-
marts per una gran explo-
sió al port de Beirut su-
meix en la ruïna un país 
amb una economia ex-

hausta i un règim polític esgotat. A 
la commoció inicial pels dos cente-
nars de morts i desapareguts, prop 
de 4.000 de ferits i unes 200.000 per-
sones sense llar ha seguit la indigna-
ció per la certesa cada vegada més 
gran que tot va ser fruit 
de la deixadesa, i no un 
atemptat com ha insi -
nuat sense proves el pre-
sident Donald Trump: 
l’emmagatzemament de 
més de 2.700 tones de ni-
trat d’amoni durant sis 
anys en condicions inac-
ceptables de falta de seguretat. Un 
cas d’«incompetència intolerable», 
com ha dit el president del Líban, 
Michel Aoun, que només s’explica 
per la inconsistència i les lluites 
 intestines en el si de successives 
 administracions. 

No és exagerat dir que el Líban és 
un país condemnat a la inquietud 
permanent des del final de la guer-
ra civil que es va prolongar 15 anys 
(1975-1990), amb un repartiment 
del poder entre partits polítics i 

A
l juliol, els partits que for-
men el Govern de la Gene-
ralitat, els comuns i la CUP 
van registrar en el Parla-
ment una proposta de llei 

que es plantejava com a objectiu con-
tenir els preus dels lloguers. Elaborada 
des de la Conselleria de Justícia (ERC) 
en contacte amb la de Terri-
tori (JxCat) i redactada en 
col·laboració amb entitats 
socials, la iniciativa sem-
blava un estrany cas de con-
sens per al qual es preveia, 
en qualsevol cas, una oposi-
ció per part del PP i Cs, dis-
posats a portar aquesta re-
gulació als tribunals. 

El problema de l’encariment de la 
vivenda és un d’aquells en els quals 
aquest tipus d’acords transversals no 
hauria de ser una excepció, sinó la nor-
ma. Fins i tot quan, compartint el dia-
gnòstic, hi pugui haver raonables dis-
crepàncies sobre les mesures que cal 

Editorials

La tragèdia castiga el Líban

El despropòsit de la llei del lloguer

El fraccionament del poder 
explica la deixadesa que ha tingut 

conseqüències tràgiques i no permet 

ser optimistes sobre la reconstrucció

Rashida    
Tlaib

Congressista  
nord-americana

La política d’origen palestí va derro-
tar la candidata negra Brenda Jones 
en les primàries demòcrates d’un dis-
tricte majoritàriament afroamericà 
de Detroit. Forma part de l’anomenat 
esquadró, joves congressistes que refor-
cen el flanc progressista.  Pàg. 11

Isabel 
Pardo de Vera

Presidenta 
d’Adif

Transició Ecològica ha obert diligènci-
es per la caiguda, o llançament, de dos 
vagons al riu Sil després d’haver des-
carrilat. L’ens públic afirma que no hi 
ha risc de contaminació, però la Xun-
ta i grups ecologistes demanen que es 
depurin responsabilitats.          Pàg. 29

Álex 
Bergantiños

Capità  
del Deportivo

El centrecampista va declarar ahir a la 
comissaria després que es filtrés un 
àudio en què proposava pactar amb el 
Fuenlabrada en el partit de demà. Va 
afirmar estar «tranquil» malgrat la de-
núncia a la fiscalia per «una possible 
adulteració del resultat».            Pàg. 41

Rafael 
Nadal

Número 2 del  
tennis mundial

El tennista ha renunciat a jugar 
l’Open dels EUA, la primera oportuni-
tat d’igualar els 20 tornejos de Grand 
Slam de Federer, en un gest de respon-
sabilitat per la situació sanitària i per 
preparar la defensa dels títols de Ro-
ma i Roland Garros.  Pàg. 42

Neil 
Young

Músic  
nord-americà

El veterà cantant i compositor se n’ha 
cansat i, després de diversos avisos 
per violació dels drets d’autor, de-
mandarà Donald Trump per impedir 
que usi les seves cançons als mítings. 
L’artista considera el president «una 
desgràcia» per al seu país.   Pàg. 52

prendre. Confiar en la limitació per 
llei dels preus màxims de renda en les 
zones del territori més «tensades» pot 
ser que no tingui ni l’efecte instantani 
sobre el mercat que es desitjaria (el Go-
vern central ha optat, en un primer 
moment, per centrar els seus esforços 
a facilitar l’oferta de lloguer social) ni 

potser tampoc les conseqüències des-
astroses, en forma de contracció de 
l’oferta, que els seus objectors més 
grans plantegen. Sobretot en una si -
tuació del mercat immobiliari que poc 
té a veure amb la que estava sobre la 
taula quan es va començar a negociar 
la norma: amb un transvasament de 

l’oferta de lloguer turístic al residenci-
al, en el qual difícilment els preus hau-
rien de seguir la insostenible tònica 
dels últims anys, però també amb l’ho-
ritzó de desenes de milers de famílies 
incapaces de poder fer front a les seves 
necessitats de vivenda. 

Però ni tan sols un intent de donar 
solució a aquest problema 
ha pogut sobreviure a les 
tensions internes del Go-
vern, amb JxCat proposant 
esmenes que poden impe-
dir que la tramitació fina-
litzi en aquesta legislatura i 
desentenent-se de la gesta-
ció del projecte, que havia 

rebut el plàcet de Torra, mentre ERC 
acusa JxCat de trencar l’acord i mos-
trar el seu veritable esperit, lluny de 
postulats d’esquerres. Un despropòsit 
que fa evident de nou la necessitat 
d’anar a les urnes per resoldre, en un 
sentit o altre, una insostenible situa-
ció de paràlisi.

Els enfrontaments  entre JxCat  

i ERC estan sumint en la paràlisi 

l’acció del Govern, fins i tot  

en matèries d’urgència social
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xen canviar de grau (un 25% més que 
en altres anys), dels provinents de l’FP i 
dels que desitgen accedir a les univer-
sitats catalanes des d’altres comuni-
tats autònomes (un 32% més).  

Convé recordar que la nota de tall 
(el mínim que es necessita per entrar 
en una determinada titulació; de fet, 
la nota de l’últim alumne que aconse-
gueix la plaça) no és una exigència vo-
làtil de cada universitat ni un indica-

dor de qualitat o excel·lència de cada 
un dels seus estudis, sinó que és el re-
sultat de la relació entre l’oferta de pla-
ces de cada grau i la demanda per en-
trar-hi. Si augmenta la demanda, com 
aquest any, s’encareixen les possibilitats 
de matricular-se en la carrera pensada 
com a primera opció. Entre les més 
sol·licitades, a part de les habituals en 
els últims cursos, relacionades amb 
Matemàtiques, Informàtica i Econo-
mia, s’ha de destacar l’augment de les 
peticions en Medicina, Infermeria i 

Psicologia, probable conseqüència de 
la sensibilització sobre el valor social 
de les professions vinculades a la salut 
després de la pandèmia i també del 
càlcul sobre les seves sortides professi-
onals en un moment en què la recons-
trucció del sistema sanitari s’ha con-
vertit en una prioritat. Tot això redun-
da en una xifra d’aspirants certament 
considerable si tenim en compte que 
les places que s’ofereixen són unes 

40.000. El sistema universi-
tari ha de trobar un equili-
bri entre aquestes noves pe-
ticions d’accés (en mo-
ments de crisi econòmica 
es tendeix a prolongar i am-
pliar la permanència en el 
sistema educatiu) i la previ-
sible i preocupant baixada 

de la demanda d’estudis de màster. 
També haurà de fer compatible l’ob-
jectiu que ningú quedi fora de la uni-
versitat per motius econòmics i la im-
possibilitat de multiplicar les places 
en un reflex automàtic de la demanda 
i les corbes demogràfiques. La gestió 
correcta del sistema hauria de concen-
trar els possibles ajustos en la possibili-
tat de canviar de carrera o afrontar 
una segona titulació i mantenir ober-
tes les portes de la universitat als que 
aspirin a tenir aquesta oportunitat.

L
a xifra de 55.000 preinscrits 
per entrar a la universitat és 
la més alta mai registrada a 
Catalunya, el 13% superior 
(7.377 estudiants més) a la 

del curs passat. Aquest augment ja es 
podia preveure quan es va saber que 
els que havien superat les proves d’ac-
cés superaven per primera vegada els 
30.000. Davant les dificultats que han 
hagut d’afrontar els alumnes per fina-
litzar els seus estudis de se-
cundària durant els mesos 
més durs del confinament i 
preparar i realitzar les pro-
ves de selectivitat en unes 
condicions menys que òpti-
mes, les notes de l’expe -
dient final del batxillerat 
(no tant les de la prova d’ac-
cés a la universitat, que pràcticament 
van ser una repetició de les del 2019) 
van reflectir una avaluació probable-
ment benèvola. L’increment de gaire-
bé un punt en les qualificacions mitja-
nes no només ha fet augmentar la no-
ta de tall, sinó que ha incrementat el 
nombre d’alumnes amb possibilitat 
de tramitar la seva preinscripció uni-
versitària. No obstant, en l’increment 
d’estudiants, a part d’aquestes cir-
cumstàncies, s’hi reflecteixen altres 
factors, com la xifra dels que decidei-

L
a plantilla de Nissan va ra-
tificar ahir un acord sobre 
el procés de tancament de 
les plantes productives a 
Catalunya gairebé per una-

nimitat. Després d’unes negocia -
cions difícils entre els sindicats i 
l’empresa, amb la mediació de la Ge-
neralitat, l’acord va resul-
tar positiu per a l’empre-
sa, els representants dels 
treballadors i les organit-
zacions sindicals, que van 
reivindicar la vigència del 
seu paper en un panora-
ma laboral molt incert i 
en el qual la concertació 
serà un imperatiu per garantir la su-
pervivència de molts negocis, el 
manteniment de llocs de treball i, 
quan no hi hagi alternativa, la ges-
tió de tancaments d’activitat amb el 
mínim cost social possible. 

L’acord recull unes condicions in-
demnitzatòries bastant superiors a 

Editorials

55.000 aspirants a universitaris

Un adeu menys traumàtic a Nissan

Mentre les universitats  temen 

un descens dels alumnes de màster 

per la crisi, les peticions per  

accedir-hi creixen

Hassan 
Diab

Primer ministre 
libanès

Les tràgiques conseqüències de l’ex-
plosió al port de Beirut –almenys 137 
morts i 5.000 ferits– han avivat la ira 
social contra el Govern. Ahir les auto-
ritats només van fer acte de presència 
per rebre el president francès, Emma-
nuel Macron.   Pàg. 10

Virginia 
Raggi

Alcaldessa  
de Roma

Les mesures de precaució estan donant 
resultats a la capital italiana, que amb 
prou feines té nous casos de Covid. L’altra 
cara de la moneda són els negocis tancats 
–el 40% dels hotels segueixen sense 
obrir– i la falta de turistes, en els quals se 
sustenta la seva economia.   Pàg. 12

Mark 
Zuckerberg

Fundador  
de Facebook

La xarxa social ha retirat un vídeo en 
què Donald Trump apareixia dient que 
«els nens són pràcticament immunes» 
a la Covid, dada considerada «falsa». La 
companyia fa temps que està a l’ull de 
l’huracà per les seves reticències a l’ho-
ra de moderar els continguts.   Pàg. 13

Gemma 
Tarafa

Regidora de Salut  
de Barcelona

El consistori ha activat un telèfon per 
prevenir el suïcidi que funciona les 24 
hores i un punt d’atenció familiar. A 
l’any, 2.000 persones intenten treu-
re’s la vida a la ciutat i un centenar ho 
aconsegueixen, xifres que poden em-
pitjorar per la crisi sanitària.   Pàg. 27

Kristin 
Scott Thomas

Actriu  
britànica

Avui estrena a les sales espanyoles 
¡Que suene la música!, film de Peter Cat-
taneo sobre un grup de dones que cre-
en un cor mentre els seus marits mili-
tars serveixen a l’Afganistan. «No és 
un tòpic: quan treballem junts som 
més poderosos», assegura.   Pàg. 38

les que han hagut d’assumir molts 
treballadors de sectors en crisi, com 
ho és de l’automòbil, més enllà de la 
decisió de Nissan de replegar-se a Eu-
ropa, i ajorna en un any el tancament 
definitiu de les plantes de la Zona 
Franca, Sant Andreu de la Barca i 
Montcada i Reixac, mantenint l’acti-

vitat productiva fins a aquell moment 
i limitant les baixes durant aquest pe-
ríode transitori a les voluntàries i pre-
jubilacions. L’aterratge serà més suau 
i el pitjor impacte arribarà no durant 
la part més crua de la crisi econòmica 
general, sinó quan s’espera que tot 
hagi pogut començar a recuperar-se. 

No obstant, l’element fonamental, 
amb un impacte molt seriós en el tei-
xit industrial català i amb uns perju-
dicis en milers de famílies que depe-
nen de les empreses subministrado-
res i subcontractades que no es veuen 
pal·liats per l’acord ara firmat, es 
manté. Nissan tancarà les plantes, no 

el 2020 però sí el 2021. I  la 
notícia que realment sua-
vitzaria l’impacte traumà-
tic d’aquesta decisió em-
presarial seria que aquest 
ajornament ajudés que ar-
ribessin a bon terme les 
propostes de «reindustria-
lització». Tant l’empresa, 

que s’ha compromès a col·laborar en 
aquest procés, com totes les adminis-
tracions hauran de fer fora a la resta 
perquè agafi el relleu una nova activi-
tat industrial. I no pot venir de cap al-
tre lloc que de la creació d’un com-
plex de disseny i producció de noves 
alternatives de mobilitat sostenible.

L’ajornament del tancament  
en un any serà una notícia realment 

positiva si serveix per facilitar l’atracció 

d’iniciatives que li agafin el relleu
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L’antídot Anthony Garner

nal que reclama polítiques d’altura. En 
tots els àmbits. Enteses per tals aque-
lles que han de permetre no només 
una recuperació sostenible, sinó una 
transformació de la nostra estructura 
productiva. De manera que el teixit 
productiu que emergeixi d’aquesta cri-
si tingui més fortalesa que l’actual. Per-
què respongui millor a les exigències 
socials i ecològiques del segle XXI i per-
què resulti més eficaç davant un món 
cada cop més competitiu. Sense una rà-
pida reactivació, juntament amb una 
protecció dels sectors més vulnerables, 
la resiliència de què va parlar Sánchez 
no podria ser la base de la recuperació.  

Tots els partits són i seran responsa-
bles de la unitat que reclama superar 
el tràngol actual. Els que compartei-
xen el Govern entenent que, sols, no 
poden emprendre l’esforç que el mo-
ment necessita. Els que són a l’oposi-
ció, assumint que aquesta condició no 

els eximeix de posar-hi l’espatlla, sense 
renunciar a la seva condició d’alterna-
tiva. El PSOE i Ciutadans han sigut els 
primers a assumir aquesta nova reali-
tat. El PP hi ha expressat reserves, però 
l’entrevista que tots dos tenen aquest 
dimecres hauria de desembarassar el 
terreny a un pacte d’Estat que inclo-
gués els Pressupostos Generals. Unides 
Podem es va mostrar reticent, al princi-
pi, que l’acord inclogués Ciutadans. 
Una actitud que no s’entendria si el 
PSOE manté els seus pactes de govern. 
Mentre tot indica que els nacionalistes 
bascos actuaran com sempre, posant 
per davant els interessos d’Euskadi, 
l’independentisme català segueix pre-
soner de la lògica preelectoral que do-
mina la política catalana. Quan l’opor-
tunitat que suposen els 140.000 mili-
ons d’euros procedents de la Unió Eu-
ropea reclama el contrari. Col·labora-
ció en comptes de confrontació.

R
esulta difícil no coincidir 
amb el president del Go-
vern central quan demana 
una «política d’altura» per 
encarar la reconstrucció de 

la nostra economia. L’impacte de la 
Covid-19 en la societat és de tal calibre 
que la crida a la unitat i la responsabi-
litat és gairebé de manual. La idea se-
gons la qual, davant les grans crisis, fa 
falta sumar més enllà de les ideologies 
i dels legítims interessos territorials 
for ma part de la cultura europea. És la 
que va permetre la recuperació des-
prés de la segona guerra mundial i fer 
de la Unió Europea un dels principals 
actors de la segona meitat del segle 
XX. Seria irresponsable actuar com si 
fóssim davant una crisi més del cicle 
econòmic, tenint en compte la caigu-
da del PIB de dos dígits i xifres d’atur 
que trenquen totes les estadístiques. 

Espanya viu un moment excepcio-

E
l primer dia després de les 
vacances –un dilluns encara 
d’agost però amb aires de se-
tembre–, va augmentar la 
mobilitat dels ciutadans a 

les grans urbs. Però amb un notabilís-
sim descens en relació amb el 2019. A 
Barcelona, hi va haver al metro la mei-
tat de passatgers que el primer dia 
postvacacional de fa un any, i a Ma-
drid, una xifra semblant, amb una mi-

Polítiques d’altura

El transport, termòmetre del retorn

Donald 
Trump

President  
dels EUA

El mandatari segueix inflamant les 
tensions en la recta final de la cursa 
electoral i ha incitat les seves bases 
més radicals a actuar contra les mar-
xes antiracistes. La tàctica sembla que 
funciona: l’avantatge de Joe Biden en 
els sondejos s’ha reduït. Pàg. 14

Kristalina 
Georgieva

Directora gerent  
de l’FMI

La política i economista búlgara ha 
instat a pactar al més aviat possible la 
fiscalitat de les grans tecnològiques a 
escala global, davant la necessitat dels 
països de corregir els seus desequili-
bris per l’augment del dèficit i el deu-
te durant la crisi de la Covid. Pàg. 21

Javier 
Padilla

Metge de família  
i divulgador

Davant l’angoixa de moltes famílies 
per la tornada a l’escola, envia un mis-
satge tranquil·litzador: amb unes me-
sures mínimes, «els centres educatius 
no són llocs supercontagiadors». Tam-
bé demana facilitats per als pares que 
hagin de faltar a la feina.  Pàg. 27

Ivan 
Rakitic

 
Futbolista

Malgrat que li quedava més d’un any 
de contracte, el Barça ha optat per re-
galar el jugador al Sevilla per alleuge-
rir la massa salarial. Després de pro-
jectar una gran imatge al Camp Nou, 
el croat torna a una ciutat que consi-
dera casa seva. Pàg. 38

Lady 
Gaga

 
Cantant i actriu

L’artista va ser la reina dels MTV Video 
Music Awards. Nominada en nou ca-
tegories, es va emportar cinc premis, 
entre els quals hi ha el Tricon, guardó 
dedicat a estrelles icòniques, en una 
gala marcada per la distància social i 
els recursos virtuals. Pàg. 44

ca més d’aglomeracions. Les causes 
són diverses. Es poden repartir entre 
una incorporació gradual a l’activitat 
laboral, la consolidació del teletreball, 
una certa fòbia al transport suburbà a 
causa del virus i, per descomptat, l’im-
pacte de l’atur i els ertos a causa de la 
crisi. TMB va posar el seu afany en què 
el dia de retorn fos fluid, amb una am-
pliació de les freqüències de pas i la 
disponibilitat del 100% dels combois. 

Al carrer, també es va notar el descens, 
tot i que en una proporció més baixa i 
amb més quantitat de vehicles sosteni-
bles, com ara les bicicletes. Al llarg 
d’aquesta setmana i, especialment, 
amb l’inici del curs escolar, s’haurà de 
calibrar fins a quin punt el retorn es 
desenvolupa dins d’uns cursos accep-
tables per a la seguretat sanitària. Serà 
el termòmetre de com viurem aquesta 
tardor incerta.

Editorials L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.
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L’antídot Anthony Garner

alcaldes i 13 dels 15 dirigents sectori-
als s’han passat a Junts. Al PDECat, 
no obstant, es mantenen la majoria 
dels alcaldes (els de Mollerussa, Igua-
lada, Tortosa, Calella, Martorell, 
Reus i Vilafranca del Penedès, entre 
d’altres). Els que s’han unit a Puigde-
mont retreuen al PDECat haver anat 
als tribunals per recuperar el nom de 
Junts per Catalu nya, argument molt 
feble si tenim en compte que la bata-
lla jurídica la va desencadenar Puig-
demont amb presumptes maniobres 
irregulars per arrabassar al PDECat 
la marca, que tenia registrada. El plet 
es dirimirà el dia 25.  

Però el cert és que Puigdemont, 
amb les seves pressions pròximes al 
xantatge, ha dinamitat l’espai post-
convergent. Primer, amb la defenes-
tració de Marta Pascal –ara dirigent 
del Partit Nacionalista Català (PNC)– 
per recolzar sense el seu permís la mo-

ció de censura contra Mariano Rajoy; 
després, elaborant les llistes electo-
rals del 21 de desembre del 2017 sense 
consultar el partit; més tard, amb la 
creació de l’artefacte de La Crida, un 
fracàs monumental que ara vol esme-
nar de la mateixa manera, i finalment 
amb la ruptura per constituir Junts. 

Des del punt de vista estratègic, no 
és clar que la jugada li surti bé a Puig-
demont, amb un espai postconver-
gent dividit en tres partits –PDECat, 
PNC i Junts– i un Govern que sembla 
un nou tripartit, integrat pel PDECat, 
Junts i ERC. El mateix es pot dir des 
del punt de vista ideològic perquè, 
obsessionat a disputar el terreny a 
ERC, Puigdemont s’escora a l’esquer-
ra i deixa buit el centredreta indepen-
dentista, que volen ocupar el PDECat 
i el PNC. L’aposta és una incògnita i 
l’únic tangible és la destrossa que 
l’expresident ha provocat.

L
a decisió d’Artur Mas, comu-
nicada pel seu entorn, que 
seguirà al PDECat i no es pas-
sarà al nou partit creat per 
Carles Puigdemont és proba-

blement l’única bona notícia per al 
partit successor de Convergència. Mas 
resol així el dilema entre la lleialtat al 
partit que va impulsar per succeir 
CDC i la fidelitat a l’home que va de-
signar per substituir-lo en la presidèn-
cia de la Generalitat. 

Puigdemont es va donar de baixa 
del PDECat dilluns i l’han seguit 
nombrosos càrrecs públics i del par-
tit. Tot i que el PDECat assegura que 
només un 7% dels militants (uns 800) 
se n’han anat amb Puigdemont, el ba-
lanç qualitatiu és favorable a l’expre-
sident: quatre dels cinc consellers, 
tres presos, gairebé tots els diputats 
del Parlament, els cinc senadors, la 
meitat dels diputats a Madrid, alguns 

E
l virus no dona treva i s’acu-
mula la incertesa. La grave-
tat del moment requereix 
enfortir la voluntat de pac-
tes i apostar pel compromís 

social i econòmic. Generar confiança, 
és l’objectiu que Antonio Garamendi, 
president de la patronal CEOE, apun-
ta per a Espanya a l’entrevista que pu-
blica avui EL PERIÓDICO. Un país 
que, en la seva reconstrucció, ofereixi 

Esclata l’espai postconvergent

El missatge de la patronal

Viktor 
Orbán

Primer ministre  
d’Hongria

El Govern ultranacionalista veta l’en-
trada des d’ahir a tots els visitants es-
trangers, menys de txecs, polonesos i 
eslovacs, amb un test negatiu de Co-
vid. El tancament de fronteres ha po-
sat en alerta Brussel·les perquè fa peri-
llar l’espai Schengen. Pàg. 16

José María 
Álvarez-Pallete

President  
de Telefónica

La companyia ja ha completat el des-
plegament de la seva xarxa 5G a Espa-
nya. Recolzada en la xarxa de fibra òp-
tica, i a l’espera del llançament comer-
cial, previst per a l’hivern, la cobertu-
ra arriba a totes les comunitats autò-
nomes i el 75% de la població.  Pàg. 25

Janet 
Sanz

Regidora  
d’Urbanisme

La restauració patrimonial de la Ciu-
tadella trigarà «dos o tres mandats», 
segons va detallar la també segona ti-
nenta d’alcaldia. Els nombrosos ac-
tors implicats, l’alt pressupost i l’am-
bició urbanística expliquen la impor-
tant demora. Pàg. 34

Alberto 
Barbera

Director de la  
Mostra de Venècia

El festival italià, blanc de crítiques en 
edicions anteriors per la falta de pari-
tat, corregeix aquest any la desigual-
tat: vuit de les 18 pel·lícules a concurs 
les dirigeixen dones. La primera gran 
cita internacional de cine des que va es-
clatar la Covid comença avui. Pàg. 46

Jordan 
Peele

Director  
i actor

És un dels grans impulsors del terror 
amb consciència antiracista amb 
films com Déjame salir (Oscar al millor 
guió) i Nosotros, i la sèrie Territorio Love-
craft. El fenomen uneix relats purs de 
gènere i drets civils, fantasies d’hor-
ror i desigualtat. Pàg. 48

confiança a les institucions europees, 
així com a inversors, turistes i, per 
descomptat, la ciutadania. Per a això 
és imprescindible consolidar la recu-
peració econòmica en els pactes. 
Tant en l’àmbit polític –els Pressu-
postos són prioritaris– com en l’em-
presarial, a través d’acords per a l’am-
pliació dels ertos –la patronal dema-
na prorrogar-los fins al juny de l’any 
que ve–, la millora en els rastrejos  

així com la regulació del teletreball.  
Els 140.000 milions assignats a Es-

panya dels fons europeus són una 
oportunitat històrica per treballar en 
tres camps fonamentals de modernit-
zació: economia verda, digital i in-
dustrial. Un repte en el qual les insti-
tucions no poden fallar. La negocia-
ció dels Pressupostos n’és la primera 
prova. La supressió de vetos entre Po-
dem i Cs és un bon senyal.

Editorials L’opinió del diari s’expressa només als editorials.  
Els articles exposen postures personals.
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L’antídot Anthony Garner

l’Executiu de Sánchez caigui com si es 
tractés de fruita madura. 

És públic i notori que ni a Cs ni al PP 
els agrada aquest Govern i que, en par-
ticular, rebutgen que hi sigui Unides 
Podem. Però mentre que Casado plan-
teja un ultimàtum, o Sánchez fa fora 
Pablo Iglesias i els seus ministres de 
l’Executiu o no pactarà res, Arrimadas 
es planteja la situació excepcional que 
viu el país com un moment per fer va-
ler els seus exigus 10 diputats, mini-
mitzar la influència de Podem i de-
mostrar que, superant diferències ide-
ològiques, es poden acordar solucions 
a problemes apressants.  

El líder popular sap que Sánchez 
no pot prescindir d’UP, perquè amb 
aquesta formació conforma l’única 
majoria possible, tot i que no suficient. 
Sap, per tant, que el que li exigeix és in-
viable, així que el seu requeriment no-
més es pot entendre com un esquer. 

Tampoc val el seu argument que Sán-
chez no el necessita perquè ja té apro-
vats els comptes, donant per fet que ja 
té armada la majoria per aconseguir-
ho. Fins i tot si fos així, seria bo que el 
PP s’afegís al que serien uns autèn- 
tics Pressupostos d’Estat. Un gest que 
trans-metria tranquil·litat, enfortiria 
la imatge d’Espanya a la Unió Europea 
i contribuiria al fet que els 140.000 mi-
lions que arribaran de Brussel·les es fa-
cin servir a resoldre els problemes pre-
sents i orientar el país cap a un futur 
més pròsper. Res fa pensar, no obstant, 
que Casado modificarà la seva oposició 
radical a qualsevol pacte. No hi ajuda 
la seva absoluta falta de sintonia amb 
el president del Govern, que no li havia 
trucat des del 4 de maig. Quatre mesos 
sense parlar amb el líder de l’oposició 
en una situació d’emergència és la 
mostra palpable que alguna cosa no va 
bé en les relacions institucionals.

E
n la ronda de contactes que 
el president del Govern, Pe-
dro Sánchez, va iniciar ahir 
a la Moncloa amb tots els 
grups polítics, els líders del 

PP, Pablo Casado, i Ciutadans, Inés Ar-
rimadas, van escenificar dues mane-
res oposades d’afrontar des de l’oposi-
ció les crisis causades per la pandèmia 
de la Covid-19. Com ja va passar a la 
primavera quan Ciutadans va votar al 
Congrés a favor de les dues últimes 
pròrrogues de l’estat d’alarma, men-
tre el PP es desentenia de les conse-
qüències que per a l’emergència sani-
tària hauria pogut tenir el decaïment 
d’aquesta mesura excepcional, ara la 
líder taronja es mostra disposada a ne-
gociar l’aprovació dels Pressupostos 
Generals, en tant que el dirigent popu-
lar prefereix inhibir-se, malgrat les 
pressions del món econòmic i empre-
sarial, a l’espera, segons sembla, que 

L’
agost no va ser el mes que a 
principis de la desescalada 
molts pensaven que arriba-
ria a ser. Al juny, hi havia 
esperança en el fet que el 

tu risme internacional ajudaria a re-
muntar les pèrdues pel confinament. 
Però els rebrots i les recomanacions de 
diversos països de no viatjar a Espanya 
van refredar les expectatives. Aquest 
canvi d’escenari explica en part les da-

Estratègies oposades

La lenta i fràgil recuperació de l’ocupació

Isabel  
Díaz Ayuso

Presidenta de la  
Comunitat de Madrid

La dirigent va voler transmetre tran-
quil·litat per a la tornada a l’escola, però 
va aconseguir el contrari al dir que «és 
probable que tots els nens s’acabin con-
tagiant». El col·lapse del primer dia de 
tests als docents, que al final es van sus-
pendre, tampoc hi va ajudar.  Pàg. 2

Kyriakos 
Mitsotakis

Primer ministre  
de Grècia

Es compleixen cinc anys de la mort 
del petit Aylan a l’Egeu, però la crisi 
migratòria a la zona segueix sense so-
lució a la vista. El Govern hel·lè força 
les oenagés d’ajuda a abandonar les 
illes i la policia abandona els immi-
grants a la deriva.   Pàg. 12

Francis 
Franco

Empresari i net  
del dictador

Un jutjat de la Corunya ha condem-
nat els hereus de Franco a entregar el 
Pazo de Meirás, a l’entendre que va ser 
un regal al cap de l’Estat i no pas a títol 
personal.  La família recorrerà i no 
abandonarà el lloc fins a la sentència 
definitiva. Pàg. 20

Maria 
Pastor

Degana del Col·legi 
d’Advocats de Mataró

És una de les impulsores d’una pro-
posta, del Col·legi d’Advocats de Barce-
lona, d’una reforma legal contra les 
màfies ocupes. Consisteix a permetre 
el desallotjament de la vivenda si en 
les primeres 48 hores l’ocupa no acre-
dita la propietat o el lloguer.   Pàg. 30

Salvador 
Sunyer

Director del  
Temporada Alta

Malgrat el cop que ha suposat la Co-
vid i un 30% menys de pressupost, el 
responsable del festival gironí ha pre-
sentat un programa que manté el se-
gell internacional amb estrelles com 
Guy Cassiers, Romeo Castellucci i Pip-
po Delbono.  Pàg. 42

des de l’atur publicades ahir. Es va re-
petir l’habitual increment de la deso-
cupació que es produeix cada agost, pe-
rò va ser l’alça més baixa registrada en 
aquest mes des del 2016, cosa que dona 
idea de l’escassa contractació d’aquest 
estiu. Ara hi ha 3,8 milions d’aturats a 
Espanya, sense comptar els afectats per 
un erto. Sent un context molt negatiu, 
hi ha xifres que indiquen una tímida 
recuperació: l’afiliació a la Seguretat 

Social acumula quatre mesos d’aug-
ment a Espanya. Només va baixar a les 
destinacions més dependents del turis-
me estranger, amb Barcelona al capda-
vant. El repte més difícil és mantenir la 
tendència general de creació d’ocupa-
ció en els mesos venidors. Farà falta 
crear les condicions que ho afavorei-
xin, cosa que només serà possible amb 
un clima polític i de diàleg social real-
ment centrat a buscar solucions.

Editorials L’opinió del diari s’expressa només als editorials. Els 
articles exposen postures personals.
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L’antídot Anthony Garner

relleva per deixar que els Mossos d’Es-
quadra fessin la seva feina durant els 
aldarulls promoguts per joves inde-
pendentistes després de la sentència 
del procés. La seva actuació professio-
nal ja va provocar llavors tensions 
amb Torra, que es van repetir en al-
tres ocasions, i de les quals ara el pre-
sident de la Generalitat passa factura. 

Més greu, si pot ser, és el relleu de 
Chacón, independentista moderada, 
l’única consellera que quedava en el 
Govern afiliada al PDECat i probable 
cap de llista del partit hereu de CDC a 
les pròximes eleccions. La substitució 
es produeix en plena ruptura entre el 
nou partit de Carles Puigdemont i el 
PDECat, el portaveu del qual, Marc 
Solsona, va qualificar el relleu de Cha-
cón de «purga política». Aquesta deci-
sió només pot agreujar la ruptura que 
s’acaba de produir en l’espai conver-
gent. El cessament de Vilallonga sí 

que es pot deure a la mala gestió de la 
pandèmia des de Cultura, amb decisi-
ons mal acollides pel sector. Vilallon-
ga, a més, havia generat diverses polè-
miques al parlar de «raça catalana» i 
al queixar-se als directius de TV-3 pel 
que considera ús excessiu del castellà. 

La remodelació també té un com-
ponent electoral, en el sentit que 
allunya les pròximes eleccions auto-
nòmiques. Efectuats a només dues 
setmanes que el Tribunal Suprem ce-
lebri la vista en què Torra serà amb 
tota seguretat inhabilitat, els canvis 
confirmen la idea expressada recent-
ment pel president que els partits no 
acceptin la inhabilitació elegint un 
nou president per endarrerir així la 
convocatòria electoral. Just el contra-
ri del que necessita Catalunya: anar a 
les urnes al més aviat possible per for-
mar un Govern sòlid que governi i 
que posi fi al desgovern actual.

E
l president Quim Torra va 
sorprendre ahir amb una 
remodelació del Govern de 
la qual almenys dos dels 
consellers destituïts es van 

assabentar quan estaven celebrant 
actes prèviament programats. És el 
cas de Miquel Buch a Interior, substi-
tuït per Miquel Sàmper, i d’Àngels 
Chacón a Empresa i Coneixement, 
que deixa el càrrec en mans de Ra-
mon Tremosa. La tercera destitució 
afecta la consellera de Cultura, Ma-
ria Àngels Vilallonga, rellevada per 
Àngels Ponsa.  

Tot i que en la presa de possessió de 
dos dels nous consellers Torra va jus-
tificar els canvis per la necessitat de 
reforçar les tres àrees per lluitar mi-
llor contra la pandèmia, els relleus te-
nen un clar component polític i parti-
dista, i no es pot dir que vagin en la 
bona direcció. Al contrari. A Buch se’l 

M
allorca acull avui la Tau-
la Nacional del Diàleg 
Social, que discutirà la 
pròrroga dels ertos. La 
trobada té el seu simbo-

lisme: ministres i responsables sindi-
cals i de la patronal analitzaran una ei-
na clau per salvar l’economia en un 
dels llocs més castigats per la crisi del 
turisme. Ahir, en la vigília d’aquesta 
reunió d’alt nivell, els empresaris tu-

En lloc de remodelació, eleccions

Diàleg social per salvar el turisme

Mikhaïl 
Mixustin

 
Primer ministre rus

El viatge del dirigent a Bielorússia 
evidencia l’estratègia de Putin: un 
salvavides per a un president en difi-
cultats com Lukaixenko amb el preu 
de la seva progressiva integració al 
poderós veí de l’est, com en temps de 
l’extinta URSS. Pàg. 12

Horacio 
Rodríguez

Alcalde de 
Buenos Aires

En la nova i laxa fase de la quarante-
na, la capital argentina ha permès a 
cafeteries i restaurants rebre clients 
portes enfora. La mesura del govern 
municipal coincideix amb l’augment 
de contagis a la ciutat i la seva populo-
sa perifèria. Pàg. 14

Francesc 
Torres

 
Rector de la UPC

Un coet de l’Agència Espacial Euro-
pea va posar en òrbita dos nanosa-
tèl·lits desenvolupats a la Universitat 
Politècnica de Catalunya per estudiar 
les regions polars i aportar imatges 
d’observació de la Terra utilitzant la 
intel·ligència artificial. Pàg. 27

Pedro 
Almodóvar

 
Director de cine

L’aclamat cineasta manxec estrena a 
la Mostra de Venècia el curt La voz hu-
mana, basat en el text de Jean Cocteau. 
De 30 minuts de durada, és el seu pri-
mer film en anglès, està protagonit-
zat per Tilda Swinton i va ser rodat en 
un temps rècord.  Pàg. 55

rístics van fer arribar les seves inquie-
tuds a la ministra de Treball, Yolanda 
Díaz. Ningú dubta de la necessitat de 
prorrogar els ertos, la qüestió és fins 
quan (la patronal ho reclama fins al 
juny del 2021, la titular de Treball ho 
defensa «mentre es necessiti») i en qui-
nes condicions. No obstant, els ertos 
no reactivaran per si sols el turisme, 
únicament l’arribada de visitants tor-
narà l’activitat al sector. I per a això, 

en aquest moment d’incertesa sanità-
ria i econòmica, és necessari incenti-
var la demanda. El pla del Govern pre-
sentat al juny va deixar insatisfet el 
sector, que esperava una rebaixa de 
l’IVA i ajudes directes en lloc de prés-
tecs tous. El turisme necessita ajudes a 
curt termini, però també un replante-
jament. El punt positiu és la voluntat 
del Govern i els agents socials de bus-
car junts la solució.

Editorials L’opinió del diari s’expressa només als editorials. Els 
articles exposen postures personals.

María López

Membres del col·lectiu Reskate

El tàndem de dissenyadors són els res-
ponsables d’un elogiat cartell de les 
festes de la Mercè en què no falta una 
al·lusió a la pandèmia. Pàg. 28

J. de la Riba
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mercat bancari actual, en què els ser-
veis virtuals són molt més decisius 
que els presencials per un canvi d’hà-
bits dels clients.  

El gran obstacle d’aquesta fusió 
pot ser el preu en el canvi de les acci-
ons. Aquí és on el comprador se la ju-
ga. Els accionistes de CaixaBank no 
poden quedar diluïts en la nova enti-
tat perquè el vigor dels dos bancs és 
molt desigual. Bankia arrossega els 

problemes derivats de la gestió ante-
rior a l’equip actual, i això s’ha de 
posar en relleu per sobre del sobrees-
calfament que van tenir ahir les acci-
ons després de la comunicació del 
fet rellevant. A més, del preu en què 
es valori Bankia dependrà el pes que 
acabi tenint l’Estat a la nova entitat, 
que és el mateix que dir el pes que 
tindrà a CaixaBank, una entitat que, 
si ha arribat sanejada fins avui des 
de la caixa d’estalvis que era inicial-
ment, ha sigut precisament perquè 

s’ha gestionat amb criteris professio-
nals i no polítics. Així doncs, no es 
pot donar res per fet. La voluntat de 
les parts és culminar la fusió i fer-ho 
al més aviat possible, però la incòg-
nita del preu no és menor i en aquest 
cas més decisiva si fos possible. 

De com es resolgui aquesta incòg-
nita dependran moltes altres decisi-
ons més cridaneres però menys deci-
sives: la magnitud dels ajustos pel 

que fa a l’ocupació i a la 
xarxa comercial, la ubica-
ció de la seu fiscal i dels 
serveis operatius, etcètera. 
Temes no menors per la 
significació que tenen les 
dues entitats, especial-
ment CaixaBank, als terri-
toris que les van veure néi-

xer i que ara no són el seu únic mer-
cat però sí les places més fortes. I tam-
bé dependrà del preu que la fusió ser-
veixi per acabar amb l’ano malia 
d’una banca pública i perquè els con-
tribuents recuperin com més quanti-
tat millor del que ha injectat el pres-
supost públic. I en aquest  context no 
es pot perdre de vista la  singularitat 
del principal accionista de Caixa-
Bank, la fi fundacional del qual és 
una obra social que no pot mantenir 
sense el cobrament de dividends.

L’
operació plantejada de 
fusió de CaixaBank i Ban-
kia té tot el sentit del 
món. És un maniobra de-
fensiva davant la vulnera-

bilitat de les dues entitats, que han 
vist en els últims mesos caure la seva 
cotització com a conseqüència de 
l’acceleració de la pèrdua de rendibi-
litat motivada pels baixos tipus d’in-
terès i per la incertesa de la Covid-19. 
El moviment respon tam-
bé a les recomanacions 
del Banc Central Europeu 
(BCE) i del Banc d’Espanya 
sobre la necessitat de con-
solidar el sistema bancari 
espanyol a través de fusi-
ons per mantenir la forta-
lesa de la seva capital da-
vant una eventual debacle de l’ac -
tivitat econòmica i un increment de 
la morositat. És lògic, doncs, que els 
dos accionistes de referència dels 
dos bancs, la Fundació Bancària La 
Caixa, a través de Criteria, i l’Estat, a 
través del Frob, s’intentin posar 
d’acord per defensar-se d’una even-
tual opa externa aprofitant el baix 
preu de l’acció. La fusió, si arriba a 
produir-se, permetrà adaptar la xar-
xa d’oficines, els serveis centrals i les 
plantilles a les circumstàncies del 

L
a primera reunió per negoci-
ar la quarta pròrroga dels ex-
pedients de regulació d’ocu-
pació (ertos) vinculats a la 
 Covid-19, celebrada ahir a  

Palma, va acabar amb una certesa i 
moltes incògnites. La certesa va ser la 
sintonia que tant Govern com sindi-
cats i patronal van exhibir 
en el fet que l’ajuda no es 
pot rebaixare del 70% al 
50% de la base reguladora a 
partir del sisè mes, com 
 dicta la llei vigent –herèn-
cia de la reforma laboral del 
PP – i que, si no es modifica, 
és el que  passarà en la prò-
xima paga a tots aquells treballadors 
afectats per un erto des del març. En 
aquest punt, doncs, no s’esperen dis-
crepàncies, cosa que suposaria un 
alleujament per a moltes llars. Al no 
rebaixar la prestació, el Govern refor-
çaria a més el missatge que pretén 
transmetre amb els ertos, que cap tre-

Editorials

El preu de Bankia

La negociació dels ertos per la Covid

Els accionistes  de CaixaBank 

no poden quedar diluïts en  

la nova entitat perquè el vigor  

dels dos bancs és molt desigual

Boiko 
Borissov

Primer ministre 
de Bulgària

Dos mesos de manifestacions diàries 
contra la corrupció i la «màfia oli -
gàrquica» sacsegen el país més pobre 
de la UE. Els grans empresaris con -
trolen els principals partits, el Go-
vern, el vot local i els mitjans de co-
municació privats.  Pàg. 12

Enrique 
Ruiz Escudero

Conseller de Sanitat 
de Madrid

El Govern d’Ayuso ha adoptat noves 
mesures davant el coronavirus: reuni-
ons de 10 persones com a màxim i 
menys aforament en esglésies i hosta-
leria. Encara són més tèbies, i han arri-
bat més tard, que les d’altres autono-
mies amb menys transmissió.   Pàg. 29

Andrea 
Gila

 
Investigadora

La infermera de 25 anys protagonitza 
una peculiar campanya de microme-
cenatge per a la seva tesi, una investi-
gació sobre lactància materna i nou-
nats. Demana almoina a Madrid per 
denunciar la precarietat de la ciència i 
ha recaptat uns 10.000 euros.   Pàg. 30

Isabel 
Coixet

 
Directora de cine

La cineasta barcelonina ha sigut guar-
donada amb el Premio Nacional de Ci-
nematografía per la projecció interna-
cional del seu treball i el seu suport a la 
igualtat i les causes socials. El jurat des-
taca també el seu recolzament a una 
nova generació de col·legues.   Pàg. 46

Dani 
Rovira

 
Actor

Tres setmanes després d’anunciar 
que havia superat el càncer que patia, 
l’intèrpret malagueny ha començat a 
rodar la pel·lícula Mediterráneo, ins -
pirada en la història de l’oenagé Open 
Arms, dedicada al rescat d’immi-
grants al mar.   Pàg. 53

ballador ni empresa quedaran despro-
tegits en aquesta crisi. 

A partir d’aquí, comencen les incòg-
nites. No hi ha acord sobre fins quan 
durarà aquesta nova pròrroga dels er-
tos, ni en quines condicions s’aplica-
ran: exoneracions de les empreses a la 
Seguretat Social, prohibició d’acomia-

dar o no en els sis mesos següents, qui 
s’hi podrà acollir... Els ministres Nadia 
Calviño (Assumptes Econòmics) i José 
Luis Escrivá (Seguretat Social) són par-
tidaris de restringir-los als sectors eco-
nòmics més afectats. Patronal i sindi-
cats hi posen objeccions, pel risc de dei-
xar fora empreses d’altres sectors que 

no puguin obrir per la pandèmia. Els 
ertos per la Covid es van aprovar en un 
moment molt determinat, concebuts 
com una mesura de xoc. L’evolució de 
la crisi obliga a remodelar aquesta ei-
na, per adaptar-la a una situació que se-
rà prolongada. De la mateixa manera 
que al juny es va aprovar la clàusula 

dels ertos del rebrot, per co-
brir circumstàncies no pre-
vistes inicialment, també 
ara cal pensar quina és la 
manera més efectiva d’actu-
ar a mitjà termini. Dilluns 
prossegueix la negociació 
en una taula tècnica, per in-
tentar acostar postures 

abans que s’acabi el termini, el 30 de 
setembre. Els agents socials van demos-
trar en la fase crítica de la pandèmia 
un gran sentit de la responsabilitat a 
l’arribar a acords per prorrogar els er-
tos. L’economia del país, i la ciutadania 
en general, continua necessitant d’ells 
el mateix grau de compromís.

El consens  a no rebaixar al 50% 

les prestacions als sis mesos  

és un pas que encamina el Govern  

i els agents socials cap a l’acord
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Però el final teòricament feliç de 
l’embolic, a les portes de l’inici d’una 
nova temporada, no evita que la situ-
ació sigui d’un equilibri precari. El 
jugador ha dit clarament que es que-
da en contra de la seva voluntat i, a 
més, ha dirigit greus acusacions con-
tra el president del Barça. Queda di-
buixat així un escenari que pot des-
bordar-se novament davant qualse-
vol vicissitud negativa. Particular-

ment, com sempre en el futbol, si el 
joc i els resultats, no acompanyen 
l’equip. És per això que entre les dues 
parts, jugador i directiva, s’hauria 
d’imposar la mesura que faci possi-
ble una mínima entesa i una convi-
vència pacífica, en què els resultats i 
el respecte a l’aficionat siguin l’únic 
que importi. No serà fàcil. Messi pot 
negociar obertament amb un altre 
equip a partir de l’1 de gener, i l’esce-
nari institucional del club no serà 
precisament un mar en calma, ja que 

la imminència de les eleccions farà 
que indefectiblement augmenti la 
temperatura emocional entre l’afi-
ció i els socis. 

L’últim capítol de la relació entre 
el Barça i Leo Messi està per escriu-
re’s. Ningú pot afirmar amb certesa 
que és el que succeirà en el futur, ni 
tan sols si aquesta serà l’última tem-
porada del jugador sota la disciplina 
blaugrana. Però hi ha una incertesa 

que sí que s’hauria de do-
nar per resolta. És la que 
fa referència a la manera 
com el club i Messi s’han 
de dir adeu en el cas que 
aquest sigui el final que, 
quan s’acabi la temporada 
2020-2021, ens ofereixi la 
història. El crac argentí ha 

de marxar amb l’estadi corejant el 
seu nom, i ell amb llàgrimes als ulls i 
donant les gràcies a la massa social 
barcelonista que l’ha consagrat fins 
a dalt de tot i que, de forma majorità-
ria, continua idolatrant-lo malgrat el 
desafortunat burofax. Mentrestant, 
farà bé l’afició de continuar disfru-
tant del privilegi de gaudir de l’es-
pectacle del futbol amb el millor ju-
gador del món al seu equip. El futur 
sempre està per escriure’s i en el pre-
sent Messi continua de blaugrana.

L
eo Messi i la directiva del FC 
Barcelona s’haurien d’haver 
estalviat el lamentable es-
pectacle de 10 dies a què 
han sotmès els aficionats 

del club. Ha quedat clar que cap de 
les parts ha estat a l’altura de la gran-
desa que exigeix una entitat com  
el Barça. Ni la frivolitat amb la qual 
la directiva presidida per Josep Maria 
Bartomeu tractava des de fa temps  
la continuïtat del jugador, 
ni les formes amb què l’es-
trella va intentar posar fi  
a la seva relació amb el 
club tenen, en vista de 
com s’ha desenvolupat i 
s’ha acabat la història, cap 
justificació. 

Mirant al futur és una 
ex cel·lent notícia que Messi i el Barça 
no s’hagin de veure les cares als jut-
jats, en el que hauria suposat un fi-
nal ignominiós per a totes les parts i 
per a la història de l’entitat. També 
ho és, en el pla esportiu i econòmic, 
que el millor jugador de la història 
del futbol vesteixi la samarreta del 
Barça com a mínim un any més. No 
hi ha motiu per dubtar de l’entrega 
de Messi, un guanyador nat, durant 
el temps que estigui a les ordres del 
nou projecte de Ronald Koeman. 

F
alten vuit dies per a l’inici 
del curs escolar a Catalunya 
més decisiu i incert dels úl-
tims anys. Decisiu no només 
pedagògicament –per la ne-

cessitat de reprendre l’activitat lecti-
va presencial–, sinó també social-
ment, perquè un desenvolupament 
accidentat en l’entorn edu-
catiu tindria nefastes con-
seqüències per al conjunt 
de la societat, ja que l’esco-
la és un espai de coneixe-
ment però també un en-
granatge bàsic perquè la 
vida quotidiana funcioni 
en tots els nivells. I incert, 
perquè tot i les mesures proposades 
per l’Administració i els paràmetres 
sanitaris establerts, les incògnites so-
bre com actuar en cas d’hipotètiques 
infeccions, de símptomes més o 
menys lleus i de confinament a la llar 
continuen sent un maldecap tant per 
al professorat com per a les famílies.  

Editorials

La continuïtat de Messi

El complicat inici del curs escolar

Entre l’estrella i Bartomeu 

s’hauria d’imposar la mesura  

perquè els resultats i el respecte  

a l’aficionat siguin l’únic que importi

Jair 
Bolsonaro

President  
del Brasil

El Govern del gegant sud-americà ha 
endurit els requisits per interrompre 
l’embaràs a víctimes de violació. La 
mesura també afecta les menors en 
un país on, fins al juny, 642 nenes 
d’entre 10 i 14 anys van avortar des-
prés d’una agressió sexual. Pàg. 15

Rafael 
Vilasanjuan

Director d’Anàlisi i 
Desenvol. d’ISGlobal

Membre del Consell de Direcció de 
l’Aliança Global per a la Vacunació i 
col·laborador d’EL PERIÓDICO, alerta 
que el debat sobre les prioritats d’una 
vacuna contra la Covid hauria de te-
nir en compte que el grau d’incertesa 
és molt alt. Pàg. 30

Àlex 
Nogueras

President 
d’ArtBarcelona

Codirector de la galeria Nogueras 
Blanchard, considera que malgrat els 
efectes negatius en les vendes, la pan-
dèmia del coronavirus obre una opor-
tunitat perquè les galeries barcelo -
nines es reinventin en aquest nou 
món post-Covid. Pàg. 36

Ansu 
Fati

Davanter 
del FC Barcelona

El jove hispanoguineà ha tingut una 
aparició impactant en la selecció es-
panyola i s’ha convertit, per la seva 
velocitat i desimboltura, en l’esten-
dard de l’atac de l’equip de Luis Enri-
que, que avui juga davant d’Ucraïna 
a la Lliga de les Nacions. Pàg. 46

Pia 
Klemp

 
Activista alemanya

Convertida en una figura mediàtica 
al seu país, la patrona del vaixell de 
rescat finançat per Banksy és una de 
les veus més crítiques contra la inac-
ció migratòria de la UE. L’embarcació 
ja ha rescatat més de 80 persones.  

Pàg. 15 de ‘Més Periódico’

El concepte bàsic per fer front al 
virus –més enllà del mantra habitual 
sobre neteja, distància social i masca-
retes– és el del grup estable de convi-
vència, un eufemisme d’una classe 
que ja es coneix com a grup bombolla i 
amb una efectivitat que depèn essen-
cialment de la ràtio d’alumnes, esta-

blerta en 20. Les últimes declaraci-
ons del conseller Bargalló no convi-
den a l’optimisme, ja que ha recone-
gut que un 30% de les classes no com-
pleixen aquesta premissa, una situa-
ció que s’haurà de reconduir al llarg 
de la setmana amb «actuacions extra-
ordinàries» encara per concretar. 

En la línia habitual d’aquests me-
sos, el conseller ha rebaixat la impor-
tància de les ràtios i ha traspassat la 
responsabilitat al professorat, quan 
el cert és que l’increment singular de 
docents i espais sembla demostrar-se 
insuficient, i més en centres d’alta 
complexitat. La dificultat logística és 

evident (entrades i sorti-
des, menjadors, activitats 
extraescolars, pa tis) i l’es-
forç de la comunitat edu-
cativa perquè el dret a 
l’educació pugui exercir-
se és colossal. Però tant en 
relació amb l’activitat nor-
mal de les escoles com 

amb els possibles tancaments o amb 
les solucions econòmiques per com-
binar la conciliació de família i tre-
ball amb els protocols sanitaris, els 
dubtes són a l’ordre del dia. El di-
lluns 14 viurem una primera prova 
de foc amb una notable sensació 
d’incertesa.

Els dubtes sobre com actuar 

en cas d’hipotètiques infeccions 

segueixen sent un maldecap  

per a famílies i professorat
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L’antídot Anthony Garner

dents del fons de recuperació de 
750.000 milions. El que obliga els es-
tats a presentar plans específics i con-
crets, que hauran de consignar-se en 
els pressupostos nacionals i hauran de 
passar el filtre de Brussel·les. La discus-
sió que s’acosta no serà fàcil ni en el 
Consell Europeu ni entre aquest i el 
Parlament, però no pot dilatar-se si es 
volen atacar amb promptitud els efec-
tes derivats de la hibernació de les eco-
nomies, primer, i d’una reactivació 
desigual, després. 

Les decisions adoptades per Brus-
sel·les per corregir la devastació causa-
da per la pandèmia van en la direcció 
adequada, i aquest dinamisme serà 
positiu que no decaigui per afrontar 
en cada Estat la lluita contra la malal-
tia i contra la crisi social. Però la dispa-
ritat de mesures d’ordre sanitari apli-
cades ho és tot menys eficaç i danya la 
unitat dels socis, que s’han d’enten-

dre. Una cosa que serà necessària en 
molts moment durant el 2021, per 
exemple, per distribuir la vacuna, i ho 
és ara per evitar situacions com la 
d’Hongria, amb el tancament de fron-
teres, mesura que atempta de facto 
contra el tractat de Schengen. 

Igualment injustificable és l’estretor 
amb la qual el Regne Unit negocia la se-
va sortida de la UE. Però davant la pers-
pectiva d’una ruptura sense acord, 
Brussel·les ha d’establir els termes del 
divorci i preveure les conseqüències 
d’una separació per força. L’obstinació 
del primer ministre britànic, Boris 
Johnson, d’executar el brexitl’últim dia 
de l’any sense pròrroga possible, sigui 
quin sigui l’estat de la negociació, plan-
teja un gran desafiament, però no pot 
interferir més del que ja ho fa en la di-
nàmica europea de disposar de plans 
concrets per superar una crisi de di-
mensions desconegudes.

L
a Unió Europea afronta el 
curs polític amb tres grans 
reptes: aprovar el pressupost 
de l’any vinent, unir criteris 
sobre la gestió sanitària de la 

pandèmia i els seus efectes econòmics 
i socials, i concretar amb el Regne Unit 
com es produirà el brexit. La situació 
provocada per la Covid-19 obliga a 
pensar que els tres apartats estan rela-
cionats i de la unitat d’acció dels Vint-
i-set i de l’esperit de cooperació entre 
els estats depèn que el 2021 sigui de 
veritat un any de reconstrucció, fins i 
tot si es compleixen els vaticinis rela-
tius al rebrot de contagis. 

Consolidat el punt de partida per a 
l’elaboració dels pressupostos, el marc 
financer plurianual 2021-2027 –1,82 
bilions d’euros–, la discussió dels 
comptes del pròxim exercici estarà 
condicionada per la progressiva con-
cessió de subvencions i préstecs proce-

C
om passa amb totes les 
grans revoltes populars, 
les mobilitzacions que se 
succeeixen a Bielorússia 
des de fa setmanes poden 

canviar el curs del país, però hi ha 
una cosa que distingeix aquestes pro-
testes: els protagonistes. Les cares visi-
bles de l’oposició són dones: les líders 
que criden a desafiar l’autoritari pre-
sident Lukaixenko i les bases que om-

Tres grans reptes per a la UE

Les dones lideren la revolta a Bielorússia

Xi 
Jinping

President  
de la Xina

La Xina ha censurat l’últim llibre de 
Thomas Pikkety, el prestigiós econo-
mista francès, perquè denuncia que les 
seves desigualtats socials no són me-
nors que les del capitalisme. L’autor 
diu que el 10% dels xinesos acaparen el 
70% de la riquesa del país.  Pàg. 22

Manel 
Sanz

 
Fotògraf

És el comissari, després de dos anys de 
treball, de l’exposició que fa un home-
natge pòstum a Carlos Bosch, fotoperi-
odista argentí que va col·laborar amb 
EL PERIÓDICO, entre altres mitjans. El 
Palau Robert presenta la seva gran tas-
ca durant la Transició. Pàg. 30

Carlos 
Sainz

 
Pilot d’F-1

El madrileny ha triat un escenari ido-
ni per aconseguir el seu millor resul-
tat a l’F-1. Va ser segon al GP d’Itàlia a 
Monza, que l’acollirà l’any que ve amb 
Ferrari. Va quedar a només quatre dè-
cimes del francès Gaisly després d’una 
carrera moguda. Pàg. 44

Tadej 
Pogacar

 
Ciclista

El corredor eslovè, de només 21 anys, 
s’està convertint en un dels protago-
nistes del Tour. Després de la seva ex-
hibició en la primera etapa alpina, va 
aconseguir ahir la victòria en la sego-
na per davant del seu compatriota Ro-
glic, el nou líder de la prova. Pàg. 42

Josep 
Cuní

 
Periodista

Director i presentador d’Aquí, amb Jo-
sep Cuní, a SER Catalunya, a l’octubre 
farà dos anys que està al capdavant del 
programa i reconeix que, amb gairebé 
50 anys de carrera, manté una autoe-
xigència que el fa suar cinc minuts 
abans de cada emissió. Pàg. 52

plen els carrers i s’enfronten a la poli-
cia. Les dones porten la batuta de la 
protesta bielorussa, i no és per casua-
litat. Svetlana Tikhanóvskaia, Veróni-
ka Tsepkalo i Maria Kolesnikova són 
les parelles i ajudants de líders oposi-
tors empresonats o fugits, que van de-
cidir seguir la seva lluita. De la matei-
xa manera, quan en les manifestaci-
ons posteriors a les eleccions presi-
dencials –celebrades sota la sospita de 

tripijocs– van ser detingudes 7.000 
persones, majoritàriament, homes, 
les dones van assumir el pes de la llui-
ta. Relegades a un segon pla en una 
societat on impera el masclisme, la se-
va veu és ara escoltada internacional-
ment..., i ha agafat desprevingut un 
règim profundament patriarcal. El 
carrer exigeix més democràcia a Bie-
lorússia, i aquesta no serà completa si 
no hi ha una igualtat real.

Editorials L’opinió del diari s’expressa només als editorials. Els 
articles exposen postures personals.

©2021 El Periódico de Catalunya, S.L. Tots els drets reservats
PDF generat el 08/12/2021 15:50:13 per al subscriptor amb correu revistes.hemeroteca@uab.cat
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping



6 el PeriódicoDIJOUS 

1 D’OCTUBRE DEL 2020OpinióOpinió

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA SLU 

Gerent general: Fèlix Noguera. Publicitat nacional: Marta Bilbao.  

Publicitat: Joan Garçon.  

 

Distribució: Logística de Medios Catalunya SLU. Consell de Cent, 425-427,  

3a planta. 08009 Barcelona. T.: 93 265 53 53. Fax: 93 484 37 48.  

 

Publicitat: Prensa Ibérica 360 S.L. Pedro Muñoz Seca, 4. 28001 Madrid.  

T: 91 436 37 70. Fax: 91 436 37 75.

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA 
 

DIRECTOR: Albert Sáez. 

 

Directores adjuntes: Gemma Martínez i Gemma Robles. 

 

COMITÈ EDITORIAL 

President: Joan Tapia. 

Secretari: Rafael Jorba.

Subdirectors: Carol Álvarez (+Periódico), Joan Cañete 

(Opinió, Participació i Audiències), Bernat Gasulla (Última 

Hora), Rafa Julve (Multimèdia).  

 

Hub Paper: Luis Mauri.  

 

Edició digital: Xurxo Martínez.

Panorama: Marta López.  

Coses de la Vida: Iosu de la Torre.  

Icult-Extra: Ramon Vendrell.   

Esports: Albert Guasch.  

Edició gràfica i fotografia: Julio Carbó. 

Disseny: Joel Mercè.  

Infografia: Ricard Gràcia. 

Xarxes socials: Silvia Cobo.

L’antídot Anthony Garner

leny, la presidenta Díaz Ayuso va tri-
gar només 24 hores a trencar l’acord, 
que finalment se li haurà imposat;  
potser era el que en realitat buscava. 
La trobada de Pedro Sánchez amb la 
presidenta madrilenya, i la seva foto 
de les 22 banderes, no ha dissimulat 
l’enfrontament entre les dues admi-
nistracions. Només va servir per dei-
xar que seguís corrent el rellotge i 
que durant 10 dies es continués sen-
se reaccionar, deixant que el contagi 
es continués estenent entre milers de 
madrilenys.  

Factors com la contumàcia del Go-
vern d’Ayuso estan despertant tempta-
cions recentralitzadores. Però el que 
ha passat a Madrid té menys a veure 
amb disfuncions del sistema autonò-
mic, que la crisi sanitària certament 
ha posat en evidència, que amb l’acti-
tud hostil contra el Govern de Sán-
chez. La polarització ideològica que el 

PP de Madrid –recolzat pel líder nacio-
nal, Pablo Casado– ha introduït en les 
relacions entre la comunitat autòno-
ma i l’Executiu central trasllada a la 
ciutadania una imatge de desordre, 
descoordinació i caos que no es corres-
pon amb la realitat d’altres autonomi-
es. Ni tan sols les del mateix color polí-
tic que Madrid, com Castella i Lleó. 

L’actuació de la presidenta madri-
lenya respon a l’estratègia de confron-
tació amb el Govern i de bloqueig de 
les institucions adoptada per Casado. 
La insensatesa i l’obstinació de Díaz 
Ayuso i la seva continuïtat al capda-
vant de l’autonomia madrilenya no 
podrien entendre’s si no comptés 
amb el recolzament del seu cap de fi-
les. Tots dos semblen prioritzar el des-
gast de l’Executiu de Sánchez a la sa-
lut dels ciutadans. El mateix error que 
van cometre durant l’estat d’alarma i 
que haurien de corregir.

E
l grau d’irresponsabilitat i 
incompetència demostrat 
per la Comunitat de Madrid 
en la gestió de la pandèmia 
del coronavirus ha arrosse-

gat el Ministeri de Sanitat a establir 
una sèrie de criteris per aplicar serio-
ses restriccions de mobilitat a la capi-
tal i a nou municipis madrilenys més, 
que han sigut aprovades pel Consell 
Interterritorial de Salut amb un recol-
zament desigual entre les diferents co-
munitats. Aquestes normes no afecta-
ran altres localitats espanyoles de més 
100.000 habitants tret que els contagis 
i l’ocupació de llits hospitalaris es dis-
parin als nivells de Madrid. No hauria 
de ser necessari que això passi, perquè 
en altres comunitats, fins i tot algunes 
de governades pel PP, s’està reaccio-
nant amb més celeritat i eficàcia. Tot i 
que les pautes dictades per Sanitat van 
ser pactades amb el Govern madri-

L’
FMI dibuixa per a Espa-
nya un negre panorama 
econòmic a curt termini 
(estima una caiguda del 
12,8% del PIB el 2020), pe-

rò el suavitza per a l’any vinent (puja 
la previsió de creixement al 7,2%), re-
colzant-se en els fons de recuperació 
de la UE. Aquestes ajudes són una 
oportunitat per resoldre els proble-
mes immediats i, alhora, establir les 

La irresponsabilitat d’Ayuso

Les reformes econòmiques pendents

Chris 
Wallace

 
Periodista

El moderador del cara a cara entre 
Trump i Biden va ser incapaç d’evitar 
que el debat es convertís en un trist es-
pectacle on van faltar idees i van so-
brar atacs. El menyspreu del repu-
blicà per les regles pactades va re-
baixar l’acte a la mediocritat.  Pàg. 12

José Luis Martí-
nez-Almeida

Alcalde  
de Madrid

L’Ajuntament de Madrid retirarà els 
carrers dedicats als dirigents socialis-
tes Francisco Largo Caballero i Indale-
cio Prieto. PP i Cs van recolzar aquesta 
iniciativa de Vox, que el PSOE va rat-
llar d’ús «malintencionat» de la llei de 
memòria històrica.  Pàg. 21

 
Neymar

 
Futbolista

El jugador del PSG lidera la llista de 
morosos d’Hisenda, amb un deute 
de 34,6 milions d’euros. L’astre bra-
siler brilla al terreny de joc, però la 
seva figura s’entristeix quan es 
tracta de complir les obligacions 
tributàries.  Pàg. 25

Pere 
Navarro

Delegat especial  
de l’Estat al CZFB

El Consorci de la Zona Franca de Bar-
celona organitza Bnew, el fòrum em-
presarial que aspira a situar la ciutat 
catalana com a capital mundial de la 
innovació. La trobada, virtual i presen-
cial, congregarà del 6 el 9 d’octubre a 
389 ponents i 8.000 inscrits.  Pàg. 26

 
Mafalda

Personatge  
de còmic

La nena intel·ligent, somniadora i in-
conformista que denunciava amb lúci-
da ironia les injustícies del món es que-
da òrfena després de la mort del seu 
creador als 88 anys, el dibuixant argen-
tí Quino. La seva gran obra, icona del 
pensament crític, perviu.  Pàg. 44

bases d’una economia més sòlida. 
Amb aquesta doble visió apunta 
l’FMI, a l’afirmar que ara és moment 
de gastar per ajudar empreses i treba-
lladors (com ja passa amb els ertos i 
l’ingrés mínim vital), però també per 
emprendre reformes ineludibles en 
matèria d’ocupació i de pensions. 
L’anterior reforma laboral que ara es 
vol revertir va dotar les empreses de 
mecanismes per sortir de l’última cri-

si, però també és cert que va fer que 
se sortís d’ella accentuant les desi-
gualtats. L’FMI posa el focus en un 
mercat laboral amb un fort contrast 
entre indefinits i temporals precaris. 
Aquesta dualitat s’ha d’abordar en 
un ampli debat social per a una refor-
ma laboral que, com la del sistema de 
pensions, està pendent i que els blo-
quejos polítics converteixen en un 
llast per a l’avenç econòmic.

Editorials L’opinió del diari s’expressa només en els editorials. 
Els articles exposen postures personals.
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L’antídot Anthony Garner

De tota manera, encara que l’elec-
ció s’hagi salvat amb decòrum, el veri-
table problema és un altre: el bloqueig 
a què el PP sotmet el CGPJ amb argu-
ments tan antidemocràtics com que 
mentre Unides Podem (UP) estigui en 
el Govern o expressi crítiques a la Mo-
narquia no es renovaran els òrgans 
constitucionals. Al desembre farà dos 
anys que el CGPJ, elegit quan el PP te-
nia majoria absoluta al Congrés i el Se-
nat, s’hauria d’haver renovat. La histò-
ria es repeteix perquè el PP ja va blo-
quejar durant un any i deu mesos la 
renovació del CGPJ en el mandat de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, allargant 
així la vigència d’un organisme que 
havia sigut elegit durant la majoria 
absoluta de José María Aznar. És un 
autèntic escàndol que el PP bloquegi 
la renovació del CGPJ quan és a l’opo-
sició falsejant d’aquesta manera la se-
va representativitat, que no coinci-

deix amb la nova majoria parlamentà-
ria escollida a les urnes. 

Davant la persistència del bloqueig, 
el Govern es planteja un canvi en la 
llei orgànica del poder judicial per re-
duir la majoria necessària per elegir el 
CGPJ –ara són tres cinquens del Con-
grés i el Senat– prescindint del PP o 
per poder almenys designar 12 dels 21 
membres. La reforma, no obstant, és 
una mesura tan dràstica que podria 
empitjorar encara més l’enfronta-
ment entre el Govern i l’oposició. La 
millor solució continua sent aconse-
guir que el PP compleixi les exigències 
democràtiques i accepti desbloquejar 
la renovació. Esperem que hi contri -
bueixi l’avís fet per la Comissió Euro-
pea, que acaba de criticar Espanya per 
aquesta paralització en la renovació 
del CGPJ i reclama la superació d’un 
«repte» que amenaça la qualitat demo-
cràtica espanyola.

M
algrat que el Consell Ge-
neral del Poder Judicial 
(CGPJ) porta gairebé dos 
anys amb el mandat ca-
ducat, el ple acaba de fer 

sis importants nomenaments per al 
Tribunal Suprem, tres presidents de 
sala i tres magistrats per a la Sala Pe-
nal. El Govern estava en contra que es 
portessin a terme els nomenaments 
com una mesura de pressió per tren-
car el bloqueig del PP, que impedeix la 
renovació de l’organisme. En aquest 
sentit, els nomenaments no ajuden al 
desbloqueig, però cal destacar que les 
persones escollides i la ideologia que 
se’ls atribueix respecten l’actual majo-
ria parlamentària: quatre són conside-
rats progressistes i dos conservadors, 
tot i que aquests últims conserven la 
important presidència de la Sala Con-
tenciosa, que s’ocupa dels casos que 
afecten el Govern. 

E
l projecte d’instal·lar un ma-
crocomplex de casinos i ho-
tels primer al delta del Llo-
bregat i després al costat de 
Port Aventura ha anat canvi-

ant de nom i dimensions (Eurovegas, 
Barcelona World, BCN World, Hard 
Rock Entertainment World), però con-
tinua sense concretar-se. En les últi-
mes setmanes ha patit dos revessos: les 
crítiques, fins i tot en el si del mateix 

El repte de renovar el poder judicial

Nova quarantena per al Hard Rock World

Ximo 
Puig

President de la Gene-
ralitat valenciana

El País Valencià té la menor incidèn-
cia acumulada de contagis a Espa -
nya. A diferència d’altres comuni-
tats, la Generalitat valenciana prio-
ritza el rastreig abans que les PCRs, 
que reserva per a simptomàtics i con-
tactes de positius.  Pàg. 6

Alexander 
De Croo

Primer ministre 
de Bèlgica

El liberal flamenc va jurar davant el 
rei Felip de Bèlgica com a primer mi-
nistre, cosa que posa fi a un període de 
650 dies sense Govern al país. Lidera 
un Executiu de coalició amb quatre fa-
mílies polítiques: socialistes, liberals, 
democristians i ecologistes.   Pàg. 13

Nicolás 
Maduro

President 
de Veneçuela

L’opositor Capriles no participarà en 
les legislatives del 6 de desembre des-
prés que la UE hagi descartat enviar 
observadors. Una missió europea va 
visitar Caracas i va recomanar poster-
gar les eleccions per «millorar les con-
dicions democràtiques».  Pàg. 14

Juan 
Roig

Propietari 
de Mercadona

L’acceleradora d’empreses impul-
sada per l’empresari, Lanzadera, ha 
arribat a un acord de col·laboració 
amb Telefónica –a través del seu 
hub d’innovació Wayra– per recol-
zar l’ecosistema emprenedor al 
 País Valencià.   Pàg. 23

Aaron 
Sorkin

 
Cineasta

En la seva segona pel·lícula com a di-
rector, El juicio de los 7 de Chicago abor-
da el procés del 1968 contra uns acti-
vistes incòmodes per al poder. Un 
film polític amb què és inevitable fer 
paral·lelismes amb el moment ac-
tual als Estats Units.   Pàg. 40

Govern, a l’operació de compra i ven-
da dels terrenys amb l’Incasòl com a 
vehicle per fer-ho possible i ara una 
sentència del TSJC. Després de la deci-
sió del tribunal, serà inevitable modifi-
car el pla urbanístic inicial, declarat 
incompatible amb la proximitat del 
polígon petroquímic de Tarragona. 
Desgraciadament, hi ha temps per re-
plantejar el projecte. Després del cata-
clisme que ha enfonsat el mercat turís-

tic i les incertes perspectives d’una re-
cuperació a curt termini, especial-
ment si parlem d’un model d’oci turís-
tic basat en la concentració de milers 
de persones en espais tancats, en la 
llista de prioritats passen molt al da-
vant la recuperació del turisme urbà i 
familiar, la revitalització dels comple-
xos ja existents i la restauració de la re-
putació de Catalunya i tot Espanya 
com a destí de confiança.

Editorials L’opinió del diari s’expressa només en els editorials. 
Els articles exposen postures personals.
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ceptar una eventual victòria de Bi-
den. Però l’escalada de desqualifica-
cions promoguda per la Casa Blanca 
per posar en dubte la transparència 
del vot per correu, la insistència a 
acusar els demòcrates de promoure 
una elecció fraudulenta i l’actitud 
presidencial en el primer dels tres 
debats indueixen a pensar que la re-
elecció és l’únic resultat que el presi-
dent considerarà legítim i l’únic eix 

de campanya en què es bolcarà. 
Si en els prolegòmens de primave-

ra i estiu van ser matèria de discus-
sió altres qüestions –les relacions 
amb la Xina i amb Rússia, el mur a la 
frontera amb Mèxic, les relacions 
amb els aliats, l’emergència climàti-
ca–, durant el mes que ve l’única co-
sa realment ressenyable serà el com-
promís de Trump amb el veredicte 
de les urnes i la traducció pràctica 
de l’eslògan Llei i ordre, que sembla 
una adequació de la doctrina del gran 

garrot a la política interior. Tot el 
que surti d’aquesta pauta quedarà 
fora de l’estratègia de campanya. Les 
promeses de derrotar la Covid-19 
han deixat de tenir sentit quan els 
morts són més de 200.000 i les de 
treure del túnel l’economia també 
quan milions d’aturats, molts sense 
cap subsidi, deixen ben clara la pro-
funditat de la crisi. 

 Mai abans l’actitud d’un presi-
dent que es presenta a la 
reelecció va suscitar tants 
temors de cara a mante-
nir incòlumes els pilars 
de la democràcia i el res-
pecte a les urnes. Ni tan 
sols la desorientació que 
es va apropiar de l’opinió 
pública arran de l’escruti-

ni de Florida al 2000, que va donar la 
presidència a George W. Bush, va te-
nir l’impacte emocional que té ara 
en mitjans liberals, la majoria de-
mòcrates, però també alguns repu-
blicans, la incertesa sobre què passa-
rà si Trump perd. L’historiador Jon 
Meacham diu que aquest és «el mo-
ment més baix de la història de la 
presidència», i resulta difícil posar 
en dubte aquesta opinió en vista 
dels fets i de la vocació de la Casa 
Blanca de violentar la realitat.

Q
 uan falta un mes exac-
te per a l’elecció presi-
dencial als Estats Units, 
el positiu per coronavi-
rus de Donald Trump 

canvia bastant el tempo de la campa-
nya. Que s’hagi contagiat algú que va 
presumir dimarts, amb la mascareta 
a la mà, de posar-se-la només quan 
ho creu necessari no deixa de ser una 
cura intensiva d’humilitat per a un 
personatge que la desco-
neix del tot, i un abrupte 
despertar a la realitat per 
als seus seguidors, molts 
negacionistes de la grave-
tat de la pandèmia. Si a 
Trump no li sortien els nú-
meros a les enquestes des 
de fa setmanes, és proba-
ble que la quarantena a la Casa Blan-
ca que hauran de passar ell i la seva 
dona desbarati encara més les seves 
previsions, mentre que Joe Biden 
potser disfrutarà d’un marge de ma-
niobra més gran. 

Tot i així, totes les opcions conti-
nuen obertes i els tres grans eixos de 
la campanya continuen sent els ma-
teixos: la crisi social i econòmica 
provocada pel coronavirus, la tensió 
racial al carrer i els dubtes creixents 
sobre la disposició de Trump a ac-

E
l setembre va ser un mes es-
pecialment bo en creació 
d’ocupació a Espanya. La Se-
guretat Social va registrar 
un augment de 84.000 afili-

ats més i l’atur registrat va baixar fins 
als 3,7 milions d’aturats. Xifres objecti-
vament positives i que confirmen la 
gradual recuperació de 
l’ocupació després de la se-
vera patacada per la pandè-
mia de la Covid. Amb el se-
tembre, ja són cinc els me-
sos consecutius de creació 
d’ocupació, al mateix 
temps que el nombre 
d’afectats per un erto conti-
nua disminuint. La lectura d’aquestes 
dades, no obstant, s’ha de fer amb cau-
tela, perquè el risc de rebrots continua 
amenaçant l’activitat econòmica i la 
recuperació encara està lluny de ser 
sòlida. No s’ha d’oblidar que encara 
queden per recuperar 400.000 llocs de 
treball dels 900.000 que es van perdre 

Editorials

El virus contagia la campanya

Els punts fràgils de l’ocupació

Mai abans l’actitud  d’un 

president a la recerca de la reelecció 

havia suscitat tants temors sobre  

la democràcia als EUA

Margaret 
Ferrier

Diputada del Partit 
Nacional Escocès

Amb símptomes de Covid, en lloc de 
confinar-se, va viatjar d’Escòcia a Lon-
dres per assistir a un acte, i fins i tot va 
agafar un tren de tornada, ja sabent 
que el test havia donat positiu. El clam 
per la seva dimissió és tan gran com la 
irresponsabilitat comesa.   Pàg. 15

Aleksandr 
Lukaixenko

President 
de Bielorússia

Els líders de la UE van acordar sanci-
ons a 40 dirigents bielorussos impli-
cats en els actes de repressió de les 
protestes després de les eleccions pre-
sidencials de l’agost. Les mesures no 
afecten el president, la reelecció del 
qual no reconeix la UE.   Pàg. 15

Damià 
Calvet

Conseller de Territori  
i Sostenibilitat

L’elevada afluència de visitants en 
espais naturals protegits ha portat 
el Departament de Territori i Soste-
nibilitat a avaluar mesures com 
controlar els accessos i incremen-
tar la vigilància per salvaguardar 
l’entorn.   Pàg. 31

Ángel 
Sala

Director del 
Festival de Sitges

El Festival de Cinema Fantàstic de Ca-
talunya ha preparat una edició en 
format híbrid (presencial i en strea-
ming) per no faltar a la seva cita anual 
a Sitges, malgrat el corovanirus. El 
certamen se celebrarà entre el 8 i el 
18 d’octubre.   Pàg. 44

Paola 
Soldevila

Capitana  
de l’Espanyol

La central celebra el retorn de la Lliga fe-
menina de futbol, després de la llarga 
aturada. En una entrevista, diu que la 
suspensió definitiva de l’edició passada, 
tot i que va beneficiar el seu equip, «la va 
molestar» perquè no es va tenir en comp-
te les jugadores.   Pàg. 4 de ‘Més Esport’

amb la irrupció de la crisi del corona-
virus. I que les gairebé 729.000 perso-
nes que al setembre continuaven afec-
tades per un erto difícilment sortiran 
d’aquesta situació en els pròxims me-
sos, ja que majoritàriament provenen 
del sector de l’hostaleria i el turisme. 

El tímid inici de la recuperació re-

flecteix els punts fràgils que caracterit-
zen el mercat laboral espanyol:  l’ele-
vada temporalitat i precarietat que 
s’acarnissa amb els treballadors més 
vulnerables, i que els situa en una po-
sició de desavantatge per sortir de la 
crisi. EL PERIÓDICO recull testimonis 
que reflecteixen aquesta espiral: per-

sones en una situació social difícil que 
es veuen obligades a acceptar unes 
condicions laborals que de cap altra 
manera no acceptarien, cosa que ali-
menta encara més la seva vulnerabili-
tat social. Acomiadats en plena pandè-
mia. O aturats de llarga durada que 
ara veuen multiplicades les seves com-

plicacions per trobar feina. 
L’escut social previst pel 

Govern (mitjançant la 
pròrroga dels ertos i l’in-
grés mínim vital, entre 
d’altres) té per objectiu co-
brir aquestes situacions de 
vulnerabilitat, però no 
sempre tapa totes les es-

querdes. Per a això, cal enfortir el ma-
teix sistema productiu, repensar l’eco-
nomia que volem, orientada a la soste-
nibilitat i la justícia social. Just al que 
la Unió Europea reclama que es desti-
nin els fons de recuperació. Que la sor-
tida de la crisi, aquesta vegada, tingui 
en compte a tothom.

Sense els ertos, 729.000 
persones  podrien estar a l’atur,  

xifra que obliga a matisar la creació 

d’ocupació al setembre

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. Els 
articles exposen postures personals.
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que també portarien a afavorir els de 
motor elèctric, i el transport públic). 
Però les dues necessitats no justifi-
quen que en l’actuació empresa ha-
gin faltat consensos. L’execució ha 
generat controvèrsia entre urbanis-
tes i arquitectes. Es defensa la inten-
ció i es retreu la falta de claredat en 
els missatges, la lletjor d’alguns dis-
positius, certa frivolitat i, fins i tot, la 
perillositat que s’atribueix a deter-

minats elements. En definitiva, una 
nota dissonant a la ciutat del disseny 
i un excés de confusió on hauria de 
prevaler la claredat.  

És cert que l’anomenat urbanisme 
tàctic no és una novetat ni és exclusiu 
de Barcelona. La famosa Times Squa-
re de Nova York va viure l’inici d’una 
transformació radical el maig del 
2009. De la nit al dia, la plaça va apa-
rèixer tallada al trànsit per uns sim-
ples pivots. Aviat s’hi van sumar jar-
dineres, pintura i terrasses. Uns me-

sos més tard es van iniciar les obres 
definitives. De ser un encreuament 
sorollós i contaminant es va conver-
tir en una zona dedicada a la cultura i 
el comerç. Londres, París, Ciutat de 
Mèxic, San Francisco i tantes altres 
grans urbs del planeta han vist el seu 
asfalt transformat de forma sobtada. 
Aquest model d’intervenció permet 
actuar de forma àgil i a baix cost i afa-
voreix l’experimentació i la ràpida 

avaluació i correcció de les 
mesures. Tots aquests as-
pectes són rellevants però 
el més definitori és la lògi-
ca comunitària que els ca-
racteritza. És un model on 
la participació de la comu-
nitat és imprescindible 
perquè les intervencions 

siguin assumides i tinguin sentit per 
a la ciutadania. I és, precisament en 
aquest punt, on les mesures adopta-
des a Barcelona han naufragat. 

Aconseguir una ciutat més verda 
és un desafiament ineludible que, 
sens dubte, obliga a prendre mesures 
valentes, innovadores i controverti-
des. Davant aquestes dificultats con-
vé teixir el màxim de complicitats. 
No fer-ho només alimenta els recels i 
dificulta la necessària transformació 
de la ciutat.

U
na fotografia aèria de la 
cruïlla de Consell de Cent 
amb Rocafort va agitar un 
debat que, lluny de ser 
anecdòtic, s’ha convertit 

en un maldecap per a l’Ajuntament 
de Barcelona; i també per a la seva 
ciutadania. El resultat es va acostar a 
un galimaties que s’ha estès per dife-
rents zones de la ciutat i que ha pres 
diverses formes, no sempre amb el ni-
vell de disseny i funciona-
litat desitjable. 

No és l’estratègia, l’ob-
jectiu general, el que està 
en qüestió, sinó la manera 
en què s’han portat a ter-
me aquest tipus d’inter-
vencions a la via pública, 
tenyides d’urgència i im-
provisació per l’imperatiu de la Co-
vid-19. La tàctica, precisament. La 
pandèmia obliga a la distància soci-
al, i això és un argument a favor de 
l’ampliació de l’espai disponible per 
als vianants, tot i que vist l’ús que es 
fa d’alguns espais més aviat sembla 
una justificació sobrevinguda. Tam-
bé la salut dels habitants de les zones 
urbanes pol·luïdes, així com la con-
tribució a la reducció d’emissions a 
nivell global, fa obligat restar espai 
als vehicles més contaminants (tot i 

E
l Partit Conservador brità-
nic va obrir ahir la seva con-
ferència anual en un con-
text molt diferent de les 
aclamacions que correspon-

drien després de la clara victòria que 
va confirmar Boris Johnson com a pri-
mer ministre. El premier afronta la tro-
bada amb una creixent 
contestació interna i una 
caiguda continuada del seu 
grau d’acceptació en els 
sondejos. Molt llunyana ja 
la victòria electoral del de-
sembre per majoria absolu-
ta, els estralls de la pandè-
mia, els permanents canvis 
de criteri i el diagnòstic ombrívol dels 
ana listes sobre les conseqüències del 
brexit han obligat Johnson a buscar al-
menys una petita victòria per oferir a 
les seves files al front una solució que, 
per complexa que sigui, depèn en gran 
mesura dels seus dots negociadors, po-
sats sovint en dubte. Després d’una 

Editorials

Per un urbanisme de consens

Johnson perd el llustre de la victòria

L’objectiu de millorar  la qualitat 

de l’aire no és discutible, i s’entén  

la provisionalitat, però ha faltat 

claredat, qualitat i acord

Matteo 
Salvini

Líder  
de la Lliga

L’ultradretà líder de la Lliga va com-
parèixer ahir davant un jutge acusat 
de segrest i negligència per haver 
bloquejat durant uns quants dies, 
sent ministre de l’Interior, el desem-
barcament d’una nau amb immi-
grants rescatats a alta mar.  Pàg. 20

Jaume 
Collboni

Primer tinent  
d’alcalde de BCN

El tinent d’alcalde va destacar que la 
nova convocatòria per ingressar a la 
Guàrdia Urbana, amb 282 places, el 
40% de les quals estan reservades per a 
dones, a més d’incrementar els efectius 
acosta el cos «perquè s’assembli més a 
la societat barcelonina».  Pàg. 37

Filippo 
Ganna

 
Ciclista 

El campió del món de contrarellotge 
va demostrar ahir el seu domini 
d’aquesta especialitat al guanyar la 
primera etapa del Giro d’Itàlia a una 
velocitat de vertigen, tot i que tindrà 
difícil mantenir la maglia rosa en la 
muntanyosa segona etapa.  Pàg. 45

Ildefonso 
Falcones

 
Escriptor

La fiscalia ha presentat una nova de-
núncia contra Ildefonso Falcones 
per haver transmès els seus drets 
d’autor a societats en paradisos fis-
cals. Entre els dos casos oberts, se-
gons Hisenda, hauria defraudat 2,3 
milions d’euros.  Pàg. 51

Julia 
Ebner

Investigadora 
social

L’autora de La vida secreta de los extre-
mistas es va infiltrar en xarxes racis-
tes, misògines o gihadistes, aprofi-
tant l’anonimat d’internet, per reve-
lar les moltes cares dels mecanismes 
de l’odi i la radicalització que es rea-
limenten.  Pàg. 10 de Més Periódico

conversa amb la presidenta de la Co-
missió Europea, Ursula von der Leyen, 
les dues parts han acordat esgotar les 
converses sobre el brexit fins que fina-
litzi el límit fixat a finals d’octubre, en 
comptes d’assumir que les negociaci-
ons es considerarien fracassades sense 
un acord en la primera quinzena. 

El fet que la conferència es porti a 
terme en format virtual estalvia, a 
més a més, al primer ministre una 
part de l’inevitable desgast polític 
que patiria si la reunió fos convencio-
nal. Si, tal com sembla, de l’acord 
Johnson-Von del Leyen se’n deriva 
una flexibilitat més gran de Brus-

sel·les en els termes econòmics de 
l’acord, és previsible que el premier es 
vegi obligat a transigir amb algunes 
concessions a què fins ara s’havia re-
sistit. Hi ha un món d’aquí a imaginar 
que el nucli dur dels tories s’avindrà a 
fer marxa enrere amb la llei de mer-
cat interior i a garantir la frontera to-

va entre les dues Irlandes. 
De fet, qualsevol insinua-
ció en aquest sentit incen-
diaria la conferència per-
què en aquest punt el Par-
tit Conservador està pro-
fundament dividit: diver-
sos exprimers ministres 
s’han manifestat a favor de 

rectificar, però l’entorn brexiteer de 
Johnson no està disposat a sospesar 
aquesta possibilitat. I entre les dues 
sensibilitats es mou amb creixent ha-
bilitat i influència Rishi Sunak, el mo-
derat ministre de Finances a qui la 
City veu capaç d’aconseguir un brexit 
suau que limiti l’informe de danys.

El ‘premier’ es presenta  
 a la conferència anual del seu partit 

desgastat i amb les negociacions del 

‘brexit’ encara obertes però incertes

L’opinió del diari s’expressa només a les editorials.  
Els articles exposen postures personals.
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L’antídot Anthony Garner

PP- han sigut incapaços de consensuar 
la renovació del Consell General de 
Poder Judicial (CGPJ). 

És veritat que l’estratègia del com 
pitjor, millor de Pablo Casado explica 
en bona mesura l’actual bloqueig, pe-
rò l’intent de Pedro Sánchez d’activar 
una reforma legislativa per canviar el 
sistema d’elecció del CGPJ és més un 
pedaç que una solució. Es podrà esqui-
var aquest obstacle concret, però els 
pactes d’Estat seran necessaris no no-
més per abordar l’elecció d’altres or-
ganismes, per a la qual es necessiten 
majories qualificades, sinó també per 
afrontar l’estat d’alarma socioeconò-
mic i unir criteris per gestionar les 
ajudes europees. 

L’anomenada qüestió catalana, més 
enllà del clima de precampanya per-
manent que divideix els mateixos par-
tits del Govern i paralitza la seva ges-
tió, hauria de ser abordada com un 

problema d’Estat. El president Sán-
chez ha fet passos en aquesta direcció. 
El PP hauria de deixar de parapetar-se 
en la Constitució: no ha de ser un ve-
dat tancat, sinó el terreny de joc com-
partit per encarrilar els problemes en 
nom de l’interès general. Una acota-
ció: l’intent de la dreta de monopolit-
zar la defensa de la Monarquia parla-
mentària és el pitjor servei que pot 
prestar-se a la institució. 

En resum, la política espanyola es 
troba sota mínims, com aquells aero-
ports on les pèssimes condicions clima-
tològiques impedeixen que els avions 
es puguin enlairar. Els reptes que la 
ciutadania té d’ara endavant només es 
podran abordar si els seus represen-
tants abandonen el vol gal·linaci i recu-
peren, en les formes i en el fons, el sen-
tit primigeni de la tasca política. El pac-
te entre el Govern i els agents socials 
per prorrogar els ertos marca el camí.

Q
uan més necessitats es-
tem a Espanya que la po-
lítica s’acosti a l’origen 
etimològic de la paraula 
–l’art d’ocupar-se dels as-

sumptes de la polis o ciutat–, passa jus-
tament el contrari: la política cada dia 
s’allunya més de les preocupacions 
concretes dels ciutadans. Si aquesta 
era ja una tendència en les actituds i 
els discursos d’alguns responsables 
públics abans de la crisi de la Covid-
19, aquesta deriva ha augmentat du-
rant la pandèmia. L’últim episodi, en 
el pla de la gestió de la crisi sanitària, 
l’hem viscut a la Comunitat de Ma-
drid on no només han fallat els instru-
ments tècnics per aturar la segona 
onada de la pandèmia, sinó també la 
lleialtat mútua que exigeix la cogo-
vernança en un Estat autonòmic. 
Mentrestant, a l’escenari parlamenta-
ri, els grans partits de govern -PSOE i 

L
a situació dels MIR ha arribat 
a uns extrems tan crítics que 
ha provocat una vaga que, en 
primera instància, reclama 
una dignificació de la seva 

condició de professionals en formació. 
Hi ha un substrat econòmic en la pro-
testa, ja que el sou dels MIR no és con-
forme amb les seves prestacions i la se-
va entrega, però la reivindicació va més 
enllà i se centra en la necessitat que no 

Política sota mínims

La protesta dels joves metges

Alberto 
Scotti

 
Enginyer 

Després d’anys de retards per la mala 
gestió i malversació de fons en diver-
sos òrgans administratius, el sistema 
de dics mòbils que va dissenyar el ja 
jubilat enginyer va evitar ahir per pri-
mera vegada una inundació de Venè-
cia per l’acqua alta.   Pàg. 14

Carles 
Puigdemont

Líder de  
Junts per Catalunya

Reclamar als Mossos i a la resta de 
funcionaris «complicitat» amb els ac-
tes de desobediència, com proposa 
JxCat, demostra tan poc respecte per 
la legalitat i la neutralitat de les insti-
tucions com per la seguretat del per-
sonal de l’Administració.   Pàg. 17

Patri 
Guijarro

Jugadora 
del FC Barcelona

El primer clàssic del futbol femení, en 
la primera jornada de la temporada 
que l’ha de conduir a la professiona-
lització, va acabar amb un 0-4 a favor 
del Barça. Patri Guijarro podrà lluir 
haver sigut la primera a haver marcat 
un gol al Reial Madrid.   Pàg. 39

Jaime 
Martín

Dibuixant  
de còmic 

Jaime Martín remata amb el seu nou 
àlbum, Siempre tendremos 20 años, un 
tríptic generacional en què ja havia 
abordat com els seus avis i els seus 
pares van capejar els temps de la 
guerra, la postguerra i el final del 
franquisme.   Pàg. 46

Kazushi 
Ono

Director titular 
de l’OBC

Després de sis mesos d’aturada, l’Au-
ditori va obrir ahir la seva temporada 
amb l’OBC en formació reduïda per 
garantir la distància física fins i tot 
entre els músics, però amb un bon 
rendiment a càrrec del titular de l’or-
questra, Kazushi Ono.   Pàg. 48

es desvirtuï aquest període d’extensió 
de la formació, amb més temps dedicat 
al coneixement i una supervisió acadè-
mica més gran, avui diluïda. La realitat 
dels MIR està lluny de la teoria que pre-
veu hores de formació, ja que, repre-
sentant un 10% de la plantilla sanità-
ria, porten a terme una tasca estructu-
ral indispensable per al funcionament 
dels hospitals. El problema s’explica 
per les retallades en sanitat i per la per-

versió del sistema, que deriva metges 
joves cap a tasques pròpies de professi-
onals ja formats, amb terres molt infe-
riors i condicions abusives pel que fa 
als horaris. Van estar al peu del canó (i 
ho continuen estant) en els moments 
més crítics de la pandèmia, mereixen, 
per tant, no només els aplaudiments 
d’aquells mesos, sinó que l’Administra-
ció sigui conseqüent i consideri el seu 
paper una inversió de futur.
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L’antídot Anthony Garner

càrrecs institucionals i els funciona-
ris, als quals es reclama «complicitat» 
i que s’abstinguin de reprimir les ac-
cions de confrontació independentis-
tes, una cosa que els podria posar en 
una situació delicadíssima, entre l’es-
pasa i la paret. 

La ponència, aprovada pel 97% dels 
participants, constitueix la confirma-
ció que no hi haurà cap rectificació 
en el bàndol de Puigdemont, al con-
trari. Es proposa redoblar el xoc amb 
l’Estat i no s’admet que, si bé l’1-O va 
ser un èxit innegable de l’indepen-
dentisme, no és suficient per legiti-
mar la independència. Insistir que 
del que es tracta és simplement de do-
nar compliment al mandat de l’1-O i 
implementar la república és voler ig-
norar la realitat. I sense una acurada i 
honesta anàlisi del que ha passat és 
impossible traçar una estratègia que 
mereixi tal nom. 

La ponència de JxCat deixa clar que, 
en les eleccions del febrer, en el camp 
independentista s’enfrontaran dues 
sensibilitats i dues estratègies oposa-
des. A un costat s’han desplaçat Puig-
demont i la CUP, i a l’altre han acabat 
coincidint ERC i el PDECat, que, si no 
hi ha sorpresa, es presentarà com a tal 
davant l’electorat. És difícil etiquetar 
els de Puigdemont i la CUP, una con-
fluència tan embeguda d’emotivitat 
com de contradiccions ideològiques. 
En el bàndol oposat al de la radicalitat, 
ERC i el PDECat han realitzat l’esforç 
gens fàcil d’atendre els fets i, sense re-
nunciar a res, focalitzar-se a ampliar 
l’espai sobiranista i independentista, 
una cosa que necessàriament passa 
per governar bé i, entre altres coses, in-
terpel·lar amb franquesa el conjunt 
dels catalans, tinguin la posició que 
tinguin sobre el referèndum d’autode-
terminació i la independència.

E
l partit de Carles Puigde-
mont i Jordi Sànchez, que és 
Junts per Catalunya al-
menys mentre la justícia no 
es pronunciï sobre a qui per -

tany aquesta denominació, va apro-
var diumenge la seva ponència políti-
ca i estratègica. El document, de 52 
pà gines, aborda una infinitat d’as-
sumptes. En relació amb la discòrdia i 
la confusió en el si de l’independen-
tisme, no deixa marge al compromís 
o a l’acostament de posicions. 

El text crida a la confrontació i al 
desgast de l’Estat, cosa que, advertei-
xen a JxCat, per a ciutadans i «treba-
lladors públics» suposarà «sacrificis 
personals i patrimonials». No se’n do-
nen més detalls. ¿Quin tipus de perju-
dicis patrimonials? Més important 
encara: ¿què s’intenta dir amb l’eufe-
misme «sacrificis personals»? Resulta 
molt inquietant, més encara per als 

D
ues setmanes després que 
el Govern evités la presèn-
cia del Rei a Barcelona per 
entregar els despatxos als 
nous jutges, Felip VI visi-

tarà la capital catalana el proper di-
vendres junt amb el president del Go-
vern, Pedro Sánchez, amb motiu de 
l’entrega d’uns premis econòmics i 
per visitar una factoria innovadora a 
la Zona Franca. La visita és una mos-

Polarització independentista

El Rei torna a Barcelona

Mario 
Cuomo

Governador de l’estat 
de Nova York

L’estat de Nova York, a petició de l’al-
calde Bill de Blasio, ha decretat el 
confinament de vuit districtes pos-
tals de Brooklyn i Queens, amb re-
brots seriosos de Covid-19, sense dei-
xar que la situació arribi a estar fora 
de control.   Pàg. 3

F. Martínez-
Cuervo

President  
de la SEEGG

La Societat Espanyola d’Infermeria 
Geriàtrica i Gerontològica (SEEGG) 
ha enquestat el personal de les resi-
dències de gent gran:  la majoria dels 
treballadors consideren que tornen a 
no estar preparats per a una segona 
onada de la Covid-19. Pàg. 4

Juan 
Guaidó

Líder opositor 
veneçolà

La justícia britànica no ha reconegut 
la legitimitat de Juan Guaidó com a 
president interí, fet que té unes conse-
qüències pràctiques immediates:  la 
seva pretensió d’accedir a les reserves 
d’or veneçolanes dipositades al Regne 
Unit queda descartada. Pàg. 15

Rosa 
M. Sánchez

 
Periodista 

La periodista de la redacció d’EL PE-
RIÓDICO a Madrid, Rosa M. Sánchez, 
va rebre ahir el Premi de Periodisme 
Econòmic Carlos Humanes. El governa-
dor del Banc d’Espanya, Pablo Hernán-
dez de Cos, va destacar el seu treball 
com un «exemple de rigor».   Pàg. 25

Carlos 
G. Navarro

Comissari de l’expo-
sició ‘Invitadas’

L’exposició Invitadas, al Museu del 
Prado, reflexiona sobre el paper  
de la dona en el sistema artístic a tra-
vés dels segles i al mateix temps rea-
litza una autocrítica pel que fa a la 
presència de les dones artistes al ma-
teix museu. Pàg. 46

tra de recuperació de la normalitat, 
tot i que, lamentablement, el presi-
dent de la Generalitat en funcions, Pe-
re Aragonès, ha anunciat que no hi as-
sistirà, emulant així el seu anteces-
sor, Quim Torra. Abans, concreta-
ment avui, Sánchez acompanyarà el 
Rei a Madrid a la reunió anual del pa-
tronat de l’Institut Cervantes. Els dos 
actes volen rebaixar la tensió que hi 
pogués haver entre el Govern i la Casa 

del Rei amb motiu de l’absència de Fe-
lip VI a Barcelona. El Govern nega que 
hi hagi hagut tensions. El ministre de 
Justícia ha confirmat que el Rei no va 
assistir per «vetllar per la convivèn-
cia» i evitar la «crispació social» per 
l’aniversari de l’1-O i per la publicació 
de la sentència de la inhabilitació de 
Torra. Decisió molt discutible, perquè 
posa la bena abans de la ferida i, so-
bretot, pèssimament explicada.

Editorials L’opinió del diari s’expressa només en els editorials. 
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L’antídot Anthony Garner

no s’haguessin alineat a favor de l’in-
crement de la despesa pública. L’apli-
cació de la clàusula d’escapament que 
permet suspendre temporalment el 
Pacte d’Estabilitat i Creixement, que 
fixa un dèficit del 3% i un 60% de deu-
te per als socis comunitaris, ha sigut 
una de les decisions de més calat. 

Alliberar els països d’aquesta coti-
lla, juntament amb els 140.000 mili-
ons d’euros procedents de la UE que 
rebrà Espanya en els pròxims anys 
–uns 27.400 milions el 2021–, és el 
que ha permès que el Govern de Pedro 
Sánchez prengui mesures d’incre-
ment de despesa que més que necessà-
ries són imprescindibles en aquests 
moments. De la gravetat de la situació 
en donen compte els indicadors ma-
croeconòmics que va presentar el Go-
vern i que situen la caiguda del PIB el 
2020 en un 11,2% i l’atur per sobre del 
17%. Aquestes xifres macroeconòmi-

ques no són només números. Es tradu-
eixen en situacions dramàtiques per a 
centenars de milers de ciutadans i em-
preses que necessitaran tot el suport 
per tirar endavant.  

La naturalesa de la crisi, diferent de 
l’última que vam viure, ha fet més fà-
cil que Europa en el seu conjunt i Espa-
nya en particular puguin fer-hi front 
amb mesures oposades a les que es van 
utilitzar fa uns anys. Llavors es va prio-
ritzar fins a extrems absurds l’austeri-
tat i es va acabar provocant més mal 
en el teixit social i empresarial que el 
que la mateixa crisi havia provocat. És 
cert que l’increment de la despesa pú-
blica per si sol no esborrarà de cop to-
tes les conseqüències negatives d’una 
situació com la que afrontem. Però sí 
que permet almenys que ciutadans i 
empreses no tinguin la impressió que 
els seus governs els donen l’esquena 
quan més els necessiten al seu costat.

E
l  Govern va aprovar ahir 
una pujada del sostre de des-
pesa de més del 50% per situ-
ar-lo en 196.097 milions 
d’euros. Aquesta és la xifra 

de despesa, no financera, que servirà 
de guia per a l’elaboració dels pròxims 
Pressupostos Generals de l’Estat. L’Exe-
cutiu ja havia anunciat anteriorment 
que aixecava el límit d’endeutament 
de les comunitats autònomes. A més, 
després d’una revolta municipalista, 
es va veure obligat a autoritzar els 
ajuntaments a utilitzar els romanents 
de tresoreria dels exercicis anteriors 
tancats amb superàvit. La suma de de-
cisions suposa l’adeu a l’ortodòxia fi-
nancera de l’estabilitat fiscal a curt 
termini. Alhora també situa davant el 
mirall la gravetat de la crisi econòmi-
ca que ha provocat la pandèmia. 

Aquestes mesures de xoc no serien 
possibles si les institucions europees 

E
l comportament de Donald 
Trump durant l’hospitalitza-
ció i la tornada a la Casa 
Blanca cal considerar-lo 
d’una gran irresponsabilitat 

i d’un nihilisme desenfrenat. Per si no 
n’hi hagués prou amb la confusió crea-
da per metges, col·laboradors del presi-
dent i estrategs de campanya entorn de 
l’estat de salut del comandant en cap, 
tot el que ha fet i dit des que va ser diag-

Despesa pública contra la crisi

Irresponsabilitat de Trump

Giuseppe 
Conte

Primer ministre 
d’Itàlia

El Govern italià ha eliminat les mesu-
res antiimmigració i antioenagés im-
pulsades per l’exministre de l’Interi-
or Matteo Salvini. Un pas que amplia 
la protecció humanitària i deixa en-
rere les vergonyoses traves als rescats 
en alta mar. Pàg. 15

Manuel  
Fdez. de Sousa

Expresident  
de Pescanova

L’Audiència Nacional ha imposat 
vuit anys de presó per a l’expresident 
de Pescanova. La decisió el considera 
culpable de la fallida de la multina-
cional gallega i, principalment, d’en-
ganyar el mercat sobre la situació re-
al de la pesquera.  Pàg. 27

Iñaki 
Zubizarreta

Exjugador  
de bàsquet

Una novel·la gràfica, Subnormal: una 
historia de acoso escolar, narra les humi-
liacions que va patir quan era petit 
l’exprofessional de l’ACB, que actual-
ment recorre tot Espanya impartint 
conferències per donar veu a les vícti-
mes del bullying.  Pàg. 28

Miqui 
Otero

Periodista 
i novel·lista

Simón és el nou títol de l’escriptor bar-
celoní, una història que arrenca el 
1992, quan el protagonista és un nen. 
La novel·la del col·laborador d’EL PE-
RIÓDICO serveix a més per repassar 
l’evolució de la capital catalana i la seva 
gent en les últimes dècades.   Pàg. 44

David  
Attenborough

Científic i divulgador 
naturalista

El divulgador britànic, de 94 anys, es-
trena nou documental a Netflix, Una 
vida en nuestro planeta. Per promocio-
nar la cinta, el científic ha creat un 
compte d’Instagram i ha aconseguit 
el seu primer milió de seguidors en 
només cinc hores.   Pàg. 52

nosticat de Covid-19 ha sigut una utilit-
zació abjecta de la malaltia per mobi-
litzar els seus fidels i, de passada, obli-
dar-se dels 210.000 morts que compta-
bilitzen els Estats Units a causa de la 
pandèmia. Un oblit que danya el res-
pecte degut a les víctimes amb la finali-
tat única de treure importància a la 
tragèdia en curs, les dimensions de la 
qual poden tenir una influència decisi-
va en l’elecció presidencial del 3 de no-

vembre. Tot resulta insòlit en la con-
ducta de Trump, des del seu passeig 
amb cotxe blindat pels voltants de 
l’hospital fins a la seva entrada a la Ca-
sa Blanca sense mascareta, però seria 
menys avorrible si només ell s’exposés. 
No és aquest el cas, i l’extensió de la 
malaltia en el seu entorn és la prova 
que la seva actuació no té més explica-
ció que un menyspreu incommensura-
ble per la repercussió de la seva actitud.

Editorials L’opinió del diari s’expressa només als editorials. Els 
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s’han caracteritzat els Estats Units: 
l’equilibri institucional i el règim de 
llibertats. En resum, els principis es-
sencials característics d’una vella de-
mocràcia, sotmesa als sacsejos de qui 
objectivament s’ha convertit en la re-
ferència mundial de l’extrema dreta. 
Perquè la crisi social que sacseja els Es-
tats Units de banda a banda, l’activa-
ció d’un racisme que mai va desapa-
rèixer i la impossibilitat de concertar 

polítiques concretes amb el Partit De-
mòcrata és fruit d’un biaix ultracon-
servador cada vegada més impetuós i 
sotmès a decisions imprevisibles. 

La bona marxa de l’economia va 
atenuar la repercussió de tals políti-
ques durant tres anys, però la hiber-
nació provocada pel virus i la conse-
güent escalada de l’atur entre la pri-
mavera i l’estiu ha deixat al desco-
bert les debilitats i amenaces d’un 
proteccionisme que fins i tot ara, en 
fase de recuperació relativa, s’està re-

velant com un camí insuficient per 
rescatar de la crisi amplis sectors de la 
classe mitjana. Els problemes en curs 
no han fet més que certificar les previ-
sions de molts analistes, que van veu-
re en la dinàmica proteccionista una 
amenaça per al comerç mundial, una 
manera de bloquejar la globalització 
en lloc de corregir els seus excessos. 

És difícil que la superació de l’he-
rència dels últims quatre anys tingui 

la profunditat que alguns 
anhelen. Primer, perquè, si 
surt derrotat, Trump segu-
rament posarà en marxa 
un mecanisme de judicia-
lització de l’escrutini de 
molt llarg recorregut i 
amb el Tribunal Suprem a 
favor seu. Segon, perquè 

només amb les dues cambres del Con-
grés de part seva Joe Biden disposarà 
d’una autèntica llibertat de manio-
bra. Tercer, perquè el sanejament de 
la trama d’interessos que heretarà la 
nova Casa Blanca obligarà a una polí-
tica permanent de pactes amb el pas-
sat. I tot i així, encara que Biden pro-
meti poc més que el restabliment de 
la sensatesa, potser amb això n’hi hau-
ria prou per netejar una atmosfera 
tan enverinada i perillosa per a l’esta-
bilitat mundial.

E
n l’elecció presidencial de 
dimarts que ve als Estats 
Units està en joc la conti-
nuïtat o no del desmante-
llament de les grans con-

vencions polítiques, tant en el pla in-
terior com en l’exterior, promogut 
per Donald Trump durant els últims 
quatre anys. Mai des del final de la se-
gona guerra mundial ha tingut tant 
de calat la cita amb les urnes perquè 
cap altre president ha pro-
vocat una doble crisi tan 
profunda, ocupant la Casa 
Blanca a endinsar-se en la 
divisió radical de la socie-
tat nord-americana i en 
escalfar les relacions inter-
nacionals al buscar per-
manentment la confronta-
ció amb la Xina, fustigar els aliats amb 
una agressivitat desconeguda i man-
tenir una estranya relació d’amor-odi 
amb Rússia. Per no parlar de les seves 
obsessions i insolències: l’Iran, la ges-
tió dels fluxos migratoris, la negació 
sense fonament de l’emergència cli-
màtica i, finalment, el seu desastrós 
comportament polític a propòsit de 
la pandèmia. 

Tot això està en joc a les urnes de di-
marts i el restabliment d’allò amb 
què, amb més o menys continuïtat, 

E
ls quatre anys de mandat de 
Donald Trump han tingut 
una gran influència en l’ex-
trema dreta europea i els 
seus tentacles han arribat 

fins i tot a les dretes extremes d’al-
guns països. Es pot dir que al voltant 
de les idees i els mètodes de Trump 
s’ha alineat una mena de 
conglomerat populista i il -
liberal, els màxims repre-
sentants del qual a Europa 
són els governs d’Hongria i 
Polònia. El seu assessor Ste-
ve Bannon, després d’aban-
donar la Casa Blanca, va in-
tentar expandir les idees 
de Trump en els partits populistes i 
d’extrema dreta d’Espanya, França, 
Itàlia, Alemanya, Àustria, Holanda o 
Suècia. Però la temptativa de formar 
una internacional populista amb Vox, 
el Front Nacional francès, la Lliga itali-
ana, Alternativa per Alemanya i els al-
tres partits ultres, motiu pel qual Ban-

Editorials

El món, pendent dels EUA

Trump, far de l’extrema dreta europea

Encara que un triomf de Biden 
 impliqués poc més que restablir la 

sensatesa, amb això n’hi hauria prou 

per netejar una atmosfera enverinada

Steve 
Bannon

Exassessor  
de Trump

Malgrat que no ha aconseguit en-
quadrar l’extrema dreta europea, la 
llavor sembrada per l’exassessor de 
Trump ha nodrit de discurs i mèto-
de moviments com ara Vox, dispo-
sats també a agitar i explotar la divi-
sió i l’odi.  Pàg. 16

Gavin 
Newsom

Aliança pel Clima 
dels EUA

El governador de Califòrnia, junta-
ment amb els de Nova York i Wa-
shington, encapçala l’aliança de 25 
estats que s’han enfrontat a la políti-
ca de negacionisme del canvi climà-
tic impulsada des de la presidència 
dels Estats Units.  Pàg. 26

Juanjo 
Surace

 
Pintor 

L’artista establert fa 22 anys a Barce-
lona ha respost a la invitació d’EL PE-
RIÓDICO pintant un mural sobre Do-
nald Trump a les parets dedicades al 
grafiti al Poble-sec. El micròfon, ar-
ma de destrucció massiva. I l’esprai 
com a resposta.  Pàg. 32

Lebron 
James

Jugador de 
Los Angeles Lakers

L’exemple valent de Colin Kaepernick, 
pioner en la protesta des del món de 
l’esport dels EUA contra el racisme i 
les polítiques de l’actual president, 
s’ha escampat. La de Lebron James és 
una de les veus que lideren ara aques-
ta presa de posició inèdita.  Pàg. 38

Nancy 
Isenberg

Historiadora  
nord-americana

L’autora de White trash ofereix una vi-
sió més complexa de l’habitual sobre 
la relació del poder als Estats Units 
amb les classes pobres blanques, i ex-
plica com polítics en realitat hostils 
als seus interessos, com Trump, han 
aconseguit entabanar-les.  Pàg. 48

non va arribar a instal·lar-se a Europa, 
ha quedat pràcticament en res. 

No obstant, l’extrema dreta euro-
pea ha copiat de Trump el seu extre-
misme antiimmigració i el seu egois-
me identitari, així com la seva manera 
d’actuar, basada en un atreviment 
sense complexos i en un discurs indes-

criptible que traspassa tots els límits. 
Aquest estil ha contaminat fins i tot 
representants de la dreta clàssica, 
com pot ser el cas de la presidenta ma-
drilenya Isabel Díaz Ayuso. Les diatri-
bes de Trump contra la immigració 
coincideixen amb les de Vox, la Lliga, 
Alternativa per Alemanya o el Reagru-

pament Nacional de Marine Le Pen. 
Vox ha traslladat a Espanya els eslò-
gans d’Amèrica primer i Amèrica gran, i 
França s’havia ja avançat amb la «pre-
ferència nacional» defensada per l’an-
tic FN. Amb més matisos, l’enfronta-
ment de Trump amb la UE també for-
ma part del substrat ideològic antieu-

ropeista de l’extrema dreta 
espanyola i europea. 

Moltes de les posicions 
ultres són anteriors a l’arri-
bada de Trump a la Casa 
Blanca, però s’han reforçat 
durant el seu mandat. Per 
això les eleccions de di-
marts als Estats Units són 

decisives per al futur de l’extrema dre-
ta a Espanya i a tot Europa. Una derro-
ta de Trump seria un contratemps se-
riós per a un populisme de totes ma-
neres en alça a causa de la profunditat 
de la crisi que pateixen Espanya i tot 
Europa i a la incapacitat dels partits 
tradicionals per encarar-la.

La internacional promoguda 
per Bannon  no ha quallat, però  

les idees del trumpisme sí que  

han impregnat moviments en auge

L’opinió del diari s’expressa només en els editorials. 
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L’antídot Anthony Garner

rar aquesta reacció radical com a re-
flex del cansament o la insatisfacció 
que la població pot sentir davant la 
gestió política de la pandèmia, com 
des de l’extrema dreta es pretén ar-
gumentar. La minoria violenta no re-
presenta en cap cas la majoria de ciu-
tadans que compleixen els requeri-
ments de les autoritats per contenir 
el virus. I que, davant el lògic descon-
tentament, exerceixen el dret legí-
tim de protesta de manera pacífica, 
com s’ha pogut veure en manifesta-
cions anteriors dels professionals de 
la restauració, la cultura o la sanitat, 
entre d’altres. 

L’única resposta que mereix la vio-
lència és la seva condemna, i evitar 
tant sí com no que enteli el clima so-
cial i polític. El president del Govern, 
Pedro Sánchez, els va atribuir a 
«grups minoritaris» i va apel·lar a la 
responsabilitat i a la unitat. Lamen-

tablement, no va ser això el que es va 
entreveure en les immediates hores 
posteriors als disturbis. Com pràcti-
cament qualsevol assumpte relacio-
nat amb la pandèmia, van donar 
peu a una nova esbroncada política 
entre partits, que es van atribuir mú-
tuament la responsabilitat dels alda-
rulls. Vox va anar més lluny, i va arri-
bar, fins i tot, a justificar-los, un ter-
reny fangós en el qual cap altra for-
mació va entrar. Les discrepàncies 
polítiques, no obstant, van tornar a 
donar una imatge de desunió desco-
ratjadora. Al mateix temps que es de-
mana als ciutadans múltiples esfor-
ços per aconseguir contenir la corba 
de contagis, la classe política s’embo-
lica en discussions estèrils. La greu si-
tuació exigeix responsabilitat per 
part de tots. I no haver de veure com 
el camí s’omple de pedres per opor-
tunisme polític.

R
es justifica els disturbis 
que durant dues nits con-
secutives han causat des-
perfectes a Barcelona, Ma-
drid, Bilbao, Burgos i al-

tres ciutats. No és un fenomen exclu-
siu d’Espanya, països com Itàlia tam-
bé han registrat aldarulls als carrers. 
El cap de setmana passat, grups vio-
lents, amb un rerefons ultra, es van 
enfrontar a les forces de seguretat i 
van destrossar mobiliari urbà amb 
consignes contra el toc de queda, el 
confinament perimetral, els tanca-
ments de bars i restaurants i la resta 
de restriccions aprovades pel Govern 
amb l’objectiu de frenar els contagis 
de coronavirus. Però l’ànim que en 
realitat mou aquests col·lectius –en 
què, segons fonts policials, hi ha in-
filtrats grups d’extrema dreta i d’es-
querra– és únicament el de la violèn-
cia. Així que seria equivocat conside-

E
l transport públic s’ha con-
vertit en font de preocupa-
ció per als usuaris. Temor 
que, sovint, arriba acompa-
nyat d’indignació davant la 

contradicció de viatjar colze a colze 
amb desconeguts mentre es tanquen 
bars, restaurant, teatres o cines que 
compleixen al peu de la lletra les me-
sures de prevenció. Inevitablement, 
sorgeix la pregunta: ¿és segur viatjar 

Disturbis contra les restriccions

Seguretat del transport públic

Yolanda 
Díaz

 
Ministra de Treball

El Ministeri de Treball portarà al Con-
sell de Ministres de demà un subsidi 
extraordinari de 430 euros durant un 
període de tres mesos per a treballa-
dors del sector cultural que estiguin 
sense ocupació i hagin esgotat la 
prestació.   Pàg. 20

Tedros 
Adhanom

Director general 
de l’OMS

L’Organització Mundial de la Salut va 
titubejar durant mesos sobre el paper 
dels aerosols en la transmissió de la 
Covid. Un manifest d’experts conside-
ra un error no haver-hi parat l’atenció 
deguda, quan des del juliol ja hi havia 
una evidència aclaparadora. Pàg. 26

Lewis 
Hamilton

 
Pilot de fórmula 1

El britànic va sumar a Imola la novena 
victòria de la temporada, amb la qual 
deixa pràcticament lligat el seu setè tí-
tol de pilots –si guanya a Turquia, tan-
carà el campionat–, cosa que li perme-
trà igualar el llegendari rècord de Mi-
chael Schumacher. Pàg. 38

Marc 
Pastor

 
Escriptor

L’humor entra a la seva nova obra, 
L’horror de Rèquiem (Mai Més), on l’au-
tor fa una pausa en les seves novel·les 
de misteris i viatges en el temps per 
satiritzar l’horror de Lovecraft pas-
sat per Tarantino i Zucker, Abra-
hams & Zucker. Pàg. 40

Alfonso 
De Vilallonga

 
Músic

Dijous, abans que la música en direc-
te s’apagués a Barcelona per les res-
triccions anti-Covid, el Centre Artesà 
Tradicionàrius va acollir un concert 
en el qual el cantant va presentar el 
seu nou àlbum, Hors de saison, amb 
una poderosa banda. Pàg. 43

en transport públic? És impossible 
penjar el cartell de 100% lliure de vi-
rus en cap espai, però l’evidència cien-
tífica redueix al mínim la possibilitat 
de contagi. En les dades del Ministeri 
de Sanitat en les quals es vinculen àm-
bits d’activitat i casos de contagi, el 
transport es troba a la zona més baixa 
de la taula. La reducció en el nombre 
de viatgers (gairebé la meitat de fa un 
any) és clau. Però més enllà que hi hagi 

menys afluència, es pot destacar l’es-
forç que tant TMB com Renfe fan en 
prevenció: neteja intensiva de vagons, 
ús d’ozó als autobusos, renovació i fil-
tratge de l’aire. Malgrat les mesures i 
les dades que demostren la seguretat 
del transport públic, es manté l’estig-
ma. Una por que convé superar per no 
caure en una sobreutilització del cot-
xe que empitjori la qualitat de l’aire i, 
per tant, la salut de tots.

Editorials L’opinió del diari s’expressa només en els editorials. 
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L’antídot Anthony Garner

russa de dificultats que comença en 
els àmbits de l’administració que ges-
tiona l’IMV –ingrés mínim vital– (no-
més un 6,7% de les persones que l’han 
sol·licitat l’estan cobrant a Catalunya i 
amb prou feines un 10% a Espanya) i 
acaba en la saturació dels serveis soci-
als municipals, passant per les traves i 
dilacions en les tramitació de permi-
sos d’estrangeria, les llistes d’espera en 
els centres socioeducatius per a me-
nors en risc d’exclusió o la renda ga-
rantida de ciutadania (RGC), una pres-
tació que acumula el doble de re-
tard en concedir-se i que, a més, en un 
cercle viciós, no es pot sol·lici-
tar fins a la denegació de l’IMV. El peix 
que es mossega la cua és un assumpte 
recurrent perquè o bé es necessi-
ten permisos que no poden gestionar- 
se i que són imprescindibles per acon- 
seguir altres beneficis (estar empadro-
nat, per exemple, per accedir a la targe

-ta sanitària) o bé es tracta de comple-
xo entramats administratius que les e
ntitats del tercer sector s’afanen a tra-
mitar per a persones que viuen el lí-
mit. Per si no fos prou, existeix l’agreu-
jant del tancament d’oficines de la Seg
uretat Social o d’Atenció Ciutada-
na,que encara dificulten més la quoti-
diana lluita pel més imprescindi-
ble, fins a produir estats de desesperac
ió difícilment controlables.  

Les organitzacions humanitàri-
es, una última carta per sobreviure en 
aquests moments dramàtics, es veuen 
així mateix superades per l’allau de pe-
ticions, alimentàries i habitacio-
nals. No és només una situació críti-
ca conjuntural, sinó que amenaça amb 
 convertir-se en un altre tipus de pandè-
mia contra els mínims de digni-
tat i subsistència, que sacseja el pre-
sent dels fonaments socials i tena-
lla el futur.

C
om explica una responsa-
ble del Col·legi de Treball 
Social de Catalunya en el 
reportatge que publica EL 
PERIODICO, «la misèria 

ens està desbordant». Es refereix no no-
més a la galopant crisi econòmica i vi-
tal que pateixen molts ciutadans en 
una situació altament precària, sinó 
també al col·lapse administratiu ge-
neralitzat que impedeix o dilata una 
actuació ferma, concreta i urgent per 
a almenys alleujar la pobresa més ex-
trema. A la pressió de l’atur, la impos-
sibilitat de fer front al lloguer, el des-
nonament, la falta dels mínims recur-
sos vitals o els problemes per legalitzar 
la seva situació, s’hi afegeixen un cú-
mul de despropòsits burocràtics que 
impossibiliten, a la pràctica, l’agilita-
ció dels tràmits que permetrien a mol-
tes famílies suportar aquests mo-
ments dramàtics. És una muntanya 

L
a xarxa QAnon és la més re-
cent aportació de l’extrema 
dreta nord-americana als de-
liris conspiranoics encorat-
jats per Donald Trump per 

desacreditar els seus adversaris polí-
tics, el món liberal i aquelles instituci-
ons que no controla, com la comuni-
tat d’intel·ligència. Es tracta d’un ins-
trument d’intoxicació informativa 
que dona per segura l’existència d’una 

Administracions desbordades

QAnon, un deliri conspiranoic

Nigel 
Farage

Exlíder del 
Partit del Brexit

El polític euròfob reconvertirà el 
Partit del Brexit en una nova forma-
ció, Reformar el Regne Unit, amb la 
qual pretén treure rèdit del males-
tar social contra les restriccions per 
la pandèmia, atacant el Govern de 
Boris Johnson.   Pàg. 18

Pere 
Aragonès

President 
en funcions

El Govern aprovarà una deducció en 
l’IRPF perquè els treballadors preca-
ris que encadenin contractes o hagin 
estat en erto no paguin més que al-
tres treballadors que cobren el ma-
teix pel mer fet de tenir més d’una 
font d’ingressos.   Pàg. 24

Salvador 
Busquets

Dir. de Càritas Dioce-
sana de Barcelona

Les entitats socials s’han convertit 
en la taula de salvació per a milers 
de famílies desesperades que topen 
amb el mur d’una Administració 
col·lapsada que demora durant me-
sos tràmits d’ajuts com el de l’ingrés 
mínim vital.   Pàg. 30

Luisgé 
Martín

 
Escriptor

Ha guanyat el premi Herralde de no-
vel·la amb Cien noches, una obra audaç 
sobre la infidelitat en la qual s’aborda 
el sexe radical. L’autor va afirmar que 
ha intentat evitar tòpics i oferir una 
altra mirada al debat sobre la sexuali-
tat de dones i homes.   Pàg. 48

Johnny 
Depp

 
Actor

La denúncia al diari The Sun per dir-li 
«maltractador» s’ha tornat en contra 
seu: després d’un judici on van sortir a 
la llum escabrosos detalls d’una rela-
ció tòxica, el jutge conclou que, efecti-
vament, l’actor va agredir la seva ex 
Amber Heard diversos cops.   Pàg. 52

xarxa pedòfila disposada a fer un cop 
dirigit per personalitats demòcrates 
que el president investiga. La teoria és 
simplement delirant, però en una so-
cietat dividida fins al paroxisme, gua-
nya adeptes i forma part de l’univers 
alternatiu creat per Trump. A QAnon 
no hi ha res que respongui a una cosa 
diferent de la maquinària productora 
de falses notícies i a la disposició de 
molts partidaris de Trump de no ac-

ceptar més aproximacions a la reali-
tat que les del seu líder. El risc no és 
tant l’existència de QAnon com la seva 
capacitat de contaminar i expandir-se 
en una societat partida en dos (i a d’al-
tres amb similars escissions) en la qual 
cada bàndol ha acabat veient l’altre 
com un enemic. I el risc sembla encara 
més gran si Trump perd l’elecció 
d’aquest dimarts i presenta el resultat 
com a fruit d’una conspiració.

Editorials L’opinió del diari s’expressa només en els editorials. 
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L’antídot Anthony Garner

hammer, ha entonat el mea culpa i ha 
dit que el Govern revisarà el sistema 
de desradicalització dels joves lligats 
a l’extremisme islamista. No obstant, 
com va reconèixer després de l’a -
temptat de Niça el seu homòleg fran-
cès, Gérald Darmanin, Europa entau-
la una batalla «no contra una religió, 
sinó contra una ideologia»: la barbà-
rie islamista. 

«Hem de comprendre que, desgra -
ciadament, hi haurà altres fets com 
aquests atemptats absolutament inno-
bles», va alertar. En aquesta lluita, tots 
els socis de la Unió Europea han d’ex-
tremar la cooperació antiterrorista i 
han de fer-ho amb els instruments de 
l’Estat de dret. També sense alimentar 
amalgames entre islam i terrorisme 
que, en paraules del canceller Kurz, 
busquen dividir la ciutadania i ali-
mentar l’espiral d’odi: «Els austríacs 
contra els migrants», «els cristians con-

tra els musulmans». 
Des d’aquesta òptica, les democràci-

es occidentals han de deixar d’aplicar 
la doble vara de mesurar en les seves 
relacions amb el complex món àrab-
musulmà. Cal recordar que són les po-
blacions d’aquests països, des del Ma-
grib a Indonèsia, les primeres víctimes 
del terrorisme i, per extensió, de la 
barbàrie islamista que alimenten al-
guns règims, tant en matèria de drets 
humans com de discriminació de les 
dones. Sí, les primeres víctimes del ter-
rorisme islamista són els mateixos 
musulmans. Dilluns, a Kabul, es va 
pro duir un nou exemple d’això: tres 
homes armats van entrar a trets a la 
universitat provocant una vintena de 
morts en una acció reivindicada per la 
facció local d’Estat Islàmic. Cal comba-
tre la barbàrie terrorista, de portes en-
dins i de portes enfora. Els peons del 
tauler, però sobretot els seus estrategs.

P
rimer a la perifèria de París, 
on el professor Paty va ser 
decapitat el 16 d’octubre 
passat a prop del seu insti-
tut. Després a la basílica de 

Notre-Dame de Niça, on tres feligresos 
van ser assassinats dijous de la setma-
na passada. Aquest dilluns a Viena, en 
un atemptat en cadena perpetrat per 
un jove de 20 anys, amb quatre morts i 
una vintena de ferits. «És una lluita en-
tre civilització i barbàrie», ha afirmat 
el canceller austríac, Sebastian Kurz, 
en una frase que resumeix aquesta se-
qüència d’atemptats. Tots tenen en co-
mú que han sigut comesos per joves. 
És també el cas del de Viena: l’atacant, 
que va ser abatut per la policia, era 
d’origen albanès i estava en llibertat 
provisional després de ser condemnat 
per associació terrorista (volia anar a 
Síria per unir-se a Estat Islàmic). 

El ministre de l’Interior, Karl Ne-

D
urant el confinament de 
primavera, coincidint 
amb la celebració de Sant 
Jordi, les llibreries van re-
córrer a la imaginació per 

sostenir el negoci i, després, durant 
l’estiu, la sensació és que les vendes no 
només es van recuperar, sinó que van 
experimentar una pujada continuada 
que s’ha estabilitzat a causa del fet 
que, ara com ara, amb les restriccions 

Davant la barbàrie

Les llibreries com a reducte cultural

Santiago 
Abascal

President  
de Vox

El partit ultra no va assistir a l’acte 
en commemoració del 80è aniversa-
ri de Manuel Azaña, l’últim presi-
dent de la República espanyola. Amb 
la seva absència, l’extrema dreta va 
trencar al Congrés la imatge d’entesa 
de tots els partits.  Pàg. 20

José Manuel 
Casas

Responsable de Tele-
fónica a Catalunya

Telefónica ja disposa de servei 5G per 
al 71% de la població catalana, i pre-
veu que superi el 80% a finals d’aquest 
any. La companyia considera Barcelo-
na un escenari prioritari per al desen-
volupament preliminar d’aquesta tec-
nologia puntera. Pàg. 25

Montserrat 
Ballarín

Regidora de Comerç 
de Barcelona

Barcelona blindarà l’activitat dels co-
merços emblemàtics, amb un canvi 
de la llei de patrimoni cultural, per 
frenar el degoteig de tancaments d’es-
tabliments històrics. Una instància 
presentada pel PSC al Parlament ha 
encarrilat el procés.  Pàg. 34

Jon 
Garaño

 
Cineasta

La trinchera infinita, pel·lícula que codi-
rigeix amb José Mari Goenaga i Aitor 
Aguerri, representarà Espanya en els 
Oscars. Protagonitzada per Belén Cues-
ta i Antonio de la Torre, mostra una vi-
sió poc coneguda de la guerra civil i la 
dictadura: la d’un talp.   Pàg. 50

Josep 
Del Hoyo

Metge  
i ornitòleg

L’impulsor del Handbook of the Birds of 
the World, l’enciclopèdia de les aus, pre-
senta ara All the Birds of the World, que 
reuneix en un sol volum més d’11.000 
espècies. Un treball divulgatiu d’abast 
mundial, realitzat des de la seva edito-
rial a Bellaterra.  Contraportada

en museus, galeries i biblioteques i la 
paralització dels espectacles, la llibre-
ria és l’únic centre d’atracció cultural 
que es manté dempeus. Molt diferent 
és la situació a França, amb un clamor 
encapçalat per l’alcaldessa de la capi-
tal, Anne Hidalgo, perquè no es vegin 
substituïdes per les plataformes digi-
tals, que la ministra de Cultura fins i 
tot ha criticat. Els premis de més pres-
tigi (el Goncourt, el de l’Acadèmia 

Francesa o el Renaudot) han ajornat ai-
xí mateix el seu veredicte fins que les 
llibreries puguin obrir de nou. El siste-
ma click and collect (s’encarrega per inter-
net i es recull al local) és, per ara, el seu 
únic mitjà de subsistència. I hauran de 
continuar pensant noves alternatives, 
igual que els lectors hi han de renovar 
la seva confiança: quan mor una lli-
breria, també mor una mica el barri i 
la ciutat sencera.

Editorials L’opinió del diari s’expressa només en els editorials. 
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©2021 El Periódico de Catalunya, S.L. Tots els drets reservats
PDF generat el 08/12/2021 16:36:25 per al subscriptor amb correu revistes.hemeroteca@uab.cat
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping



12 el PeriódicoDIJOUS 

5 DE NOVEMBRE DEL 2020OpinióOpinió

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA SLU 

Gerent general: Fèlix Noguera. Publicitat nacional: Marta Bilbao.  

Publicitat: Joan Garçon.  

 

Distribució: Logística de Medios Catalunya SLU. Consell de Cent, 425-427,  

3a planta. 08009 Barcelona. T.: 93 265 53 53. Fax: 93 484 37 48.  

 

Publicitat: Prensa Ibérica 360 S.L. Pedro Muñoz Seca, 4. 28001 Madrid.  

T: 91 436 37 70. Fax: 91 436 37 75.

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA 
 

DIRECTOR: Albert Sáez. 

 

Directores adjuntes: Gemma Martínez i Gemma Robles. 

 

COMITÈ EDITORIAL 

President: Joan Tapia. 

Secretari: Rafael Jorba.

Subdirectors: Carol Álvarez (+Periódico), Joan Cañete 

(Opinió, Participació i Audiències), Bernat Gasulla (Última 

Hora), Rafa Julve (Multimèdia).  

 

Hub Paper: Luis Mauri.  

 

Edició digital: Xurxo Martínez.

Panorama: Marta López.  

Coses de la Vida: Iosu de la Torre.  

Icult-Extra: Ramon Vendrell.   

Esports: Albert Guasch.  

Edició gràfica i fotografia: Julio Carbó. 

Disseny: Joel Mercè.  

Infografia: Ricard Gràcia. 

Xarxes socials: Silvia Cobo.

L’antídot Anthony Garner

el cert és que les enquestes es van 
equivocar de nou i Joe Biden va con-
firmar les flaqueses que se li suposa-
ven per atraure el vot llatí i el dels tre-
balladors industrials i tornar al camp 
demòcrata electors que el 2016 van 
votar per Trump, seduïts per la pro-
mesa que acudiria al seu rescat. Men-
tre l’establishment demòcrata es revela 
faltat d’una estratègia que moduli la 
seva tendència cada vegada més gran 
a oferir una imatge elitista del partit, 
la submissió republicana a l’habilitat 
de Trump per atraure voluntats allu-
nya el partit del seu perfil tradicio-
nal, però li permet consolidar un nu-
cli sòlid d’electors en l’anomenda 
Amèrica profunda. 

El populisme ultraconservador en-
carnat pel president ha vingut per que-
dar-se, i aquesta és una dada essencial 
per aventurar que si el pas següent 
d’un Trump derrotat és una batalla ju-

dicial sense treva, els riscos seran molt 
més grans que els d’una simple dispu-
ta legal a causa de la demostrada capa-
citat de Trump d’excitar les seves ba-
ses. No valen com a precedent els 33 di-
es d’espera de l’any 2000, quan George 
W. Bush va guanyar la presidència grà-
cies al seu triomf a Florida al final d’un 
llarg litigi amb Al Gore. L’atmosfera 
política en aquell temps no va estar 
exempta de tensions, però no tenia la 
densitat irrespirable d’avui. 

L’únic del tot segur és que la divisió 
del cos social tendirà a agreujar-se i la 
desafiadora oferta populista de Trump 
es mantindrà com una referència per 
a l’extrema dreta emergent a tot el 
món, perquè ha demostrat una capa-
citat de resistència i de falsejament 
de la realitat que ningú havia previst; 
un poder de convocatòria que ni tan 
sols ha decaigut amb la desastrosa 
gestió de la pandèmia.

A
l proclamar el seu triomf 
ahir a la matinada sense es-
perar a comptabilitzar els 
milions de vots anticipats 
que sabia que el perjudica-

rien, Donald Trump va posar els Estats 
Units al disparador d’una crisi institu-
cional de dimensions desconegudes i 
de conseqüències imprevisibles. El pre-
sident va trencar un dels consensos de-
mocràtics bàsics, que ningú s’adjudi-
qui una victòria sense que els números 
l’acreditin, i va enfangar els pròxims 
dies, sigui quin sigui el resultat final, a 
l’acusar sense cap prova el Partit De-
mòcrata d’haver participat en l’adulte-
ració del vot per correu. Una manera 
irresponsable d’escalfar els ànims en 
les files del trumpisme més exaltat i 
d’endinsar-se en la fractura del país, di-
vidit per la meitat en dos bàndols. 

Tot i que ahir encarava el recomp-
te com a favorit per un estret marge, 

H
an sigut testimonis de l’es-
devenir de Barcelona. Les 
seves parets atresoren la 
memòria d’un comerç que 
va donar vida i personali-

tat a la ciutat... fins que les lleis del mer-
cat els han condemnat. Durant l’últi-
ma dècada, l’Ajuntament de Barcelona 
ha mirat de preservar els comerços 
emblemàtics, però una vegada i una 
altra ha topat amb un mur jurídic. L’úl-

Un país dividit

La identitat comercial de la ciutat

Benjamin 
Netanyahu

Primer ministre 
d’Israel

Una societat dividida per les seves políti-
ques ha commemorat l’assassinat del 
primer ministre Yitzhak Rabin fa 25 
anys, que va passar en un clima de pola-
rització similar. La seva mort va enterrar 
el procés de pau amb els palestins, avui 
absent de l’agenda israeliana.   Pàg. 18

Juan Carlos 
Campo

 
Ministre de Justícia

Després d’un llarg estira-i-arronsa, el 
Ministeri de Justícia ha aconseguit que 
la família del dictador Francisco Fran-
co accepti entregar el Pazo de Meirás a 
l’Estat. Una victòria del Govern, mal-
grat que els Franco diuen que és una 
cessió «provisional».   Pàg. 21

Rafael 
Nadal

 
Tennista

El tennista de Manacor va sumar ahir 
una nova fita a la seva brillant trajectò-
ria a l’aconseguir la victòria número 
1.000 de la seva carrera professional 
contra Feliciano López al Màster de Pa-
rís. Només Connors, Lendl i Federer ho 
han aconseguit abans que ell.   Pàg. 45

José Ángel 
Montañés

 
Periodista cultural

Montañés recupera a El niño secreto de 
los Dalí la història del petit Joan Fi-
gueres, que el pintor empordanès i la 
seva dona Gala, fent ostentació d’un 
vessant familiar poc conegut, van in-
corporar al seu cercle íntim des de fi-
nals dels anys 40.   Pàg. 50

Irene 
Vallejo

 
Escriptora

El seu exitós L’infinit dins d’un jonc, 
apassionada història dels llibres, les 
biblioteques i la cultura en el món 
antic, ha guanyat el Premio Nacional 
de Ensayo. Des de la seva publicació 
el setembre del 2019 ja ha arribat a 
les 20 edicions.   Pàg. 51

tim intent va ser el 2016 i va consistir a 
catalogar les botigues amb més valor 
històric per intentar preservar-les, pe-
rò els tancaments produïts des d’ales-
hores revelen la limitada efectivitat de 
la mesura. Una pèrdua ara agreujada 
per la crisi de la pandèmia. Davant la 
indefensió jurídica, el PSC ha presen-
tat al Parlament una instància per mo-
dificar la llei de patrimoni cultural i 
aconseguir la protecció de l’activitat 

comercial, no només del local. Un enfo-
cament legal en línia amb altres expe-
riències d’èxit europees.  

Són molts els condicionants que pe-
sen als establiments històrics, des de la 
localització, els lloguers, el tipus d’acti-
vitat o la falta de relleus generacionals, 
però el valor d’aquests locals supera el 
seu negoci. Formen part de la identitat 
de Barcelona i la ciutat no es pot per-
metre més pèrdues.

Editorials L’opinió del diari s’expressa només en els editorials. 
Els articles exposen postures personals.
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L’antídot Anthony Garner

centres que brinden el servei públic 
educatiu, universal, gratuït i en 
igualtat de condicions d’accés. El sis-
tema de concerts ha de cobrir, sense 
distinció de la titularitat, tots aquells 
centres que prestin aquest servei pú-
blic, facilitant alhora la llibertat 
d’elecció de model educatiu i confes-
sional. I no ha de beneficiar els qui 
opten per un model segregador. És 
cert que una sentència del Tribunal 
Constitucional va validar el 2018 la 
llei Wert, que preveia el finançament 
dels centres no mixtos. Però això no 
impedeix que una llei com la que ara 
es tramita consideri que les opcions 
educatives que rebutgen la coeduca-
ció no compleixen la funció social a 
què es comprometen a l’acceptar fi-
nançament públic. 

Després de les esmenes aprovades 
ahir, el projecte de llei també esta-
bleix que s’ha de garantir prou domi-

ni de català i castellà però no s’ha 
d’establir des d’una llei orgànica el 
castellà com a llengua vehicular, co-
sa que en la legislació vigent impulsa-
da al seu dia pel PP conduïa, en con-
flicte amb el model lingüístic escollit 
per Catalunya en exercici de les seves 
competències, a imposar percentat-
ges de forma generalitzada d’assig-
natures en castellà. JxCat ha rebutjat 
aquest acord per considerar que no 
blinda en realitat el model d’immer-
sió lingüística. El redactat pactat 
amb ERC blinda el model d’escola en 
català vigent en l’actualitat, una 
aplicació flexible dels postulats de la 
immersió lingüística que estableix 
que el català sigui la llengua vehicu-
lar de l’ensenyament i que català i 
castellà tinguin (o així hauria de ser) 
la presència necessària a cada escola i 
territori concret per garantir el ple 
domini de totes dues.

E
l Congrés va fer ahir un pas 
més en l’aprovació de la fu-
tura llei d’educació amb la 
introducció en ponència 
de dues esmenes significa-

tives sobre el text inicial. A proposta 
d’ERC i amb els vots favorables del 
PSOE i Podem, el text exclou ara la 
possibilitat que les escoles que única-
ment admeten nens o nenes puguin 
rebre fons públics a través del meca-
nisme del concert educatiu, i elimina 
la referència al fet que el castellà hagi 
de ser llengua vehicular de l’ensenya-
ment a tot Espanya.  

La negativa a mantenir els con-
certs educatius a les escoles que se-
greguen per sexe no té res a veure 
amb els discursos de qüestionament 
del paper de l’escola concertada. El fi-
nançament públic ha de servir per 
permetre el funcionament en condi-
cions de qualitat suficient de tots els 

P
er si no n’hi hagués prou 
amb veure-ho en el dia a dia, 
ara hi ha les previsions de 
Brussel·les per a Espanya 
 –que estimen una caiguda 

del 12,4% del PIB aquest any– per cons-
tatar el cop econòmic del coronavirus. 
Això sense comptar els efectes que po-
dria tenir un segon confinament domi-
ciliari. Bars, restaurants, centres d’estè-
tica, teatres, cines i gimnasos ja es ve-

Immersió i coeducació

Prevenció per evitar un tancament

Ronna 
McDaniel

Pres. del Comitè  
Nacional Republicà

El Partit Republicà intenta despresti-
giar les eleccions sembrant dubtes 
malgrat no tenir proves d’irregulari-
tats, i alimenta la tensió social i la po-
larització. Abans de la jornada electo-
ral, ja havia presentat 300 demandes 
als tribunals.   Pàg. 4

Inés 
Arrimadas

Presidenta 
de Ciutadans

La líder de Cs vol reforçar durant la 
negociació dels Pressupostos la posi-
ció de centre de la formació taronja, 
malgrat les crítiques internes, i fer-se 
valer com a partit frontissa. Una estra-
tègia que ja es va veure en les pròrro-
gues de l’estat d’alarma.   Pàg. 21

Jaume 
Collboni

Primer tinent d’alcal-
de de Barcelona

Barcelona tindrà més il·luminació na-
dalenca, amb especial èmfasi en el 
centre. Malgrat que la pandèmia obli-
ga a posposar un desplegament més 
ambiciós, els canvis atenen les quei-
xes del comerç i l’hostaleria per l’aus-
teritat d’anys anteriors.   Pàg. 34

Sergi 
Cochs

Director d’Actua  
Ajuda Alimenta

El compositor, cantant i productor ha 
impulsat Actua Ajuda Alimenta per 
servir de suport a treballadors de l’es-
pectacle empobrits pel coronavirus. 
Ahir, va posar el focus en la dansa, en 
una acció en què es van bolcar cone-
guts coreògrafs i ballarins. Pàg. 46

Jenn 
Díaz

Escriptora i 
diputada d’ERC

L’escriptora i col·laboradora d’EL 
 PERIÓDICO ha publicat Dona i poder 
(Ara Llibres), un manifest en el qual 
reflexiona sobre la necessitat de femi-
nitzar la política, escrit arran de la se-
va arribada al Parlament de Catalu-
nya fa més de dos anys.   Pàg. 48

uen afectats per severes restriccions, es-
tendre-les a tots els sectors empitjora-
ria encara més les perspectives de recu-
peració, amb tot el que implica per al 
benestar social. Evitar el forrellat eco-
nòmic ha de ser, doncs, objectiu priori-
tari, paral·lel al de la contenció del vi-
rus. I els dos objectius es poden aconse-
guir amb la mateixa estratègia:  la pre-
venció. Les proves ràpides d’antígens 
que porta a terme la patronal de petites 

i mitjanes empreses Pimec a polígons 
industrials de Catalunya són un pas en 
aquesta línia, per oferir un entorn se-
gur als treballadors i garantir el mante-
niment de l’activitat industrial. També 
ho és el compromís de la CEOE  amb les 
apps de rastreig. Iniciatives privades que 
són ben rebudes, sense oblidar que és 
l’Administració pública qui s’ha d’en-
carregar de la detecció i el seguiment 
dels contagis, encara insuficients.

Editorials L’opinió del diari s’expressa només als editorials. Els 
articles exposen postures personals.
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pandèmia en epicentres d’un autèn-
tic terratrèmol econòmic i social. La 
sèrie de reportatges que EL PERIÓDI-
CO està publicant sobre aquestes po-
blacions punteres del turisme a la cos-
ta catalana són un retrat fidel de la de-
vastació que s’ha vist agreujada per 
les últimes mesures de tancament de 
bars i restaurants i pel confinament 
perimetral que ha incidit terrible-
ment en les mínimes esperances que 

alimentaven amb el client nacional. 
Lloret, que té una capacitat de 30.000 
places hoteleres, depèn en un 85% del 
turisme i el PIB de Salou, per exem-
ple, xifra la seva dependència en un 
92%. Els tres municipis, a més, aprofi-
taven la temporada baixa –lluny de 
les xifres de l’estiu, però amb una no-
table capacitat d’atracció, en especial 
per a la tercera edat– per arrodonir 
els números de l’any. A hores d’ara, a 
Lloret només es mantenen oberts 
cinc dels 122 establiments hotelers 

censats. L’escenari en els altres dos 
pols turístics és molt similar. Els em-
presaris temen per la continuïtat del 
negoci perquè, entre altres coses, no 
preveuen una de remuntada a mitjà 
termini sinó un llarg recorregut de re-
cuperació. Els treballadors, majorità-
riament temporals o sense accés a 
uns contractes que s’haurien d’haver 
concretat abans del primer confina-
ment, fan augmentar les cues dels 

ajuts socials, que han pu-
jat al voltant d’un 70-80%, 
a càrrec d’entitats com Cà-
ritas, el Banc dels Aliments 
o els serveis socials.  

El panorama d’aquestes 
i altres poblacions del lito-
ral no és només un desert 
quotidià, sinó que, en la 

perspectiva d’un futur immediat, es 
presenta com una greu crisi general 
que també afectarà les arques muni-
cipals i, en conseqüència, la seva ca-
pacitat d’intervenció subsidiària. El 
sector confia almenys que les ajudes 
que puguin arribar tinguin en comp-
te que és un dels més perjudicats del 
país. I que el desplegament i compli-
ment de les mesures necessàries per 
contenir l’expansió del coronavirus 
tornin la seguretat als desplaça-
ments turístics.

L
es estadístiques parlen per si 
mateixes. Segons les recents 
dades de l’INE, Catalunya ha 
rebut, entre el gener i el se-
tembre, un 77,7% menys de 

turistes internacionals que en el ma-
teix període del 2019. Aquest últim 
mes, la quantitat es va desplomar fins 
a un 86% menys. Al conjunt d’Espa-
nya, els percentatges són semblants. 
A més a més, els que han vingut han 
gastat menys i han reduït 
el temps d’estada. Un 80% 
menys en general i, con-
cretament al setembre, un 
descens del 92%.  

Però si deixem aquest 
resum global i ens fixem 
en la particularitat de cada 
cas, el panorama és encara 
més desolador, sobretot si ens cen-
trem en els municipis de la costa cata-
lana que han basat la seva economia 
en el turisme massiu. Les grans xifres 
que atresoren Espanya i Catalunya 
respecte al turisme es deuen princi-
palment a una oferta de negoci que 
neix de la quantitat i que prové de la 
intervenció dels grans operadors i de 
la renovació constant de la demanda. 
Són els exemples paradigmàtics de 
Calella (Maresme), Lloret (Selva) i Sa-
lou (Tarragonès), convertits per la 

E
l Govern té ja una folgada 
majoria per iniciar la trami-
tació dels Pressupostos Ge-
nerals de l’Estat. ERC no 
presentarà cap esmena a la 

totalitat i tampoc ho faran Ciutadans, 
ni el PNB, ni EH Bildu, desembaras-
sant així el camí parlamentari. Les es-
menes de devolució, pre-
sentades pel PP, Vox, Junts 
per Catalunya –tot i que 
sense el suport dels quatre 
diputats del PDECat–, Coa-
lició Canària, Fòrum Astú-
ries, el BNG i la CUP, no po-
dran impedir el debat. 

La divisió de l’indepen-
dentisme català davant els Pressupos-
tos es produeix amb la utilització 
dels mateixos adjectius aplicats en 
sentit oposat. Per ERC, en plena crisi 
econòmica i social provocada per la 
pandèmia, seria «una greu irrespon-
sabilitat» vetar els Pressupostos, men-
tre que per JxCat, la «irresponsabili-

Editorials

Desolació a la costa catalana

Via lliure per debatre els Pressupostos

La desaparició del turisme  
 ha convertit localitats com Calella, 

Lloret i Salou en epicentres d’un 

terratrèmol econòmic i social

Donald 
Trump

President dels 
Estats Units

Les mentides del president per invali-
dar les eleccions van arribar a cotes 
tan descarades en la declaració de la 
matinada d’ahir que diverses cadenes 
de televisió van interrompre la conne-
xió. L’actitud del republicà és un into-
lerable insult a la democràcia.   Pàg. 3

Jacinda 
Ardern

Primera ministra de 
Nova Zelanda

En el seu segon mandat, la reelegida 
primera ministra ha apostat per un 
Govern divers: amb ministres maoris 
i de la comunitat LGTBI, així com vo-
rejant la paritat (un 40% són dones). 
Una manera de fer política sensible 
amb la pluralitat social.   Pàg. 16

Michel 
Vounatsos

Director executiu 
de Biogen

La farmacèutica ha realitzat assajos 
prometedors amb un medicament 
experimental per al tractament de 
l’Alzheimer, l’aducanumab, que l’au-
toritat sanitària dels EUA ultima 
aprovar. Seria el primer tractament 
per a la malaltia en 20 anys. Pàg. 35

Manuel 
Baixauli

 
Escriptor

L’escriptor valencià ha sigut guardo-
nat amb el premi Llibreter per Ignot 
(Periscopi), una novel·la sobre crea-
dors fracassats i genis literaris per 
descobrir. En paraules de l’autor, 
l’obra «tracta de l’esperança de les 
veus silenciades».   Pàg. 50

Kirk R.  
Thatcher

Escriptor, productor 
i director

És el responsable del retorn dels Mup-
pets a Más Muppets que nunca, una sè-
rie de Disney+ que situa les còmiques 
marionetes –amb la granota Gustavo 
i Peggy al capdavant– en una encerta-
da paròdia dels programes online, 
concursos i talk-shows actuals. Pàg. 52

tat» és permetre que s’aprovin, per-
què asseguren que «donen l’esquena 
als catalans». Els puigdemontistes 
continuen instal·lats en el «no a tot» 
que els retreu ERC. 

Tot i que Esquerra s’afanya a dir 
que la renúncia a presentar una es-
mena a la totalitat no significa que re-

colzin els comptes públics i que les 
posicions estan «molt allunyades», la 
decisió de donar via lliure al debat i a 
la negociació significa un canvi radi-
cal respecte al que va ocórrer el febrer 
del 2019, quan l’esmena a la totalitat 
presentada per ERC va provocar la 
convocatòria electoral del 28 d’abril. 

Els republicans i els altres grups 
oberts a aprovar els Pressupostos ini-
ciaran ara o prosseguiran les negocia-
cions intentant arrencar concessions 
al Govern. Això és el que correspon. 
El que no té sentit són els vetos cre-
uats com els que continuen posant 
Cs i ERC. Si Ciutadans aconsegueix el 

que anomena el respecte a 
les línies taronges –entre al-
tres qüestions, ajuts a les 
pimes i als autònoms– i 
ERC aconsegueix el ma-
teix amb les seves exigèn-
cies, tant econòmiques 
com polítiques, els dos 
grups han de prescindir 

del que obtinguin els altres. Aquesta 
és l’única posició responsable davant 
l’aprovació d’uns Pressupostos im-
prescindibles per afrontar les conse-
qüències de la pandèmia i per tenir 
accés als fons de la UE. Condicionar-
los a qualsevol veto també seria una 
irresponsabilitat.

Seria irresponsable,  després  

de facilitar la tramitació d’uns 

comptes públics imprescindibles, 

condicionar el ‘sí’ a vetos creuats

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.  
Els articles exposen postures personals.
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L’antídot Anthony Garner

que és qui n’elegeix els components.  
Diu el ministre de Justícia, Juan 

Carlos Campo, que del pacte entre el 
Govern i el PP per renovar el CGPJ «no-
més falta fer-lo públic», però el cert és 
que el líder popular, Pablo Casado, no 
acaba de donar la seva autorització 
perquè es faci. Hi ha precedents de la 
seva renuència a fer el pas últim per 
segellar l’acord, perquè ja en dues oca-
sions anteriors ha fet marxa enrere 
quan estava ultimat, el 2018, quan ca-
ducava el mandat de l’òrgan judicial, 
i l’estiu passat. Ara, com publica EL 
PERIÓDICO, el pacte està de nou pràc-
ticament tancat, es coneixen els noms 
dels magistrats i juristes proposats 
per les dues parts i se sap quines per-
sones es tenen en compte per presidir-
lo, totes de caràcter moderat per faci-
litar que siguin acceptades pel PP. 

Però els populars continuen bus-
cant injustificades excuses per no cul-

minar la renovació. L’última esgrimi-
da ahir per Casado és que el suport 
d’ERC i Bildu als Pressupostos Gene-
rals «dificulta un acord en el terreny 
judicial». Aquest pretext se suma a les 
seves altres exigències, com que Uni-
des Podem no participi en les negocia-
cions per a la renovació –no ho fa per-
què les converses les porten el minis-
tre de Justícia i el responsable de justí-
cia del PP, Enrique López– i que es reti-
ri la proposició de llei que el PSOE i Po-
dem van presentar per reemplaçar la 
majoria de tres cinquens necessària 
ara per a l’elecció parlamentària dels 
membres del CGPJ per una majoria ab-
soluta simple. Aquesta proposta va ser 
un error polític que el president Pedro 
Sánchez va paralitzar amb l’objecte 
del consens. A Casado se li acaben les 
coartades i estaria bé que abandonés 
el tacticisme partidista i es decantés 
per les polítiques d’Estat.

D
ivendres, 4 de desembre, 
farà dos anys que va expi-
rar el mandat del Consell 
General del Poder Judicial 
(CGPJ), que, en la seva ac-

tual composició, es guanyarà així el 
dubtós honor de ser la institució de 
l’Estat que haurà passat més temps en 
funcions. Una situació anòmala que 
urgeix resoldre immediatament, per-
què incompleix el mandat legal de re-
novació dels seus membres cada cinc 
anys i condiciona negativament les se-
ves funcions com a òrgan de govern 
dels jutges. És la falta de consens polí-
tic la que ha posat el CGPJ en aquesta 
posició extrema, però molt en especi-
al la resistència demostrada pel PP a 
perdre la majoria conservadora en 
aquest organisme, elegit durant el Go-
vern de Mariano Rajoy, i substituir-la 
per una representació més conforme 
a l’actual composició del Parlament, 

A
 causa de les restriccions to-
tals en els espais escènics o 
de la reducció actual de l’afo-
rament, i amb el soroll de 
fons d’hipotètics tanca-

ments futurs, les sales de teatre s’inten-
ten reinventar amb diferents propostes. 
És el cas, per exemple, del TNC Digital, 
amb les estrenes disponibles a la xarxa 
quan acaba la seva efímera vida escèni-
ca, del Lliure Al Sofà, o de la retransmis-

Urgeix renovar el CGPJ

Escenaris reinventats

David 
Frost

Negociador en cap 
britànic per al ‘brexit’

El període transitori del brexit s’acaba i 
la UE i el Regne Unit encara no han  
desbloquejat la situació. Només un pac-
te in extremis aquesta setmana (perquè 
hi hagi temps per ratificar-lo) elimina-
ria l’amenaça d’una sortida abrupta, 
perjudicial per a tothom.   Pàg. 12

Tim 
Cook

Director executiu 
d’Apple

Itàlia ha multat Apple amb 10 milions 
d’euros per publicitat enganyosa. La 
companyia anunciava com a resistents 
a l’aigua alguns dels seus models, sense 
especificar que ho eren en condicions 
molt concretes i que fora d’aquestes el 
telèfon es podia fer malbé.   Pàg. 23

Gemma 
Tarafa

Regidora de Salut  
de Barcelona

Els treballadors familiars són l’alter-
nativa a les residències per a persones 
dependents que prefereixen viure a 
casa. Una tasca de cures vital per a 
molts que l’Ajuntament de Barcelona 
s’ha proposat millorar mitjançant un 
pla pilot.   Pàg. 32

Kelly 
Reichardt

 
Cineasta

El seu triomf al Festival de Gijón amb 
First Cow se suma al d’altres directores 
de cine que van conquistant terreny 
en una indústria masculinitzada. 
Veure noms de dona en categories 
principals d’un palmarès comença a 
deixar de ser una excepció.   Pàg. 44

Ángela 
Molina

 
Actriu

La intèrpret rebrà el Goya d’honor 
2021 per la seva contribució al cine 
espanyol i europeu. L’Acadèmia de 
Cine va elogiar molt la «trajectòria 
excepcional» de l’artista, «la seva au-
tenticitat, talent indiscutible i especi-
al sensibilitat».  Pàg. 53

sió en streaming que promociona el festi-
val Temporada Alta, així com dels casos 
en què les obres ja neixen pensades per 
ser vistes a través de Zoom o en platafor-
mes digitals, o de muntatges històrics 
que es poden visionar des de casa.  

El teatre i la dansa, fins i tot més que 
la música amb el seu doble vessant en 
directe o gravada, estan pensats per a la 
immediatesa i el contacte directe entre 
artistes i espectadors no es pot suplir. 

Però les circumstàncies han dificultat 
enormement aquesta comunió. Per ai-
xò són rellevants les iniciatives que es 
proposen –a un preu raonable i assequi-
ble, com altres formes d’oci que han 
aconseguit deixar enrere una insosteni-
ble gratuïtat indiscriminada– l’amplia-
ció del públic interessat, la continuïtat 
de l’estima per les sales i la possibilitat 
que els professionals puguin continuar 
treballant en temps crítics.

Editorials L’opinió del diari s’expressa només en els editorials. 
Els articles exposen postures personals.
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L’antídot Anthony Garner

taula i cadira a cadira, el nombre de 
terrasses a favor de l’espai per als via-
nants en voreres i places (especialment 
als barris on la massificació turística 
entrava en conflicte amb la convivèn-
cia veïnal), l’Ajuntament de Barcelona 
es va felicitar ahir per l’èxit de la políti-
ca d’ocupació de la calçada pels establi-
ments de restauració. De tenir un ob-
jectiu de decreixement es valora com 
un èxit haver passat de 24.000 taules a 
l’aire lliure a les 32.600 actuals. I ho és.  

La necessitat de facilitar el mante-
niment de l’activitat de bars i restau-
rants en la mesura possible, amb el 
marge més ampli de seguretat que 
ofereix la consumició i la socialitza-
ció fora d’espais tancats, ha obrat el 
miracle. La conciliació d’interessos 
contraposats (tan enfrontats com ho 
van estar sobre aquesta qüestió els 
dos socis del govern municipal en el 
passat) ha sigut possible fent que els 

vetlladors hagin guanyat espai, no en 
perjudici del vianant, sinó de la cal -
çada:  carrils i més de 4.000 places 
d’aparcament anul·lats. 

L’equip de govern de l’Ajuntament 
de Barcelona ha manifestat que aques-
tes terrasses han arribat per quedar-se. 
Els restauradors ho agrairan; durant 
un temps continuaran sent un baló 
d’oxigen indispensable. I en el futur 
haurà de plantejar-se cas per cas en 
quins punts continuaran sent compati-
bles no només amb la política de res-
tricció de l’espai destinat al transport 
privat, sinó també amb la comoditat i 
seguretat tant de consumidors com de 
passejants. Per descomptat, per a això 
serà necessari també la substitució, 
plantejada pel municipi, de les matus-
seres instal·lacions provisionals actuals 
per d’altres d’assequibles però adapta-
des a la qualitat de l’espai públic que la 
ciutat fa tants anys que cuida. 

M
esos de coronavirus han 
deixat obsolets o han re-
volucionat debats que, 
en menys d’un any, han 
passat a plantejar-se en 

termes radicalment diferents. L’impe-
ratiu de la pandèmia ha trastocat posi-
cions que semblaven inamovibles en 
temes que van des del rigor pressupos-
tari dels comptes públics a escala euro-
pea fins a la necessitat de potenciar la 
sanitat pública o reordenar l’espai ur-
bà. A nivell local, en pocs casos hi ha 
hagut un realineament tan radical 
com el de la valoració de la necessitat 
del turisme per mantenir la vitalitat 
d’una ciutat com Barcelona o el de la 
fins ara enverinada querella (amb 
front judicial inclòs) sobre la presència 
de terrasses de bars i restaurants a l’es-
pai públic. Després d’anys de friccions 
entre l’ajuntament i el sector per lami-
nar a cop d’ordenança i sanció, taula a 

E
l president de la patronal de 
petites i mitjanes empreses 
Pimec, Josep González, aler-
tava fa pocs dies, en el fò-
rum Primera Plan@ d’EL PE-

RIÓDICO, del risc de tancament al 
qual s’enfronten el 30% de pimes cata-
lanes llevat que el Govern articuli un 
pla de rescat urgent. La reclamació del 
líder patronal recollia el clam de mi-
lers de petits i mitjans empresaris des-

La victòria de les terrasses 

El risc real del tancament d’empreses 

József 
Szájer 

Eurodiputat  
hongarès ultra 

La seva participació en una orgia gai il·le-
gal –de què va voler fugir quan va entrar 
la policia perquè anava contra les res-
triccions de la pandèmia– l’ha obligat a 
dimitir però, sobretot, ha portat a col·la-
ció la gran hipocresia d’aquest membre 
de l’homòfob partit d’Orbán.   Pàg. 12

Ximo 
Puig 

President de la Co-
munitat Valenciana 

Puig va pronunciar una conferència 
del Cercle d’Economia a Barcelona en 
la qual va defensar redistribuir el po-
der i acabar amb el centralisme i la 
desigualtat territorial, i va proposar 
una aliança catalanovalenciana per 
«reinventar» Espanya.   Pàg. 16

Jaume 
Padrós 

Pres. del Col·legi de 
Metges de Barcelona 

En reconeixement als col·lectius en pri-
mera línia contra la Covid, l’Ajunta-
ment de Barcelona va concedir meda-
lles d’honor al Col·legi de Metges, al d’In-
fermeres i Infermers, al de Treball Soci-
al, a la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social i al Gremi d’Hotels.   Pàg. 32

Paula 
Dapena 

Jugadora del  
Viajes Entrerrías FF 

La seva imatge asseguda i donant l’es-
quena durant el minut de silenci per 
la mort de Maradona, en senyal de su-
port a les víctimes de violència mas-
clista, ha tingut una repercussió 
mundial i ha obert el debat sobre l’ho-
menatge al futbolista.   Pàg. 40

Rigoberta 
Bandini 

 
Cantant

És l’àlies artístic de Paula Ribó, les 
cançons de la qual s’estan convertint 
en un fenomen musical a l’alça. Exin-
tegrant del grup The Mamzelles, el 
seu encara curt repertori s’inspira en 
clàssics com Mocedades, amb un em-
bolcall a base d’electrònica.   Pàg. 49

esperats. En un to més neutre, però no 
menys imponent, el Banc d’Espanya 
va estimar en un informe publicat 
ahir que entre el 6% i el 10% de les em-
preses seran inviables i seran aboca-
des a la dissolució a causa de la Covid, 
amb especial afectació en les pimes i 
en sectors com l’hostaleria, la restau-
ració i el turisme. L’organisme que go-
verna Pablo Fernández de Cos valora 
les polítiques econòmiques que han 

aconseguit mitigar el cop, però consi-
dera que caldria donar més suport a 
les companyies més petites, així com 
agilitzar les insolvències judicials, per 
als casos en què sigui possible salvar 
una empresa mitjançant la reestruc-
turació del deute. Aquestes són les re-
ceptes que necessiten les empreses. 
No utilitzar-les en tota la seva extensió 
o fer-ho massa tard suposa assumir 
uns riscos dels quals ja estem avisats. 

Editorials L’opinió del diari s’expressa només en els editorials. 
Els articles exposen postures personals.
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Editorial

desembre, de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern, que reconeix el dret de totes les per-
sones a accedir a la informació pública. Les xifres facili-
tades per la Generalitat van ser després contrastades 
amb les conselleries de Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda, de Salut, d’Interior i d’Educació per detallar la 
despesa que ha generat a les arques públiques la pan-
dèmia del coronavirus. Una vegada es van aconseguir 
les dades, les xifres van ser analitzades amb lupa  
per l’equip d’aquest diari.  

D’aquest treball sorgeix la xifra de 1.906,7 milions 
d’euros en vuit mesos, que és la despesa acumulada a 
què ha hagut de fer front la Generalitat per contenir la 
pandèmia. D’aquests, 1.213,3 milions d’euros van ser en 
despesa directa destinada a les necessitats sanitàries i 
sociosanitàries i 693,4 milions d’euros, en despesa in-
directa per apaivagar les conseqüències de les restric -
cions. Malgrat aquesta partides imprevistes, el balanç 
pressupostari fins a l’octubre és positiu en 815,5 mi -
lions, gràcies als fons establerts pel Govern central per 
sufragar la pandèmia. Les dades demostren que la fac-
tura de la Covid és onerosa i que la prioritat de la Gene-
ralitat a l’hora de gastar ha sigut la salut pública. 

És dret de la ciutadania conèixer la informació que 
l’afecta de forma directa, i és responsabilitat i missió del 
periodisme proporcionar-l’hi quan l’Administració, si-
gui quin sigui el motiu, no ho fa de forma transparent. 
Aquest és el propòsit d’aquest diari, oferir als seus lec-
tors, a la ciutadania, la informació necessària per en-
tendre més la complexa realitat en què vivim. En aques-
ta nova època que comença EL PERIÓDICO, el planeta, 
el progrés i les persones seran els tres pilars al voltant 
dels quals vertebrarem la nostra oferta informativa 
sempre tenint present l’exigència i el repte que ens 
planteja la ciutadania d’avui: estar permanentment in-
formada i connectada a un món que es mou a gran velo-
citat i que necessita descodificadors a l’altura del que 
mereix una societat moderna i vitalista. 

Avui, entre altres temes, ajudem a entendre més la 
factura de la Covid-19. Hi haurà molts altres temes: 
aquest és el compromís del diari amb els seus lectors. 

En les primeres setmanes del mes de març, en ple es-
clat de la pandèmia de la Covid-19, les mascaretes qui-
rúrgiques van arribar a costar un euro. El 9 de març, la 
Generalitat va comprar tres milions de mascaretes per 
3.051.300 euros i el 19 de març dos milions d’unitats 
per 2 milions més. Les mascaretes FFP2 van arribar a 
un preu de fins a 4,30 euros sense IVA. 

Aquestes són algunes de les dades que dona el tre-
ball periodístic a què EL PERIÓDICO dedica el primer 
Tema del Dia de la nova època que arrenca amb el do-
ble rellançament de les edicions digital i impresa. Els 
periodistes del diari es van proposar quantificar la 
despesa que l’Administració catalana ha dedicat a 
l’emergència de la Covid-19, a què s’ha destinat i 
quins són els preus que s’han pagat. Per a això, els re-
porters van sol·licitar les dades a través de diverses pe-
ticions al portal de Transparència de la Generalitat, 
acollint-se a l’article 18.1 de la llei 19/2014, de 29 de 

EL PERIÓDICO 
inicia una nova 

època amb  
un informe que 

aporta llum sobre  
la factura de  

la Covid-19 per a  
la Generalitat: 
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P L’opinió del diari s’expressa només en els editorials. Els articles exposen postures personals.

Entendre-hi més
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Editorials

gèdia en tots els centres, per descomptat, però la pro-
liferació de casos i de casuístiques ens condueix direc-
tament a un infern físic i emocional, des dels protocols 
de no derivació als hospitals fins als dèficits d’equips 
de protecció per als sanitaris i cuidadors (que són així 
mateix vectors de transmissió), la vergonyant falta de 
professionals en un sector altament precaritzat o la 
demora en la prohibició de les visites.  

Sense tenir encara a mà dades oficials, la xifra de 
morts s’eleva gairebé als 25.000, dels quals més de 
4.300 corresponen a aquesta segona onada. Fins i tot 
amb una incidència menor, continuen detectant-se 
els mateixos dèficits que llavors: les mesures de pre-
venció no són efectives, no existeix (o és insuficient, 
sens dubte) una coordinació necessària entre sanitat i 
serveis socials, i la dotació dels geriàtrics no està 
adaptada a un tractament clínic adequat per falta de 
personal, material i espai. 

A Catalunya, l’exemple més recent és el cas de la 
residència Sant Hospital, de Tremp. Un contagi de 103 
avis i 38 treballadors, amb 24 morts en les últimes du-
es setmanes. Les causes cal buscar-les, segons les 
fonts consultades per aquest diari, en un primer in-
tent d’ocultar el rebrot i en la dilació que es va produir 
per intervenir la residència, després d’un primer cri-
bratge que es va traduir en un 30% d’ingressats i un 
10% de la plantilla infectats. A l’octubre i al novembre, 
la Generalitat ha intervingut 13 geriàtrics, entre els 
quals el de Tremp, la meitat del total de 27 actuacions 
practicades des del mes de març. Aquesta dada ens in-
dica que en aquestes instal·lacions hi continua havent 
un problema gravíssim: un de cada quatre geriàtrics 
catalans té brots i un 10% estan descontrolats. A més, 
en el cas extrem de Tremp, l’hospital de la localitat no 
disposa d’uci i està a punt del col·lapse assistencial i 
sense reforços sanitaris. 

Tremp és l’últim cas del que en realitat és un crit 
d’auxili que posa sobre la taula un debat ètic de pri-
mera magnitud. Aquest grup de població serà el pri-
mer a rebre les vacunes que es començaran a distribu-
ir al gener, amb la qual cosa es podrà entreveure el fi-
nal d’aquest infern. Però la tragèdia que hi ha hagut  
ha de servir perquè es plantegin seriosament les res-
ponsabilitats polítiques per una mortalitat que era 
evitable i perquè es posin els fonaments d’una futura i 
nova gestió dels geriàtrics, més professional, més 
controlada, més humanitzada.

Al llarg de la pandèmia, la situació als gerià-
trics i les residències d’avis ha sigut dramàti-
ca, un fracàs de gestió que entrarà en la histò-
ria com una llosa en la consciència dels qui 
van permetre «flagrants vulneracions de 
drets humans». El que s’ha posat entre co-
metes correspon al recent informe d’Amnis-
tia Internacional, que analitza de quina ma-
nera ha sigut tractada la gent gran. El text de 
l’oenagé descriu des de testimonis esgarrifo-
sos durant la primera onada del coronavirus 
fins a una desprotecció general que s’ha 
d’atribuir tant a la falta de recursos com a la 
deixadesa en la gestió o a la poca celeritat amb 
què les autoritats van reaccionar en els casos 
de més vulnerabilitat. 

El 70% de les morts ocasionades per la pan-
dèmia a Espanya s’han donat en residències 
d’avis, una dada que ens parla de persones 
«abandonades a la seva sort», que no han po-
gut tenir una mort digna, sinó en solitari, lluny 
dels seus éssers estimats, i sense els mínims de 
dignitat exigibles. No s’ha produït aquesta tra-

A Tremp s’ha  
donat l’últim cas  

de mortalitat d’avis  
a causa de la Covid. 

Tanta mort i  
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P L’opinió del diari s’expressa només en els editorials. Els articles exposen postures personals.

La tragèdia 
dels geriàtrics

Una vegada més, el Tribunal Su-
prem (TS) ha optat per la posició 
més severa a l’hora de tractar els 
presos independentistes con-
demnats per l’1-O. L’alt tribunal 
ha decidit revocar el tercer grau 
penitenciari concedit per la Ge-
neralitat als nou líders indepen-
dentistes al considerar-lo pre-
matur i sense justificació. El TS 
carrega amb duresa contra la 
Generalitat, a la qual acusa de 
voler canviar la sentència que en 
el seu moment va emetre sobre 
el cas amb un tracte penitenciari 
privilegiat als líders indepen-
dentistes. És una afirmació que 
no hauria d’ocultar el fet que el 
tercer grau es concedeix seguint 
un procés en què participen di-
versos tècnics d’un equip inter-
disciplinari que emet un informe 
que després ha de ser avalat pels 
jutges de vigilància penitencià-
ria. El tercer grau concedit va se-
guir el procediment establert, 
igual per cert que el recurs de la 
fiscalia que ha portat a la decisió 
del TS de revocar-lo. La diferèn-
cia és la severitat amb què es 
tracta l’assumpte en una instàn-
cia i en una altra. 

No és acceptable, per tant, que 
els que van aplaudir en el seu 
moment la concessió del tercer 
grau desqualifiquin totalment el 
sistema judicial. Hi ha motius per 
lamentar la severitat extrema del 
TS, però no per a una injusta mo-
ció a la totalitat al sistema judici-
al espanyol. Una vegada i una al-
tra, en cada pas del procés legal, 
els presos en particular i les soci-
etats catalana i espanyola en ge-
neral paguen un dur preu pel 
gravíssim error inicial: judicialit-
zar un assumpte que és polític.

Els presos 
del procés 
perden  
el tercer 
grau
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Editorial

El 8 de gener, Pedro Sánchez era investit president del 
Govern amb un exigu marge de dos vots. Onze mesos 
després, el Govern de coalició del PSOE i Unides Podem 
ha aconseguit que el Congrés dels Diputats aprovés els 
Pressupostos Generals de l’Estat pressuposats per un 
marge de 35 vots. Un resultat encara més significatiu si 
es té en compte que els problemes que patia Espanya a 
principis d’any s’han agreujat com a conseqüència de 
la crisi provocada per la Covid-19. Ni la gestió, de vega-
des erràtica, de la pandèmia, ni l’augment de l’atur, ni 
les incògnites que planen sobre la recuperació econò-
mica, ni l’estancament del conflicte català, ni l’eixuta 
oposició del Partit Popular semblen haver passat fac-
tura a Sánchez. Ni en suports electorals, segons les en-
questes, ni en termes polítics, com es dedueix del re-
colzament d’onze formacions polítiques als Pressu-
postos. Un resultat certament sorprenent per a un po-
lític que va arribar a la presidència de la mà  
d’una ajustada moció de censura i amb un Govern  
que s’ha hagut d’enfrontar a serioses tensions tant ex-
ternes com internes.  

El president que EL PERIÓDICO entrevista avui ja no 
és el Mister Handsome (míster Guapo) de què parlava la 
premsa anglosaxona, en un to condescendent, quan va 
guanyar la moció de censura a Mariano Rajoy. En una 
Europa dominada pels partits de centredreta i dreta, és 
un dels pocs dirigents socialistes que té per davant tres 
anys de mandat. Molts es pregunten, a Brussel·les, qui-

El primer any  
de legislatura 
es tanca amb 

l’aprovació dels 
Pressupostos, 

però després 
d’aquest èxit 

arriben reptes 
que requeriran 

altre cop 
majories 
àmplies

P L’opinió del diari s’expressa només en els editorials. Els articles exposen postures personals.

Un anhel d’estabilitat
nes són les claus d’aquest èxit, després d’un any d’in-
tensa polarització política, les contínues topades entre 
els membres de la coalició governamental i les reti-
cències de part de la vella guàrdia socialista encapça-
lada per Felipe González. Hi ha moltes raons per expli-
car els èxits de Pedro Sánchez, alguns de relacionats 
amb la nova manera de fer política que el va portar a 
guanyar la batalla interna al PSOE, el 2017, contra tot 
pronòstic. No obstant, el seu principal encert ha sigut 
saber connectar amb l’anhel d’estabilitat que recorre 
una societat castigada per la crisi i que la dreta no ha 
sabut captar. 

Tota victòria comporta riscos. L’aconseguida per 
Sánchez al tancament del seu primer any de mandat 
també. En els pròxims tres anys, Espanya s’enfronta-
rà a reptes que reclamaran majories àmplies. La gestió 
eficaç dels fons europeus i la modernització de l’Ad-
ministració requereixen sumar més voluntats, acords 
amb les comunitats autònomes i recuperar la pers-
pectiva d’una obertura cap a Ciutadans. Les creixents 
demandes d’una Espanya menys radial possibiliten 
idees imaginatives com les insinuades pel president 
del País Valencià, Ximo Puig. La renovació del Consell 
del Poder Judicial, bloquejada pel Partit Popular, obli-
ga a un acord amb Pablo Casado, per evitar les adver-
tències de la Comissió Europea. I la resposta a la crisi 
catalana també exigirà tacte i cintura amb el Govern 
de la Generalitat que sorgeixi de les eleccions del 14 de 
febrer. En definitiva, una política d’aliances de geo-
metria variable que rebaixi el clima de confrontació 
del 2020 i allunyi la perspectiva d’un frontisme con-
trari a l’anhel d’estabilitat.  
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Editorial

reformar unilateralment la seva regulació legislativa.  
És normal que existeixin visions diferents de la 

nostra Carta Magna. El text, fruit del pacte entre for-
ces que provenien de l’antic règim i de l’oposició de-
mocràtica, és necessàriament ambigu. Una ambigüi-
tat que no empara l’intent d’alguns d’identificar la 
lleialtat constitucional amb la sensibilitat que ells re-
presenten o amb alguna de les institucions de l’Estat 
que allà es fonamenten. Cada força política pot deci-
dir quines són les seves prioritats en el moment 
d’aplicar els principis constitucionals, però no poden 
pretendre que són menys constitucionalistes els que 
defensen l’escola pública que els que defensen la 
concertada o que els que insisteixen en el dret a la 
 vivenda ho són menys que els que posen en primer 
pla la Monarquia. Aquesta dinàmica perversa és 
es pe cialment punyent en el cas paradigmàtic de l’ar-
ticle 2, que proclama que la Constitució «es fona-
menta en la indissoluble unitat de la Nació espanyo-
la» i afegeix, tot seguit, que «reconeix i garanteix el 
dret a l’autonomia de les nacionalitats i regions». El 
terme «nacionalitat» designa a les nacions històri-
ques de l’Estat compost que és Espanya. La Constitu-
ció consagra igualment la unitat i la diversitat.  

El problema sorgeix quan les grans forces políti-
ques, hereves del pacte constitucional, obliden el 
caràcter consensual i l’esperit obert que el van fer 
possible. I utilitzen la Constitució com a arma llancí-
vola. Igual que les forces que no se senten vinculades 
a aquell pacte obliden que la seva reforma ha de 
comptar, almenys, amb el mateix grau d’acord que 
aquell moment. L’única condició, que s’imposa a 
tots els actors, és acceptar les regles del joc que ens 
vam donar el 1978. 

La millor manera de defensar la Constitució és ac-
tualitzar-la en el dia a dia de la política. Defensant les 
institucions, totes. I sent igualment taxatius amb els 
que han pretès canviar-la saltant-se les lleis com 
amb els que agiten un soroll de sabres que ressona 
com soroll de ferralla. La resposta dels partits, de la 
judicatura i de la direcció de l’Estat ha de ser propor-
cional en cada cas a la magnitud de l’amenaça, però 
igual de contundent. 

La Constitució no es pot anquilosar, exigeix reno-
var consensos i incorporar nous actors polítics, nous 
drets, la integració europea, el canvi climàtic, l’esta-
tus de la Monarquia i, com a argamassa, una cultura 
federal que conjugui diversitat i igualtat. 

És obligat, coincidint amb el 42è aniversari del referèn-
dum constitucional de 1978, que les Corts Generals ce-
lebrin l’efemèride i que les forces polítiques allà repre-
sentades remarquin els aspectes d’aquell text fundacio-
nal amb què més s’identifiquen. No obstant, el millor 
servei que podrien prestar a la Carta Magna seria traduir 
en l’acció política quotidiana els valors constitucionals, 
començant per l’esperit que els va fer possibles: la vo-
luntat de pacte i consens entre diferents. Uns valors que 
no poden quedar anquilosats en els protagonistes 
d’aquell moment, sinó que han d’impregnar les negoci-
acions d’avui. És un contrasentit, per exemple, que els 
grans partits victoregin la Constitució i, per contra, no 
es posin d’acord en la renovació dels òrgans constitu -
cionals, començant pel Consell General del Poder Judi-
cial i seguint pel Tribunal Constitucional. O pretenguin 
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Editorial

d’activitat s’ha agreujat per la indefinició i els criteris 
canviants de l’Administració, que ha anat tapant fo-
rats (com els ajuts anunciats fa dos mesos per la Gene-
ralitat i pel Ministeri de Cultura) però sense que gran 
part del teixit creatiu, caracteritzat per la precarietat, 
s’hagi pogut beneficiar de paraigües com els dels ertos 
o els ajuts a autònoms. Els canvis constants en els cri-
teris d’aforament i mesures de protecció han sigut 
també un obstacle afegit: és cert que tots els sectors 
econòmics, el de la cultura primer, han al·legat que la 
seva activitat era segura, i a desgrat seu s’han hagut de 
fixar mesures de restricció doloroses però necessàries. 

Però la capacitat de desenvolupar activitats en re-
cintes controlats potser en alguns moments po-

dria haver permès condicions menys restric-
tives. Amb tot, el fet que la cultura fos con-

siderada un «bé essencial» ha permès 
que les activitats en museus o sales 

d’exposicions seguissin el seu 
curs, així com a les llibreries, 

que han capejat –amb difi-
cultats, però amb afany– 

la crisi general. Un èxit 
relatiu que no poden 

mostrar les sales d’ex-
hibició cinematogràfica, 

afectades tant per les mesu-
res sanitàries com per la pres-

sió que exerceixen ara les plata-
formes digitals.  
    La cultura representa un 4% del 

PIB i genera molts llocs de treball. No 
només els més visibles, sinó també 

un conglomerat de professio-
nals i tècnics que són els que 

més han patit el dramàtic 
retrocés. El futur és ple 

d’incerteses, no no-
més per quin serà el 

desenvolupament de la 
pandèmia. Salvar la cultura 

és una urgència social que re-
querirà tant ajuts públics per 

mantenir dempeus les seves es-
tructures com el compromís de tot-

hom per tornar als seus espais i partici-
par-hi activament, després d’un llarg pa-

rèntesi, quan sigui possible. 

L’impacte que ha generat la pandèmia de la Covid-19 
en el món de la cultura ha sigut contundent i, en 
molts casos, amb resultats catastròfics. El resum 
global és que el confinament i la distància social, les 
mesures tendents a frenar l’expansió del virus, han 
fet efecte en un univers que, d’altra banda, ha de-
mostrat una altíssima vitalitat creativa, amb l’apari-
ció, al llarg del 2020, de creacions altament interes-
sants, que en els últims dies hem destacat i reconegut 
en aquestes pàgines.  

A grans trets, hem viscut el primer període de reclusió 
total estricta; una desescalada que, a l’estiu, va insu-
flar una mica de vida; una nova aturada concen-
trada al mes de novembre, i la situació actual, 
que, a compte de la mobilitat perimetral 
restringida i del toc de queda, redueix 
notablement els espais de socialitza-
ció cultural. Un dels subsectors que 
més ha patit la pandèmia és el 
de la música i les arts escèni-
ques, des dels grans con-
certs a les petites sales, 
des dels auditoris 
als teatres. Hi ha 
hagut idees imagi-
natives –sobretot les 
ofertes en línia o per strea-
ming, algunes de les quals 
han arribat per quedar-se– però 
res ha pogut substituir la comunió 
que s’estableix en viu entre l’artista i 
l’espectador. En aquest sentit, les 
xifres són asfixiants. Ha baixat un 
87% la facturació de música 
en directe, amb un 80% 
menys de concerts i amb 
només un 5% de les 
sales obertes. S’han 
suspès grans esde-
veniments –com el 
Primavera Sound, el Cruï-
lla o el Sónar– i només al-
guns festivals (com el de Porta 
Ferrada, el Grec o el Temporada 
Alta) han resistit l’embat, sense 
comptar amb la infinitat de gires i de bo-
los cancel·lats.  

L’impacte de la congelació de tal volum 
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Editorial

pendent», proclamada pel premier, no és gaire més 
que un eslògan destinat a encobrir un disbarat. 

El reconeixement de facto de l’excepcionalitat gi-
braltarenya ha reduït al mínim les conseqüències de la 
separació. La paradoxa és que mentre els ciutadans de 
les illes, que mai van formar part de l’espai Schengen, 
han d’ensenyar a partir d’ara el passaport per accedir al 
territori del Penyal, colònia britànica a la fi, la població 
gibraltarenya pot entrar i sortir sense més requisits 
perquè ha quedat integrada a l’espai Schengen, i qual-
sevol ciutadà europeu d’un país signant del tractat de 
Schengen pot entrar al Penyal sense passar per incò-
modes tràmits duaners. Dit d’una altra manera, la 
frontera del reixat s’ha esfumat i els controls de segu-
retat, competència de Frontex, s’han reduït al port i a 
l’aeroport de l’enclavament. Qualsevol altra solució 
hauria estat mancada de realisme i hauria sigut molt 
perjudicial per a les poblacions de la Roca i del Camp de 
Gibraltar, un espai econòmic afectat per un atur endè-
mic i molt dependent del mercat de treball de la colò-
nia. Amb l’acord, no menys de 15.000 persones que ca-
da dia van al Penyal a guanyar-se la vida s’han vist alli-
berades dels tràmits inherents a una frontera dura, i els 
milers de gibraltarenys que realitzen el mateix trajecte 
a la inversa veuen atesa en bona mesura la seva oposi-
ció radical a deixar la UE (el 94% es va oposar al Brexit 
en el referèndum de juny del 2016). 

El tractat que en els pròxims sis mesos han de nego-
ciar la UE i el Regne Unit per consolidar l’acord bilateral 
entre els Governs de Londres i Madrid, treballosament 
tancat, no pot ni ha de fer més que ratificar una realitat 
social indefugible: la interdependència social i econò-
mica de dues comunitats, la del Camp de Gibraltar 
(300.000 habitants) i la del Penyal (35.000 habitants). 
Qualsevol correcció o nova exigència que pretengui re-
tocar el que ara s’ha aconseguit correrà el greu risc 
d’empitjorar el que s’ha obtingut. 

Fora d’això, segueix sense resposta la gran pre-
gunta: ¿quins avantatges comporta el Brexit per al 
Regne Unit? Si l’Ulster es manté dins del mercat únic i, 
a la pràctica, estreny el seu vincle amb la República 
d’Irlanda i Gibraltar queda inclòs en l’espai Schengen 
i els intercanvis econòmics amb la UE queden sans i 
estalvis de cauteles, ¿quin benefici immediat com-
porta el divorci per als ciutadans de les illes? Proba-
blement cap que pugui quantificar-se més enllà de la 
propaganda d’un sobiranisme molt allunyat de les 
exigències de l’economia global. 

La consumació del Brexit el primer dia del 2021 amb 
prou feines s’ha fet notar al territori de Gibraltar gràci-
es a la sensatesa d’un acord entre el Regne Unit i Espa-
nya que evita la conversió de la tanca en una frontera 
dura. El Penyal era un assumpte pendent després que, a 
finals de desembre, un pacte in extremis entre el Regne 
Unit i la Unió Europea acordés els termes que regularan 
la relació futura entre els antics socis, i que les dues 
parts consideren satisfactori en general. No obstant, 
contra els vaticinis desmesuradament optimistes de 
Boris Johnson en el seu discurs de fi d’any, el divorci té 
conseqüències, els controls en els accessos a l’Eurotú-
nel s’han engrandit, els ciutadans britànics han de vi-
atjar per Europa amb el passaport sota el braç, els estu-
diants no poden acollir-se al programa Erasmus i la 
conversió del Regne Unit «en un país totalment inde-
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©2021 El Periódico de Catalunya, S.L. Tots els drets reservats
PDF generat el 08/12/2021 17:14:18 per al subscriptor amb correu revistes.hemeroteca@uab.cat
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping



|  Dilluns, 4 de gener del 2021 Opinió | 19

elPeriódico 
www.elperiodico.cat

DIRECTOR: ALBERT SÁEZ. 

Directores adjuntes:  
Gemma Martínez i Gemma Robles. 
 
COMITÈ EDITORIAL 
President: Joan Tapia. 
Secretari: Rafael Jorba.

Subdirectors: 
Carol Álvarez (+Periódico),  
Joan Cañete (Opinió, Participació i  
Audiències), Bernat Gasullla (Última 
hora) i Rafa Julve (Multimèdia). 

Hub paper: Luis Mauri. 
Edició digital: Xurxo Martínez.

Panorama: Marta López. 
Societat i Barcelona: Iosu de la Torre. 
Cultura: Ramón Vendrell. 
Esports: Albert Guasch.  
Edició gràfica i fotografia: Julio Carbó. 
Disseny: Joel Mercè. 
Infografia: Ricard Gràcia. 
Xarxes socials: Silvia Cobo.

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA SLU 
Gerent general: 
Fèlix Noguera.  
Publicitat nacional: 
Marta Bilbao. 
Publicitat: 
Joan Garçon.

Distribució: 
Logística de Medios Catalunya S.L.U. 
Consell de Cent, 425-427, 3a planta, Barcelona 
T: 93 265 53 53. Fax: 93 484 37 48.  
Publicitat: Prensa Ibérica 360 S.L. 
Pedro Muñoz Seca, 4. 28001 Madrid.  
T: 91 436 37 70. Fax: 91 436 37 75.

Editorial

que permetrà accelerar una mica la vacunació; no obs-
tant, no resol el problema de fons, que és l’escassetat de 
personal sanitari que pugui posar la vacuna en el ritme i 
la quantitat desitjables. No hi ha professionals al mercat 
per contractar, i amb tota probabilitat les difícils condi-
cions laborals i salarials d’aquest sector hi tenen alguna 
cosa a veure. Al no haver-hi prou personal d’infermeria, 
actualment es paguen jornades complementàries als 
que sí que estan capacitats per vacunar. Costa entendre 
com es podrà sostenir aquesta situació per a un progra-
ma que s’ha de prolongar durant mesos sense noves in-
corporacions. La subdirectora general de Promoció de la 
Salut de la Generalitat, Carmen Cabezas, va reconèixer 
que potser van ser «massa optimistes» en els terminis 
d’administració de les dosis. Caldrà recalcular el pla per 
fer-lo més realista, però l’avanç del virus no admet gai-
res més demores, si el que es vol és arribar aquest any a 
la immunitat de grup. 

L’anunci de la vacuna convida a l’optimisme, però el 
camí que queda per recórrer encara és llarg. Ho adver-
teixen els metges i epidemiòlegs, quan insisteixen en la 
necessitat de no abaixar la guàrdia, tot i que les dades 
indiquen que s’està produint el contrari. El risc de re-
brot ha pujat 54 punts en un dia a Catalunya, fins a arri-
bar als 422 punts (per sobre de 100 ja és preocupant), i 
també ha pujat la velocitat de propagació (Rt). Xifres 
que suggereixen que les interaccions socials durant les 
festes nadalenques han afavorit l’expansió del virus. El 
Procicat analitzarà avui els indicadors i podria adoptar 
noves restriccions de mobilitat, als comerços o en la 
restauració. Novament, ens trobaríem davant mesures 
dures i doloroses per a molts, que hauran d’incorporar 
compensacions per als que més se sacrifiquin pel bé de 
tots, però que no es poden descartar si es confirma que 
els repunts dels últims dies no són puntuals, sinó que 
marquen una tendència ascendent que semblava que 
havíem deixat enrere. 

Mentre la vacuna no s’hagi distribuït de manera ge-
neralitzada entre la població, caldrà continuar respec-
tant les mesures de protecció individual i col·lectiva. És 
comprensible el cansament, així com la indignació dels 
grups més afectats, però relaxar-se ara significaria in-
crementar de forma injustificada (per evitable) el nom-
bre de malalts i morts. Capítol a part mereixen accions 
com la rave de Llinars del Vallès (que ha donat peu a 
l’enèsima picabaralla en el Govern), que resumeixen 
millor que res la irresponsabilitat i insolidaritat de cer-
tes persones alienes al sofriment col·lectiu. 

De la primera remesa de 60.000 vacunes de Pfizer-BioN-
Tech que han arribat a Catalunya, només se n’han distri-
buït 7.774, menys del 13% del total previst. No és un cas 
aïllat:  altres comunitats autònomes pateixen retards si-
milars o fins i tot pitjors (a la Comunitat de Madrid estan 
en el 6%), i també passa a la resta d’Europa. Els primers 
compassos de la vacunació van més lents del que s’espe-
rava. Una lentitud que, en el cas de Catalunya, es deu a di-
versos factors, principalment la falta de personal d’in-
fermeria, però també logístics, com el col·lapse de cami-
ons al canal de la Mànega, que va demorar l’arribada de 
les neveres que transportaven les vacunes. Tot això ha 
provocat un retard preocupant, contra el qual el Depar-
tament de Salut ja va adoptar ahir una mesura urgent: 
que es vacuni tots els dies de la setmana, incloent-hi els 
dies festius. La reacció del Govern és positiva, en el sentit 
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Editorial

els espanyols, no són del Govern ni de les autonomies», 
en paraules de la dirigent del PP Elvira Rodríguez. Tant 
Pablo Casado com els presidents autonòmics de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso; Galícia, Alberto Núñez Feijóo, i 
Múrcia, Fernando López Miras, ja s’han queixat dels 
criteris de repartiment i de la quantitat que els pugui 
correspondre. En el cas de Díaz Ayuso, els seus dards 
van dirigits, com gairebé sempre, a Catalunya, i ara 
també al País Valencià. 

Fa mesos que el PP demana un organisme indepen-
dent per a la selecció dels projectes, però el Govern ha 
desatès aquesta petició i ha optat per la Comissió per a 
la Recuperació, Transformació i Resiliència, una espè-
cie de Consell de Ministres ampliat que comptarà amb 
el suport d’un comitè tècnic de 20 membres, com a 
màxim, de l’Administració General de l’Estat amb ex-
periència a gestionar fons europeus. Aquesta solució es 
va adoptar després que Pablo Iglesias protestés per la 
seva no inclusió en el primer projecte de comissió. Pura 
tàctica. Doncs bé, el PP respon amb la mateixa moneda 
i activarà una comissió paral·lela per vigilar com s’ad-
judiquen els projectes i com es distribueixen els recur-
sos i amenaça d’acudir a Brussel·les per denunciar su-
posades arbitrarietats del Govern, com ja va fer en el 
cas de la reforma del Consell General del Poder Judicial 
i li van donar la raó. 

El PP té perfecte dret a vigilar el repartiment per 
evitar, com diuen els seus dirigents, «vel·leïtats políti-
ques». Altres països han creat organismes deslligats 
del Govern per supervisar els criteris de repartiment. 
Però l’actitud del PP sembla una mica precipitada 
quan ni tan sols s’ha constituït l’organisme encarregat 
d’examinar els projectes. Tampoc és just que cada ve-
gada que hi hagi una discrepància en política interior 
es porti el cas davant la UE per posar en evidència 
l’Executiu. Un partit que en un altre moment serà Go-
vern es juga que li facin el mateix. 

El repartiment adequat dels fons europeus consti-
tueix una qüestió vital per a la reactivació econòmica i 
per a la transformació, tantes vegades anunciada com 
ajornada, del model productiu de l’economia espa-
nyola. Els projectes que han de ser finançats amb 
aquests fons afecten els tres motors de la reactivació i 
del nou model productiu: digitalització, energia i medi 
ambient. És, per tant, imperatiu que siguin ben esco-
llits, sense criteris partidistes que generin clientelis-
me, sigui cap al Govern de l’Estat o als autonòmics i 
sense enfrontaments de política petita que només po-
den arruïnar l’èxit imprescindible d’una inversió tan 
transcendental per al futur. 

La batalla política que dominarà l’any que s’inicia ja s’es-
tà preparant. Es tracta del repartiment dels 27.000 mili-
ons d’euros de fons europeus, la primera entrega dels 
70.000 milions que corresponen a Espanya en transfe-
rències directes a fons perdut. Probablement és inevita-
ble, en la tòxica polarització que domina la política espa-
nyola, que el repartiment sigui camp de batalla, però en 
una hora tan greu com l’actual cal exigir a partits i admi-
nistracions lleialtat i rigor. S’ha d’evitar tant el partidis-
me com la falta de supervisió imparcial. Els criteris han de 
ser clars, quantificables i iguals per a tothom. Els benefi-
ciaris no poden ser els mateixos de sempre. 

En la 23a Conferència de Presidents, celebrada a finals 
d’octubre de forma telemàtica amb l’assistència de la 
presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, 
el president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar que 
més del 50% dels projectes i dels fons corresponents po-
drien ser gestionats per les comunitats autònomes. No 
obstant, el PP es comença a aixecar contra la forma i el 
fons del repartiment perquè «aquests diners són de tots 

Utilitzar  
en la pugna 

partidista  
el repartiment 

dels fons 
europeus és 

l’últim que 
necessita el 

país. Hi ha 
massa en joc  

per caure en la 
política petita
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Editorial

ahir mostren un dibuix preocupant. La pandèmia deixa 
a Espanya 360.000 llocs de treball menys i uns 724.000 
nous aturats. El desembre tanca un any per oblidar amb 
més de 19 milions d’afiliats a la Seguretat Social, 3,88 
milions d’aturats i 755.000 persones en erto. Les xifres 
indiquen que el 2020 és el primer any des del 2014 que 
no acaba amb més ocupats que l’anterior. El virus ha 
fulminat de cop cinc anys de recuperació de l’ocupació 
en un mercat laboral marcat encara per les cicatrius de 
l’anterior crisi i algunes de les lloses de la seva desigual 
recuperació, com la precarietat i l’excessiva temporali-
tat. Per sectors, les xifres de llocs de treball perduts en 
hostaleria o comerç generen vertigen. A Catalunya, les 
dades són molt descoratjadores, pitjors que la mitjana 
espanyola: l’ocupació ha caigut en 75.716 treballadors, 
fins als 3,38 milions d’ocupats, i l’atur va créixer l’úl-
tim any fins als 497.611 aturats; una xifra que repre-
senta una alça del 28,2%. 

En aquest context, els ertos de la Covid s’han erigit 
en la principal eina de protecció social d’un Govern que 
ha dedicat, entre prestacions als treballadors i exone-
racions a les empreses, el 3% del PIB (uns 21.000 mili-
ons) a pal·liar els brutals efectes de la crisi. No n’hi ha 
prou, per això és imprescindible que el Govern i els 
agents socials trobin la manera de prorrogar de nou els 
ertos davant el venciment de les seves actuals condici-
ons el pròxim 31 de gener. 

Però més enllà de l’escut social (als ertos s’hi afegei-
xen l’ingrés mínim vital i els ajuts a les empreses, entre 
d’altres) és imperatiu treballar amb la idea de reforçar 
el sistema productiu i reorientar l’economia cap a la 
sostenibilitat i el valor afegit. El mercat laboral ha do-
nat aquest 2020 senyals que el pessimisme i el desànim 
no han d’impregnar ni les anàlisis ni les polítiques. El 
rebot de l’ocupació i del PIB  del tercer trimestre (el se-
gon més gran de la UE) mostren que els fonaments de 
l’economia no són tan precaris. L’encertada gestió dels 
fons europeus és alhora una obligació i una oportuni-
tat. Una exigència perquè, com editorialitzàvem en 
l’edició ahir i les dades d’ocupació d’avui reforcen, Es-
panya no pot permetre’s que de l’ajuda europea es be-
neficiïn els de sempre. I  oportunitat perquè l’exigència 
i la supervisió europea han de ser un esperó per reori-
entar l’economia espanyola cap a un model menys de-
pendent del turisme, una necessitat que la pandèmia 
ha mostrat en tota la seva cruesa. Així, el 2021 ha de ser 
molt més que l’any de la recuperació. Ha d’establir les 
bases d’un rellançament en la direcció correcta. 

Presentats massa sovint com dos processos contradicto-
ris, la realitat insisteix a assenyalar que la crisi sanitària i 
la crisi econòmica són dues cares de la mateixa moneda de 
l’emergència causada per la pandèmia de la Covid. De la 
mateixa manera que les restriccions d’avui, que tan dura-
ment castiguen sectors com el comerç i la restauració, són 
l’única via per intentar salvar les campanyes turístiques 
de Setmana Santa i l’estiu, tant la salut com l’economia 
dipositen les seves esperances a mitjà termini en el ma-
teix factor: la vacuna. De la seva inoculació generalitzada 
al llarg del 2021 en depenen tant la lluita sanitària contra 
la Covid com la recuperació econòmica. Una societat sota 
l’amenaça d’una pandèmia no consumirà ni serà segura 
per al turisme. És una obvietat, però entre tanta frustració 
i esgotament en ocasions convé recordar l’evident. 

Les dades d’evolució de l’ocupació el 2020 conegudes 

Les dades 
d’ocupació del 
2020 són molt 

dolentes. És 
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amb l’ajuda dels 
fons europeus, 
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recuperació, 
sinó d’un  

nou impuls

P L’opinió del diari s’expressa només en els editorials. Els articles exposen postures personals.

Per un any de rellançament

©2021 El Periódico de Catalunya, S.L. Tots els drets reservats
PDF generat el 08/12/2021 17:17:06 per al subscriptor amb correu revistes.hemeroteca@uab.cat
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping



|  Dijous, 7 de gener del 2021 Opinió | 19

elPeriódico 
www.elperiodico.cat

DIRECTOR: ALBERT SÁEZ. 

Directores adjuntes:  
Gemma Martínez i Gemma Robles. 
 
COMITÈ EDITORIAL 
President: Joan Tapia. 
Secretari: Rafael Jorba.

Subdirectors: 
Carol Álvarez (+Periódico),  
Joan Cañete (Opinió, Participació i  
Audiències), Bernat Gasullla (Última 
hora) i Rafa Julve (Multimèdia). 

Hub paper: Luis Mauri. 
Edició digital: Xurxo Martínez.

Panorama: Marta López. 
Societat i Barcelona: Iosu de la Torre. 
Cultura: Ramón Vendrell. 
Esports: Albert Guasch.  
Edició gràfica i fotografia: Julio Carbó. 
Disseny: Joel Mercè. 
Infografia: Ricard Gràcia. 
Xarxes socials: Silvia Cobo.

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA SLU 
Gerent general: 
Fèlix Noguera.  
Publicitat nacional: 
Marta Bilbao. 
Publicitat: 
Joan Garçon.

Distribució: 
Logística de Medios Catalunya S.L.U. 
Consell de Cent, 425-427, 3a planta, Barcelona 
T: 93 265 53 53. Fax: 93 484 37 48.  
Publicitat: Prensa Ibérica 360 S.L. 
Pedro Muñoz Seca, 4. 28001 Madrid.  
T: 91 436 37 70. Fax: 91 436 37 75.

Editorial

els ertos, per evitar més destrucció d’ocupació de la 
que s’ha produït, o els ajuts públics en els sectors soci-
als més castigats. 

Aquesta orientació social s’ha reflectit en els Pres-
supostos, aprovats amb més vots que la investidura 
de Sánchez, cosa que ha constituït un altre dels èxits 
del Govern, posant així fi a les pròrrogues dels comp-
tes públics del PP elaborats per Cristóbal Montoro. Ha 
sigut també destacable el paper d’Espanya, aliada 
amb Itàlia –els dos països més beneficiats–, en 
l’aprovació del pla de recuperació de la UE, amb un 
total de 750.000 milions d’euros, dels quals 140.000 
seran per a Espanya, la meitat a fons perdut i l’altra 
meitat en crèdits. 

El Govern ha ampliat en alguns temes les aliances 
que van portar a la investidura de Sánchez, atraient 

Ciutadans, però no ha acon-
seguit vèncer la resistència del 
PP, que ha optat per una opo-
sició irreductible, de la qual 
són bon exemple el bloqueig 
per a la renovació dels òrgans 
constitucionals, especialment 
el Consell General del Poder 
Judicial, i el rebuig de la pro-
longació de l’estat d’alarma. 
Els pactes impossibles amb el 
PP s’han compensat, al con-
trari, amb els acords en el dià-
leg social, amb una actitud 
constructiva de la patronal i 
els sindicats.  

En el deure del Govern 
s’ha d’anotar la gestió de la 
pandèmia, un repte majúscul 
a tot el món. Tot i que altres 
països europeus han patit di-
ficultats similars a l’hora 

d’enfrontar-se a un virus desconegut, Espanya regis-
tra unes xifres de contagis i morts pitjors que altres 
països del nostre entorn. Els ajuts, en ocasions, s’han 
quedat curts, i per això s’han produït les queixes jus-
tificades dels sectors afectats. La pandèmia s’ha 
abordat amb improvisacions, contradiccions, rectifi-
cacions i retards a l’hora de fer front als problemes, 
errors dels quals és necessari aprendre per combatre 
millor la Covid-19 i afrontar una crisi sanitària que no 
ha sigut, ni de bon tros, superada. 

Es compleix un any de la presa de possessió del Govern 
de Pedro Sánchez, entre el PSOE i Unides Podem (UP), 
el primer Executiu de coalició de la democràcia. Ara fa 
un any, es desconeixia la magnitud de la pandèmia de 
la Covid-19, un virus que va desencadenar una emer-
gència sanitària, econòmica i social que va canviar to-
tes les prioritats i els centres d’interès –Catalunya era 
fa un any el problema que acaparava l’atenció– i va 
condicionar l’actuació governamental. Aquest any de 
la pandèmia, l’Executiu ha tingut encerts i errors, i s’ha 
enfrontat a una situació inèdita en la cultura política 
espanyola recent, la de ser un Govern de coalició, fet 
que s’ha traduït en l’aparició a la llum pública de dis-
crepàncies impensables en un Gabinet monocolor. Les 
divergències, no obstant, no han posat en perill l’esta-
bilitat governamental. 

El principal encert del Govern ha sigut, sens dubte, 
erigir un escut social per fer front a la triple crisi desenca-
denada per la pandèmia. L’enfocament ha sigut diame-
tralment oposat al que es va produir en la crisi econòmi-
ca i social anterior, la que es va iniciar el 2008, quan van 
prioritzar l’austeritat, el pagament del deute i les reta-
llades socials. Ara, en canvi, la UE i els països membres 
han optat per la protecció social i per una política expan-
siva basada en l’endeutament per pal·liar els estralls de 
la crisi. Exemples d’aquesta política a Espanya han sigut 
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Editorial

L’anomenada fatiga pandèmica té la seva traducció 
electoral en les preferències entre els presidenciables: 
creix la indefinició (26,8%). Continua encapçalant el 
rànquing Salvador Illa (18,8%), seguit de Pere Arago-
nès (13,1%) i de Laura Borràs (12,5%). L’efecte Illa 
s’estabilitza. El candidat del PSC mobilitza els electors 
del 2017 i capta votants d’altres partits en aquella 
ocasió, molt significativament de Ciutadans, però 
també de comuns i del PP. Això explica que s’hagi dis-
parat en l’estimació de vot, però el resultat final de-
pendrà en molt bona mesura de la participació total i 
del repartiment territorial d’aquest vot. Més volatili-
tat hi ha en el bloc favorable a la independència: la in-
decisió creix entre els votants d’Esquerra mentre que 
la fidelitat dels de Junts s’estanca. La irrupció dels po-
lítics que han sortit de la presó a l’inici de la campanya 
pot decantar aquesta pugna, que impactarà també en 
el resultat final i en el guanyador de les eleccions.  

Majories possibles 

En aquest context, l’equilibri entre els blocs que han 
marcat en l’última dècada la política catalana es 
manté gairebé intacte. De manera que, si els vetos 

creuats es mantenen, serà molt difícil la 
formació de majories diferents a les de 
les últimes legislatures, tot i que els ma-
teixos protagonistes n’han abjurat. Bona 
part de l’actual indecisió es pot deure 
precisament a les preferències que tin-
guin els electors no només per definir les 
majories, sinó també les aliances. 

Fins aquí les coordenades d’una en-
questa que, com dèiem a l’inici, reflec-
teix només l’actual temperatura electo-
ral. Seran els ciutadans els que decidiran 
el 14-F. En política, com recordava Fran-
çois Mitterrand, dos i dos no sumen mai 
quatre –«sumen tres i, de vegades, 
cinc»–. Amb independència de les sor-
preses que puguin oferir les urnes, les 
principals forces polítiques estan crida-
des a retrobar-se i a reconstruir un cata-
lanisme transversal que sigui capaç 
d’afrontar la crisi sanitària i la devastació 
socioeconòmica que deixa la pandèmia, i 
encarar a llarg termini la resolució del 
conflicte polític aixecat a propòsit de la 
independència. 

La primera incògnita –la de la data de les eleccions ca-
talanes– ha quedat resolta: el TSJC va acordar diven-
dres passat anul·lar el decret que suspenia la cita elec-
toral i els comicis se celebraran el dia inicialment fixat, 
és a dir, el 14 de febrer. La segona incògnita –la com-
posició del nou Parlament– l’aclariran els ciutadans. 
EL PERIÓDICO publica una nova enquesta del GESOP. 
Com tot sondeig, reflecteix la intenció de vot en un 
moment donat –el treball de camp es va realitzar del 
25 al 28 de gener– a l’espera del veredicte de les urnes. 

Des d’aquesta òptica, la principal lliçó que es pot 
treure de l’enquesta és que el resultat està més obert 
que fa unes setmanes. Un dels factors clau per acabar 
d’ajustar el percentatge de vot i les forquilles d’escons 
de cada força política serà la participació. Els ciutadans 
que asseguren que aniran a votar (61,5%) retrocedeixen 
en relació amb l’anterior enquesta (74,6%), de princi-
pis d’any (del 4 al 7 de gener). La polèmica sobre la data 
de les eleccions, amb el teló de fons de l’alarma sanità-
ria pel coronavirus, no és aliena a aquest retrocés. L’au-
ge del vot per correu i la capacitat de mobilització dels 
partits fins al 14-F poden canviar aquesta tendència. 

La principal 
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Editorial

xar Eric García sis mesos abans que expiri el seu con-
tracte i que veu com Luis Suárez encamina a base gols 
l’Atlètic de Madrid cap al títol de Lliga mentre encara 
li paga part del sou. El deute del club ascendeix a 1.173 
milions d’euros (730 milions a curt termini) i la mas-
sa salarial de la plantilla suposa un cost del 74%. 

La situació insostenible en la qual es troba el club és 
conseqüència de la gestió de l’anterior junta directiva 
presidida per Josep Maria Bartomeu. La base del pro-
blema és institucional. Del mandat de l’anterior junta i 
del fracàs dels mecanismes de control arrenca una cri-
si que ve de molt enrere. No va començar a Lisboa amb 
el 2-8 del Bayern de Munic ni és imputable a la Covid. 
Els dos factors van accelerar uns problemes molt més 
arrelats amb capítols molt greus, com l’enginyeria 
econòmica del fitxatge de Neymar o els fiascos espor-
tius de contractacions com les de Dembélé, Coutinho i 
Griezmann, per citar només les més cares i no entrar 
en el terreny dels André Gomes i Arda Turan. La crisi 
institucional és l’arbre de què neixen les crisis econò-
mica i esportiva del futbol professional. 

Per aquesta raó, les eleccions que se celebraran el 
pròxim 7 de març han de ser el punt de partida de la re-

generació del club. Aquestes eleccions no 
van de fitxatges de jugadors ni de noms 
destacats, ni tan sols de diners. Aquestes 
eleccions van de com cal governar el Bar-
ça per treure’l del forat en què es troba i 
perquè una cosa semblant no torni a suc-
ceir. Per a això és necessària una visió del 
club, un projecte i un equip directiu com-
petents, però també posar en marxa els 
mecanismes de control que es mereix 
una institució tan important des del punt 
de vista econòmic, esportiu, social i sen-
timental. La nova junta directiva no no-
més tindrà el repte majúscul de netejar 
els comptes del club, sinó que haurà de 
tornar l’excel·lència i la competitivitat al 
primer equip en un context molt difícil, 
quan el model de negoci del futbol tron-
tolla a causa dels estralls de la pandèmia i 
als despatxos dels clubs més poderosos 
es dissenyen nous formats de competició 
i noves fonts d’ingressos. El Barça ha de 
jugar a la lliga que li correspon, que és la 
d’un dels millors clubs esportius del 
món, i no el malson dels últims temps. 

Quan sembla que el primer equip de futbol del Barça, 
amb escassa brillantor, ha trobat alguna cosa sem-
blant a un camí correcte (ha guanyat 26 dels últims 30 
punts i ha superat el Madrid a la taula, això sí, encara 
molt lluny de l’Atlètic de Madrid de Luis Suárez), l’en-
titat continua sent diàriament la protagonista de pès-
simes notícies. L’última entrega ha sigut la publicació 
al diari El Mundo del contracte de Leo Messi, una infor-
mació per la qual el jugador amenaça de portar als tri-
bunals el diari i els directius del club que coneixien els 
detalls de l’acord. Interpretacions demagògiques i in-
teressades al marge (és un despropòsit afirmar que 
Messi és el responsable de la gravíssima situació eco-
nòmica en la qual es troba el club), la informació és  
un capítol més del desgovern en què es troba sumida 
l’entitat, en mans d’una gestora sense marge de deci-
sió, pendent d’unes eleccions retardades per la pandè-
mia, amb Messi lliure per negociar amb qui vulgui la 
seva marxa del club, i amb el primer equip lluny de po-
der aspirar als dos grans títols de la temporada, la Lliga 
i la Champions, segons el mateix entrenador, Ronald 
Koeman. El Barça és un club que no pot permetre’s fit-
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Governar el Barça
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Editorial

rum de la plataforma digital Reddit (on es coordina-
ven els microinversors) van ser en certa manera uti-
litzats perquè d’altres de grans en traguessin avan-
tatge. Sigui com sigui, en l’origen de tot aquest as-
sumpte es troben les anomenades operacions en curt, 
un mecanisme en el qual es manlleven les accions 
d’una companyia per vendre-les, amb l’esperança 
que el seu preu baixi i recomprar-les a un preu menor. 
És a dir, s’especula amb les pèrdues per obtenir bene-
ficis milionaris. Això és el que li estava passant a Ga-
meStop fins que els petits inversors ho van contra-
restar amb una compra massiva; així van capgirar la 
situació i van fer que els fons acabessin perdent 
diners. Una petita derrota de les maniobres especula-
tives dels mercats financers, però que no arriba d’on 
hauria d’arribar una regulació responsable del mer-
cat. No deixa de ser una alteració artificial del valor, 
una manipulació de la borsa com la que pretenien 
combatre. Deixar oberta la possibilitat d’aquesta ex-
trema volatilitat pot ser que sigui bona per a alguns 
(molt pocs) beneficiats, però no ho és ni de bon tros 
per al bon funcionament dels mercats, que requerei-
xen sobretot estabilitat o complir interessos més en-
llà dels especulatius, com ara –recordem la crisi de 
les hipoteques del 2008– el de la vivenda. Per protegir 
els inversors, i el conjunt de l’economia, estan els re-
guladors i unes normes bàsiques per complir. 

Als Estats Units, propensos a l’autoregulació del 
mercat, el bloqueig dels comptes dels petits inversors 
en el cas GameStop ha indignat a qui, com la congres-
sista demòcrata Alexandria Ocasio-Cortez, denuncia-
ven que es limiti a uns mentre els hedge funds poden 
operar al seu aire. La solució, potser, hauria de ser vet-
llar més per unes regles del joc més transparents i 
equitatives, i no deixar que s’imposi la llei de la selva. 

A Espanya seria difícil que es produís un episodi si-
milar, perquè hi ha una normativa específica contra la 
manipulació dels mercats, que implica sancions eco-
nòmiques i fins i tot penes de fins a cinc anys de presó. 
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) no 
ho permetria, però tampoc no existeix una comunitat 
tan elevada d’usuaris de fòrums d’inversors com als 
Estats Units. En aquest sentit, la borsa espanyola està 
més protegida; una altra qüestió és si no s’hauria de 
replantejar el pes de l’economia financera enfront la 
productiva, i les conseqüències que companyies amb 
interessos únicament especulatius prenguin decisi-
ons rellevants per a la vida de les persones. 
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P L’opinió del diari s’expressa només als editorials. Els articles exposen postures personals.

GameStop i les regles de la borsa
La caiguda de les accions de GameStop, després de la 
vertiginosa pujada experimentada en els últims dies 
per l’acció coordinada d’inversors minoristes nord-
americans conjurats contra els grans fons de Wall 
Street, podria resumir en què queda aquest episodi en 
el qual molts han volgut veure una reedició de David 
contra Goliat. El valor dels títols de GameStop, una 
empresa de videojocs amb fortes pèrdues econòmi-
ques i incert futur, torna a la baixa. La pujada, tan arti-
ficial com efímera, s’està esvaint. Podria semblar que 
tot ja ha acabat, però no és així: el que ha passat ha dei-
xat la seva empremta i el debat no s’ha tancat. Tot i que 
en l’opinió pública hagi despertat simpatia el que s’ha 
presentat com una batalla de petits contra gegants, al-
guns experts posen en dubte fins i tot aquest planteja-
ment inicial, i apunten més aviat que els usuaris del fò-
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Editorial

90.000 morts, hauria constituït un fracàs per a 
 Itàlia i un motiu de preocupació per a tot Europa.  

La convocatòria d’eleccions hauria afectat el 
procés de recuperació del país basat en els 209.000 
milions d’euros que la Comissió Europea li ha as-
signat per fer front als efectes devastadors de la 
pandèmia. Hauria obert una crisi política d’incerta 
solució originada, precisament, per la incapacitat 
de les forces polítiques de posar-se d’acord sobre 
els mecanismes de distribució d’aquests fons, cosa 
que hauria enviat un missatge negatiu a Brussel·les 
i als països del nord d’Europa. Espanya es va esca-
par d’aquest perill en l’últim minut, la setmana 
passada, gràcies al suport que Vox va donar a la 
metodologia del Govern per repartir els 145.000 
milions que ens corresponen. A Itàlia no va ser 
possible i el primer ministre, Giuseppe Conte,  
es va veure obligat a dimitir. 

Pocs dubten que Draghi –que anomenen Super 
Mario des que va salvar la UE i l’euro de la crisi, el 
2011– sigui el millor candidat per fer front a la crisi 
d’un país que va veure com el seu PIB es va desplo-
mar el 9% durant el 2020. Fora d’això, Itàlia compta 
amb una experiència en la formació de governs tèc-
nics en resposta a situacions d’emergència. Com el 
que va encapçalar Carlo Azeglio Ciampi, el 1993, o el 
format per Mario Monti el 2011. No obstant, el po-
pulisme polític, que prospera en situacions confu-
ses i extremes, domina actualment una part de la 
política italiana. En aquest context pot ser que a 
Draghi no li resulti fàcil ordir una majoria que doni 
estabilitat al Govern encarregat d’emprendre les 
profundes reformes que el país necessita. 

L’antic vicepresident de Goldman Sachs es va 
fer famós per la seva determinació quan va afir-
mar, a l’arribar al BCE, que faria «tot el que faci 
falta» per treure l’euro del marasme en el qual es 
trobava. La mateixa gosadia li farà falta, ara, per 
convèncer els partits polítics que ha arribat l’hora 
de l’excepcionalitat. Ell mateix va dir, a finals del 
2020, que Itàlia està pitjor del que sembla i que es 
troba «a prop del precipici» per la insolvència de 
moltes de les seves petites i mitjanes empreses. 
Aquest serà el seu gran argument, al qual afegirà, 
sens dubte, la necessitat peremptòria d’arribar a 
l’estabilitat que Brussel·les reclama per transferir 
els 200.000 milions d’euros que el país necessita 
per sortir de la crisi. 

La decisió de Mario Draghi d’intentar formar un Go-
vern d’emergència, integrat per tècnics, constitueix 
una última oportunitat per salvar Itàlia de la insol-
vència i evitar la convocatòria d’eleccions anticipa-
des que haurien sumit el país en una profunda incer-
tesa. Un Govern tecnocràtic sempre és una solució 
extrema per a una democràcia parlamentària, en què 
han de prevaler la voluntat popular i les majories 
susceptibles de formar-se a la Cambra. No obstant, 
la decisió del president de la República, Sergio 
 Mattarella, d’encarregar la formació d’un Govern 
d’aquestes característiques a l’expresident del Banc 
Central Europeu ha de ser aplaudida. Convocar elec-
cions anticipades en les condicions per les quals tra-
vessa Itàlia, amb una crisi social sense precedents 
provocada per la Covid-19, que ha deixat prop de 
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Salvar Itàlia de la insolvència
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Editorial

Aznar, investigació en la qual Bárcenas s’ofereix ara a 
col·laborar. La relació entre donatius i contractes, el de-
licte de suborn, seria un aspecte clau del cas, però fins 
ara no s’ha pogut demostrar la relació, per la qual cosa el 
judici que comença dilluns es limita a la reforma amb 
diner negre de la seu central del PP l’any 2008. 

El comportament de Bárcenas no és ni de bon tros an-
gelical. Sosté que va callar durant anys en espera que la 
seva dona no anés a la presó, com diu que li van prometre 
des del PP, i que per la mateixa raó va retirar la denúncia 
sobre la destrucció dels discos durs dels seus ordinadors, 
cas del qual el PP va sortir absolt. Però que la seva denún-
cia sigui interessada no absol automàticament el PP, 
com pretenen fer veure els seus dirigents actuals, que es 
limiten a al·ludir a «estratègies de defensa» o a dir que 
«Bárcenas és el passat». Serà el passat si el partit abjura 
dels comportaments que es denuncien, com va fer al seu 
dia Angela Merkel amb Helmut Kohl, que va ser el seu 
mentor. El passat no es pot esborrar de cop, tot i que hi 
hagi un relleu de dirigents, quan es tracta de fets tan 
greus. I això val per al PP i per a qualsevol altre partit, 
com estem veient aquests dies en el cas de JxCat respecte 
a l’antiga Convergència o al PSOE en el cas dels eros. 

Malgrat els intents de minimitzar la denúncia de 
Bárcenas, el cert és que al partit hi ha preocupació per 
com poden influir aquestes revelacions en les eleccions 
catalanes, on el PP s’hi juga, segons algunes enquestes, 
ser sobrepassat per Vox. Mentre no es jutgin tots els ca-
sos pendents i es depurin totes les responsabilitats, 
l’ombra de la corrupció continuarà perseguint el PP. I, a 
més a més, els líders de Vox que, com Abascal, proce-
deixen d’allà. 

A quatre dies que s’iniciï, dilluns, el primer judici sobre la 
caixa b del PP i en plena campanya electoral per a les elecci-
ons a Catalunya, Luis Bárcenas ha decidit descobrir el pastís 
i trencar el pacte al qual diu haver arribat amb el Partit Po-
pular de callar en espera que la seva dona, Rosalía Iglesias, 
es deslliurés de la presó. La confessió de l’extresorer del PP 
acusa directament Mariano Rajoy de ser «perfecte conei-
xedor» de les irregularitats en els comptes del partit que, 
segons Bárcenas, es va finançar il·legalment amb paga-
ments en b ni més ni menys que durant 27 anys, des de 1982 
fins al 2009. L’extresorer detalla també els noms dels alts 
càrrecs que haurien rebut sobresous, des de Rajoy fins a 
Dolores de Cospedal i altres ex secretaris generals. 
D’aquesta llista, dos noms segueixen en actiu, els senadors 
Javier Arenas i Pío García Escudero. 

La confessió de Bárcenas, que recordem que en la seva 
condició d’investigat no té l’obligació de dir veritat, plasma 
una presumpta situació d’il·legalitat permanent en el fun-
cionament del PP, un partit que podria haver acudit dopat a 
les diferents consultes electorals gràcies al finançament 
il·legal, si va ser com explica l’acusat. Al ser aquest un fet 
prou greu, l’escrit de l’extresorer suggereix també un pre-
sumpte delicte de suborn, una cosa que fins ara havia ne-
gat, a l’assegurar que en els donatius i aportacions d’em-
preses al partit «hi pugui haver alguns concrets casos en els 
quals sí que es va presentar aquella motivació», amb refe-
rència als contractes públics aconseguits de l’Administra-
ció per part dels donants –el tancament del cercle l’acredi-
tació del qual dificulta que tants processos per corrupció 
arribin a més. A l’Audiència Nacional hi ha ja una peça se-
parada en la qual s’investiguen 23 contractes per valor de 
600 milions d’euros adjudicats pel Govern de José María 
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La corrupció persegueix el PP
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Editorial

Aquest escenari és el que presenten els detractors de 
la setmana de 32 hores: l’inevitable augment dels cos-
tos laborals que hauria d’assumir l’empresari en una 
conjuntura econòmica molt complicada per la pandè-
mia. Els partidaris de la reducció horària, no obstant, no 
ho consideren ni de bon tros una cosa tan negativa, si es 
té en compte el que implicaria en creació i redistribució 
de l’ocupació. Les discrepàncies entorn d’aquest tema 
també existeixen entre els socis de Govern –com en al-
tres punts de l’agenda econòmica–, d’acord amb les 
declaracions del vicepresident segon, Pablo Iglesias, a 
favor d’aplicar-la, i del ministre de la Seguretat Social, 
José Luis Escrivá, més escèptic sobre la viabilitat de la 
mesura. El que sembla clar és que, almenys al principi, 
la transició suposarà uns costos, per això el Govern 
destinarà 50 milions d’euros dels fons europeus en un 
projecte pilot per incentivar i ajudar les empreses que 
vulguin aplicar-lo, després del pacte assolit amb la for-
mació d’Íñigo Errejón, Més País, a canvi del seu vot fa-
vorable al decret sobre el pla de recuperació. 

La productivitat és un element molt important, so-
bretot en un país que presenta uns nivells inferiors a la 
mitjana europea. Els espanyols treballen més hores i 
produeixen menys que la resta d’europeus, i això és un 
fre estructural que s’ha de solucionar. Amb més tecno-
logia, més efectivitat i un millor ús dels temps de tre-
ball. Però sent la productivitat molt important, no és 
l’únic que s’ha de valorar aquí. Factors com la qualitat 
de vida, facilitant la conciliació, o com la cura del medi 
ambient (menys desplaçaments, menys consum ener-
gètic) també són rellevants si volem transitar cap a una 
nova economia que situï les persones al centre. Sense 
negar les bondats de la setmana de 32 hores, aquesta 
no s’ha d’imposar sense diàleg social ni tampoc pre-
tendre fer-la extensible a tots els sectors de forma ho-
mogènia (és especialment complicat en els serveis). 
Cal escoltar totes les postures i evitar posar en un risc 
més gran les empreses. Es requereix el consens i el  
debat serè. 

Que en altres països del nostre entorn la reducció 
horària també estigui en el debat públic indica un canvi 
de mentalitat i noves maneres d’entendre el treball. La 
pandèmia ha accelerat aquestes dinàmiques. Com 
ocorre amb el teletreball, hem de ser capaços d’accep-
tar les oportunitats que ofereixen, sense abandonar  
la visió crítica per corregir els aspectes que siguin  
millorables, però sense convertir-los en espais de  
confrontació. 

En la balança que mesura la conveniència d’aplicar, en 
aquests moments a Espanya, la setmana laboral de 32 
hores, o de quatre dies, hi ha arguments a favor i en con-
tra, molts dels quals són de pes i dignes de ser escoltats. 
No obstant, abans de saber de quin costat es decanta la 
balança cal veure a quin platet posem la productivitat. No 
és el mateix una empresa que decideix que els seus em-
pleats treballin menys hores per setmana (cobrant igual 
que abans), però que gràcies a una millor organització o a 
implementacions tecnològiques segueix produint el ma-
teix, que una altra en què la reducció de jornada de la 
plantilla suposi una caiguda de la producció. En el primer 
cas hi ha una millora de la productivitat. No així en el se-
gon, on la companyia haurà de, o bé compensar aquest 
descens de producció contractant més personal o bé as-
sumir una pèrdua de competitivitat en el mercat.  

El debat sobre 
la reducció 

horària 
mantenint el 

mateix sou  
no es pot 

desvincular  
del de la 

 millora de la 
productivitat 
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Editorial

na, per exemple) i la falta de dosis (segons els càlculs 
es necessitarien cinc milions) s’ajunten amb la ne-
cessitat d’elaborar un pla estratègic que no només 
tingui en compte els grups que ara són prioritaris 
(serveis essencials amb alt risc d’exposició al virus, 
grans dependents i d’edat avançada, població vulne-
rable en general, malalts crònics), sinó que també va-
lori l’arribada i les característiques de les diferents 

vacunes, recomanades per a franges diferents 
de població.  

En la previsió de la tercera fase –que ha d’ar-
ribar a la resta de la població– convé destacar 
l’oferta de col·laboració feta per Foment del Tre-
ball, que ha promès encarregar-se de la vacu-
nació de 400.000 persones 
en una setmana, a través 
dels serveis de salut d’em-
preses del ram de l’agroali-
mentació, la metal·lúrgia o 
la química, sota control de 
Sanitat, però sense interfe-
rir en una logística que es 
preveu de gran envergadu-
ra, amb el compromís, per 
part de la Generalitat, de 
vacunar 150.000 persones 
al dia en més de 600 espais 
polivalents. 

Qualsevol aportació en 
aquest sentit ha de ser ben-
vinguda, ja que els objectius 
(que baixi la mortalitat en 
els més vulnerables, que disminueixi la càrrega 
assistencial, que s’aconsegueixi finalment la 
immunitat de grup) no són només bàsics per 
normalitzar el problema sanitari, sinó també 
per establir al més aviat possible les condicions 
per a la recuperació econòmica. Tot això, és clar, 
a expenses del subministrament de les dosis en 
els temps i les condicions adequades i urgents. 

La primera fase de la vacunació contra la Covid-19 ha re-
portat, després de l’eufòria inicial, bones i males notíci-
es. Entre les primeres, la pràctica extensió de la vacuna a 
totes les residències d’avis amb una reducció notabilís-
sima dels contagis (un 55%) i, per tant, de la mortalitat. 
Aquest grup prioritari, juntament amb el dels sanitaris 
de primera línia, ha sigut el primer beneficiat de l’opera-
ció conjunta portada a terme per la Unió Europea amb 
una inversió de 2.900 milions d’euros per pro-
veir-se d’uns 2.300 milions de dosis a través de 
contractes amb sis farmacèutiques. Entre les 
males notícies, no obstant, hem d’anotar tant el 
retard en la producció i distribució dels antígens 
(Pfizer va anunciar que no es regularitzarà fins a 
mitjans de febrer i AstraZeneca només es va 
comprometre a entregar una quarta part de les 
vacunes previstes el primer trimestre) com el 
gravíssim conflicte institucional de la UE amb les 
farmacèutiques i altres països implicats, com el 
Regne Unit, arran de l’opacitat dels contractes 
firmats i la responsabilitat de cada agent en la 
qüestió. Les previsions inicials de tenir vacunat 
un 70% de la població a finals de l’estiu semblen 
a hores d’ara un repte difícil d’aconseguir, si no 
s’accelera el procés de manera decidida. La UE, 
en un moment en què l’aparició de variants i 
mutacions del virus també posa en dubte el per-
centatge d’efectivitat de les vacunes, només ha 
subministrat les dosis a una mitjana d’un 2,5% 
de la població. Amb el ritme actual, els experts 
calculen que es tardaria tres anys a arribar al 
llindar desitjat, tot i que es confia que una velo-
citat més gran en el subministrament podria su-
posar la vacunació d’un 50% de la ciutadania 
durant el tercer trimestre de l’any.  

Després d’haver-se pràcticament comple-
tat la primera fase, el començament de la sego-
na implica un desafiament encara més gran 
que, a més, es complica a causa de dos factors. 
El ja habitual retard (de les vacunes de Moder-

L’inici de la 
segona fase  
es complica  
pel conegut 
retard, la falta 
de dosis i la 
necessitat de 
dissenyar un pla 
estratègic que 
no només tingui 
en compte  
els prioritaris
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Editorial

però a hores d’ara és evident que els Mossos d’Esquadra 
necessiten el suport dels dirigents polítics, sense ambi-
güitats. Això és el que es podria esperar de la reunió que 
faran avui Pere Aragonès, màxim responsable del Go-
vern en funcions, l’alcaldessa Ada Colau i el conseller 
d’Interior, Miquel Sàmper. Cal aturar aquesta espiral, 
donar suport a la policia perquè actuï de manera con-
tundent i demanar als convocants que deixin de sortir al 
carrer per acabar emparant aquest nucli d’entre 150 i 
200 persones que pretenen utilitzar la violència com a 
arma política i que s’entremesclen amb delinqüents co-
muns que es dediquen al pillatge.  

En aquest context, a ningú se li escapa que tant Es-
querra com Junts per Catalunya estan condicionats 
en els seus missatges contra els violents per la neces-
sitat que tenen d’aconseguir els vots o l’abstenció de 
la CUP per aconseguir el Govern de la Generalitat. La 
reacció de la candidata dels antisistema i de les joven-
tuts d’Arran després dels fets de dissabte són inac-
ceptables, una per tímida i l’altra per còmplice. Fa 

clarament l’efecte que aquesta 
formació, que està sent decisiva 
al Parlament des del 2015, ha 
decidit utilitzar els aldarulls 
d’aquests dies com a moneda de 
canvi en la negociació del nou 
Govern i pretén servir la Brimo, 
la unitat d’antiavalots dels 
Mossos, com a trofeu davant els 

seus cadells per recolzar 
Aragonès com a president. 
El dirigent republicà no 
pot caure en aquesta 

trampa. Si ho fa, corre el pe-
rill que li passi com a Artur Mas, enviat 

a la paperera de la història per la CUP, o 
com a Quim Torra, que va haver d’exercir d’agitador 
perquè els que el van investir no li van permetre fer 
res més, ni aprovar uns pressupostos. 

La CUP té moltes ànimes i governa en molts ajunta-
ments amb aliances de tota mena, però en la política ca-
talana és un error veure-la simplement com una orga-
nització més radical en el discurs independentista, com 
fa Junts, i oblidar que té un component antisistema i 
anarquista que coqueteja amb la violència, especial-
ment entre les seves bases a la ciutat de Barcelona. I amb 
els violents no hi ha cap altra alternativa que aïllar-los, 
a les manifestacions i als governs. 

L’atac d’un grup d’encaputxats a la comissaria de la 
Guàrdia Urbana de la Rambla de Barcelona que va aca-
bar amb l’incendi amb líquid inflamable d’una unitat 
policial amb el conductor a dins és un salt qualitatiu en 
els aldarulls de l’última setmana. Els detinguts per 
aquest fet s’enfrontaran a greus acusacions penals per-
què, a més de les destrosses materials, van posar en risc 
la vida d’una autoritat. Les reaccions de la classe políti-
ca han sigut contundents, però en alguns casos deixen 
bastant a desitjar. L’equidistància respecte als actes vi-
olents d’alguns, una minoria, dels manifestants i els 
presumptes excessos de la policia no són tolerables ni 
en els partits que governen les institucions ni en els que 
podrien sustentar una majoria de Govern, sigui al Par-
lament o als ajuntaments. Aquesta tebiesa no fa més 
que deixar desemparats els ciutadans corrents que són 
víctimes indirectes de les destrosses i els comerciants 
que són directament afectats per aquests esclats reite-
rats i que manifestaran aquest dijous la seva impotèn-
cia davant el que està passant.  

No s’han de magnificar els fets de l’última setmana, 

Fa clarament 
l’efecte que la 

CUP ha decidit 
utilitzar els 

aldarulls 
d’aquests dies 
com a moneda 

de canvi  
per recolzar 

Aragonès 
 com a 

president
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Editorial

dels candidats actuals a la presidència. Tot això a l’es-
quena de la majoria de directius i en unes condicions 
econòmiques sospitoses. 

Amb tot, les polèmiques ja venien de lluny. A la deriva 
esportiva s’hi sumaven fissures socials i inquietuds pres-
supostàries, però la tempesta perfecta – que va acabar 
amb la recollida de firmes contra Bartomeu i amb la con-
vocatòria d’eleccions– va arribar amb la pandèmia. La 
llista és llarga: des de l’anunci del comiat de Messi i la seva 
posterior rectificació fins a la crítica situació econòmica, 
agreujada pels efectes de la Covid-19, passant, entre al-
tres punts, per les dimissions a la junta directiva, el con-
flicte sobre la rebaixa del sou del primer equip, els vaivens 
en la gestió, la tardança i les dificultats del procés electo-
ral i una sensació generalitzada entre la massa social d’un 
club a punt d’una greu crisi esportiva i institucional.  

El registre és un nou capítol de les suposades irregu-
laritats financeres, d’administració deslleial i corrup-
ció, que aquesta vegada se salda amb la detenció del 
mateix Bartomeu i de les tres figures que van ocupar 
l’estructura que ell va crear a partir del 2015: Jaume 
Masferrer, com a director de l’Àrea de Presidència; Òs-
car Grau, com a CEO del club, i Román Gómez, com a 
cap dels Serveis Jurídics. Vigent encara el secret de su-
mari, convé mantenir la presumpció d’innocència per 
una operació que hauria significat un cost que no sem-
bla ajustar-se a les tasques suposadament contracta-
des, el real significat de les quals encara està per aclarir, 
i a través de pagaments fraccionats de 200.000 euros 
per defugir el control del comitè d’adjudicacions de la 
mateixa junta. Encara que l’auditoria proposada pel 
mateix Bartomeu va desestimar les irregularitats, la 
investigació judicial en curs haurà d’aclarir, amb rigor i 
serietat, la responsabilitat dels implicats.  

Mentrestant, en aquest ambient enrarit i en plena 
crisi econòmica, la setmana culminarà amb unes elec -
cions que hauran de marcar el rumb del Barça en els 
pròxims anys. I encara més: l’adequació del club a uns 
temps nous que exigeixen propostes il·lusionants però 
factibles, en la línia de singularitat i independència que 
caracteritza el FC Barcelona però conforme amb l’esce-
nari canviant i fluid del futbol que ve. Diumenge, el soci 
haurà d’escollir regeneració de l’entitat en tots els sen-
tits, control de les polítiques esportives i financeres, 
 assumpció de solucions dràstiques en termes econò-
mics i patrimonials, i un desitjat retorn a l’excel·lència i a 
la competitivitat, deixant enrere les nefastes seqüeles 
del passat més immediat. 

El particular annus horribilis del Barça prossegueix amb un 
altre episodi esperpèntic: l’entrada dels Mossos d’Esqua-
dra a les oficines del club, per segona vegada en set mesos, 
per requisar documentació sobre l’assumpte conegut 
com a Barçagate just la setmana més transcendental de 
l’entitat de cara al futur, amb la perspectiva de les elec -
cions de diumenge que ve. I encara més impactant, la 
 detenció de l’expresident del club i alguns dels seus col·la-
boradors més pròxims. Els episodis que han marcat 
aquest any es van començar a forjar el febrer del 2020, 
amb la revelació per part de la cadena SER del contracte 
del club amb l’empresa I3Ventures, teòricament amb 
l’encàrrec de monitorar les xarxes socials però amb una 
intensa activitat paral·lela creant perfils favorables a la 
gestió de Josep M. Bartomeu i en contra de Piqué, Messi i 
d’alguns membres de l’entorn del club, entre els quals dos 

Sigui quina sigui 
la conclusió 

final de la 
investigació 

que ha portat a 
la detenció de 

Bartomeu,  
la seva herència
en el club exigeix 
una regeneració 

que està en 
mans del soci
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Editorial

la solució del segon mitiga exponencialment el pri-
mer. S’ha d’erradicar, amb sentit comú, el vehicle 
amb carburants de la ciutat de Barcelona, com ens 
indiquen els reiterats episodis de contaminació  
atmosfèrica i aquesta xacra de la contaminació 
acústica. El mínim és substituir-lo per vehicles elèc-
trics, preferentment de servei públic. Les cues de 
cotxes amb una sola persona a bord que veiem cada 
dia a l’entrada de la ciutat són, simplement, insoste-
nibles. La mesura més decisiva no pot ser cap altra 
que promoure el transport públic, que en aquests 
temps de pandèmia passa, a més, per una crisi de 
confiança dels usuaris. Aquesta ha de ser la prioritat 
dels poders públics.  

Però en aquest assumpte hi ha també un espai per 
al compromís cívic. Els usuaris de cotxes i, sobretot, 
de motos han de passar revista als seus vehicles per 
controlar el so que emeten i adaptar també les seves 
formes de conducció a vetllar per la reducció del so-
roll ambiental. I aquest compromís dels ciutadans ha 
d’estendre’s als habituals de l’oci nocturn quan es 
recuperi. No només pel que fa al seu comportament a 
la via pública sinó també a l’exigència de la insono-
rització dels locals i a la seva adaptació a nivells de so 
acceptables per a l’oïda humana. 

Les autoritats, els propietaris de locals i de vehi-
cles així com el conjunt de la ciutadania han de ser 
conscients que al segle XXI la salut no és només l’ab-
sència de malaltia, sinó que és, principalment, el 
benestar físic i psíquic i la prevenció de patologies 
que poden ser evitables canviant els nostres hàbits 
de vida, els individuals i els col·lectius. En pocs anys, 
una sanitat pública basada en els tractaments alta-
ment tecnificats de malalties evitables no serà sos-
tenible. El camí és la prevenció. I aquesta sorgeix de 
la suma d’unes normatives exigents, unes adminis-
tracions responsables i uns ciutadans compromesos. 
Posar tot l’accent en una d’aquestes tres potes és 
fer-se trampes al solitari. És acabar amb el soroll 
canviant l’asfalt en lloc d’afavorir el transport públic 
o apostar pels vehicles elèctrics. Aquest soroll im-
perceptible va minant la nostra salut sigil·losament, 
com ho fan les partícules contaminants en suspen-
sió. No podem permetre’ns més aquesta ceguesa ni 
fer el des entès. Cada divendres, centenars d’escolars 
ens demanen allunyar els cotxes de les seves escoles, 
però en realitat ens estan exigint que els traguem de 
la seva ciutat i de les seves vides. 

El 57% dels barcelonins estan sotmesos a uns nivells de 
soroll superiors als recomanats, segons un estudi de 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Unes 133 per-
sones moren per problemes vasculars derivats 
d’aquesta sobreexposició. La contaminació acústica és 
una cosa més que una molèstia. És, també, un proble-
ma de salut pública i les autoritats l’han de tractar com 
a tal, combinant una normativa exigent amb el segui-
ment del seu compliment i fomentant també el canvi 
d’hàbits dels ciutadans. La principal font d’aquest so-
roll excessiu és el trànsit, seguit a molta distància de 
l’oci nocturn quan es podia practicar. Erradicar aquest 
problema no serà ni ràpid ni fàcil ni barat. 

L’ajuntament es proposa canviar l’asfalt dels car-
rers més transitats i instal·lar plafons per mitigar el 
soroll dels cotxes a determinades vies. Són mesures 
benintencionades però clarament insuficients. La 
contaminació acústica avança en paral·lel a la conta-
minació atmosfèrica. Un problema multiplica l’altre i 
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Editorial

compres per internet. Els ciutadans que han emigrat 
han apostat per nuclis més petits, amb bona qualitat 
de vida i on se senten més segurs davant la Covid-19. 
A més, tot és més barat, començant per la vivenda, 
que té uns preus de lloguer a Barcelona que, malgrat 
que han baixat, resulten prohibitius per a moltes 
 economies. Alguns barcelonins s’han quedat a la 
 ciutat, però han abandonat els seus barris per traslla-
dar-se a d’altres més assequibles. 

La Covid-19, així ho esperem, anirà abandonant 
les nostres vides. No obstant, el problema del preu 
dels immobles –un mercat avui en gran manera 
 paralitzat per la forta incertesa– continuarà present, 
en un context desgraciadament marcat per una crisi 
econòmica que tindrà, ja està tenint, greus conse-
qüències socials. 

Fa molts anys que és necessari implementar polí-
tiques robustes que facilitin l’accés dels barcelonins a 
la vivenda, però avui resulta més urgent que mai. Fer 
realitat aquestes polítiques no és senzill, ja que són 
molts els interessos i els drets que cal harmonitzar si 
realment es pretén arribar a resultats positius. 

No sembla que un problema de gran complexitat 
com aquest es pugui resoldre de cop ni amb receptes 
simples. Al contrari, per facilitar l’accés a la vivenda 
és necessari dialogar amb totes les parts afectades, 
també amb el sector privat. Fixar un sostre als preus 
de lloguer, per exemple, no pot ser una mesura aïlla-
da, en el buit, menys encara pot imaginar-se que per 
si sola solucionarà un problema que, a més d’estruc-
tural, és el resultat de múltiples factors.  

D’altra banda, és evident que les accions que s’im-
pulsin no poden centrar-se només a contenir artifici-
alment els preus. Cal elaborar mesures que incentivin 
sobretot l’oferta de lloguer. Per començar, s’hauria 
d’evitar que el propietari o arrendador percebi que 
se’l converteix en el boc expiatori de la situació, que 
tingui la desagradable sensació que les autoritats 
l’assetgen o castiguen per la seva –suposada– cobdí-
cia i egoisme. Al contrari: cal col·laborar amb els ar-
rendadors per dissenyar i activar polítiques que els 
donin confiança, que els ofereixin garanties, que els 
animin, en definitiva, a posar el seu pis al mercat. I no 
optin per mantenir-lo buit o per vendre’l. Si, en can-
vi, el que es fa és tot el contrari, el resultat serà que 
l’oferta de lloguer no creixerà al ritme que la ciutat 
necessita,  cosa que agreujarà un problema que, com 
assenyalàvem, cal abordar de forma urgent. 

Des de fa pràcticament un any, quan va començar la 
crisi del coronavirus, els carrers i les places de Barce-
lona, sobretot al centre, apareixen mig buits, amb 
menys gent, una mica tristos. La sensació és estra-
nya. I no és només que els turistes hagin pràctica-
ment desaparegut. El paisatge d’establiments tan-
cats, molts dels quals en traspàs, i el tancament de 
bars i restaurants després de l’hora del dinar, 
 contribueixen a una sensació de buit. 

Però no es tracta només d’una sensació. Barcelona 
està perdent barcelonins. En concret, la població de la 
capital de Catalunya va descendir en més de 13.000 
 veïns entre l’1 de gener i l’1 d’octubre de l’any passat. 
Nou mesos. Darrere de la pèrdua d’habitants es troba  
la pandèmia, que ha causat un augment de la mortali-
tat i ha frenat l’arribada d’immigrants.  

Són molts també els barcelonins que han decidit 
traslladar-se a la seva segona residència, aprofitant 
l’extensió del teletreball, l’educació a distància i les 
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Editorial

lítica sobiranista a la representació dels interessos dels 
seus associats no s’han adherit al manifest. 

Les argumentacions de l’empresariat se centren en 
tres constatacions i tres demandes. En el primer cas, 
l’evidència d’una crisi que causa estralls, que eleva a 
nivells màxims l’atur i que produeix inquietants des-
censos en la productivitat; la paràlisi institucional que 
des de fa anys es viu a Catalunya, i els casos recents de 
violència urbana, saquejos i actes incívics. Pel que fa a 
les demandes, n’hi ha d’estrictament conjunturals 
–com la concessió de forma immediata d’ajudes di-
rectes–; de més calat polític, com la urgència de 

comptar amb un Govern estable que defensi 
l’economia productiva i la cohesió social, i la 

defensa de les forces de seguretat per assegurar 
un entorn segur i pacífic. El Ja n’hi ha prou, cen-

trem-nos en la recuperació dels empresaris cata-
lans és un crit d’alerta consensuat i absolutament 

majoritari que hauria de comptar amb el suport 
explícit de les forces polítiques, en especial de les 

que ocupin el futur Govern de la Generalitat, amb 
un posicionament efectiu i sense fissures en contra 

dels disturbis i a favor del respecte als drets fona-
mentals de tots els ciutadans i que posi els fonaments 
per a una recuperació econòmica. No són els sectors 
representats ahir els que han de plantejar la composi-
ció i aliances del Govern que es desprengui dels resul-
tats sortits de les urnes el 14-F: sí que tenen tot el dret, 
i fins i tot l’obligació cívica, de reclamar responsabilitat 
a qui tingui a càrrec seu el rumb polític de Catalunya 
durant els quatre anys vinents.  

Donar aire als sectors més afectats, com reclamen els 
seus representants i assumia el secretari de Salut, Josep 
M. Argimon, és absolutament transcendental no només 
per a ells, sinó per a tota l’economia. Sempre, per des-
comptat, que la situació sanitària ho permeti, però amb 
la idea que les tímides mesures anunciades recentment 
(com l’allargament de l’horari a bars i restaurants) es 
puguin ampliar en un termini raonable i comportin, així 
mateix, una política efectiva d’ajudes que afecta tant el 
Govern català com el central. En aquests moments crí-
tics, i davant la perspectiva immediata de la constitució 
de nou Parlament i de la formació d’un Govern sense di-
lacions, la resposta a aquestes inquietuds no pot passar 
per altres vies que no siguin les del consens i el diàleg per 
emprendre accions efectives, més enllà dels embats polí-
tics i les falses promeses a què estem acostumats. 

En el multitudinari acte celebrat per l’empresariat català 
gairebé al complet a l’Estació del Nord es va escoltar un 
clam pràcticament unànime a favor que el nou Govern 
posi com a prioritat, sense distraccions, una seriosa re-
conducció d’una situació econòmica i social que és crítica 
en molts aspectes. Els empresaris han alçat la veu –no 
només reforçada per la imatge d’unitat sinó per la singu-
laritat excepcional del manifest que han firmat– per ex-
pressar un compromís efectiu amb la recuperació d’una 
ciutat –Barcelona– i d’un país –Catalunya– que siguin 
cívics i dialogants, motors econòmics i de cohesió social. 
Des de Foment del Treball fins al Cercle d’Economia o la 
Pimec, passant per Barcelona Oberta, FemCat i la Cambra 
de Barcelona, o per la sòlida presència dels responsables 
de les empreses catalanes més destacades, la reivindica-
ció és contundent, si bé és cert que, fins i tot assistint a 
l’acte, organitzacions que han anteposat una agenda po-
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Editorial

Felip VI i del president del Govern va donar aire d’ins-
titucionalitat al ferm compromís per l’electrificació 
de la companyia automobilística. En un acte de gran 
transcendència, pel que significa per a la modernitza-
ció industrial de Catalunya, es va trobar a faltar la pre-
sència de membres del Govern de la Generalitat, que 
prioritzant la gestualitat política van optar per donar 
una nova plantada al Rei. 

Des d’una lectura estrictament econòmica, la pre-
sència de les màximes institucions de l’Estat a la fà-
brica de Seat és també una imatge del suport públic  
al sector de l’automòbil, que representa el 10% del PIB 
i el 9% de l’ocupació a Espanya. Si el gran cop de la 
marxa de Nissan de Catalunya representa la creu 
d’aquesta indústria, l’aposta per l’electromobilitat de 
Seat i la seva matriu, el grup Volkswagen, és la cara. La 
marca espanyola realitzarà el desenvolupament 
d’una plataforma 100% elèctrica, que anirà a Marto-
rell, i que servirà per armar els nous models Seat Ibiza 
i Volkswagen Polo, entre d’altres. Comptar, a més, 
amb una fàbrica de bateries «a prop», en paraules de 
la ministra (la seva ubicació encara està per determi-
nar), reforçarà la cadena productiva i permetrà la cre-
ació d’un ecosistema, amb les infraestructures i ins-
tal·lacions necessàries, per ser més competitius a ni-
vell internacional. Per aconseguir aquest objectiu 
–ambiciós, però no impossible– les empreses han de 
comptar amb el recolzament de les administracions, 
mitjançant incentius fiscals i inversions públiques que 
atraguin, al seu torn, la inversió privada. El projecte en 
el qual treballen Volkswagen i el Govern comptarà 
amb els fons de recuperació econòmica europeus, co-
sa que deixarà una plasmació directa i sobre el terreny 
de l’estratègia de canvi de model productiu que es 
pretén impulsar amb aquestes ajudes. 

La pandèmia, que ha afectat de manera dramàtica 
els serveis, en especial el sector turístic, obliga a re-
pensar les bases sobre les quals s’assenta l’economia 
catalana i del conjunt d’Espanya. A la necessitat de re-
plantejar el turisme –cap a un model més sostenible i 
harmonitzat amb els interessos de la població local– 
s’ha de sumar també el debat sobre la reindustrialit-
zació. Una manera de contrarestar el degoteig del tan-
cament de fàbriques és apostar per una nova indús-
tria, més neta, més eficient i capaç de generar ocupa-
ció més estable i qualificada. Una economia més resi-
lient que pugui afrontar futures crisis amb més bons 
elements que els que tenim avui. 

El sector de l’automòbil es troba des de fa anys, però ara 
de manera més acusada, en un punt d’inflexió. La tran-
sició cap al cotxe elèctric i connectat ja no és una vaga 
promesa de futur, ni s’hauria de concebre com una op-
ció marginal, sinó que és just el contrari:  el camí cap a 
la reconversió d’una indústria que s’ha de modernitzar 
i que ho ha de fer al més aviat possible. Si no altres paï-
sos competidors es quedaran amb la part més preuada 
del mercat. I això significa plantes de producció i llocs 
d’ocupació. A això es referien els màxims directius de 
Seat i Volkswagen aquest divendres, a la fàbrica de 
Martorell, en la celebració del 70è aniversari de la mar-
ca, l’endemà que la ministra Reyes Maroto anunciés la 
creació d’un consorci publicoprivat (amb el Govern, 
Seat i Iberdrola i oberta a altres firmes) per impulsar  
la primera fàbrica de bateries a Espanya. La visita de 
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Editorial

gran a les tasques domèstiques i a les cures. 
La desigualtat laboral es presenta de múltiples ma-

neres: precarietat, temporalitat, menys formació, et-
cètera. La pandèmia ha vingut a aprofundir aquestes 
discriminacions i ha fet retrocedir la bretxa salarial a 
nivells del 2013. A més, el gruix de les restriccions ha 
afectat sectors especialment feminitzats, com la res-
tauració i el comerç. Segons dades d’Eurostat, Espanya 
va ser el país que va patir el 2020 l’augment més gran 
de la taxa d’atur femení fins a situar-se en el 18,4%, 
cosa que col·loca el país en el segon amb més atur de 
tota la Unió Europea, només per darrere de Grècia.  

Les activitats domèstiques i les tasques de cures 
segueixen suspenent en igualtat. El nombre de dones 
que assumeixen diàriament la seva càrrega duplica  
el dels homes. El teletreball forçat per la pandèmia  
ha permès salvar molts llocs de feina, però no ha 
aconseguit cobrir les expectatives pel que fa a la con-
ciliació. Al contrari. La necessitat de compaginar les 
tasques laborals i la casa ha suposat una sobrecàrrega 
emocional per a moltes dones, amb especial intensi-
tat per a aquelles que són mares.  

Més violència 

La violència no s’atura. L’any 2020 es va acabar amb 
l’assassinat de 45 dones per violència masclista. Cada 
dia a Espanya, es denuncien entre tres i quatre viola-
cions i les agressions grupals continuen fent saltar 
totes les alarmes. Malgrat la realitat de les dades, el 
negacionisme de la ultradreta troba cada vegada més 
presència institucional. El perill és obvi. No només és 
una amenaça per a les polítiques d’igualtat, sinó que 
el seu discurs afegeix confusió el debat i rearma el 
masclisme, també entre els més joves.  

Malgrat l’aspror d’aquests mesos de pandèmia, hi 
ha aspectes per a l’esperança. És rellevant la presèn-
cia més gran de dones a la cultura, l’esport i els òr-
gans de poder. Una representació important, en tant 
que són àmbits que aporten exemplaritat i confor-
men la societat.  

Hi ha una infinitat de motius per a una nova jornada 
de reivindicació. No només per seguir aprofundint en 
la igualtat, sinó per treballar per un futur millor. En un 
moment de greu crisi econòmica i sanitària com el que 
vivim, l’agenda feminista dona sobrades fórmules per 
sortir del desafiament sent millors. Les cures i la soli-
daritat formen part intrínseca del moviment, el 8-M 
traça un bon camí a seguir la resta de l’any. 

Des de fa pràcticament un any, res és com era. La jorna-
da reivindicativa del 8-M també distarà de les expressi-
ons de les últimes convocatòries. En el record queden 
les multitudinàries mobilitzacions del 2018, una vaga 
feminista contra la desigualtat, la violència masclista i 
les diferents formes d’opressió contra les dones que es 
va estendre per tot el món. Avui, el planeta està colpejat 
per la pandèmia. Les expressions del Dia Internacional 
de la Dona es veuran subjectes als protocols Covid, però 
les seves limitacions no apaivagaran una reivindicació 
que resulta més necessària que mai.  

Després d’anys de lluita i d’èxits en el terreny de la 
igualtat, la pandèmia ha suposat un pas enrere en al-
guns aspectes especialment rellevants. Entre ells es 
troba el retrocés en la bretxa salarial, l’increment en  
les taxes de l’atur femení així com una dedicació més 
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Un 8-M que marca el camí
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Editorial

PERIODICO es fa ressò d’un panorama que implica les 
empreses més reconegudes del sector –les anomena-
des Big Four– i que descriu l’existència d’un cercle vici-
ós. Joves altament preparats que aguanten la situació en 
què treballen per la promesa d’un ràpid ascens i d’emo-
luments substanciosos que, en una carrera que es viu 
amb una alta i ferotge competitivitat, moltes vegades 
no es concreta. L’esquema de funcionament de les em-
preses basa el seu model de negoci en la facturació per 
hores, amb la qual cosa es proveeixen de la dedicació 
exhaustiva d’aquests treballadors que, a més, per les 
mateixes circumstàncies en les quals porten a terme la 
seva comesa, manquen d’una organització sindical que 
vetlli pels seus drets, en un univers en el qual predomi-
na (ja des de la mateixa selecció de personal) un alt grau 
d’individualisme.  

En el terreny dels horaris, funciona una lògica per-
versa. Exposats a una avaluació constant, no s’exigei-
xen hores extres però existeix la convicció que només 
a través d’aquest sobreesforç –en molts casos no re-
munerat– s’aconseguirà la consolidació i l’hipotètic 
ascens. A més, en el moment que vivim, el teletreball 
ha contribuït a agreujar l’estrès, l’ansietat i la fatiga 
crònica, sense barreres que impedeixin el grau de sa-
turació en l’activitat laboral, origen de síndromes 
com el del treballador cremat, considerat com una 
malaltia per l’OMS. Hem assistit en els últims temps a 
casos dramàtics, com suïcidis o morts provocades per 
una feina extenuant, exemples extrems que són la 
punta de l’iceberg d’aquest sector, que, d’altra banda, 
manca d’una regulació efectiva o d’unes reivindicaci-
ons reglamentades que vagin més enllà de la queixa 
soterrada dels qui pateixen aquest tipus d’assetja-
ment laboral. 

Potser no responen a la concepció tradicional del 
treballador que viu en condicions extremes o que veu 
els seus drets socials conculcats, en situacions d’ex-
trema penositat, com els riders, o que han de passar 
períodes en principi essencialment formatius que im-
posen altíssimes càrregues de feina i responsabilitat 
sense una remuneració proporcional, com el dels 
metges residents. Però es tracta sens dubte d’una si-
tuació asfixiant que reclama intervencions col·lectives 
que lluitin contra la precarització i contra un estat de 
coses que prescindeix de la dignitat de la persona. És 
imprescindible, com a societat, procurar que es res-
pecti i es promogui la salut laboral, també en aquest 
univers opac i competitiu. 
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P L’opinió del diari s’expressa només als editorials. Els articles exposen postures personals.

‘Júniors’ espremuts
La denúncia, fa dues setmanes, d’empleats júniors de 
Goldman Sachs, el banc d’inversió nord-americà, va 
destapar un submon de les relacions laborals pràctica-
ment desconegut que s’allunya de la percepció genera-
litzada sobre les condicions de treball en aquest sector. Es 
queixaven, sobretot, del nivell d’explotació horària, que 
no salarial, que qualificaven com a «inhumà i abusiu». En 
el mateix grau d’explotació es troben les empreses d’au-
ditoria i consultoria, en aquest cas amb un sou baix per 
als treballadors més joves i amb jornades maratonianes 
que contravenen totes les normatives laborals vigents. 
Estem parlant d’empleats que cobren sous pròxims al 
sou mitjà espanyol el seu primer any però amb condici-
ons de treball i exigència que els exposen a una pressió 
constant que genera múltiples desercions i seriosos pro-
blemes psicològics. La informació que publica avui EL 
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Editorial

cialistes no s’acostin a Vox si ho necessiten i el segon 
perquè s’oposa a aïllar qualsevol grup, sigui d’extre-
ma dreta, com Vox, o d’extrema esquerra, com la CUP. 

La relació amb l’extrema dreta sempre ha sigut 
polèmica i controvertida. Només cal veure les batze-
gades del PP a Espanya per comprovar-ho. Ha anat 
des de pactes a Andalusia, Madrid o Múrcia fins a la 
ruptura, almenys simbòlica, que Pablo Casado va es-
cenificar a la moció de censura presentada per Vox.  
És indubtable, no obstant, que deixar-se contaminar 
pel discurs ultra i pactar amb Vox només beneficia 
l’extrema dreta i perjudica els partits que accepten  
els pactes. No només Vox condiciona llavors les deci-
sions de la dreta –en immigració o polítiques de gè-
nere, per exemple–, sinó que creix a costa dels partits 
més pròxims ideològicament. No són gens aconsella-
bles la inhibició ni el silenci, sinó la confrontació de-
mocràtica, la refutació dels discursos tòxics dels ul-
tres i fer bones polítiques públiques per resoldre els 
problemes dels ciutadans i treure arguments dema-
gògics a Vox. 

La implantació de cordons sanitaris, al contrari, és 
discutible i pot resultar contraproduent perquè victi-
mitza Vox. Pot ser pitjor el remei que la malaltia. Una 
cosa és no pactar amb l’extrema dreta –allà hi ha els 
exemples d’Alemanya i França– i una altra recloure-
la en un racó parlamentari amb la possible conse-
qüència que es revolti i traslladi l’agitació al carrer. 
Evitar els pactes amb els ultres és compatible amb la 
renúncia a aplicar un cordó sanitari. 

Una de les novetats d’aquesta legislatura és la presèn-
cia al Parlament de Vox, amb 11 diputats, la quarta for-
ça política. Davant aquesta situació inèdita, era essen-
cial que els altres partits aclarissin com seria la seva 
relació amb l’extrema dreta per, si és possible, no re-
petir els errors que s’han comès en altres llocs a 
l’afrontar el tracte amb els ultres. 

Els partits presents a la Cambra, excepte el PP i Ciu-
tadans, és a dir, el PSC, ERC, Junts per Catalunya, la CUP 
i En Comú Podem, han pactat un protocol per aïllar 
l’extrema dreta. El PSC va ser el primer que va presen-
tar un pla en aquest sentit, que ja preveia l’exclusió de 
Vox de la Mesa del Parlament, com així va ser, i de les 
taules de les diferents comissions parlamentàries, on el 
repartiment de llocs no és proporcional. Els socialistes 
van proposar també evitar que la presentació d’inicia-
tives recaigués en un ponent de Vox i que no se subscri-
gués cap resolució amb el partit ultra, així com eludir la 
confrontació directa als debats per impedir en la mesu-
ra possible concedir més temps del necessari als dipu-
tats d’extrema dreta per al·lusions personals. 

Malgrat que la majoria dels partits defensen postu-
res comunes, la unitat no és absoluta, com s’ha vist al 
debat d’investidura, en què uns grups van optar per 
abandonar el ple durant la intervenció del líder de Vox, 
Ignacio Garriga, mentre d’altres es mantenien a la sala 
o mostraven cartells de protesta. No està clara, doncs, 
la manera de respondre a Vox ni la manera d’aïllar l’ex-
trema dreta. El PP i Cs, per part seva, s’oposen a qualse-
vol cordó sanitari, el primer perquè no confia que els so-
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¿‘Cordó sanitari’ a Vox?
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Editorial

curta vida. Les causes ja s’arrossegaven anterior-
ment (l’augment del lloguer, la pressió immobili-
ària, la gentrificació), però l’arribada de la pandè-
mia ha sigut el detonant definitiu, tant pel dur 
confinament inicial com per les restriccions 
posteriors, que han anat variant de paràmetres 
horaris, i que els responsables del gremi qualifi-
quen com «una gestió nefasta de la crisi amb 
l’hostaleria». S’afegeix a la impossibili-
tat d’obrir de manera continuada i 
de servir sopars, el possible final 
dels ertos al maig, una solu-
ció a mitges que ha per-
mès guardar els mo-
bles, en el millor 
dels casos, 

però que alhora s’ha 
convertit en una arma de 

doble tall per a aquells propieta-
ris que viuen al fil de la navalla: és a 

dir, sense capacitat per gestionar una sortida de 
la provisionalitat que, d’altra banda, depèn de 
les hipotètiques noves mesures que puguin 
implantar-se després de Setmana Santa arran 
de l’anunciada arribada d’una quarta onada 
del coronavirus.  

El panorama de la restauració a Barcelona neces-
sita una regeneració eficient que tingui en compte la 
capacitat del sector per superar la crisi, amb soluci-
ons imaginatives i un sobreesforç per mantenir dret 
un negoci que no és només això, sinó un referent 
ciutadà de primer ordre, que dona energia a la vida 
quotidiana i que funciona com a reclam, com a punt 
de trobada, com a índex de la vitalitat d’una ciutat. 

La iniciativa privada necessita un recolzament im-
prescindible de les institucions en un context de canvi 

en l’enfocament del sector.  
 
 

Les dades que posa sobre la taula el Gremi de Restau-
ració de Barcelona no només certifiquen una situació 
alarmant, comprovable a simple vista, a peu de car-
rer, sinó que anuncien un futur certament crític per al 
sector de bars i restaurants. A hores d’ara, estem par-
lant d’un de cada quatre locals tancats i, en els prò-
xims mesos, la previsió és d’un terç, amb l’expectati-
va infausta de veure com la meitat de l’oferta gastro-
nòmica pot desaparèixer de la ciutat, en paraules del 
director del gremi, Roger Pallarols, «perquè molts es-

tan al límit». En altres llocs del país, en funció 
de la ubicació i de les característiques 

peculiars de cada cas, el turisme de 
proximitat i l’aixecament del 

confinament comarcal han 
significat un baló d’oxigen, 

segons pròpies veus 
del sector, però a Barce-
lona el problema és més 
apressant, en bona part pel 
molt notori descens del turisme in-
ternacional, i incumbeix no només els esta-
bliments en si mateixos sinó una llarga cadena 
que pateix l’efecte dòmino dels tancaments. 
Des dels mateixos restauradors, cuiners, cam-
brers o personal subaltern, fins a productors, 
distribuïdors, repartidors o taxistes.  

Els recents tancaments d’espais emble-
màtics com Cal Pinxo o Can Soteras són no-
més un compte més en el rosari de la baixada 
de persianes que pateix la ciutat. Tant afecta 
aquells que gaudien d’una reputació d’anti-
guitat i solvència gastronòmica com nous 
restaurants que, en els últims anys, van am-
pliar les expectatives culinàries, o nous nego-
cis que han tingut, per causes diverses, una 
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Un sector en estat crític
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Editorial

vetats són els que van percebre del Servei Estatal Públic 
d’Ocupació (SEPE) abonaments indeguts o superiors 
als que en realitat els corresponien. Si se’ls va reclamar 
al 2020 la devolució de les quantitats cobrades de més i 
aquesta s’ha efectuat, podran realitzar la seva declara-
ció amb normalitat. Si no, hauran de confiar que la in-
formació del seu reintegrament arribi a Hisenda abans 
que acabi la campanya de la renda o bé contactar amb el 
SEPE per conèixer la suma a tornar i amb la dada a la mà 
realitzar la seva declaració d’IRPF. 

També s’hauran d’adaptar els treballadors que van 
cobrar del SEPE i de la seva empresa al llarg del 2020. En 
principi, no és necessari presentar la declaració de ren-
da si no se superen els 22.000 euros. Però quan hi ha 
més d’un pagador i el segon i els altres superen els 1.500 
euros, el llistó baixa als 14.000. Per tant, aquest any 
hauran de presentar la declaració persones que no ho 
feien abans, però que el 2020 van percebre ingressos a 
causa que estaven en un erto. 

Un altre grup al qual s’exigeix la declaració el consti-
tueixen els qui es van beneficiar de l’ingrés mínim vital, 

amb independència de la quantia dels seus in-
gressos i malgrat que l’IMV és una renda exemp-
ta. Com es tracta d’un col·lectiu que en general no 
està acostumat a presentar la declaració de l’IR-
PF, s’ha dissenyat una web en què el contribuent 
només haurà, en la majoria dels casos, de con-
firmar l’esborrany que li facilitarà Hisenda.  

Totes aquestes situacions, i altres que po-
guessin donar-se, no haurien de portar, ni per 
als ciutadans inclosos en un erto ni per als que 
es van beneficiar de l’ingrés mínim vital més 
contratemps dels estrictament necessaris. Les 
administracions haurien de fer tot el possible 
per facilitar les coses. Haurien de ser sensibles a 
les necessitats d’aquests grups de contribu-
ents, directament castigats per les conseqüèn-

cies socioeconòmiques de la pandèmia. Mereixen 
flexibilitat i acompanyament.  

És un bon signe, en aquesta línia, que l’Agència Tri-
butària permeti fraccionar la quota de l’IRPF en sis pa-
gaments a aquells treballadors que l’any passat van es-
tar subjectes a un erto. Igualment ho és que el govern de 
la Generalitat aprovés l’any passat una deducció perquè 
els qui van cobrar del SEPE no hagin de pagar més a cau-
sa que el tipus impositiu mínim a Catalunya és més gran 
que en altres territoris. La deducció equival a la diferèn-
cia entre la quota íntegra estatal i l’autonòmica. 

Els principals canvis en la declaració de la renda del 
2020, any de l’esclat de la Covid, tenen a veure precisa-
ment amb els ingressos derivats de les mesures per 
pal·liar els danys socioeconòmics causats per la pandè-
mia. El Govern s’ha abstingut, i ha fet bé, d’introduir 
modificacions substancials d’una altra naturalesa a la 
declaració d’IRPF, la campanya del qual comença demà 
passat, 7 d’abril. Molts dels treballadors que durant 
l’exercici passat es van veure afectats per un expedient 
temporal de regulació d’ocupació (erto) o bé es van be-
neficiar de l’ingrés mínim vital (IMV) van a haver d’em-
prendre gestions, salvar dificultats i tolerar incerteses 
derivades de les circumstàncies que van envoltar la po-
sada en marxa d’aquestes mesures. Les presses –lògi-
ques, atesa la ràpida erosió de la nostra economia–, la 
poca coordinació i les carències de l’Administració són 
responsables de la majoria de les incomoditats a les 
quals els esmentats ciutadans hauran de fer front ara. 

En el cas dels ertos, un dels col·lectius sotmesos a no-
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Les mesures anti-Covid compliquen la renda
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Editorial

immobiliari, es tem que quan s’aixequin les restriccions 
als desnonaments es visqui una crisi habitacional de 
 dimensions difícils de sostenir. 

Les empreses dedicades a comprar als creditors ori-
ginals deute virtualment irrecuperable a preus irrisoris i 
a posar en pràctica mecanismes de pressió per aconse-
guir recuperar el possible ja aposten per la imminència 
de l’arribada d’aquesta onada d’insolvències, amb un 
volum molt superior al que ja s’ha anat succeint des de 
l’inici de la crisi de la Covid.  

Han passat els temps del cobrament porta a porta 
amb cridaneres estratègies per avergonyir o intimidar el 
deutor. La reforma de l’article 172 del Codi Penal el 2015 
va acotar dràsticament les pràctiques qualificables com 
a assetjament de l’honor i la intimitat. Però el traspàs de 
la condició de creditor a empreses situades en altres paï-
sos ha obert una escletxa per combinar els processos le-
gals amb formes de pressió telefònica que vulneren el 
dret a la intimitat, difonen la situació del deutor entre 
tercers i utilitzen formes d’assetjament insostenible 
(com trucades repetides en horari nocturn) que teòrica-
ment la llei espanyola havia descartat. La gravetat de la 
situació econòmica ha fet que moltes entitats financeres 
hagin optat per moratòries i renegociacions de deute, a 
l’espera d’una recuperació que permeti als seus deutors 
aixecar el cap i posar-se al dia. Altres impagaments 
s’han traspassat a aquestes empreses de cobrament 
amb formes d’actuació d’extrema duresa sobre situa -
cions personals que poden arribar a ser desesperades. 

Si la dificultat per recuperar el que s’ha prestat a per-
sones en situació no de morositat fraudulenta o d’evasió 
dels seus actius als seus creditors sinó d’estricta ruïna 
explica l’auge d’aquest mercat, en els casos en què els 
flotadors anticrisi no arribin a evitar el naufragi seria lò-
gic que també es disparés un altre recurs creat també el 
2015 i del qual fins ara s’ha fet ús en poques ocasions. Es 
tracta de l’establert en l’anomenada llei de segona opor-
tunitat, que permet eximir autònoms i particulars del 
deute a creditors a què no puguin fer front sense desa-
tendre les seves necessitats vitals bàsiques, sempre que 
manifestin que han actuat de bona fe, cosa similar a la 
fallida empresarial. El procés no és fàcil, i requereix tant 
agilitat com controls per fiscalitzar que s’apliqui de ma-
nera transparent als que no tenen cap altra alternativa. 
Només que una fracció de les situacions d’impagament 
que es temen derivi per aquesta via, l’embús en la seva 
gestió pot ser inassumible. Aquest és un altre possible 
tsunami davant el qual seria necessari preparar-nos. 

Després d’un any amb l’activitat econòmica en estat d’hi-
bernació, amb breus despertars que no s’han acabat de 
confirmar i un panorama per al futur immediat encara 
incert –en una contrarellotge entre el ritme de vacunació i 
l’horitzó de l’estiu cada vegada més pròxim–, la perspec-
tiva d’insolvència de moltes empreses i particulars es fa 
cada vegada més real. El recurs dels ertos, les periòdiques 
flexibilitzacions de l’activitat jugant sempre a no depas-
sar el límit de les recomanacions sanitàries més estrictes, 
els crèdits ICO, les renegociacions de deute, la congelació 
dels concursos de creditors i l’expectativa que s’acabin 
confirmant les promeses d’ajudes directes o reformulació 
dels crèdits obtinguts han anat frenant el que, si aquests 
dics acaben per rebentar quan arribin al seu límit tempo-
ral, pot convertir-se en un tsunami d’impagaments 
d’empreses i persones físiques. Igual que, en el terreny 
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Editorial

nació per als pròxims mesos. I aquesta és l’autèntica 
clau que desencallarà la situació: només quan un per-
centatge ampli de la població estigui immunitzada po-
drem parlar de sortida de la crisi. 

De com sigui aquesta sortida de la crisi també cal-
drà ser vigilant. L’anomenat escut social dissenyat pel 
Govern i les polítiques fiscals previstes per Brussel·les 
haurien d’evitar els errors comesos en l’anterior re-
cessió financera, quan van augmentar les desigual-
tats socials. S’ha parlat també d’impulsar un nou 
model productiu, si bé, a falta que arribin els fons eu-
ropeus, el que de moment estem veient és una torna-
da als sectors tradicionals de creixement d’ocupació:  
l’hostaleria va ser el que més ocupació va crear al 
març i les comunitats autònomes on més va pujar 
l’afiliació a la Seguretat Social van ser aquelles més 
dependents del turisme: Balears i Canàries. I les últi-
mes previsions de l’FMI apunten que algunes de les 
debilitats de l’economia espanyola continuaran allà: 
fins i tot amb una previsió de creixement alt entre 
2021 i 2023, l’atur continuaria sent el més alt de qual-
sevol altra economia avançada. Així que el turisme i 
l’hostaleria continuen sent un fort actiu econòmic, 
que ha sigut especialment colpejat per la pandèmia, 
per la qual cosa necessitarà uns ajuts específics per a 
la seva recuperació i, on sigui possible, modernització 

i adaptació a la realitat post-Covid. 
És difícil aventurar si la cai-
guda de l’atur és un canvi de 

tendència o s’esvairà si la 
quarta onada de què ad-

verteixen els experts 
obliga a un enduriment 
de les restriccions. La 
incertesa, no saber si un 

negoci podrà obrir la 
setmana següent, és el 
pitjor enemic de la con-
tractació. I entre tanta 

incògnita, un punt ne -
tament positiu:  els 

207.000 contractes inde-
finits firmats el març, la 

xifra més alta de la sèrie es-
tadística, atribuïda a la tasca 

de la Inspecció de Treball en 
la seva lluita contra el frau en 

la contractació temporal. 

L’ocupació a Espanya repunta, però segueix encara 
lluny del nivell previ a la crisi sanitària i socioeconòmica. 
Aquesta seria la lectura objectiva de les xifres d’ocupació 
del març publicades ahir pels ministeris de Treball i de 
Seguretat Social. L’altra lectura, més interpretativa, de 
la situació laboral del país just quan es compleix un any 
de pandèmia es presta a menys certeses. Algú optimista 
podria dir que el mes de març va ser el primer en què es 
va trencar la nefasta tendència de pujada de l’atur des-
prés de cinc mesos consecutius d’alces, i que la xifra 
d’afiliats a la Seguretat Social es va incrementar en més 
de 70.700 persones respecte al mes anterior. Al contrari, 
algú més pessimista apuntaria que hi ha 326.000 ocu-
pats menys i 401.000 aturats més respecte a fa un any. 
Tant l’optimista com el pessimista tindrien raó, amb les 
dades a la mà, per la qual cosa cal buscar més arguments 
que sostinguin una direcció o una altra. El primer és 
constatar que la creació d’ocupació va començar a des-
puntar, sobretot, la segona quinzena de març, una ve-
gada superada la tercera onada i quan es van flexibilitzar 
algunes de les restriccions després de la millora dels in-
dicadors epidemiològics. Una mobilitat més gran i flexi-
bilitat horària va incentivar l’activitat econòmica i la 
contractació i va permetre a gairebé 150.000 persones 
sortir de l’erto. Cosa que ve a confirmar la vinculació en-
tre la situació econòmica i la sanitària. Ho va dir també 
ahir Pedro Sánchez: «La vacunació és la política econò-
mica més eficaç». El president del Govern no analitzava 
les xifres de l’atur, sinó que explicava els plans de vacu-
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Editorial

mateixa atenció. Els factors objectius, entre altres,  
són: un atur juvenil de gairebé el 40%, un mercat labo-
ral dual que castiga els menors de 25 anys i una edat 
d’emancipació que es retarda per la falta d’opcions 
econòmiques. Els factors subjectius són més subtils, 
però pesen igual: frustració, enuig, desconfiança, la 
sensació de no ser tinguts en compte pels gestors polí-
tics i una visió paternalista davant tot el que fan. Quan 
els joves verbalitzen que no veuen expectatives d’un 
futur esperançador cal encendre els llums d’alarma, 
explica la sociòloga Ana Belén Cano, entrevistada per 
aquest diari. La solidaritat entre generacions és un 
 motor de l’Estat del benestar (les ajudes públiques a la 
joventut i les pensions són exemples d’aquesta solida-
ritat) i quan les generacions es donen l’esquena, la 
 desigualtat augmenta. Aquesta solidaritat passa per 
una equitat generacional més gran en els drets, que no 
deixi exclòs cap col·lectiu. 

Per entendre com s’ha arribat a aquest punt, cal ob-
servar els canvis que s’han produït en els últims anys. 
Després de successives crisis, les condicions del mercat 
laboral s’han degradat, sobretot per als joves. Compara-
da amb altres franges d’edat, l’ocupació juvenil suporta 
més taxes de contractació temporal i a temps parcial. 
 Això significa menys ingressos i menys estabilitat. Una 
situació molt diferent de la d’altres treballadors que han 
pogut acumular més anys d’experiència, i tenen condi-
cions més bones i seguretat laboral. La dificultat més 
gran per tenir una feina estable acaba afectant altres 
àmbits de la seva vida, per exemple, l’accés a una viven-
da digna. La precarietat no pot ser la tònica habitual 
 entre els joves. Una reclamació molt ajustada al dia 
d’avui, Primer de Maig.  

Que els menors de 25 anys cobrin de mitjana menys 
per la seva feina que el que perceben de pensió els nous 
jubilats és una incoherència. I la tendència demogràfica 
que apunta que el nombre de pensionistes anirà en aug-
ment en els pròxims anys posa encara més en perill la 
sostenibilitat del sistema de la Seguretat Social. La dis-
paritat social es reflecteix en la reclamació d’uns per no 
perdre el poder adquisitiu de les seves pensions, enfront 
del temor dels altres per les condicions que els esperen 
quan els arribi el torn de la seva jubilació. Un temor, el 
dels més joves, justificat per la falta de solidesa del ma-
teix sistema de pensions, que ha de ser reformat.  

No hi ha una fórmula senzilla per evitar el risc de 
 conflicte generacional, però avançar cap a una equitat 
més gran és un bon camí. 

Un jove mai encararà la vida igual que una persona 
gran. De fet, és el que s’espera perquè les societats 
avancin. Però entre aquesta lògica i previsible diferèn-
cia de perspectives i el conflicte generacional hi ha un 
abisme. ¿En quina situació es troba la societat espanyo-
la? EL PERIÓDICO ha intentat conèixer les raons d’uns i 
altres i buscar punts de trobada. Per fer-ho, a més de 
parlar amb experts en sociologia i economia, va convi-
dar cinc lectors del diari, cadascú d’una franja d’edat 
diferent (des dels 18 fins als 70 anys), a participar en un 
debat sobre els joves i el seu encaix en la societat. 
L’exercici va donar lloc a un intercanvi d’idees en el 
qual es van plasmar les preocupacions que hi ha en el 
 rerefons d’aquest problema.  

En el malestar dels joves hi ha elements objectius i 
elements subjectius, i tots dos han de ser atesos amb la 
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Editorial

per compensar l’àmplia mobilització de la dreta.  
Al costat de les demandes polítiques, els sindicats 

van plantejar les seves clàssiques reivindicacions la-
borals i socials, principalment la derogació de la re-
forma laboral aprovada pel PP el 2012 i la de les pensi-
ons del 2013, la pujada del salari mínim i altres qüesti-
ons lligades a la pandèmia, com el reconeixement de 
drets per als treballadors dels serveis essencials, l’ex-
tensió dels ertos o el teletreball. 

La pandèmia ha causat estralls en el món laboral 
–850.000 llocs de treball perduts el primer mes i 1,2 
milions de famílies amb tots els membres a l’atur ara 
mateix–, però el desastre s’ha pogut pal·liar en part 
gràcies als ertos –fins a 3,5 milions de treballadors  
s’hi han acollit–, a canvi d’un creixement exponenci-
al del deute. Però és necessari mantenir els ertos fins a 
final d’any i dissenyar després un mecanisme  
permanent. En això estan el Govern, la patronal i  
els sindicats. 

Més espinós és el futur d’altres reformes, com  
la laboral i la de les pensions, que xoquen amb les exi-
gències de la Unió Europea i condicionen el pla de  
recuperació. La ministra de Treball, que ha demostrat 
la seva destresa negociadora, assegura que aquest 
any hi haurà un nou marc laboral i ja ha presentat les 
seves propostes a Brussel·les, tot i que es desconeixen 
molts detalls. El mateix passa amb les pensions. Les 
pretensions dels sindicats i les posicions de la UE es-
tan allunyades i el pacte serà difícil, però és ineludible 
que totes les parts facin un esforç per arribar a un 
acord, imprescindible per enfrontar-se a la crisi pro-
vocada per la pandèmia. 

Després que l’any 2020 no pogués celebrar-se al carrer 
a causa de la pandèmia, el Primer de Maig ha recuperat 
les tradicionals manifestacions, tot i que limitades en-
cara per les mesures restrictives. El Dia del Treball 
d’aquest 2021 ha tingut alt contingut polític. A Barcelo-
na, per les crítiques a l’absència de Govern, i a Madrid, 
per la coincidència amb la campanya electoral per a la 
comunitat i per les crides contra l’extrema dreta. 

Com ja van fer dijous passat en un article conjunt en 
aquest diari, els secretaris generals de la UGT i CCOO de 
Catalunya van instar a la formació de Govern. «Que 
deixin de parlar del Consell per la República i es posin 
d’acord», va dir Camil Ros (UGT), mentre que Javier 
Pacheco (CCOO) assenyalava que «és inacceptable que 
després de més de 80 dies després de les eleccions no 
tinguem Govern». Aquesta carència és especialment 
greu perquè Catalunya viu un procés de desindustria-
lització, amb la sortida d’empreses com Nissan o 
Bosch, i els sindicats van aprofitar per denunciar la 
«passivitat» del Govern i una «absència» que van xifrar 
en quatre anys pel que fa a la indústria. 

A Madrid, en l’aspecte polític, els sindicats es van 
centrar més en la denúncia del perill de l’extrema dre-
ta, reivindicant un nou contracte social com la millor 
vacuna contra el creixement de Vox. La campanya elec-
toral es va notar també que a la marxa van assistir ni 
més ni menys que dues vicepresidentes del Govern i 
cinc ministres, presència que els sindicats van agrair 
però no per això, van dir, rebaixaran les seves reivindi-
cacions. La vice presidenta tercera i ministra de Treball, 
Yolanda Díaz, va participar en la manifestació, la pri-
mera vegada en la història que ho fa un titular d’aques-
ta cartera. També hi van acudir els tres candidats de 
l’esquerra, que van cridar al vot dels sectors populars 
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Editorial

i, en conseqüència, no han actuat fins ara en conse-
qüència, excepte en casos concrets. La pandèmia no 
ha fet més que accentuar, amb el seu dramatisme, 
un escenari que es manté amagat i fosc per a una 
societat que no atén com hauria de fer-ho la seva 
gent gran. Associacions com Amics de la Gent Gran, 
a més, avisen d’un repte enorme, «perquè les llars 
unipersonals creixeran de forma aclaparadora», 
amb la qual cosa és urgent establir «un pacte social 
contra la soledat i l’aïllament de la tercera edat».  

La fragilitat de la seva situació i la falta de soluci-
ons tangibles es concreten en diversos aspectes de 
la seva existència i es tradueixen en xifres alar-
mants. Començant pels suïcidis. A Catalunya, cada 
mes, de mitjana, es treuen la vida sis octogenaris, 
sense comptar amb els intents, que, a la franja de 
més grans de 65 anys, arriben a ser d’un al dia. És  
un drama en tota regla que és fruit de depressions 
profundes causades en bona part per la falta de 
perspectives vitals i de companyia pròxima, sense 
més sortida que aquesta decisió irreversible. Alhora, 
en un altre ordre de coses, la vulnerabilitat es con-
creta en estafes i altres delictes econòmics, perpe-
trats pels qui s’aprofiten de la seva indefensió o  
la seva ignorància, o fins i tot per cuidadors o fami-
liars més o menys pròxims que no atenen les seves 
necessitats però que exerceixen sobre ells violènci-
es i xantatges que de vegades també deriven en 
abusos sexuals.  

L’aïllament és font, així mateix, d’una mortalitat 
creixent, relacionada amb accidents domèstics, des 
d’incendis en llars (més de la meitat dels morts per 
aquesta raó tenen més de 65 anys) fins a caigudes 
que deriven en un desenllaç fatal: a Catalunya, cada 
dos dies mor un avi per aquesta causa.  

És cert que funcionen mesures que serveixen 
com a ancoratge i xarxa d’ajuda, com ara la teleas-
sistència promoguda per ajuntaments i entitats, 
comCreu Roja o com la Diputació de Barcelona,  
que ha posat en pràctica una tecnologia de detecció 
de fums, però es tracta de promoure estratègies de 
les diferents institucions perquè, de manera coor-
dinada, abordin aquest drama silent no només des 
del voluntariat (que ja existeix) o la sensibilització, 
sinó també a partir d’eines sanitàries i socials, efi-
caces i duradores, que com a mínim atenuïn el  
patiment dels avis sols.  

Quan parlem de la situació de les persones grans que 
viuen soles, la paraula que més es repeteix és soledat. 
I també vulnerabilitat. I aïllament. Es tracta de més de 
300.000 ciutadans amb més de 65 anys. D’ells, gaire-
bé la meitat sobrepassen els 80. En 15 anys, aquesta 
xifra s’haurà elevat fins al mig milió d’avis i, segons 
les dades estadístiques, arribarà al milió el 2050.  

En la panoràmica que analitzava EL PERIÓDICO fa 
uns dies a partir de l’augment de la quantitat de per-
sones de la tercera edat en la perspectiva de les prò-
ximes dècades, mereix un punt i a part l’estat físic i 
emocional i la fragilitat de totes aquelles que afron-
ten l’última etapa de la vida sense una sòlida xarxa 
assistencial, més enllà d’iniciatives d’entitats soli-
dàries o de mecanismes d’urgència d’unes instituci-
ons que no han quantificat la magnitud del problema 
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Editorial

d’aquest clima de confrontació. Les enquestes i prediccions 
apunten que la polarització ha sigut més favorable a Ayuso, en 
termes de monumental maniobra de distracció, que a les esquer-
res, com a factor de mobilització. El reconeixement a una campa-
nya que ha intentat posar en primer pla les necessitats dels ma-
drilenys s’ha reflectit més en les expectatives de la candidata de 
Més Madrid que en les del socialista Ángel Gabilondo, però sense 
convertir-se, pel que sembla, en el factor decisiu. Les possibilitats 
de capgirar les prediccions s’associen a una mobilització del vo-
tant progressista en clau fortament ideologitzada. 

Els resultats de les eleccions autonòmiques a Madrid no es po-
den extrapolar de manera directa i automàtica a tot el panorama 
polític espanyol. Però sí que tindran conseqüències directíssimes. 
Una victòria sense pal·liatius d’Ayuso serà un èxit personal per a 
ella. Però una amenaça per a Casado. I un fiasco per als barons del 
PP que confiaven a reconduir el partit cap a una moderació cons-
tructiva. Un Govern lligat de mans i peus a Vox pot revalidar la 
presidència de la madrilenya, però falta veure quins serien els 
efectes a altres places no tan favorables per a l’extrema dreta 
d’Abascal. Per no parlar de quin serà el futur polític d’Iglesias o de 
Ciutadans com a opció política. 

Però una cosa és quin sigui el veredicte de les urnes després 
d’uns comicis plantejats sobre aquestes bases. I l’altra, els re-
sultats en termes de convivència ciutadana, de desintoxicació 
del clima polític i d’oportunitats d’entaular acords i pactes 
d’Estat. En aquest sentit, passi el que passi aquesta nit, el balanç 
és descoratjador. 

Seria lògic que unes eleccions que se celebraran cinc dies 
abans del final de l’estat d’alarma, després d’un any devasta-
dor en vides, ocupació, prosperitat i expectatives de futur, en 
una comunitat amb un impacte de la pandèmia sensiblement 
més greu que la mitjana espanyola gràcies a una gestió més 
que discutible, es convertissin en un contundent exercici de 
rendició de comptes. Però sembla que l’immens cansament 
per tot el que ha passat en l’any de la Covid, les ganes d’oblidar 
que també s’intueixen al carrer, no conformen el context pro-
pici perquè aquesta sigui la clau que decideixi el sentit del vot 
de gran part de l’electorat. O en tot cas, aquestes ganes de dei-
xar enrere el que ha passat fan que es premiïn les polítiques de 
bars oberts i carrers plens, sense tenir en compte el sobrecost 
sanitari, abans d’avaluar responsabilitats i irresponsabilitats. 

Però no tot passa espontàniament. La presidenta de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, ha sigut per descomptat la principal 
interessada en el fet que l’únic referent per pronunciar-se en 
unes eleccions convertides en plebiscit sigui la identificació, 
amb motius viscerals i primaris, no pas raons, amb un dels 
dos blocs enfrontats. El grotesc «socialisme (comunisme més 
tard) o llibertat» amb què el PP va obrir la precampanya. Re-
plicat amb una apel·lació a la confrontació frontista amb l’en-
trada de Pablo Iglesias en disputa amb un plantejament, de-
mocràcia o feixisme, que hauria de resultar tan hiperbòlic 
com l’anterior (encara que les amenaces de mort i les amena-
ces a la convivència llançades des de l’extrema dreta facin que 
el perill sobre el qual s’alerta sigui sensiblement més plausi-
ble). 

Falten poques hores perquè es coneguin els resultats en 
termes electorals de la construcció interessada i entusiasta 
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Editorial

amb més responsabilitat i exigència la crisi sanitària.  
Al trencar amb Ciutadans aprofitant la fallida ope-

ració de Múrcia i Castella i Lleó, Ayuso assumia volun-
tàriament la gairebé segura obligació de comptar úni-
cament amb Vox com a soci de Govern. I plantejava 
una contesa amb característiques d’extrema polarit-
zació ideològica, crispació lamentable i confrontació 
amb el Govern central que la beneficiava en una co-
munitat on, en les tres últimes eleccions generals, les 
dretes han sumat entre el 52% i el 56% dels vots, cosa 
que obliga a relativitzar fins a quin punt es pot parlar 
de canvi de cicle. I les esquerres han entrat en aquest 
marc. Impulsades per la irrupció de Pablo Iglesias, en 
una operació absolutament fallida que ha accelerat el 
seu adeu de la política.  

Evidentment, la possibilitat que l’extrema dreta 
entrés per la porta gran en les institucions, amb una 
complaença de la dreta tradicional inaudita a la resta 
d’Europa, feia difícil evitar aquest clima de polaritza-
ció. Ayuso preferirà comptar amb el partit d’Abascal 
com a aliat fora del seu Executiu. I aquest ja ha ofert el 
seu suport a la investidura, cosa que limita notable-
ment les possibilitats de Vox de condicionar les políti-
ques d’Ayuso. Malgrat un cert creixement electoral 
respecte a les anteriors autonòmiques, el suport a Vox, 
en plena recomposició del PP com a eix de la dreta es-
panyola, queda molt lluny del 18% que va obtenir l’ex-
trema dreta en les últimes generals a Madrid. Un Vox 
per sota del 10% dels vots a la seva plaça forta no fa sal-
tar les alarmes vermelles: sí que ho faria la disposició 
d’Ayuso a adoptar les seves tòxiques postures políti-
ques. I encara més, que el PP de Casado, en àmbit espa-
nyol, arribi a la conclusió que l’adopció del discurs 
d’Abascal per continuar recuperant el seu electorat li 
convé més que la moderació. 

Amb tot, a més del fracàs de les esquerres, col·lectiu 
però també personal en el cas d’Ángel Gabilondo i Pa-
blo Iglesias, el gran derrotat d’aquestes eleccions és 
Ciutadans, convertit en partit extraparlamentari a 
Madrid. La seva adhesió a la foto de Colón amb Albert 
Rivera el va convertir en irrellevant a l’hora de formar 
majories de govern i el seu intent de reorientació com a 
partit de centre amb vocació de frontissa per part 
d’Inés Arrimadas ha topat amb la realitat d’unes bases 
electorals heterogènies que han tornat a les seves di-
verses cledes (no necessàriament les mateixes a Cata-
lunya, i a Madrid). Una fuga convertida en fugida que el 
situa davant una crisi extrema. 

Isabel Díaz Ayuso va aconseguir ahir una victòria con-
tundent i personal en les eleccions autonòmiques ma-
drilenyes. Els primers comicis amb la pandèmia de la 
Covid en fase de retrocés –i els primers en els quals, a 
diferència dels catalans, la gestió de l’emergència sani-
tària ha tingut un paper rellevant tot i que no central–  
han donat la victòria a una presidenta que ha encapçalat 
les postures més refractàries a assumir les restriccions 
comercials i horàries. Davant d’ella, les esquerres, en el 
primer dels diversos errors que han comès, no han sabut 
situar en primer pla el desastre de la gestió sanitària a la 
comunitat. Amb l’honrosa excepció de Més Madrid, que 
ha sigut recompensada a les urnes. 

La de Díaz Ayuso és la victòria d’unes postures, més 
que liberals, pròpies d’un conservadorisme llibertari, 
amb caires d’insubmissió i ecos trumpistes. És aviat per 
dir fins a quin punt es tracta d’un reflex d’un fet diferencial 
madrileny, cultivat intensament per la presidenta, o un 
indici de quin serà el comportament de l’electorat en un 
context postpandèmic que haurà de portar a reflexionar,  
i fer un intens exercici de pedagogia, els qui han gestionat 
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Editorials

tendre portar a terme uns canvis normatius tan impor-
tants sense oferir des del principi una clara i completa 
presentació dels objectius i les dates per portar-los a 
terme no és el millor punt de partida per al seu bon 
desenvolupament. 

Els tres grans àmbits sobre els quals giraran les refor-
mes són ocupació, impostos i pensions. La reforma 
 laboral serà prioritària, ja que la intenció és tancar-la 
aquest 2021, mentre que per a la reforma fiscal el termini 
s’allarga fins al 2023, i la de les pensions, amb uns canvis 
més graduals, a partir del 2022. En tots tres, el Govern 
inclou propostes per avançar en tot allò que sol·licita la 
UE –que aporta els fons i a qui caldrà retre comptes– i 
pretén posar fi a alguns desequilibris de l’economia es-
panyola. Hi ha propostes assenyades, com l’harmonit-
zació de l’impost de patrimoni per evitar la competència 
entre autonomies, o eliminar despeses impròpies del 
sistema de cotitzacions de la Seguretat Social (com la 
prestació per cura dels fills), que s’hauran de finançar 
amb impostos, cosa que trauria pressió al sistema de 
pensions. En altres propostes és previsible un rebuig 
més gran, com les que puguin afectar el poder adquisitiu 
dels pensionistes actuals i futurs (el Govern no ha con-
cretat quina fórmula vol aplicar per garantir la sosteni-
bilitat del sistema). La fiscalitat verda, encara que sigui 

per un benefici comú, també trobarà detrac-
tors en mesures com l’impost al gasoil o el 
pagament per ús de les carreteres, basat en 
el principi de qui contamina paga. 

Són 102 reformes per a les quals el Go-
vern de Pedro Sánchez necessita la concer-
tació amb les altres forces polítiques i els 
agents socials. El calendari presentat ahir 
no es pot quedar en bones paraules, buides 
d’una estratègia política per executar-les. 
Escudar-se en la falta de suport no servirà 
d’excusa. És imperatiu que l’Executiu bus-
qui les aliances necessàries: la UE revisarà 
semestralment l’execució del pla presen-
tat, i el desemborsament dels fons estarà 
condicionat al seu compliment. Les conse-
qüències d’una paràlisi en l’arribada dels 
fons per la falta de diàleg social i polític són 
inconcebibles. De fet, els Pressupostos per 
aquest any ja contemplen l’entrega de 
25.000 milions. Conegut el calendari, cal 
treballar per executa-lo. 

El Govern espanyol ha publicat els detalls del pla 
de recuperació, inclòs el calendari de les refor-
mes, condició indispensable per accedir als 
140.000 milions d’euros que li corresponen dels 
fons europeus Next Generation UE. Tractant-se 
de qüestions que afectaran de forma directa els 
ciutadans, era un exercici de transparència ne-
cessari, però entelat pel fet que aquesta infor-
mació remesa a la Comissió Europea s’ha man-
tingut amagada a l’opinió pública fins que Brus-
sel·les va emplaçar dilluns passat els estats 
membres, inclòs Espanya, a publicar-la. Pre-
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La derrota sense pal·liatius de 
les esquerres a les eleccions 
autonòmiques de Madrid obli-
garà els seus responsables a 
una intensa reflexió. Encara 
que Madrid no sigui Espanya, el 
discurs d’insubmissió davant 
la disciplina necessària en la 
pandèmia potser no qualla en 
altres comunitats i la complici-
tat amb l’extrema dreta sí que 
es castiga. 

El PSOE intenta acotar els 
danys immolant el seu candi-
dat, Ángel Gabilondo, i iniciant 
just ara campanyes de distrac-
ció com la tantes vegades ajor-
nada demolició del lideratge de 
Susana Díaz. La campanya de 
Gabilondo, efectivament, va ser 
desafortunada. Però l’estratègia 
fallida de segar sota els peus el 
poder local del PP amb la col·la-
boració de Cs no va ser precisa-
ment decisió dels responsables 
regionals socialistes.  

I encara una altra lliçó per 
aprendre, a partir de l’èxit de 
Més Madrid: a l’esquerra plu-
ral, fer oposició efectiva, parlar 
dels problemes reals i estar di-
rectament implicat en la reali-
tat diversa de cada un dels ter-
ritoris pot resultar més efectiu 
que els lideratges centralitzats i 
carismàtics. Com el d’Iglesias, 
tan imbuït de narcisisme al 
llançar-se a la salvació de Ma-
drid com a l’acomiadar-se. 
Amb tot, que la responsabilitat 
obtingui menys recompensa 
que la demagògia frívola és una 
altra raó més per plantejar-se 
formes d’acostar-se a les in-
quietuds, pors i demandes dels 
ciutadans més que inculpa -
cions o excuses. 

La difícil 
digestió 
del 4-M 
en les 
esquerres
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Editorial

El debat s’ha reobert després que caiguessin en sac 
foradat les peticions de l’Índia i Sud-àfrica perquè 
s’alliberessin les patents i es permetés la producció de 
genèrics fins a acabar amb la pandèmia. La necessitat 
urgent que impulsa a perseguir qualsevol mesura que 
faciliti l’accés global a les vacunes durant aquest perío-
de d’emergència no ha d’ocultar que la complexitat de 
la matèria en discussió és d’una magnitud tan gran que 
qualsevol simplificació no té sentit. Les farmacèutiques 
tenen dret a rendibilitzar les seves inversions en inves-
tigació i a treballar amb garanties solvents que el 
desenvolupament de nous medicaments comptarà 
sempre amb el suport internacional per preservar la vi-
gència de les patents. De la mateixa manera, als estats, 
que han mobilitzat ingents recursos públics en recol-
zament de l’esforç que ha portat a aconseguir desen-
volupar vacunes en un temps rècord, els assisteix el 
dret d’assegurar-se contrapartides en el subministra-
ment i de reclamar que els criteris d’aquest debat no si-
guin només purament empresarials. 

És obvi que l’esclat epidèmic a l’Índia ha operat com 
a la prova de convicció definitiva que no es pot vèncer el 
virus i treure el màxim partit a la vacunació si aquí i allà 
sorgeixen o s’estanquen nuclis de contagi amb una gran 
capacitat de propagació i de desenvolupament de noves 
variants. Però tot i que els Estats Units s’hagin convertit 

en el gran promotor de la libe-
ralització temporal de patents i 
Europa s’hi sumi, no es poden 
esperar resultats immediats. Al 
final, una mesura d’aquest tipus 
haurà de passar forçosament 
per l’Organització Mundial del 
Comerç, que habitualment pren 
les seves decisions per consens, 
cosa molt complicada d’assolir 
en un escenari on xoquen inte-
ressos contraposats, i traduir-
se en la posada en marxa de 
plantes de producció capaces de 
produir vacunes a les quatre 
cantonades del món, una cosa 
que no serà fàcil en absolut. Però 
no hi ha cap alternativa basada 
únicament en l’egoisme a l’im-
peratiu d’aconseguir la immu-
nitat global. 

El suport del president dels Estats Units, Joe Biden, a la 
suspensió temporal de les patents de les vacunes contra 
la Covid-19 ha portat la Unió Europea a obrir un període 
de reflexió sobre la possibilitat de desbloquejar tempo-
ralment les patents per ampliar la capacitat de produc-
ció. Una rectificació sobre la marxa de la posició inicial 
dels socis europeus, entre els quals Espanya, contraris a 
una mesura d’aquestes característiques. Al mateix 
temps, Rússia i la Xina, al capdavant d’un centenar de 
països han manifestat el seu suport a la iniciativa de la 
Casa Blanca, mentre el Regne Unit, Suïssa i el Japó han 
dit que s’hi oposen.  

Més enllà de la necessitat evident que la immunitat de 
grup sigui una realitat a escala global i no només als paï-
sos rics perquè es restableixi la normalitat de veritat, 
abans d’adjudicar mèrits i retrets convé no oblidar que 
Biden ha llançat la proposta després de mesos de tancar 
les fronteres a l’exportació de vacunes a tercers i quan el 
56% dels nord-americans ja estan vacunats. Convé així 
mateix tenir present que, en canvi, empreses ubicades a 
la Unió Europea han subministrat 200 milions de vacu-
nes i que alguns països han aprovat plans d’ajuda espe-
cífics –Espanya enviarà 7,5 milions de dosis a l’Amèrica 
Llatina quan estigui immunitzada el 50% de la pobla-
ció– per socórrer països amb índexs de vacunació del tot 
insuficients. 

La necessitat 
urgent de 

facilitar 
 l’accés a 

 les vacunes  
no ha d’ocultar 
la complexitat 

d’arribar a 
acords i que es 

tradueixin en 
una producció 

efectiva
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La immunitat només serà global
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Editorial

taments més directament concernits. 
Barcelona necessita, efectivament, un aeroport per al 

segle XXI. I després de deixar enrere anys en què es re-
clamava al Govern central que apostés pel Prat en lloc de 
projectar un sistema en el qual no passava de ser un 
apèndix d’un Barajas hipertrofiat, l’actual aposta per 
part d’Aena, que segons la UB tindria la rendibilitat eco-
nòmica garantida, no pot veure’s frustrada per la inca-
pacitat de trobar solucions que permetin encaixar els 
seus plans amb la lògica del territori.  

Amb tot, un aeroport del segle XXI significa moltes 
coses. Efectivament, que el seu volum permeti atraure 
de nou el turisme sense el qual l’economia de Barcelona 
s’ha demostrat que no pot respirar tret que experimenti 
una transformació que mai podrà ser immediata. I que 
la seva capacitat d’atracció i enllaç de vols internacio-
nals i intercontinentals permeti mantenir l’atractiu de 
la ciutat com a plaça de negocis i pol d’atracció de talent 
i oportunitats. Però també implica que la seva remode-
lació sigui un element més en la lluita contra l’emer-
gència climàtica, no una nova agressió contra el medi 
ambient. No són dues exigències contraposades: són 
tan interdependents com hem descobert que ho són la 
prosperitat econòmica i la salut.  

Una de les objeccions que es plantegen als projectes 
d’ampliació de l’aeroport de Barcelona-el Prat és la seva 
afectació d’un espai protegit com el de la Ricarda o les 
zones agrícoles supervivents del delta del Llobregat. El 
projecte no pot tirar endavant sense esgotar totes les 
possibilitats de fer compatible el seu manteniment i les 
noves infraestructures, però sense descartar tampoc 
que la naturalització d’altres espais, en un entorn natu-
ral històricament fluid i canviant, pugui compensar amb 
escreix possibles pèrdues. És més, la Unió Europea no ho 
permetria. L’altra objecció és la possibilitat que gran 
part del trànsit aeri de curta distància hagi de ser reem-
plaçat per alternatives ambientalment més acceptables, 
com el tren, i que les previsions d’augment del nombre 
de passatgers no arribin a fer-se realitat. Com indiquen 
les projeccions del mateix Govern espanyol en l’horitzó 
del 2050, és una hipòtesi altament probable. Això és, 
amb tot, una raó de més per considerar que el futur ae-
roportuari de Barcelona passa per consolidar la seva 
condició de hub internacional. I per a això potser és tan 
important, o més, la millora de les connexions ferrovià-
ries d’alta velocitat amb les regions veïnes que l’amplia-
ció de pistes i terminals.  Hi ha molts interessos per con-
jugar. I un diàleg que tot just acaba de començar. 

Abans que la irrupció del coronavirus fes que el trànsit aeri 
mundial col·lapsés, les previsions de creixement del nom-
bre de viatgers als aeroports de Madrid i Barcelona indi-
caven que podien tocar sostre en un futur no gaire llunyà. 
Amb aquestes perspectives, els seus respectius plans di-
rectors van incloure la planificació de notables inversions 
per ampliar el nombre de vols i passatgers. Amb la mobili-
tat associada al turisme i el sector de les fires i convenci-
ons desplomat i amb incògnites sobre quin serà el seu rit-
me de recuperació, Aena va ajornar aquestes interven -
cions. No obstant, els seus responsables estan apressant a 
fer els passos necessaris perquè no hi hagi obstacles que 
impedeixin reprendre en un futur pròxim l’ampliació de 
l’aeroport de Barcelona-el Prat. Les organitzacions em-
presarials s’han sumat a aquesta crida, que no obstant no 
ha trobat la receptivitat que es reclama per part dels ajun-

S’han de fer 
compatibles  

els criteris 
ambientals i la 

necessitat que 
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adaptant-se a la 
mobilitat que 
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Barcelona 
pròspera i 

connectada 
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Un aeroport per al segle XXI
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Editorial 

clista ha trobat un entorn polític i mediàtic que s’incita 
a expressar-se cada vegada més obertament.   

El document en què Rocío Carrasco confessava els 
avatars de la seva vida, la seva mateixa promoció i 
els comentaris que s’anaven suscitant a cada nou 
capítol podrien haver anat acompanyats d’una dosi 
d’autocrítica més gran sobre el mateix gènere tele-
visiu de la telerealitat, i sobre el paper dels seus pre-
sentadors i tertulians o col·laboradors. Personatges 
convertits en còmplices de l’assetjament, que han 
corejat durant anys les acusacions fetes per una per-
sona que, si és cert el relat exposat al llarg d’aques-
tes setmanes, va trobar als platós una manera de 
prolongar el maltractament.  

Les íntimes confessions, extremadament dramà-
tiques, han anat demarcant els diferents espais de la 
cadena, en una espècie de retroalimentació molt 
productiva en termes d’audiència però que, alhora, 
ha tingut efectes benèfics i sorprenents. La situació 
de moltes dones que pateixen violència de gènere, en 
determinats ambients, és lluny de la presa de cons-
ciència a través de proclames feministes, de mani-

festacions públiques o de denúncies efec-
tives. Per por, per desconeixement, per la 
pressió del mandat de gènere, de les im-
posicions socials o del desemparament 
que troben en les administracions.  

Mentre s’han continuat sumant les 
víctimes durant una primavera tràgica 
assistim al rearmament de posicions 
masclistes, bandera de l’extrema dreta. És 
en aquest context que es pot destacar en 
positiu la visibilitat obtinguda per la con-
fessió de Rocío Carrasco. Ha actuat com a 
ressort per desfer estereotips socials i per-
què conceptes relacionats amb la mateixa 
violència de gènere es tornin populars: els 
maltractaments físics i psicològics; l’ano-
menat efecte llum de gas (amb la lamina-
ció progressiva de la personalitat i l’auto-
estima de la dona); l’autoengany, o per 
exemple, la violència vicària a través dels 
fills, amb la corresponent rèplica en forma 
d’acusacions sobre alienació parental. 

Més enllà d’haver servit com a catarsi 
per a una víctima famosa, la confessió ha 
funcionat també com un instrument de 
sensibilització, significatiu i necessari. 

Avui s’acaba la sèrie documental Contar la verdad para 
seguir viva, la llarga confessió de Rocío Carrasco, capítol 
a capítol, sobre la seva vida i la seva relació amb qui va 
ser el seu marit, Antonio David Flores, i amb els seus 
fills, Rocío i David. Són innegables les tres circumstàn-
cies que s’han presentat en aquest espai televisiu, que, 
al seu torn, ha derivat en un fenomen social.  Les dolo-
roses declaracions de Rocío Carrasco, i la tasca pedagò-
gica sobre què significa la violència masclista que ha 
complementat cada cita setmanal, han tingut un im-
pacte innegable en l’opinió pública, i han avivat la 
consciència reivindicativa de moltes dones que s’han 
vist reflectides en la filla de Rocío Jurado i Pedro Carras-
co. Tot i que aquesta sensibilització ha arribat, parado-
xalment, a través de l’espectacle televisiu, en un pas de 
rosca més al format que fa anys que guanya audiència a 
força d’exposar i debatre fins a l’extenuació les intimi-
tats de famosos en primer, segon o tercer grau. Encara 
s’hi pot afegir una tercera derivada: la divisió de l’audi-
ència entorn de la figura de la protagonista, amb des-
consideracions i incredulitats, ens serveix com a crit 
d’alarma sobre fins a quin punt el negacionisme mas-

No només  
Rocío Carrasco 

ha viscut  
una catarsi: 

també 
l’audiència. I  

la reflexió 
s’hauria 

d’estendre 
també a tot  

un gènere 
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De l’espectacle a la denúncia
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Editorials

l’empresari Ignacio López del Hierro, pels pre-
sumptes delictes de suborn, malversació i tràfic 
d’influències. 

Amb aquesta iniciativa, pendent des que el se-
tembre passat la Fiscalia Anticorrupció sol·licités ja 
la imputació, el cas fa un salt qualitatiu al dirigir-se 
a la part política de la trama, fins ara centrada en el 
Ministeri de l’Interior i en la Policia Nacional. És 
cert que ja hi havia un exministre imputat, Jorge 
Fernández Díaz, però la responsabilitat de Cospedal 
pot ser més rellevant, ja que era la número dos del 
PP, només per sota de Mariano Rajoy, a qui l’exco-
missari José Manuel Villarejo ha mirat també d’im-
plicar en les seves recents declaracions al Congrés. 

La imputació de Cospedal i del seu marit es deri-
va, a part dels àudios de converses de Villarejo, de 
les anotacions contingudes en 13 agendes de l’exco-
missari trobades en un registre el mes d’octubre 
passat. La fiscalia va afirmar ja al setembre que Cos-
pedal tindria interès en la trama per doble motiu, 
per veure’s afectada personalment per la docu-
mentació comprometedora per a ella mateixa i in-
directament com a secretària general del PP en el 

que pogués comprometre altres diri-
gents. El jutge sosté en la seva inter-
locutòria que les anotacions de les 
agendes «permeten inferir la partici-
pació de Cospedal i López del Hierro 
en la captació de Sergio Ríos», el xòfer 
de Bárcenas, a través del també impu-
tat comissari Andrés Gómez Gordo, 
persona de la màxima confiança de 
Cospedal, igual com un altre imputat, 
el seu ex cap de gabinet José Luis Ortiz. 

Davant d’aquestes noves imputa-
cions, Pablo Casado es va escapar 
dels periodistes i no va fer cap decla-
ració, malgrat que la implicació de 
Cospedal l’afecta indirectament, 
doncs no en va va ser la seva aliada 
davant Soraya Sáenz de Santamaría a 
les primàries que li van donar la pre-
sidència del PP. Tot i que l’actual 
president del partit afirma que el PP 
actual no té res a veure amb el de Ra-
joy, els fets són tossuts i la corrupció 
continua perseguint el PP.  

L’operació Kitchen, la suposada trama poli-
cial d’espionatge pagat amb fons reservats a 
l’extresorer Luis Bárcenas per robar-li pa-
pers comprometedors per al PP, s’està in-
vestigant paral·lelament al Congrés dels Di-
putats i a l’Audiència Nacional. Mentre al 
Congrés alguns compareixents es limiten a 
negar-ho tot, la maquinària judicial avança. 
Ahir es va saber que el jutge Manuel García-
Castellón ha imputat en la trama l’ex secre-
tària general del PP i exministra de Defensa 
María Dolores de Cospedal i el seu marit, 

La imputació de 
Cospedal és un pas 

rellevant en el cas sobre 
la trama d’espionatge, 

ja que era la número dos 
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sota de Rajoy
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Salt polític en 
l’operació Kitchen

A ningú li ha d’estranyar que 
després de tan sols un mes que 
s’hagi desencadenat el pitjor 
esclat social en 70 anys les ne-
gociacions entre el Govern de 
Colòmbia i el Comitè d’Atur es 
trobin empantanegades. Té 
molta envergadura el que està 
en joc, enfonsa les seves arrels 
en una llarga història d’injustí-
cia i ha trobat en aquest segle 
XXI una generació que no sem-
bla disposada a transigir per res 
que no sigui un canvi de veritat. 
Tant de bo sigui així.  

La mobilització ha aconseguit 
el menys –tombar la reforma 
tributària que era en l’origen de 
la protesta– i ara apunta al més: 
un veritable canvi de paradigma 
en el model d’organització de 
l’Estat. Això no s’aconsegueix en 
un dia ni en un mes, sobretot 
quan el que pretenen fer caure 
els mobilitzats està fixat en 
l’ADN nacional des dels temps 
de la colònia: un ordre descara-
dament favorable a perpetuar la 
riquesa d’uns quants i la pobresa 
de la majoria. No és injustificat el 
seu recel, tenint en compte la 
llarga tradició de promeses in-
complertes i de la presència a 
l’altre costat de la taula d’un 
president desproveït de la cons-
ciència històrica que reclamen 
les circumstàncies. 

Perquè la negociació avanci, 
les dues parts hi han de posar de 
la seva part. El Govern, amb un 
compromís més clar contra la 
violència policial, i els organit-
zadors de la protesta, aixecant 
els bloquejos que estan dessag-
nant l’economia. Després, a ne-
gociar, i negociar significa cedir. 
Sí, de part i part.  

La difícil 
recerca 
d’un  
pacte a 
Colòmbia   
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Editorial

formigó, pilones i barreres New Jersey, i ha generat una 
polèmica ciutadana per la seva lletjor i les crítiques a la 
perillositat d’aquests elements per al ciutadà. Alhora, 
no obstant, s’han pogut sumar 30.000 metres quadrats 
de passeig per als vianants i 29 quilòmetres per al ci-
clista, i s’han atorgat 3.500 ampliacions de llicències 
amb gairebé 10.000 taules noves, segons el sector.  

La provisionalitat, doncs, es pot contemplar des de 
dues perspectives. Com una taula de salvació en època 
de crisi i com una solució precària que exigeix, per ar-
reglar la ciutat, un replantejament. En aquesta línia 
s’ha d’emmarcar l’anunci del nou disseny, que s’ha 
portat a terme d’acord amb el Gremi de Restauració. El 
fet que bars i restaurants hagin de costejar la interven-
ció, no obstant, pot suposar una despesa inoportuna 
per a molts negocis. L’ajuntament ha anunciat dos 
milions d’euros en subvencions, si bé aquesta quanti-
tat pot ser insuficient, si l’ajuda que rebi el sol·licitant 
queda lluny del cost total que hagi d’assumir, o si no 
arriba a tothom que la demani. El nou model no ha de 
ser vist com una imposició, sinó com una millora en 
temps de recuperació. 

Actualment, els quatre prototips de disseny estan 
instal·lats en 11 locals, on un equip de tècnics avaluarà si 
s’aprova la seva homologació. L’objectiu és que abans 
del juny de l’any que ve les 1.588 terrasses que va sumar 
la ciutat guanyant espai a les voreres hagin suprimit els 
elements de formigó per algun dels dissenys que es van 
presentar ahir, tot i que els restauradors poden assajar 
altres dissenys pel seu compte, cosa que evitaria certa 
sensació d’uniformitat.  

La voluntat és que el nou disseny –que gua-
nyarà espai a la calçada i no a la vorera– sigui per-
manent i s’acomodi amb més respecte a l’esce-
nari urbà. Una cosa que Barcelona necessita no 
només des del punt de vista urbanístic sinó també 
psicològic. A més, ajudarà en la lluita contra la 
contaminació. Obrir una nova etapa de normalitat 
significa també repensar la ciutat amb criteris que 
tinguin en compte l’harmonia amb l’entorn. 

Va quedar per concretar què passarà amb les 
2.100 terrasses guanyades o ampliades a la vore-
ra. S’estudiaran cas per cas. Abans de la pandè-
mia, l’ajuntament mostrava un ferm rebuig de 
l’ocupació de l’espai públic dels vianants per part 
dels bars i restaurants. Una postura que les cir-
cumstàncies actuals obliguen a suavitzar. El su-
port que l’equip de Colau ha explicitat a la res-
tauració hauria de fer possible una solució acor-
dada, també per a aquests casos. 

Fa un any, després del confinament més sever, hi va ha-
ver diverses accions de l’Ajuntament de Barcelona per 
regular el trànsit des del concepte de pacificació, és a dir, 
amb més espai per als transeünts i les bicicletes, i amb la 
idea de reestructurar la calçada per donar pas a una am-
pliació de la superfície de les terrasses, en l’intent de do-
nar vida al sector de la restauració, que no podia obrir 
l’interior dels locals i que necessitava l’espai públic com 
un baló d’oxigen. La combinació de les dues propostes es 
conjurava sota el lema de l’anomenat «urbanisme tàc-
tic», que, en essència, derivava en actuacions immedia-
tes, provisionals i revisables, com així ha passat amb la 
nova formulació estètica de les terrasses que l’alcaldessa 
Ada Colau va presentar ahir.  

El paisatge urbà de Barcelona s’ha omplert d’una 
pintura que crida l’atenció (groc cridaner), de blocs de 

Els nous 
dissenys 
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solució 

provisional 
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Nova ciutat, noves terrasses 
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Editorial

pels negacionistes que, tot i així, han aconseguit retar-
dar en els últims anys iniciatives d’àmbit mundial. El 
cas dels Estats Units, amb Trump al capdavant, és pa-
radigmàtic. En el seu conjunt, la consciència ecològica 
s’ha imposat, amb alts i baixos, i, encara que partint de 
supòsits compartits, s’ha alentit a causa dels conflic-
tes entre països industrialitzats, emergents i en vies de 
desenvolupament, cada un amb les seves pròpies difi-
cultats per fer viable la transformació de tot el sistema 
energètic global. Les diferents cimeres climàtiques, i 
en especial l’Acord del Clima de París i el posiciona-
ment de la Unió Europea amb el seu pla de descarbo-
nització de l’economia el 2050, són fites que han anat 
demarcant un llarg recorregut.  

En l’apartat de la sensibilització col·lectiva, per tant, i 
molt clarament entre les generacions de joves, la cons-
ciència ambiental i la responsabilitat de cada ciutadà 
han augmentat. Segons el recent estudi de la Fundació 
Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), un 
80% dels espanyols reconeixen la gravetat del proble-
ma. Un percentatge altíssim, així mateix, aposta pel re-
ciclatge i considera que el consum irracional és un dels 
factors clau per definir la situació. No obstant, és neces-
sari constatar que estem parlant de grans magnituds i 
que la voluntat individual és una part important, im-
prescindible, però no decisiva, de la solució. Tan sols 
centenar d’empreses emeten més del 70% de les emis-
sions de gasos amb efecte d’hivernacle i es calcula que 
l’1% més ric del planeta contamina més del doble que el 
50% de la població més pobra.  

Amb aquest panorama, el Dia Internacional del Medi 
Ambient es dedica aquest any a la restauració d’ecosis-
temes, amb el lema Reimagina, recupera, restaura, i sota 
la perspectiva d’un decenni que ha de revertir la degra-
dació ambiental per aconseguir els objectius marcats a 
l’Agenda 2030. El compromís de les institucions ha de 
ser radical. Més enllà de l’educació ecològica, s’han 
d’aplicar amb claredat i coherència els compromisos 
adquirits. Quan arriba el moment de confrontar-les a 
una decisió concreta –el futur dels sistemes aeropor -
tuaris, les limitacions als vehicles amb motors de com-
bustió, la decisió, des del punt de vista individual, de 
com administrar la pròpia mobilitat, les inversions en 
transport públic–, l’imperatiu econòmic no ha de fer 
oblidar les bones paraules. És més, qualsevol raonament 
ha d’incloure la recerca d’un impacte ambiental neutre o 
positiu com a condició inseparable i necessària en 
 qualsevol projecte de creixement. 

Des que, el 1973, les Nacions Unides van decidir instau-
rar el Dia Internacional del Medi Ambient, l’evolució de 
la sensibilitat ecològica ha fet molts passos endavant. 
Tants com passos enrere ha fet la salut del planeta. Gai-
rebé 50 anys després continua sent un dels dies simbò-
lics i reivindicatius amb més sentit i amb més entitat. 
Són necessàries cada una de les iniciatives que ajudin a 
mantenir viva la conscienciació ciutadana davant les 
evidències cada vegada més alarmants sobre les conse-
qüències de l’activitat humana en forma de canvi climà-
tic i dràstica disminució de la biodiversitat.  

En el segon terç del segle XX i, especialment, en les 
primeres dècades del XXI, la percepció del deteriora-
ment irreversible del planeta ha comptat amb una gran 
majoria de veus experimentades en l’àmbit científic, 
que han fet repetits crits d’alarma, a penes ensordits 
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Salvar el planeta cada dia
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Editorial

l’acord. Perquè es tracta d’això: que la majoria d’es-
tats imposin la mateixa tributació a les multinacio-
nals perquè no s’escapin de les seves obligacions fis-
cals. L’acord del G-7, que previsiblement serà ratifi-
cat en la cimera del pròxim cap de setmana, pot exer-
cir un important efecte d’arrossegament per quan 
aquesta qüestió es debati, més endavant, en les nego-
ciacions formals del G-20 i l’OCDE. 

Els paradisos fiscals i l’enginyeria de les grans 
multinacionals per eludir impostos són un dels forats 
fiscals pel qual s’escorren els recursos dels estats. Els 
gegants tecnològics es beneficien d’aquesta situació, 
alimentada per la competència fiscal a la baixa d’al-
guns països. Però hi ha altres grans corporacions que 
se les enginyen per tributar en països diferents en els 
quals presten els seus serveis. En els últims anys hi ha 
hagut nombrosos intents de combatre’l, tot i que 
amb escàs èxit. Fins que la confluència de diversos 
factors sembla que ho farà possible. D’una banda, la 
necessitat dels estats d’incrementar els ingressos 
públics en un moment en què la despesa social s’ha 
disparat per la pandèmia. De l’altra, el canvi d’Admi-
nistració dels Estats Units des que va arribar Joe  
Biden a la presidència, amb una política econòmica 
gairebé antagònica a la del seu predecessor, Donald 
Trump. I, per últim, un context més favorable a  
la regulació d’uns mercats que, en un món global,  
no poden continuar subjectes a les mateixes  
normes nacionals d’abans. 

El camí serà complicat perquè, lògicament, topa-
ran amb la resistència dels països que més perjudicats 
en poden sortir. Sense anar més lluny, dins de la Unió 
Europea, és més que previsible l’oposició d’Irlanda i 
Luxemburg. Canviar les regles del joc no és fàcil, però 
aquesta vegada els grans s’han posat d’acord. Obligar 
les empreses a pagar els impostos on generen el seu 
negoci és un principi de justícia fiscal, de solidaritat i 
d’equitat entre països. L’impost mínim global per a 
multinacionals seria una bona eina per sortir de la 
crisi postpandèmica, perquè aportaria més ingressos 
als estats i asseguraria serveis públics de qualitat per 
prevenir futurs desastres. I també seria una bona base 
per regenerar el capitalisme, allunyar-lo del seu mo-
del més radical per fer-lo més inclusiu. Tot i que això 
últim no s’aconsegueix sol amb una taxa, sinó que 
exigeix una mirada més ambiciosa que es plantegi 
més reformes (des de l’àmbit bancari fins al medi 
ambient) per una autèntica governança global. 

L’acord dels ministres de Finances del G-7 per un im-
post de societats mínim global del 15% és molt més que 
una foto i bones paraules. Tot i que en les grans curses 
de fons –i la recerca d’una harmonització fiscal mun-
dial ho és– es corre el risc de perdre’s entre fites i dies 
històrics en els quals mai s’arriba a l’objectiu, la reunió 
d’aquest dissabte a Londres entre els set països més 
industrialitzats del món (el Canadà, els Estats Units, el 
Japó, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit) no és 
només un pas més, sinó el pas que es necessitava per 
seguir endavant. Encara queda molt recorregut, però 
un dels esculls que dificultaven la negociació, posar 
una xifra a la taxa, per fi s’ha pogut resoldre. Les set 
grans economies del món l’han fixat en el 15%, lluny 
del maximalista 21% que pretenien els Estats Units, 
però més factible perquè se sumin altres països a 
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Per una justícia fiscal global 

©2021 El Periódico de Catalunya, S.L. Tots els drets reservats
PDF generat el 08/12/2021 19:35:26 per al subscriptor amb correu revistes.hemeroteca@uab.cat
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping



|  Dilluns, 7 de juny del 2021 Opinió | 21

elPeriódico 
www.elperiodico.cat

DIRECTOR: ALBERT SÁEZ. 

Directores adjuntes:  
Gemma Martínez i Gemma Robles. 
 
COMITÈ EDITORIAL 
President: Joan Tapia. 
Secretari: Rafael Jorba.

Subdirectors: 
Carol Álvarez (+Periódico),  
Joan Cañete (Opinió, Participació i  
Audiències), Bernat Gasulla (Última 
hora) i Rafa Julve (Multimèdia). 
Edició paper: Reyes Susín 
i Eloy Carrasco. 
Edició digital: Xurxo Martínez.

Panorama: Marta López. 
Societat i Barcelona: Iosu de la Torre. 
Cultura: Ramón Vendrell. 
Esports: Albert Guasch.  
Edició gràfica i fotografia: Julio Carbó. 
Disseny: Joel Mercè. 
Infografia: Ricard Gràcia. 
Xarxes socials: Silvia Cobo.

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA SLU 
Gerent general: 
Fèlix Noguera.  
Publicitat nacional: 
Marta Bilbao. 
Publicitat: 
Joan Garçon.

Distribució: 
Logística de Medios Catalunya S.L.U. 
Av. Gran Via de l’Hospitalet, 163-167 
08908 - L´Hospitalet de Llobregat (BARCELONA) 
T: 93 265 53 53. Fax: 93 484 37 48.  
Publicitat: Prensa Ibérica 360 S.L. 
Pedro Muñoz Seca, 4. 28001 Madrid.  
T: 91 436 37 70. Fax: 91 436 37 75.

Editorial

va quedar en la llista taronja, que, tot i que no repre-
senta una prohibició total, imposa prou condicions 
(una quarantena de 10 dies al tornar i tres PCR, una 
abans i dues després del viatge) per desincentivar 
qualsevol ciutadà del Regne Unit de visitar les platges 
espanyoles. Tampoc les de Grècia, Itàlia ni Portugal, 
altres destins favorits dels britànics. En el cas de Por-
tugal, que fins dijous passat estava a la llista verda, 
passar al taronja ha desencadenat una onada de can-
cel·lacions que ha desestabilitzat les previsions. Un fort 
cop a l’inici de la temporada estival per part d’un dels 
mercats emissors més potents de turistes. 

Espanya, com és lògic, ha lamentat la decisió del Go-
vern de Boris Johnson i ha sol·licitat que utilitzi les dades 
d’incidència territorialitzats, no de conjunt de país. És 
una petició raonable, perquè autonomies com el País 
Valencià, que tenen una situació epidemiològica bona, 
es veuen penalitzades perquè els mals resultats en altres 
territoris rebaixen la mitjana estatal. No sembla que el 
Regne Unit estigui disposat a atendre aquesta demanda. 
De fet, el preocupant avenç de la soca del delta (que va 
començar a l’Índia) està qüestionant la desescalada al 
país. D’altra banda, la seguretat que aquest estiu milions 
de britànics es quedaran dins de les seves fronteres és 
una garantia de despesa interior que Londres no tindrà 
cap pressa a abandonar. 

En les decisions dels governs de tot el món sobre la 
pandèmia, els factors polítics i econòmics pesen tant 
com els científics, o més. Intentar trobar el punt d’equi-
libri entre els interessos en joc no ha sigut sempre fàcil ni 
encertat. Al tauler internacional, aquesta decisió cobra, a 
més, una dimensió estratègica. Ho veiem, per exemple, 
amb el repartiment de vacunes entre països, on la diplo-
màcia exerceix un paper important. En moments de di-
ficultat, a més, les temptacions proteccionistes tendei-
xen a dominar la política econòmica. I no és forassenyat 
pensar que aquest proteccionisme afecti també el turis-
me. Si els països, en un exercici d’egoisme, es tanquen 
més enllà del que justifiquin les raons sanitàries, a la 
llarga poden acabar perjudicant la seva pròpia econo-
mia, perquè els fluxos estan interconnectats. Que ho 
preguntin, si no, als turoperadors britànics. 

D’altra banda, Espanya també ha de fer els deures 
perquè ningú posi en dubte el seu caràcter de destinació 
segura. Agilitar la vacunació i no permetre que es baixi la 
guàrdia en el compliment de les mesures sanitàries. Un 
empitjorament dels contagis, a més de ser un pas enre-
re, oferiria una imatge nefasta, difícil de recuperar. 

Aquest dilluns entren en vigor els nous requisits per als 
turistes estrangers a Espanya que, en resum, suposen 
una relaxació de les mesures vigents fins ara. Podran 
entrar al país els qui hagin rebut la pauta completa amb 
una vacuna aprovada per l’Agència Europea del Medi-
cament o l’Organització Mundial de la Salut almenys 14 
dies abans. A les portes de l’estiu, era el que reclamava el 
sector turístic i hoteler. Espanya basa una part impor-
tant de la seva economia en el turisme i confia en l’arri-
bada de viatgers internacionals per a la seva recupera-
ció. Aquesta actitud d’obertura en un país eminentment 
receptiu de turistes contrasta amb la d’altres com el 
Regne Unit, que ha elaborat una classificació de països 
per colors (verd, taronja i vermell), en funció de la taxa 
d’incidència de la malaltia, per indicar als seus compa-
triotes on viatjar. En l’última actualització, Espanya es 
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Editorial

Alhora, s’han de tenir molt presents els esdeveni-
ments de les últimes setmanes, amb l’augment de 
contagis a causa de la propagació de la variant delta o 
índia, que en alguns països ha obligat les autoritats a 
restablir restriccions eliminades fa molt poc temps. 
En el cas espanyol, els focus de contagi a Mallorca i 
Menorca han provat la velocitat i la intensitat de pro-
pagació de l’última mutació coneguda del virus a la 
mínima que es relaxen les mesures destinades a evi-
tar-lo. L’adaptabilitat del virus és un fet incontestable 
que continua present, més controlat gràcies a la cam-
panya de vacunació intensiva, però ni de bon tros eli-
minat de la nostra vida quotidiana com han pogut 
comprovar els infectats a les Illes. 

Perquè el turisme es ressenti el menys possible 
d’episodis d’aquesta intensitat i naturalesa és necessa-
ri extremar els controls, mantenir la distància de segu-
retat i utilitzar la mascareta quan això no sigui factible. 
Mantenir aquestes cauteles mínimes és indispensable 
perquè el sector turístic experimenti una millora que 
potser quedarà per sota de les previsions fetes a Espa-
nya aquesta primavera, però que ha de quedar molt per 
sobre de les xifres del 2020. I és indispensable en un 
doble sentit: perquè els visitants estrangers se sentin 
segurs al nostre país i perquè el turisme interior tingui 
el dinamisme necessari i desitjable a fi que, en última 
instància, ompli en part els buits que pot deixar el tu-
risme internacional absent. 

El passaport ha de servir, en definitiva, per facilitar 
la lliure circulació de persones, però no s’ha d’enten-
dre com un document que dona via lliure als seus por-
tadors. De fet, el compromís dels socis europeus pre-
veu la llibertat dels estats per dictar mesures suple-
mentàries de control si estima que el risc de contagi és 
alt en determinades circumstàncies i en la relació amb 
determinats països. La raó és molt senzilla: ni els va-
cunats amb la pauta completa, ni els titulars d’una 
PCR negativa, ni els que han passat la malaltia estan 
exclosos de ser transmissors de la Covid. Dit d’una al-
tra manera, com millors són els indicadors d’un país, 
menor és la possibilitat que els immunitzats la puguin 
propagar. Per això no s’han de tenir per excessives 
mesures complementàries que no fan més que millo-
rar les garanties que recolza el passaport. Perquè les 
vacances discorrin sense sobresalts i perquè sigui 
efectiva la immunització del 70% de la població a 
l’acabar l’agost és precís que la prudència continuï 
sent norma de conducta. 

L’entrada en vigor del certificat digital conegut po-
pularment com a passaport Covid és un pas més en 
els esforços concertats de la Unió Europea per res-
tablir gradualment la normalitat, tot i que diversos 
semàfors en groc ens conviden a ser cautelosos i a 
no actuar com si haguéssim superat la pandèmia. 
Una bona gestió ha aconseguit que el document que 
permet evitar proves i quarantenes als ja immunit-
zats sigui d’obtenció gra tuïta, fàcil i segura. El pas-
saport ha de ser un instrument més per dinamitzar 
el mercat turístic, fonamental per a Espanya com és 
sabut, però alhora ha de ser útil per evitar amb ga-
ranties que creuin fronteres els que no estan immu-
nitzat. És aquest un requisit bàsic perquè el balanç 
final de l’estiu sigui positiu i enco ratjador per entre-
veure el final del túnel. 
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Editorial 

de l’MWC d’aquest any s’ha de calibrar en termes de 
supervivència. Dies abans de la inauguració, el con-
seller delegat de GSMA, John Hoffman, declarava 
que l’èxit era «obrir les portes, que la gent hi entri i 
demostrar que la Covid no ens vencerà». Els partici-
pants d’aquesta edició han sigut un terç dels 
100.000 que van venir a Barcelona el 2019, i les 
2.800 empreses de llavors han sigut 700, amb 300 
més, que hi han intervingut virtualment, i amb 400 
expositors a l’esdeveniment paral·lel 4YFN dedicat 
a les start-ups. Els vuit pavellons de la Fira de Barce-
lona a la Gran Via habilitats abans de la pandèmia 
s’han convertit en tres, amb absències tan impor-
tants com Samsung, Nokia, Sony o Ericsson, però 
amb presències tan destacades com la d’HP o 
Huawei. En la part positiva, es poden realçar apor-
tacions tècniques de tota mena, des de la franja lú-
dica a la mèdica, des dels videojocs a la filmació 
d’operacions quirúrgiques en temps real, amb no-
vetats referents a la intel·ligència artificial i a la rea-
litat augmentada, i amb l’aparició estrella d’Elon 
Musk, per videoconferència, que ha anunciat la seva 
constel·lació de satèl·lits per donar cobertura d’in-
ternet a tot el planeta.  

L’MWC no ha sigut el mateix, però ha sigut molt 
més del que es podia esperar. Va ser un dels primers 
esdeveniments a suspendre’s i ha sigut un dels pri-
mers a reprendre l’activitat. No hi ha hagut l’eclosió 
econòmica en el sector serveis –hotels i restaura-
ció– a què estàvem acostumats, però ha significat 
una reactivació que fa alimentar esperances. La 
pròxima edició del saló ja té dates, del 28 de febrer al 
3 de març del 2021, any en què es confia en la defini-
tiva empenta de la recuperació econòmica perquè la 
fira recuperi el dinamisme habitual. Els dubtes (so-
bre la pandèmia, sobre l’economia...) no s’han es-
vaït del tot, tampoc el de si a partir del 2024 l’MWC 
es continuarà celebrant a Barcelona. Però el futur 
també porta bones notícies, com la de Puzzle X, una 
fira de nou encuny, mundial, dedicada als materials 
més sofisticats de frontera, com el grafè o les nano-
estructures de carboni, que se celebrarà a la capital 
catalana el mes de novembre que ve. L’aposta de la 
fundació Mobile World Capital per consolidar Bar-
celona com a centre accelerador d’empreses emer-
gents i com a capital de la comunicació requeria la 
resurrecció de l’MWC. Un èxit de mínims, però 
també una taula de salvació imprescindible. 

Quan el 13 de febrer del 2020 es va anunciar la can-
cel·lació del Mobile World Congress (MWC) encara 
quedava un mes perquè el país sencer es paralitzés, 
però la pandèmia del coronavirus ja començava a ser 
letal, no només per a les persones, sinó també per a 
les economies. La GSMA, l’associació d’operadors 
que organitza l’esdeveniment, davant l’allau de bai-
xes anunciades, va decidir anul·lar l’edició del 2020, 
una decisió que va suposar una gran quantitat de 
pèrdues i un desconcert generalitzat, perquè pocs in-
tuïen llavors la gravetat de la pandèmia. El que sí que 
va quedar clar des del primer moment és que la cele-
bració del congrés a Barcelona el 2021 era una qüestió 
crucial, no només per assegurar la continuïtat de 
l’MWC a la capital catalana, sinó per garantir la ma-
teixa viabilitat de la GSMA. Per tot això, el balanç final 
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Editorial

amb dos tipus d’oposició. D’una banda, agricultors i ve-
ïns de la denominada Espanya buidada, que davant la 
proliferació de plantes sorgides al caliu del governa-
mental PNIEC (Pla Nacional Integrat d’Energia Climàti-
ca) temen que se’ls indueixi a abandonar el seu mode de 
vida, ja que els propietaris que llogaven terrenys per al 
cultiu augmenten substancialment els seus ingressos si 
ho fan per a les companyies elèctriques. 

D’altra banda, i paradoxalment, científics i entitats 
conservacionistes també han posat el crit al cel davant 
el model de renovables impulsat per Govern i elèctri-
ques. Afirmen que fomenten l’especulació de grans in-
versors, que financen la construcció de macroestructu-
res sense tenir en compte l’impacte mediambiental. En 
aquest sentit, alguns col·lectius reclamen que es desen-
volupin les renovables a partir d’una millor planificació 
(afirmen que l’Administració està desbordada pels 
grans projectes i exerceixen un control poc efectiu sobre 
les instal·lacions) i que s’aposti per un altre model, basat 
en l’autoconsum i la producció d’electricitat a petita es-
cala (a partir, per exemple, de la cobertura de les teula-
des amb panells solars en entorns urbans). I és que, re-
calquen, les grans instal·lacions de renovables no gene-
ren ocupació al camp, ja que funcionen de forma auto-
matitzada, en la majoria dels casos. 

La reacció de les Administracions davant les quei-
xes no ha sigut uniforme. El Govern ja ha anunciat 
que restringirà la implantació de renovables a Cata-
lunya, modificant el decret del 2019 que perseguia fa-
cilitar-ne la implantació. L’objectiu és limitar el des-
envolupament d’aquestes instal·lacions al camp i pri-
oritzar les comunitats energètiques locals. Per la seva 
banda, davant les queixes de grups opositors al des-
envolupament de grans plantes, la ministra Teresa 
Ribera ja ha advertit que aquestes són imprescindi-
bles, si es vol arribar a la transició energètica que ne-
cessitem i que, per tant, no n’hi ha prou amb el des-
envolupament de comunitats locals. 

Davant aquesta situació, un element és inqüestiona-
ble: la necessitat de continuar avançant en la implanta-
ció de les energies netes per aconseguir un desenvolu-
pament sostenible. Per tant, no s’hauria de desdenyar 
cap de les opcions que hi ha sobre la taula (tant la basada 
en la construcció de grans plantes com la que planteja el 
foment de l’autoconsum i la generació elèctrica local). 
Tot això, amb una administració que escolti les deman-
des dels diferents actors i que es mantingui vigilant da-
vant abusos especulatius. Ens hi juguem molt. 

Estem en plena transició ecològica. L’emergència cli-
màtica a què ens enfrontem fa ineludible l’aposta pel 
desenvolupament d’energies renovables si es volen 
aconseguir els objectius marcats pel que fa a una pro-
gressiva descarbonització, tant a nivell de la Unió Euro-
pea com a escala global. I, tret dels negacionistes climà-
tics, el conjunt de la societat hi està d’acord. Però en 
aquest punt acaben les concordances i hi ha risc que es 
desenvolupi un conflicte de difícil solució entre els dife-
rents actors que hi intervenen, de cara a aconseguir un 
model de desenvolupament més sostenible. 

L’aposta decidida del Govern per desenvolupar la in-
dústria renovable i que implica la construcció de grans 
instal·lacions eòliques i fotovoltaiques, perquè en 10 anys 
un terç de l’energia que consumim procedeixi d’energies 
netes, està xocant en diverses comunitats autònomes 
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Editorial

sada; l’envelliment de la població; el front d’aliats 
asiàtics dels Estats Units i la incapacitat momentània 
d’assegurar les seves rutes de subministrament. Al-
hora, la desimboltura xinesa per competir en el sector 
de les tecnologies d’avantguarda –5G, intel·ligència 
artificial, carrera espacial i altres– és fruit de la con-
certació entre les directrius del partit i el dinamisme 
d’un sector privat que fa dècades es va acollir als eslò-
gans del PCX que legitimen el dret a enriquir-se. 

Si aquesta nova realitat aboca o no a una nova 
guerra freda és una cosa que cal veure. El que sí que és 
clara és la voluntat dels Estats Units de contenir l’ad-
versari, una estratègia iniciada per Donald Trump 
mitjançant un proteccionisme agressiu i continuada 
per Joe Biden sense alçar massa la veu. Davant els 
dubtes i temors que susciten a Europa les conseqüèn-
cies del capitalisme global xinès, la Casa Blanca ha 
optat per impedir que la Ciutat Prohibida culmini una 
revisió de l’statu quo internacional, una cosa a què 
tendeixen totes les superpotències per garantir-se un 
espai vital tan confortable com sigui possible. Pot dir-
se que l’eslògan de Biden Amèrica està de tornada s’ha 

de traduir com la voluntat del presi-
dent de contrarestar el desafiament 
xinès amb un multilateralisme actiu 
de què Trump no va voler saber res. 

El vaticini atribuït a Napoleó que  
el despertar de la Xina faria tremolar  
el món s’ha fet realitat en gran ma-
nera. En el curt espai de temps trans-
corregut des de l’enfonsament de 
l’URSS i la concreció d’un món uni-
polar amb els Estats Units com a úni-
ca superpotència, la Xina ha sigut 
capaç de desbordar totes les previ -
sions i la majoria d’estudis preveuen 
que no més enllà del 2030 el seu PIB 
superarà el dels Estats Units, no la 
seva renda per càpita. Serà el gran 
competidor global que ja és corregit i 
augmentat, instal·lat segurament en 
una estabilitat interna indiferent a 
lleus sotracs com les crisis de Hong 
Kong i Xinjiang, sotmès tot a l’auto-
ritarisme incontestat del partit, que 
la societat acata complaguda pel 
progrés material indiscutible, i sufo-
cada qualsevol dissidència. 

La Xina commemora el centenari de la fundació del 
Partit Comunista (PCX) en un clima d’influència polí-
tica i econòmica exuberant a escala universal. El ma-
teix partit que va refundar l’Estat (1949) i després va 
encadenar canvis successius que el van sumir en una 
barreja d’autoritarisme ferotge i decadència impara-
ble ha mutat en un altre que és capaç de mantenir al 
carrer la iconografia del maoisme, de compaginar el 
lèxic comunista amb el capitalisme d’última genera-
ció i de disputar als Estats Units l’hegemonia, singu-
larment a la conca del Pacífic. El mateix centralisme 
democràtic que va servir al PCX per rescatar de la in-
significança la nació exhausta serveix avui per exercir 
un control sense límits al si d’una societat convertida 
en superpotència. 

Res del que passa a la Xina és aliè a la voluntat del 
partit, a l’autoritat omnímoda del president Xi Jinping i 
a una burocràcia gegant que marca el pas i encobreix 
els punts febles del sistema: desigualtat creixent entre 
l’est urbanitzat, amb grans megalòpolis on tenen la 
seu les multinacionals, i l’interior, rural i endarrerit; el 
ruïnós sosteniment d’una economia pública anquilo-
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Editorial

d’un mes, el 15 de juny, s’havia instal·lat en la xifra 
més baixa, 83. També augmenta la taxa de reproduc-
ció: del 0,76 del maig al 2,07 de principis de juliol; i la 
positivitat dels tests, amb el 10,9%, molt per sobre de 
la xifra del 5% recomanada per l’OMS. En incidència 
acumulada de casos, s’ha arribat als 217 per 100.000 
habitants, una quantitat especialment crítica (1.054) 
entre la població de 20 a 29 anys.  

Queda evidenciat, doncs, que la pandèmia no ha 
cedit i que ara s’acarnissa entre els joves. La mitjana 
d’edat dels afectats és de 27 anys i, tot i que la pressió 
hospitalària i de les ucis no té res a veure amb els pit-
jors nivells de fa mesos, i tot i que la mortalitat s’ha 
mantingut en xifres baixes, el cert és que els centres 
d’assistència primària estan perillosament saturats 
(amb mitjanes de 5.000 d’infectats en els últims dies) 
i que la tendència és altament preocupant.  

Les causes d’aquest rebrot s’han de buscar en la 
relaxació general dels costums i en la percepció equi-
vocada que la batalla ja estava guanyada. Viatges i 
festes de fi de curs, revetlles i oci nocturn són l’origen 
de la situació actual, si bé s’han de calibrar les dife-
rents circumstàncies. No té a veure res, per exemple, 
la sensació de descontrol que es viu al Born, a la Bar-
celoneta o a les platges de Barcelona, sense gairebé 
mesures de seguretat i distància, amb casos com el de 
Canet Rock, que va portar a terme proves massives 
d’antígens, amb la detecció de 152 positius entre més 
de 22.000 persones.   

La mateixa Federació Catalana d’Activitats de 
Restauració i Musicals (Fecasarm) advoca per l’obli-
gatorietat de tests d’antígens o PCR per accedir a les 
discoteques, una mesura que també valora Salut, ja 
que l’entrada indiscriminada i la impossibilitat de 
mantenir la prevenció són factors de multiplicació de 
la pandèmia. El creixement explosiu dels casos entre 
els joves, amb una taxa de vacunació encara molt bai-
xa, ens ha de posar en alerta. Els exemples que avui 
publica EL PERIÓDICO ens alliçonen sobre la necessi-
tat de no abaixar la guàrdia i d’estar atents, més en-
cara amb la implantació general de la variant delta, 
més contagiosa que les anteriors. Fer un pas enrere  
en aquesta època seria una molt mala notícia per al 
sector serveis i per a la població en general, però dis-
frutar de les vacances implica, així mateix, mantenir, 
com mai, els nivells de protecció, a l’espera d’un per-
centatge massiu de vacunats que alleugi el panorama 
fins a l’arribada de la immunitat de grup. 

En unes declaracions recents, el conseller de Salut, Jo-
sep Maria Argimon, va afirmar que «sense la vacuna-
ció ja estaríem confinats com a la primera onada». El 
fet que ja s’hagi arribat al 38% de catalans amb la pau-
ta completa i al 54% amb la primera dosi, especial-
ment a la franja d’edat més vulnerable, ha evitat fins 
ara un replegament en la desescalada que ha permès 
obrir bars musicals i discoteques, ha ampliat l’oci noc-
turn i ha dibuixat un panorama d’una certa normalitat. 
Mesures que es mantenen, com el fet de no haver de 
portar la mascareta a l’aire lliure, però que estan enlai-
re, a l’espera de l’evolució del que ja podem qualificar 
com a cinquena onada. 

Les dades ens parlen d’una tendència a l’alça de la 
pandèmia. El risc de rebrot (la possibilitat de nous ca-
sos en 14 dies) ha arribat fins a 438, quan fa menys 
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Editorial

cions formals dels quals s’obriran al setembre, poden 
ser més fàcils d’aprovar que els de l’any passat, fruit 
de l’ambient de distensió. 

La primera decisió positiva per part del Govern és 
desvincular les negociacions dels Pressupostos de la 
taula de diàleg i de la resta de la negociació més políti-
ca. «Com a president de la Generalitat, vull que posem 
la màxima ambició per aconseguir avui tot el que pu-
guem per a Catalunya perquè això no ens resta força 
per reivindicar la independència», va declarar Arago-
nès a aquest diari. Aquest plantejament trenca radi-
calment amb l’etapa presidida per Quim Torra, en 
què es va menysprear l’«autonomisme» i la Genera-
litat es va desentendre de l’administració de les com-
petències autonòmiques o d’obtenir-ne de noves. 

Separar les dues negociacions és la millor manera 
d’arribar a acords, almenys, de moment, en les qües-
tions pressupostàries que incideixen directament en 
la vida dels ciutadans. I pacificar també el camp de joc 
perquè la taula de diàleg es reuneixi sense interferèn-
cies durant els dos anys de termini fixats per al primer 
balanç de la negociació. En l’aspecte pressupostari, el 
president posa l’accent a aconseguir inversions en 
infraestructures, i que s’executin –cada any queda un 
alt percentatge sense cobrir–, en el finançament de la 
llei de dependència i en la gestió dels fons de recupe-
ració europeus.  

Els fons Next Generation seran probablement el 
nucli de la negociació, ja que Catalunya aspira a 
aconseguir grans projectes d’entre els elaborats pel 
Govern, que pugen a 30.000 milions d’euros, una xi-
fra difícilment assequible, però sí que és factible ob-
tenir, com demana la Generalitat, més d’un projecte 
tractor en automoció o en les indústries agroali-
mentària o audiovisual, per exemple. No s’ha d’obli-
dar que l’objectiu dels fons, per als quals la Genera-
litat reclama cogovernança, és transformar el model 
econòmic i en aquesta línia van els projectes presen-
tats pel Govern.  

Un acord entre el Govern i ERC en els Pressupostos 
de l’Estat repercutiria sens dubte positivament en 
l’altre objectiu d’aprovar aquesta tardor els comptes 
de la Generalitat per a l’any 2022. En aquest sentit, 
seria positiu presentar la mateixa disposició i buscar 
majories a Catalunya que permetin arribar a acords 
amb les mateixes prioritats pressupostàries. 

De la llarga entrevista de tres hores entre el president 
del Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Pere 
Aragonès, poc contingut es va fer públic, més enllà del 
desacord en les qüestions de fons sobre la negociació 
política en el conflicte català. Però els dos líders van 
abordar molts altres temes, que van començar a reve-
lar-se en l’entrevista d’aquest diumenge a Aragonès a 
EL PERIÓDICO. Un d’aquests temes és la negociació 
dels Pressupostos Generals de l’Estat, que encara no 
s’ha iniciat formalment amb papers a sobre de la taula, 
però sí políticament. 

Les dues parts estan interessades a arribar a un 
acord per als Pressupostos i fins i tot es parla de tancar 
un pacte per al que queda de legislatura. ERC ja va do-
nar suport als comptes de l’Estat actualment vigents i 
algunes fonts creuen que els d’aquest any, les negocia-
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Editorial

gràcies a la lluita del moviment feminista als car-
rers». Es pot recordar que l’origen de l’anomenada 
llei sí és sí es remunta a les protestes que es van ge-
nerar arran de la sentència de l’Audiència de Navar-
ra contra els integrants de La manada, joves agres-
sors d’una noia als Sanfermines del 2016, condem-
nats per abús sexual i no per violació, un aspecte 
més tard corregit pel Tribunal Suprem. La repercus-
sió social d’aquella decisió va ser enorme i va impul-
sar la legislació que ara inicia el tràmit parlamentari.  

La base de la llei és la consideració de la llibertat 
sexual com un bé protegit, d’acord amb el que esta-
bleix el Conveni d’Istanbul, i es vertebra a partir de 
la necessitat del consentiment actiu, és a dir, la ma-
nifestació lliure que expressi clarament la voluntat 
d’una persona de mantenir relacions sexuals. 
D’aquesta manera, desapareix l’abús sexual com a 
tipificació i es refon amb el delicte de violació. El 
canvi és substancial, de concepte. Fins ara, perquè es 
considerés l’agressió sexual i la violació com a delic-
tes era necessari l’existència de violència i intimida-
ció. A partir de la nova llei orgànica, les dues accions 
seran delictives sempre que no existeixi un consen-
timent explícit. Les víctimes ja no hauran d’acredi-
tar la seva resistència o demostrar que hi va haver 
intimidació o violència. Qualsevol relació no con-
sensuada i admesa per les parts serà objecte de per-
secució penal. A més, la norma introdueix agreu-
jants específics, com les violacions en grup, l’ús 
d’armes o el subministrament de droga, que poden 
anul·lar la voluntat, i s’especifica així mateix la vio-
lació com a tal en el si de la parella.  

En la voluntat legislativa d’acabar amb conduc-
tes improcedents, la llei tipifica per primera vega-
da com a delicte l’assetjament ocasional o de 
 carrer i les accions de contingut sexual intimida-
tòries. Un pas endavant per acabar amb una xacra 
que és constant, repetida i moltes vegades invisi-
ble. També preveu l’existència de centres assis-
tencials per a les víctimes i estableix càstigs contra 
el  proxenetisme.  

La llei sí és sí enrobusteix la llibertat, especialment 
de les dones, en el moment d’establir relacions se-
xuals i cerca evitar humiliacions posteriors a la ma-
teixa agressió (que suposen una revictimització de 
l’agredida), amb una variació de focus que posa el 
protagonisme, sense excuses masclistes, en la vo-
luntat explícita, contundent i clara, de la persona.  

El març del 2020, la ministra d’Igualtat, Irene Mon-
tero, va presentar el primer avantprojecte de la llei 
orgànica de garantia de la llibertat, un text que ha tar-
dat més d’un any a ser aprovat pel Consell de Minis-
tres, després de disputes no només sobre el redactat 
sinó també sobre les seves conseqüències jurídiques. 
En aquesta llarga tirada, influïda també per la irrup-
ció de la pandèmia i, en els seus últims tràmits, pel 
qüestionament legal que ha expressat el Consell Ge-
neral del Poder Judicial, s’han viscut episodis de polè-
mica entre els socis de Govern, tot i que s’ha mantin-
gut l’esperit d’una reforma que implica importants 
modificacions en el Codi Penal i persegueix ampliar 
l’espai de protecció contra les agressions sexuals que 
últimament s’han reproduït de manera alarmant. 
Com va dir llavors la ministra Montero, «s’ha aprovat 
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Editorial 

Ni la popularitat que va arribar a tenir Joan Carles I en 
gran part del seu regnat ni els serveis prestats a la res-
tauració de la democràcia, incloent-hi la neutralització 
del cop del 23-F, són suficients per compensar i reparar 
el dany causat a la Corona com a institució i a la monar-
quia com a forma d’Estat. De tal manera que és lògic que 
tant Felip VI com el Govern mantinguin reserves sobre 
la conveniència d’una tornada a casa i la instal·lació a 
Espanya del rei emèrit, encara que sigui en un lloc dife-
rent de la Zarzuela i amb una projecció pública limitada 
en extrem. Si una cosa caracteritza les monarquies eu-
ropees, a més que el cap de l’Estat regna, però no go-
verna, és la necessitat permanent de preservar el pres-
tigi de la institució, l’acceptació popular de la qual de-
pèn en última instància del respecte del qual gaudeixen 
les famílies regnants. 

Imatges velades 

Hi ha massa imatges velades dels últims anys del regnat 
de Joan Carles I i dels que han seguit la seva abdicació 
(juny del 2014), i es dona, a més, una circumstància 
d’ordre generacional que no pot defugir-se: els aspec-
tes més singulars de la transició manquen de transcen-
dència per a un percentatge cada vegada major d’espa-
nyols. Poc o gens interessa a un segment important de 
l’opinió pública que les filles del rei emèrit el visitin a 
Abu Dhabi o que Felip VI parli de tant en tant per telèfon 
amb el seu pare. Sí que sorprèn aquesta mateixa opinió 
pública que qui amb tanta freqüència va prodigar les 
seves crides per a un comportament ètic dels gestors 
públics sigui avui un ciutadà sota sospita, algú que ha 
manejat pel que sembla ingents quantitats de diners 
fora de tota norma. 

Són massa les raons per lamentar la defensa acrítica 
de la institució monàrquica a la qual aspira la dreta. La 
restauració del prestigi d’una autoritat hereditària me-
rament representativa depèn en última instància de la 
solvència moral i la sintonia amb el carrer dels que en 
cada moment són els seus dipositaris. Dit d’una altra 
manera: pretendre que palau sigui una caixa tancada, 
sense contacte amb l’exterior i fora de perill de tot des-
gast o crítica, pot ser útil a molt curt termini, però amb 
tota seguretat és perniciós a mitjà i llarg termini, com es 
dedueix fàcilment de l’agitada història d’Espanya dels 
dos últims segles. Es vulgui o no, el comportament de 
Joan Carles I ha fet que el regnat de Felip VI se sotmeti a 
examen cada dia. 

El desig de Joan Carles I de tornar a Espanya és huma-
nament comprensible, però és de difícil gestió tenint 
en compte la insòlita situació del rei emèrit, el primer 
aniversari del qual residint a Abu Dhabi es complirà di-
marts vinent. Tot el que ha transcendit en els últims 12 
mesos –les incògnites sobre la quantia i localització de 
la seva fortuna, les regularitzacions voluntàries amb 
Hisenda per un total de 4,6 milions d’euros, les decla-
racions de Corinna zu Sayn-Wittgenstein i la mobilit-
zació dels seus advocats–, les decisions adoptades per 
Felip VI per distanciar-se de la conducta del seu pare i 
les reserves del Govern compliquen enormement el vi-
atge de tornada. I les investigacions en curs de la Fisca-
lia no fan més que abundar en aquesta complexitat i 
omplen d’incertesa el futur perquè és impredictible 
què pot mostrar i quines conseqüències poden tenir. 

És lògic que 
tant Felip VI 
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Difícil retorn de Joan Carles I 
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Editorial

distingir els dos grans factors que han marcat el passat 
més recent i que continuaran marcant l’evolució futura: 
el procés i la pandèmia. I si tenim en compte que el que 
demana l’activitat empresarial és estabilitat i seguretat 
per invertir i crear ocupació, com menys crispació polí-
tica i més es continguin els contagis i les noves variants 
del virus, millor progressarà l’economia. I encara s’afe-
geix un tercer factor que influirà poderosament en els 
pròxims anys: els fons europeus de recuperació. 

El sorpasso de Madrid a Catalunya, en termes de PIB, 
en els dos anys que van seguir a l’1-O, va ser vist com 
un senyal de la pèrdua de poder econòmic català arran 
delprocés, igual que la massiva fuga de seus socials. I, 
si bé és cert que el trasllat d’una seu social no implica 
immediatament el tancament de fàbriques ni la pèr-
dua de llocs de treball, els economistes adverteixen 
que tenir la seu social –on es reuneixen els consells 
d’administració– allunyats del centre de producció 
pot comportar a la llarga altres decisions de trasllat. En 
aquest últim punt, tampoc s’han d’obviar l’efecte de 
capitalitat i la política fiscal de Madrid. Des de 2017, 
Catalunya ha perdut més de 2.300 seus socials d’em-
preses (saldo entre les que se’n van i les que arriben), 
mentre que Madrid n’ha guanyat gairebé 1.600. Un 
dels principals objectius del president de la patronal 
catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, és 
que tornin a Catalunya el màxim de les que van mar-
xar. I tot i que és dificil revertir decisions empresarials 
tan importants, hi ajudaria una acció de Govern cen-
trada en la gestió dels problemes diaris, no tant en de-
bats enverinats que eleven la confrontació. 

La renovada empenta de l’economia catalana la situa 
en un bon punt de partida per a la negociació dels fons 
europeus Next Generation que ha de començar ara i en el 
qual l’estabilitat política és essencial. La mala imatge de 
la foto de família sense Catalunya a la Conferència de 
Presidents de divendres passat no es correspon amb la 
lleialtat institucional que requereix el moment. Una ma-
la imatge que, per cert, contrasta amb la presència del 
conseller d’Economia, Jaume Giró, al Consell de Política 
Fiscal i Financera dimecres. És aquest sentit de respon-
sabilitat el que ha de predominar, el mateix que fa que la 
comissió bilateral Estat-Generalitat es reuneixi avui per 
primera vegada des de 2018. Aquest òrgan creat per l’Es-
tatut no hauria de patir els vaivens conjunturals polítics. 
Són molts els temes pendents entre el Govern i l’Execu-
tiu central, exigim als dos costats de la taula lleialtat ins-
titucional, responsabilitat i sentit d’Estat. 

Que Catalunya és un dels grans motors de l’economia es-
panyola està fora de dubte. Que en els últims anys havia 
anat perdent pes respecte al conjunt estatal –coincidint 
amb els moments més convulsos del procés- també és 
una realitat que constaten els indicadors econòmics. Els 
mateixos que ara reflecteixen més dinamisme, que podria 
traduir-se en una recuperació del terreny perdut. L’últim 
estudi de la Cambra de Comerç d’Espanya, corresponent a 
juny, així ho testifica: dels 75 indicadors que l’Observatori 
Econòmic-Empresarial d’aquest organisme considera 
clau, en el 64% dels casos Catalunya va estar igual o millor 
que la mitjana espanyola. És a dir, només en el 36% dels 
indicadors l’economia catalana va evolucionar pitjor que 
el conjunt d’Espanya, una clara millora respecte a març 
(quan va arribar al 50%) i desembre (65%). L’economia 
no és aliena a la realitat sociopolítica que l’envolta i és fàcil 
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L’empenta econòmica catalana
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Editorial

talunya i els interessos més immediats dels seus ciuta-
dans. Amb 56 traspassos pendents sobre la taula i la de-
manda per part del Govern de la Generalitat que es posi 
fre a iniciatives legislatives de caràcter recentralitzador, 
una primera reunió només podia ser un primer pas amb 
mesos de negociacions pendents. Que una part celebri els 
avenços com a exemple d’una normalització política que 
encara no ha arribat a Catalunya i l’altra insisteixi en la 
insuficiència dels primers compromisos posats sobre la 
taula és perfectament previsible. Però l’essencial és que 
s’ha trencat el gel. I una vegada atesos els primers pas-
sos, no hi ha cap altre camí que el que les dues adminis-
tracions passin a treballar no en acords genèrics sinó en 
compromisos efectius.   

Deixar enrere la política de cadires buides, plantades 
i bloquejos estèrils (o encara pitjor, de menyspreu per 
la gestió de les competències autonòmiques) per tre-
ballar per objectius tangibles és una cosa que sembla 
que finalment també comparteix el sector del Govern 
més procliu a renegar de les estratègies possibilistes, 
alimentar una tensió cada vegada més virtual o prodi-
gar pèssims auguris sobre la viabilitat de la taula de di-
àleg: en una cita discreta i celebrada en paral·lel a la co-
missió bilateral, el conseller Jordi Puigneró, la ministra 
de Transport, Raquel Sánchez, i el president d’Aena, 
Maurici Lucena, van teixir un principi d’acord sobre la 
futura ampliació de l’aeroport del Prat, no per vaticinat 
menys significatiu. 

En aquesta carpeta també s’ha començat a rodar per 
la pista adequada però encara no s’ha emprès el vol. El 
compromís d’ampliar la capacitat d’operacions de l’ae-
roport de Barcelona-el Prat per atraure vols interconti-
nentals i la voluntat d’enllaçar-lo per alta velocitat amb 
els de Girona i Reus per facilitar que funcionin com un 
hub interconnectat es pot plasmar en un pla de futur 
ambiciós però al mateix temps compatible amb les ex-
pectatives racionals d’evolució del sector aeronàutic i 
turístic, marcades per unes cada vegada més apressants 
exigències ambientals. O ser la base d’una inversió basa-
da en uns càlculs de creixement més quantitatiu que 
qualitatiu difícilment sostenibles. Aquí també queda 
molt per dialogar i molta feina tècnica per fer compati-
bles objectius gens fàcils de conciliar. Tot i que compro-
metre’s que, respecte a l’afectació als espais naturals del 
Delta del Llobregat, el vistiplau de la Comissió Europea 
sigui una condició prèvia resulta una garantia molt més 
palpable que la voluntat expressada que aquest impacte 
ambiental sigui el mínim possible. 

El mes de juny passat, els presidents del Govern, Pedro 
Sánchez, i de la Generalitat, Pere Aragonès, van acotar el 
terreny de joc, el calendari i el ritme del restabliment de 
relacions entre els dos Executius. A la pràctica, una via len-
ta, sense previsions del calendari, la de la taula de diàleg, 
en què a partir de setembre s’abordaran les possibilitats de 
donar alguna resposta als objectius polítics de l’indepen-
dentisme. I una via més ràpida, la del desbloqueig de les 
carpetes pendents en la gestió ordinària de l’autogovern. 
Bé a través de la comissió bilateral que es va reunir ahir 
després d’un prolongat hiatus, bé amb la participació nor-
malitzada, més enllà d’incidents més protocol·laris que 
executius, als fòrums de coordinació entre Govern central 
i comunitats autònomes.  

El bloqueig polític ha començat a deixar de travar 
l’abordatge de decisions que afecten l’autogovern de Ca-
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El diàleg comença a rodar
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Editorial

portes, en les últimes setmanes han pernoctat a la ciu-
tat el 20% dels visitants que ho feien, per les mateixes 
dates, abans de la crisi de la Covid. 

Durant el mes de juny, el debat públic que va precedir 
la relaxació de les mesures que van permetre la reacti-
vació de l’oci nocturn –malgrat els indicadors alar-
mants que arribaven del Regne Unit sobre la variant 
delta del virus– es va plantejar, de nou, en uns termes 
que s’han tornat a demostrar enganyosos. La contrapo-
sició, com si fossin contradictòries entre si, si no in-
compatibles, entre les mesures de precaució necessàri-
es per frenar l’expansió de la Covid i la necessitat de tor-
nar a engegar sectors econòmics especialment afectats 
com el turisme, la restauració i l’oci nocturn. La retrac-
ció de l’afluència de turistes, i la moderació de la mobi-
litat del visitant espanyol que havia de compensar l’in-
ternacional, ha seguit el mateix compàs que l’empitjo-
rament de les dades epidemiològiques (així com la pro-
liferació de dissuasòries escenes d’irresponsabilitat). 

La tendència ja consolidada a reduir l’anticipació 
amb què es planegen les vacances, vorejant ja la pràcti-
ca del last minute, s’ha accentuat en una situació volàtil 
com la que estem vivint. És una arma de doble tall: les 
males notícies poden arruïnar previsions, però també 
deixen un marge obert a atraure visitants d’última ho-
ra si les coses es fan bé. Encara hi ha marge per salvar la 
situació fins a finals d’any. Almenys, en un grau que 
permeti mantenir dempeus el sector per quan arribi 
una recuperació completa. Sempre que s’entengui que 
les garanties de seguretat i confiança són, avui, tan ne-
cessàries com la millor oferta d’oci o la més intensa 
campanya d’imatge. 

La cinquena onada de la Covid no ha tornat Barcelona, i 
les principals destinacions turístiques espanyoles, al pa-
norama desolador dels pitjors moments de la pandèmia, 
ni de bon tros. La situació epidemiològica no és la matei-
xa. Les barreres a la mobilitat, almenys a Europa, s’han 
anat aixecant progressivament. I gran part dels potenci-
als visitants ja han optat per adaptar-se a un nou entorn 
i intentar fer compatible les precaucions contra el virus i 
la recuperació, en la mesura possible, de la normalitat. 
Però sí que és cert que la vaticinada recuperació de l’acti-
vitat turística s’ha quedat, després d’un juliol que ha 
anat de menys a més i un agost per ara sota mínims, 
molt lluny dels objectius marcats.  

Les perspectives del Ministeri d’Indústria, Comerç i 
Turisme de recuperar aquest estiu el 50% de les visites 
internacionals del període pre-Covid (i el 70% a final 
d’any) sembla que estan lluny de fer-se realitat, si no 
s’acaba l’estiu amb un nivell d’ocupació similar al de la 
situació prèvia a la pandèmia, una cosa altament impro-
bable. En el cas de Barcelona, segons la valoració del 
Gremi d’Hotels, la situació va més enllà i es dona l’any 
per «perdut».  

Potser s’ha de considerar que Barcelona, una desti-
nació que durant anys ha tingut el vent a favor en un 
context que afavoria el turisme urbà (alimentat pels vols 
econòmics, els congressos, l’oferta de restauració...), ju-
ga en canvi amb pitjors cartes en la situació actual. Actu-
alment, les ofertes basades en la natura i l’aire lliure han 
guanyat atractiu. Precisament la situació dels hotels a la 
capital catalana no convida a l’optimisme: amb un 40% 
de la planta hotelera en funcionament i prop del 40% 
d’ocupació en aquests establiments que han obert les 

Encara hi ha 
marge per 

salvar el que 
queda d’any. 

Però el que ha 
passat al juliol  

i a l’agost 
demostra la 
importància  

de generar 
sensació de 

seguretat 

P L’opinió del diari s’expressa només als editorials. Els articles exposen postures personals.

El turisme busca la confiança
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Editorials

milers d’hectàrees cremades, cases arrasades i vícti-
mes mortals com està passant aquests dies a Grècia i 
Turquia. Però el fenomen de base és el mateix: la 
nostra regió serà una de les que patiran amb més in-
tensitat els efectes de l’escalfament del planeta. Se-
gons estudis recents, el risc d’incendis podria aug-
mentar fins a un 64% més si l’augment global de les 
temperatures se situa per sobre dels dos graus de 
mitjana. I ja avui, només a Espanya, segons recull 
l’Índex de Risc Climàtic Global de l’oenagé ecologista 
Germanwatch, els esdeveniments extrems com el 
temporal Gloria, la tempesta Filomena o la calor ex-
trema ja causen al voltant de 700 morts i pèrdues de 
fins a 900 milions d’euros a l’any.  

Les onades d’incendis a les zones de clima medi-
terrani són una conseqüència clara d’aquest fenomen 
però també de factors tan diversos com l’abandona-
ment rural, la urbanització desordenada i la mala ges-
tió de les masses boscoses. Diverses facetes d’una si-
tuació d’emergència climàtica que reclama respostes 
també múltiples. Un compromís real per reduir les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle però 
també mesures concretes per mitigar les conseqüèn-
cies del canvi climàtic, que en el nostre entorn impli-
quen estius tòrrids, períodes de sequera prolongada, 

l’amenaça del foc sobre el bosc mediterrani 
convertit en un polvorí difícilment controlable 
i altres episodis meteorològics extrems. Tots 
ells habituals però amb una freqüència, inten-
sitat i impredictibilitat cada vegada més grans. 
Una crisi climàtica de característiques tan ine-
xorables com caòtiques.  

La Terra no deixa d’emetre senyals d’alar-
ma: desglaç a Grenlàndia, una insòlita onada 
de calor al Canadà,  inundacions a Alemanya i 
Bèlgica, emissions de gasos a les masses de 
permagel que comencen a fondre’s, incendis 
de nova generació a Califòrnia... És difícil ima-
ginar què més pot ser necessari perquè el món 
reaccioni abans d’arribar a un punt de no re-
torn adaptant tot el nostre sistema productiu, 
organització del territori i hàbits quotidians a 
una nova situació. Una en la qual les grans in-
versions en infraestructures seran necessàries 
ja no per fer possible el creixement sinó per fer 
compatible el nostre mode de vida amb les 
exigències ambientals. 

Una etapa de forta sequera, combinada en al-
guns països amb onades de calor inclement, 
està alimentant els incendis forestals al llarg 
de tota la conca mediterrània, des de la pe-
nínsula Ibèrica fins al sud d’Itàlia i, especial-
ment en els últims dies, els Balcans i l’Anatò-
lia. Les extensions arrasades i la major o me-
nor gravetat de l’amenaça sobre zones habi-
tades depèn en gran part de la gestió del terri-
tori o la disponibilitat de mitjans d’extinció a 
cada país. Potser aquí no estem experimen-
tant, almenys aquest estiu, catàstrofes amb 
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Incendis: un altre 
llum d’alarma més

L’acusació d’assetjament sexu-
al formulada per la Fiscalia de 
Nova York contra el governador 
de l’estat, el demòcrata Andrew 
Cuomo, tindrà efectes no no-
més en el pla personal, sinó 
també en el del seu partit, a un 
any i mig d’unes eleccions le-
gislatives en les quals arriscarà 
la majoria a la Cambra de Re-
presentants i l’empat a 50 es-
cons amb els republicans en el 
Senat. El fet que no pas menys 
d’11 dones hagin revelat el com-
portament inapropiat del go-
vernador porta inexorablement 
a veure en Cuomo la figura d’un 
polític acabat que danya greu-
ment la imatge pública del Par-
tit Demòcrata en un dels estats 
clau en la mobilització de l’elec-
torat liberal. 

 No és només que la pre-
sumpta conducta de Cuomo si-
gui del tot reprovable, sinó que 
el governador pertany a un par-
tit que s’ha significat d’allò més 
durant els últims anys en defen-
sa dels drets de la dona, i a l’últi-
ma campanya electoral va fer 
bandera de tal defensa mitjan-
çant figures com Kamala Harris, 
vicepresidenta en exercici. Tot 
això explica que figures demò-
crates rellevants, entre elles Bi-
den, hagin unit la seva veu per 
reclamar a Cuomo que renunciï 
atès que, en cas contrari, l’es-
càndol deixarà el partit sota el 
foc granejat dels seus adversaris. 
Les 74.000 peces de convicció i 
les declaracions de 179 testimo-
nis reunides en un informe in-
dependent són massa contun-
dents com perquè Cuomo se-
gueixi en el càrrec i desafiï les 
seves víctimes. 

Cuomo:  
un polític 
acabat, un 
repte per 
a Biden
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Editorial

exercici de responsabilitat dels participants que no van 
complir les expectatives creades). Aquesta sensació va 
portar a una relaxació de les mesures de control de visi-
tes i sortides que ha coincidit amb l’arribada de la cin-
quena onada del virus.  El benestar físic i sobretot psico-
lògic dels usuaris de les residències requeria la recupe-
ració del contacte amb les seves famílies, amb el seu en-
torn. Però el resultat ha sigut una tornada dels contagis, 
incloent reinfeccions, ingressos i, de nou, morts. 

L’enorme diferència de la letalitat del virus en una 
població ja immunitzada, comparada amb la que va ser 
víctima de la primera onada, fa que la situació aquesta 
vegada no sigui en absolut tan greu. És una altra prova 
més de la confiança que s’ha de posar en les vacunes. 
No obstant, en cap cas s’ha esperat que la garantia con-
tra el virus pugui arribar al 100%, especialment en la 
població amb una salut més fràgil. 

La tornada del virus de la Covid a la població ingres-
sada en els geriàtrics afegeix un element al debat sobre 
la hipotètica tercera inoculació de les vacunes. L’Orga-
nització Mundial de la Salut reclama als països rics que 
ajornin aquesta dosi de reforç a la població ja protegida 
del primer món fins que no s’hagi arribat a un objectiu 
mínim de vacunació als països que fins ara no han po-
gut accedir a les vacunes. Malgrat el rebuig expressat 
pels Estats Units i la Unió Europea, aquesta petició té 
sentit fins i tot des del punt de vista més purament ego-
ista. En molts països, tornar a veure xifres inaccepta-
bles de morts continua sent una possibilitat real que ja 
no entra en els càlculs dels països que s’enfronten a les 
successives noves onades amb més de la meitat de la 
seva població adulta vacunada, i la pràctica totalitat 
dels col·lectius més fràgils per motius d’edat o salut. El 
món ho hauria d’evitar. Però a més, mentre a la immu-
nitat global no s’arribi, es multiplicaran les possibili-
tats que el virus circuli, muti i torni a arribar amb ca-
racterístiques inesperades als països que se senten més 
sans i estalvis. Com de cara a altres tants problemes 
globals, la sensació de sentir-se en una fortalesa per 
protegir acaba sent il·lusòria . 

Amb tot, sí que resulta raonable, com argumenten 
nombrosos experts, plantejar dins d’un termini de 
temps raonable un reforç de la immunització adquirida 
pels col·lectius més fràgils en països com el nostre. I en-
cara més, plantejar que entre el col·lectiu de treballa-
dors que ha d’atendre els avis el rebuig de ser vacunat 
és una actitud difícil d’abordar legalment, però irres-
ponsable i insostenible. 

La primera i letal onada de la Covid va colpejar amb cruesa 
inacceptable les residències d’avis a Espanya, va causar 
milers de morts i va destapar les carències del sistema 
d’atenció dels avis i la incompetència, la desídia i en al-
guns casos la més inhumana indiferència dels responsa-
bles polítics de gestionar-ho. La prioritat en la campanya 
de vacunació a les persones ingressades en residències (i 
posteriorment als avis amb vida autònoma) i un esforç 
abnegat per part dels afectats, de les seves famílies i dels 
responsables de la seva cura per protegir-los, aïllant-los 
dels següents embats de la malaltia, va acabar per contro-
lar la desfeta. També va crear una sensació de seguretat 
que es va demostrar insuficientment justificada (com en 
el cas del fallit experiment d’obertura de festivals musi-
cals a Catalunya just en el moment menys adequat i fiant-
se a una capacitat de detecció dels tests d’antígens i a un 

Fins i tot atenent 
la crida solidària 

de l’OMS,  
una dosi de 
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sembla 
raonable. També 
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La Covid torna a les residències
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Editorial

sense aquest període de transició. És cert, sense la llosa 
d’un contracte que ja no es pot permetre, però també 
sense l’actiu que suposava mantenir Messi associat a la 
marca del club fins i tot quan s’allunyés de la gespa. I 
amb altres hipoteques encara pendents, com la massa 
salarial desbocada pels salaris extravagants de la resta 
d’una plantilla en gran part amortitzada esportivament.   

La compareixença de Joan Laporta davant els mit-
jans de comunicació va ser extensa i es va basar en dos 
aspectes clau per entendre aquest adeu fins fa poc in-
concebible. D’una banda, la fora de discussió «calami-
tosa i nefasta gestió de les juntes anteriors» que hauria 
elevat les pèrdues del club a l’últim exercici a 487 mili-
ons d’euros. En segon pla, la crítica del president va en-
focar l’entitat que gestiona la competició, ja que l’acord 
de venda del 10% dels drets comercials de la Lliga al 
fons d’inversions CVC que va anunciar Javier Tebas hi-
potecava, segons Laporta, els drets audiovisuals del 
club durant 50 anys, una operació que el màxim repre-
sentant blaugrana no estava disposat a assumir. 

Encarat a un tràngol amarg, el president va resultar 
convincent. Però encara van quedar caps per lligar, 
com els motius complets del gir dràstic dels últims dies. 

Seran necessàries més explicacions per 
aclarir fins a quin punt la proposta de Te-
bas resultava lesiva per al club, i si accep-
tar-la hauria sigut suficient (o no) per 
poder renovar l’argentí. I encara més per 
arribar a conèixer la dimensió completa 
de la destrossa feta en l’economia del 
club per la junta anterior.    

Messi ha sigut, sense cap dubte, el 
millor jugador de la història del FC Bar-
celona, un mite i un referent, algú que ha 
batut tots els rècords i que ha escrit les 
pàgines més memorables de l’entitat. En 
uns moments de renovació i de canvis a 
la plantilla, Messi representava, més en-
llà de la seva indubtable qualitat, un punt 
de referència per a un futur que havia de 
concretar-se a mitjà termini. S’obre, ara, 
sense el seu concurs, una època incerta 
amb la reconstrucció com a meta. Un ca-
mí en el desert en què no només el Barça, 
sinó tot el futbol espanyol, s’enfronta a 
una dura prova per mantenir la compe-
titivitat davant les altres grans lligues 
europees. 

La increïble, frenètica i desconcertant evolució dels fets 
en les últimes hores ha desembocat en l’adeu definitiu 
de Messi. Fa un any, les alarmes van sonar al FC Barcelo-
na després de rebre el famós burofax en què el jugador 
argentí anunciava la seva intenció de deixar el club, per 
múltiples motius i no només l’econòmic. Però el triomf 
de Laporta i les negociacions que s’han mantingut amb 
el 10 i amb el seu entorn auguraven fins fa poc un nou ti-
pus de relació amb el club que consistia, per encaixar en 
els comptes d’un club a punt de la fallida, en un acord per 
cinc anys amb una diversificació de les prestacions de 
Messi més enllà de l’àmbit esportiu. Era una solució 
imaginativa que havia de permetre la continuïtat imme-
diata del jugador, perquè, en una situació econòmica 
dramàtica, pogués servir, segons paraules que Laporta 
va pronunciar fa un mes, «de pol d’atracció d’algunes 
operacions», al mateix temps que s’asseguraven in-
gressos de màrqueting importants que, sense l’argentí, 
perillarien. I mantenia intacte el vincle emocional, cons-
truït durant dues dècades, que lligava jugador i afició. 

Per ò el Barcelona afronta una nova era dràsticament i 
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Editorial

de Castelldefels al Vendrell–, en les quals el Govern va 
preferir la fórmula de concessió a una empresa privada a 
canvi d’explotar-les (el final de la qual encara està lluny) 
en lloc de construir autovies gratuïtes com va ser, per 
exemple, l’Eix Transversal. El Govern manté un horitzó 
de reclamació davant l’Estat, a qui planteja que rescati 
abans aquestes vies (a un cost d’uns 1.500 milions de eu-
ros) per cedir-ne després la titularitat, i la de les autopis-
tes de concessió estatal, a la Generalitat. 

No sembla realista esperar que quan el Govern central 
ha anat esperant que vagin vencent les concessions per 
reconvertir les autopistes en autovies gratuïtes vulgui as-
sumir aquesta inversió (o la de fer-ho en la resta d’auto-
pistes de peatge que es mantenen en Espanya). Mentre 
que per aquesta part es pot esperar que hi hagi recorregut 
per a la reivindicació, curiosament en el substancial (i això 
sembla que és un denominador comú en més d’un aspecte 
de l’actual relació entre l’Executiu català i el Govern espa-
nyol) hi ha una coincidència de criteris més gran que mai. 
Després de l’acabament de les concessions a les empreses 
d’autopistes, el gran debat és, com estipula la UE, com fi-
nançar el manteniment de manera que a més es corres-
pongui al criteri que qui contamina és qui ha de pagar. 
Amb vinyeta, un pagament anual per poder circular-hi, 
amb fórmules de peatge intel·ligent proporcionals a l’ús 
real o sostenint-les a través dels impostos com ara passa-
rà transitòriament. I en aquest sentit, amb el Govern rele-
gant la fórmula de la vinyeta, uns i d’altres han acabat per 

compartir el principi pel qual s’haurà de 
regir aquest règim encara per definir: 
pagament per ús i sota criteris comuns 
que evitin tornar al greuge territorial.  

Mentrestant, la mobilitat a Cata-
lunya es prepara per a una trans-
formació immediata, per a la qual 
en canvi només hi ha projectes 
més a mitjà que a curt termini, 
com la permeabilització de l’au-

topista del Maresme perquè absor-
beixi la major part del trànsit de l’N-2 i la 

conversió d’aquesta en una via amable per als 
municipis per on transcorre. Però és difícil preveure 
quina serà realment la dinàmica del trànsit en els prò-
xims mesos i any. Després de l’eufòria de l’aixecament 
de barreres i el debat del pagament en l’horitzó del 
2024, quan la realitat mostri quines vies poden arribar a 
congestionar-se (o no) i quines respiraran (o no) 
s’obriran noves realitats per gestionar. 

Ahir a la nit es van aixecar per sempre les barreres de peat-
ge per a 477 quilòmetres d’autopistes a Catalunya.El canvi 
del sistema de gestió d’aquestes vies és més que un evident 
alleujament per a l’economia dels conductors i transpor-
tistes catalans, que es pot valorar en entre 500 i més de 700 
milions d’euros d’estalvi a l’any segons el criteri que s’uti-
litzi. La densitat de la xarxa d’autopistes de pagament a 
Catalunya, que va arribar a concentrar més de la meitat 
dels trams de peatge d’Espanya –tot i que sovint s’oblida 
que altres comunitats mediterrànies i del nord d’Espanya 
també van suportar i encara suporten recàrrecs similars en 
la seva mobilitat– va ser un dels greuges molt reals el 
manteniment dels quals va alimentar allò que el president 
Montilla va denominar «desafecció» i va equipar l’argu-
mentari de l’independentisme. Greuge que ara reconeix 
sense embuts l’actual ministra de Transport, l’exalcaldes-
sa de Gavà Raquel Álvarez, com a model al qual no tornar.  

Les úniques vies que es mantenen en règim de peatge 
ara a Catalunya són aquelles, iniciativa de la Generalitat 
–la C-16 de Barcelona a Manresa, el túnel del Cadí, la C-32 
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Editorial

ra de poder intervenir en el mercat a l’engròs de 
l’electricitat. 

Per restar gravetat no a la disminució del po-
der adquisitiu dels ciutadans (la inflació sol ser 
qualificada com l’«impost dels pobres») però sí 
al seu impacte macroeconòmic, i matisar que 
l’augment registrat durant els últims mesos és 
transitori, s’assenyala que la inflació subjacent 
(és a dir, l’augment de preus sense incloure-hi 
l’energia i els aliments) tot just va pujar una dè-
cima i es manté en nivells baixos, del 0,7%. 
Aquesta dada fa que la majoria de països occi-
dentals que pateixen l’augment de preus (Ale-
manya o els EUA, per exemple, també registren 
alces no vistes en anys), junt amb els poderosos 
bancs centrals, no es mostrin preocupats per la 
seva pujada.  

No obstant, el creixement registrat durant 
l’any en curs tindrà repercussions en altres àm-
bits de l’economia. A la ja assenyalada pèrdua de 
poder adquisitiu dels treballadors (cosa que ge-
nerarà un estira-i-arronsa, entre empresaris i 
sindicats, a l’hora de recuperar salarialment 
l’erosionat per la pujada de l’IPC), també s’hi pot 
afegir un nou forat als comptes públics, si es 
compensa aquesta pujada als gairebé 10 milions 
de pensionistes i als més de tres milions de fun-
cionaris públics. En un context, com l’espanyol, 
on el dèficit és dels més elevats de l’eurozona i 
quan s’acabarà l’any amb un endeutament prò-
xim al 120% del PIB.  

La majoria d’economistes descomptaven, des-
prés de la caiguda en picat de l’activitat durant el 
2020 com a conseqüència de la pandèmia, que es 
produiria un augment dels preus (com així ha si-
gut a Espanya i a gran part dels països de l’OCDE) 
segons les diferents economies anessin recupe-
rant, de manera desigual, les seves constants es-
sencials de funcionament. I és cert que la inflació 
subjacent (que és aquella en què es fixen els bancs 
centrals, abans de prendre decisions de pes) enca-
ra es manté sota control. Però s’hauria d’estar 
atent davant la possibilitat que deixés de ser així i 
el Banc Central Europeu decidís, a mitjà termini, 
que s’han d’apujar els tipus d’interès perquè la 
inflació no es desboqui. Ens hem de preparar per a 
aquest escenari, que limitaria la despesa pública 
ordinària i exigiria reformes estructurals. 

El mes d’agost va acabar amb una mala dada eco-
nòmica: l’IPC (índex de preus de consum) va arri-
bar a la cota del 3,3% interanual, el nivell més alt 
d’inflació registrat a Espanya des de l’octubre del 
2012. La majoria d’experts han coincidit a culpar 
d’aquest augment la imparable pujada dels preus 
a l’engròs de l’electricitat (amb una mitjana prò-
xima als 120 euros el megawatt/hora durant el 
mes passat, davant els poc més de 36 euros d’un 
any abans). Un assumpte que s’ha convertit en el 
principal maldecap del Govern central en l’inici 
del nou curs, davant el lògic malestar ciutadà pel 
descontrol del preu d’un servei bàsic i les pressi-
ons dels agents socioeconòmics perquè l’Executiu 
reaccioni i prengui mesures, malgrat que la mi-
nistra Ribera no troba mecanismes viables a l’ho-
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Editorial

ta primera, Yolanda Díaz, es va afanyar a assegurar 
que «es prioritzarà l’acord». Benvinguda sigui la vo-
luntat de pacte en un tema que perdria la seva eficà-
cia si es fa sense la implicació dels empresaris. Amb 
tot, la principal raó que argumenta la patronal, és a 
dir, que no és el moment adequat per portar-la a 
terme, perd força davant la realitat d’una recupera-
ció econòmica que confirmen dades com el de l’atur 
publicat ahir. En efecte, no es pot parlar encara d’una 
recuperació consolidada, per la qual cosa la proposta 
d’una pujada escalonada al llarg de tres anys perme-
tria afrontar l’augment de costos laborals. 

S’estima que 1,5 milions de treballadors depenen 
de l’SMI, són els que menys cobren, els que més es-
tan patint la devaluació salarial que significa l’alça 
de preus (la inflació va arribar al 3,3% a l’agost). Pu-
jar en aquests moments els salaris més baixos no és 
ni precipitat ni un «pedaç» com critica el PP, és una 
decisió oportuna perquè els treballadors més vulne-
rables no perdin encara més poder adquisitiu. La 
majoria dels països europeus que regulen el salari 
mínim han aprovat pujades aquest any, que serveixi 
aquesta dada com a exemple que és possible fer-ho 
sense entrar en catastrofismes. 

Els sindicats, per la seva banda, consideren que 
un augment de 15 euros més al mes és «insuficient» 
perquè no compensa l’alça del cost de la vida. Se sol 
donar com a referència que l’SMI s’hauria de situar 
entorn del 60% del salari mitjà, un llindar al qual 
Espanya està lluny d’arribar. Aquest 60% és el que 
esmenta el Comitè Europeu de Drets Socials, i tam-
bé l’ha utilitzat com a equivalència el Comitè d’Ex-
perts que assessora al Govern, si bé aquest òrgan 
proposa en el seu informe assolir aquest objectiu  
el 2023, cosa que donaria més marge a les empreses 
i seria més prudent davant la situació actual. Una 
pujada gradual de l’SMI durant els pròxims tres 
anys pot ser la fórmula que acosti les postures con-

traposades dels sindicats i la patro-
nal i que permeti arribar a un 
acord en un assumpte que és de 
justícia social. El Govern està 
compromès a apujar l’SMI, per 
la qual cosa no hi ha dubte que 
aviat veurem un anunci en 
aquest sentit. Seria desitjable 
que comptés amb la confor-
mitat de tots. 

El Govern s’havia proposat reactivar l’agenda econò-
mica després de l’aturada estival i, tot just començar 
el setembre, ja ha abordat un dels temes més can-
dents: la pujada del salari mínim interprofessional 
(SMI). Fa mesos que aquesta mesura està sobre la 
taula, per la qual cosa la novetat ara està en la urgèn-
cia amb què sembla que s’aplicarà. La compareixença 
de Pedro Sánchez en la qual n’anunciava la «immedi-
ata» aprovació, sense abans haver-ho consensuat 
amb sindicats i patronal, va ser un cop d’efecte per a 
l’inici de curs, amb caires propagandístics, amb el 
qual potser busca marcar-se un punt a favor abans 
d’abordar els altres dos grans reptes en matèria eco-
nòmica que esperen al Govern: la reforma de les pen-
sions i el desbocat encariment de la llum. Referent a 
l’SMI, l’Executiu ha proposat als agents socials una 
pujada de 15 euros aquest any (dels 950 euros actuals 
als 965) i dos augments més el 2022 i 2023, de 31 eu-
ros cada any. Sindicats i patronal han rebutjat, per 
motius contraris, aquesta proposta; i la vicepresiden-
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Editorial

men, petició de processament o conclusions fiscals», si-
nó una demanda d’informació. Com tota gestió similar, 
ha d’estar raonablement fonamentada. La fiscalia, 
doncs, va exposar en la seva petició a la justícia suïssa 
que «disposa d’elements indiciaris» que els fons que va 
rebre l’anterior monarca en comptes sota el seu control 
en paradisos fiscals poden tenir una «procedència il·líci-
ta», en concret el cobrament de «comissions i altres 
prestacions de caràcter similar en virtut de la seva inter-
mediació en negocis empresarials internacionals», cosa 
que sumaria la comissió de delictes de blanqueig de ca-
pitals, contra la Hisenda pública, de suborn i de tràfic 
d’influències. Disposar d’aquests indicis és molt menys 
que tenir els elements de prova convincents per afirmar 
que aquesta il·legalitat es va cometre, cas en el qual hau-
ria d’haver tramitat ja una querella. Però és més que su-
ficient per desplegar totes les actuacions necessàries per 
arribar o no a confirmar aquestes sospites, com diu la 
mateixa fiscalia, amb «l’exigible celeritat». I per recla-
mar a qui va ser cap d’Estat que es posi a disposició de la 
justícia per col·laborar-hi quan se li requereixi. 

Des de l’enviament del document ara revelat, els 
«elements indiciaris» sobre aquesta i dues indagacions 
més obertes per la fiscalia han continuat acumulant-
se. Just l’endemà d’aquell tràmit internacional, Joan 
Carles I va regularitzar davant la Hisenda espanyola 
més de quatre milions d’euros, sense que s’hagi aclarit 
formalment si ho va fer abans o després d’haver rebut 
un requeriment, cosa que determinaria la gravetat de 
les seves responsabilitats administratives i penals. El 
mes passat, el president del Banco Mirabaud va ser im-
putat per un fiscal suís per ocultar l’ingrés de 100 mi -
lions de dòlars procedents de l’Aràbia Saudita en un 
compte controlat per Joan Carles I el 2008. I ahir es va 
saber que l’Agència Tributària ha requerit informació a 
la Casa Reial sobre els pagaments rebuts del 2014 al 
2018, quan el seu successor va suspendre la seva assig-
nació com a rei emèrit.  

L’actual monarca, Felip VI, ha pres diverses deci -
sions que han remarcat el seu distanciament amb les 
actuacions del seu pare i amb l’ús i gaudi de les milio-
nàries quantitats dipositades fora de l’abast del fisc 
espanyol. Una actuació diligent, transparent i sense 
dilacions de cada un dels poders de l’Estat recolza la 
posició del Rei en aquest assumpte, mentre que qual-
sevol obstacle, reticència o falta de compromís en la 
investigació no reforçaria la màxima institució de 
l’Estat, sinó tot el contrari. 

L’advocat de Joan Carles I, el penalista Javier Sánchez-
Junco, va criticar ahir la Fiscalia del Tribunal Suprem per 
la difusió del contingut d’una rogatòria internacional 
que, segons la seva opinió, viola «de manera evident el 
principi de presumpció d’innocència que empara tot 
ciutadà» a l’incloure «greus afirmacions i imputacions 
de conductes que es realitzen sense cap suport i que no 
tenen la més mínima justificació». És cert, com recorda 
el representant legal de l’anterior monarca, que el seu 
client mereix el respecte d’aquesta garantia constitu -
cional, encara més quan encara no ha sigut imputat per 
cap delicte davant els tribunals espanyols. No és menys 
necessari tenir clar que, precisament com tot ciutadà, la 
justícia no ha d’aturar la seva actuació davant la perso-
nalitat de sobre qui recauen sospites i indicis directes. I 
no hi pot haver cap raó que eviti o retardi la determinació 
d’investigar-los fins al final. 

El document que ha suscitat la queixa de l’advocat de 
Joan Carles I és una rogatòria remesa per la fiscalia a Suïs-
sa el 24 de febrer passat que, com ha apuntat el mateix 
Ministeri Públic en una nota explicativa, no és «un dicta-
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Editorial

 dependre sempre, en última instància, de la ini -
ciativa de tercers, com explica Josep Borrell a l’en-
trevista que avui publica EL PERIÓDICO. És a dir, 
perquè en casos com l’afganès no quedi tot a ex -
penses de la capacitat dels Estats Units de mobilitzar 
recursos, tenint en compte la incapacitat dels seus 
aliats d’aportar-los en igual mesura. Aquesta és una 
dada objectiva que no allibera de responsabilitat la 
Casa Blanca en el caos de l’evacuació, però que 
 explica la inquietud d’alguns líders europeus en 
 vista dels mitjans limitats dedicats a l’operació pels 
socis de la Unió Europea. 

A falta de la unanimitat sense fissures que reque-
reix un projecte de coordinació militar de nou encuny, 
és positiu que la idea de crear una força de reacció rà-
pida d’uns 5.000 efectius figuri en la Brúixola Estra-
tègica de la UE, el llibre de ruta que ha d’identificar 
potencials amenaces, objectius i projectes en matèria 
defensiva. El recolzament inicial de bastants països 
contrasta amb les reserves –quan no l’oberta oposi-
ció– d’altres, especialment de l’Europa central i ori-
ental, que fien la seva seguretat en la seva pertinença 
a l’OTAN i entenen que no es pot competir amb les 
garanties inherents al vincle atlàntic. 

En última instància, pesen com una llosa sobre la 
viabilitat del projecte l’herència de la guerra freda i 
el veïnat de Rússia, entregada amb tenacitat a pres-
sionar o interferir en els afers de la UE. Fins i tot ad-
metent que la revisió de l’aliança dels Estats Units 
amb els països europeus, promoguda per Donald 
Trump, i l’allunyament de l’Administració de Joe 
Biden de teatres d’operacions que no considera pri-
oritaris per a la seva seguretat són dos grans canvis, 
l’autonomia de decisió europea en matèria militar 
encara és motiu d’alarma en molts fòrums. En ells 
només compta la confiança en el dinamisme de 
l’OTAN quan es tracta de posar en marxa operacions 
complexes en les quals no tots els socis se senten 
implicats amb la mateixa intensitat. 

El cert és no hi ha alternativa a l’autonomia fun-
cional en l’àmbit militar. La possibilitat de disposar 
de mitjans propis per als moments crítics no com-
porta obrir una bretxa a l’OTAN, sinó millorar la 
 capacitat de resposta de la UE. No es tracta d’ar -
raconar la tradició de la UE com a poder tou, sinó de 
completar-lo amb un instrument eficaç d’inter -
venció quan, com ho ha sigut a l’Afganistan, és una 
imperiosa necessitat. 

La necessitat que Europa disposi d’un dispositiu de de-
fensa autònoma s’invoca amb una sort gairebé sempre 
adversa des que el 1952 es va posar en marxa el projecte 
batejat com a Comunitat Europea de Defensa, final-
ment fallit a causa de l’oposició de França. Des d’ales-
hores és un tema recurrent, especialment quan es do-
nen situacions de crisi extrema, com el desenvolupa-
ment dels esdeveniments a l’Afganistan, tot i que tam-
bé són recurrents els obstacles que sempre s’han in-
terposat al camí –els recels dels Estats Units i del Reg-
ne Unit, la lògica aclaparadora de la guerra freda–, de 
manera que mai hi ha hagut massa possibilitats de  
 crear un embrió d’Exèrcit europeu. 

L’odissea de l’aeroport de Kabul ha omplert de ra-
ons els partidaris que finalment avanci la idea d’una 
unitat d’actuació amb comandament propi per no 
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Editorial

actuacions posteriors i tot el discurs d’un enfrontament 
entre Espanya i uns valors democràtics representats en 
exclusiva per l’independentisme. 

Les lleis de convocatòria del referèndum i de descon-
nexió establien que d’una consulta convocada al marge 
de la llei, reconeguda només per una part de la societat 
catalana, en un procés d’escrutini controlat només per 
aquest sector i sense l’exigència d’un mínim de partici-
pació, se’n derivava un «mandat democràtic». Deixa-
ven també sense efecte una Constitució i un Estatut que, 
tal com van ser votats per la immensa majoria dels ca-
talans, establien que només podien ser modificats per 
una altra majoria àmplia de l’electorat, que l’indepen-
dentisme es va quedar lluny d’obtenir. Aquell dia es va 
obrir una ferida que va acabar simbolitzada per aquest 
hemicicle semibuit en què la meitat dels parlamentaris 
aplaudien la seva efímera victòria. La del moviment 
 polític que representaven sobre els representants de 
l’altra meitat dels catalans.  

Ara, sense la pressió ambiental del 155, del judici i la 
sentència del procés i de la reclusió dels líders que es van 
personar davant la justícia, s’obre una escletxa a l’auto-
crítica. És lògic que l’independentisme no se senti còmo-
de mirant-se al mirall d’aquells dies. Però no n’hi ha prou 
d’apartar la mirada. A la pràctica, més que en la retòrica, 
les forces que constitueixen el Govern de la Generalitat 
no consideren que de les actuacions d’aquells dies es de-
rivi un mandat democràtic vàlid que condueixi a la inde-
pendència (o no actuen com si així fos). I han començat a 
reconèixer com a interlocutors vàlids els qui aquell dia en 
van discrepar, en lloc de proclamar que ni tan sols són 
dignes de mirar-los als ulls sense avergonyir-se (o al-
menys s’asseuen a la mateixa taula, tot i que no s’hagin 
retractat de certes postures de superioritat moral). Però 
una part no menor de l’independentisme representat en 
les institucions continua aferrat a la retòrica del «mandat 
de l’1-O» sense reconèixer els profunds dèficits demo-
cràtics de la seva postura. I fins i tot el que transita per la 
via del diàleg i de la reparació del mal causat, en el teixit 
social de Catalunya i en el prestigi i operativitat de les se-
ves institucions d’autogovern, demostra que encara té 
pendent una reflexió (o almenys un reconeixement pú-
blic d’haver-la fet) cada vegada que planteja l’evident 
problema polític a solucionar a Catalunya com un con-
flicte entre un poble unànime en el seu propòsit i un Estat 
repressiu. Sense tancar les ferides que es van obrir entre 
catalans, sense reconèixer la seva existència per comen-
çar, no hi ha cap altre futur que la seva perpetuació. 

En els tres aniversaris de la desastrosa tardor del 2017 que 
s’han succeït des d’aleshores, l’independentisme ha repe-
tit un singular exercici de memòria selectiva. Ha insistit 
incessantment en el record de la desmesurada actuació 
policial de l’1 d’octubre, confiant que aquesta ferida oberta 
justificava actuacions que, des del punt de vista democrà-
tic, no tenen cap altra font de legitimitat. En canvi, ha pas-
sat de puntetes sobre la fallida declaració d’independència 
del 27 d’octubre, que ofereix una imatge poc reconfortant 
de la seva pròpia actuació. I sobretot, s’ha negat a analitzar 
el succeït en els plens parlamentaris del 6 i el 7 de setem-
bre. Una ferida menys visible però més profunda. Dues da-
tes que en la seva memòria només apareixen per fer escar-
ni de l’actuació de l’oposició parlamentària que estava ve-
ient vulnerats els seus drets (i els de la majoria de votants 
que representaven), però que qüestionen totes les seves 

És necessari 
reconèixer,  

i no amb  
la boca petita, 

que els plens 
del 6 i el 7  

de setembre 
van obrir una 

esquerda entre 
els catalans 

que encara no 
s’ha tancat
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Editorial

2013 quan el PP de Mariano Rajoy ja defensava l’elecció 
pels jutges, criteri que llavors no li va interessar aplicar 
perquè el PP tenia majoria absoluta al Congrés. La rea-
litat és que el CGPJ es renova sense problemes quan el 
PP governa i queda bloquejat quan els populars estan a 
l’oposició. Ja va passar durant el mandat de José Luis 
Rodríguez Zapatero, quan Rajoy va bloquejar durant 
dos anys els canvis en el Consell. 

El Govern s’ha obert en les últimes hores a reconsi-
derar en el futur el mode d’elecció, en què podrien in-
tervenir directament els jutges, però no ara perquè 
aquesta reforma retardaria encara més la renovació 
que, segons l’Executiu, s’ha de fer pel sistema vigent. 
El PP, no obstant, no es mou de la seva intransigència 
malgrat aquestes ofertes i exigeix el canvi ara, abans 
de renovar l’organisme. És una demostració que allò 
prioritari per al primer partit de l’oposició continua 
sent el bloqueig –així manté una representació con-
forme a quan tenia majoria absoluta en el Parla ment– 
i el canvi de model només és un nou pretext per 
 negar-se al pacte. 

Tot i que aquesta vegada no va pronunciar paraules de 
comiat, potser perquè no veu expectatives a curt termi-
ni de renovació del Consell General del Poder Judicial 
(CGPJ), Carlos Lesmes, president d’aquest organisme i 
del Tribunal Suprem, va pronunciar el seu quart discurs 
en l’obertura de l’any judicial amb l’òrgan de govern 
dels jutges pendent de renovació. Segueix en aquesta 
situació des del 4 de desembre del 2018, fa més de mil 
dies, gairebé tres anys. Lesmes va instar els dos princi-
pals partits, el PSOE i el PP, a renovar la institució. «Ur-
geix –va instar–, pel bé de tots, que la nostra institució 
desaparegui de l’escenari de la lluita partidista i que les 
forces polítiques concernides, amb patriotisme consti-
tucional i generositat, arribin en les pròximes setmanes 
a l’acord necessari per a la renovació».  

La situació «resulta insostenible per a la judicatura», 
va afegir Lesmes, que va repartir responsabilitats, sen-
se esmentar el PP, principal responsable del bloqueig, i 
va ser fins i tot més dur amb el Govern al criticar la re-
forma que des del mes de març impedeix a l’organisme 
efectuar nomenaments precisament per no haver re-
novat els seus membres. Aquesta reforma, segons Les-
mes, «ha vingut a agreujar la situació». Tot i que potser 
seria més precís dir que, amb la finalitat de pressionar 
cap al desbloqueig, el que fa és fer patent la gravetat 
d’aquesta situació. 

Una altra mesura que Lesmes i els membres 
del Consell podrien prendre per forçar la re-
novació seria presentar la dimissió, qües-
tió que mai s’han plantejat. Així, la si-
tuació, que constitueix una autèntica 
anomalia democràtica i una violació 
de la Constitució, es manté estancada 
i bloquejada pel PP mitjançant diver-
ses excuses que han anat canviant. 
Primer va ser la presència de Podem 
en el Govern i en les possibles negoci-
acions; després, la candidatura d’un 
jutge que va redactar la sentència que va 
condemnar el PP en la trama Gürtel, i ara 
es tracta del model d’elecció dels jutges. 
El PP addueix que 12 dels 20 vocals 
han de ser elegits directament pels 
jutges i argumenta que és el que 
 exigeixen la Unió Europea –quan el 
màxim que ha fet Europa és una re -
comanació– i la Constitució, quan el 
cert és que en la democràcia hi ha hagut 
diversos models d’elecció i tots han sigut 
constitucionals. El vigent, que data de 1986, 
va ser renovat per un pacte del PSOE i el PP el 
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Editorial

tar el president a fixar ara mateix una data concreta 
per a la consulta. Aragonès va tenir fàcil la negativa: 
aquest plantejament no forma part del pacte d’inves-
tidura amb la CUP, on no es fixava cap límit temporal 
per al referèndum en espera de l’avaluació, d’aquí dos 
anys, dels resultats de la taula de diàleg amb el Govern 
de Pedro Sánchez. Una taula de diàleg que Aragonès va 
defensar amb convicció, advertint tant la CUP com 
Junts que «no hi ha dreceres ni solucions màgiques» 
cap a la independència.  Al final, i després d’un fracas-
sat intent de transacció de la resolució, la CUP va votar 
a favor d’un referèndum en aquesta legislatura, ERC es 
va abstenir per considerar que és inútil fixar dates i 
Junts hi va votar en contra afirmant que un segon refe-
rèndum és innecessari ja que continua vigent «el 
mandat de l’1-O». 

Amb tot, Junts i ERC van mantenir les seves inter-
vencions en uns termes molt més conciliadors de l’ha-
bitual en l’anterior legislatura, i ERC va reiterar que la 
CUP és el seu soci preferent per aprovar els pressupos-
tos, malgrat les advertències i intents de pressió llan-
çats pels anticapitalistes.  

La intervenció potser més amable amb el Govern va 
ser la protagonitzada, curiosament, pel PSC, el princi-
pal partit de l’oposició, que es va oferir de nou per ne-

gociar els pressupostos davant el rebuig 
d’Aragonès i va brindar el seu suport 

en diverses resolucions als repu-
blicans (davant Junts) o a 

Junts (davant ERC). La-
mentablement, Arago-

nès continua evitant 
qualsevol tipus de 
pacte pressupostari 
amb els socialistes a 
Catalunya, al con-

trari del que passa a 
Madrid. Si el presi-

dent vol ampliar la ba-
se, sumant cada vegada 

més, com va dir davant 
l’hemicicle, la suma no pot 

reduir-se al camp indepen-
dentista, sinó que hauria d’atrevir-

se a trencar els blocs, aprofundir en les vies 
transversals que s’insinuen i propiciar una taula 

de diàleg no només davant el Govern central sinó 
també a Catalunya.  

El debat de política general que s’ha celebrat al Parla-
ment no s’ha distingit gaire dels anteriors, malgrat ser 
el primer amb Pere Aragonès com a president de la Ge-
neralitat. A la prolixa enumeració de l’obra i dels pro-
jectes del Govern l’ha seguit el ball de resolucions en 
què es continuen reflectint tant les contradiccions in-
ternes de la majoria independentista com la seva vo-
luntat de continuar comportant-les. I, potser, una certa 
dissolució de les fronteres que separen els blocs definits 
per la dinàmica del procés. El discurs dels socis de Go-
vern i de la CUP, que va sumar els seus vots en la inves-
tidura de Pere Aragonès, reitera l’existència d’una ma-
joria independentista del 52% dels vots, irreal tant en 
les seves dimensions (suma partits que no van obtenir 
representació i que van afirmar que mai unirien els seus 
vots als de la CUP) com a l’hora de trobar una estratègia 
unitària o d’impulsar accions concretes com l’amplia-
ció del Prat. Però sòlida, això sí, quan del que es tracta és 
de superar aquestes contradiccions per mantenir incò-
lume el seu pacte de govern. 

El grau de discordança més gran entre les tres for-
macions independentistes es va reflectir en la proposta 
de la CUP, presentada per sorpresa –Aragonès va dir 
que se’n va assabentar pels mitjans de comunicació–, 
d’aprovar una resolució per celebrar un referèndum 
d’autodeterminació en aquesta legislatura, abans del 
2025. Fins i tot el portaveu cupaire, Carles Riera, va ins-
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les seves forces 
per impulsar 
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més enllà de 
mantenir el seu 

pacte de govern
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Editorial

Però més enllà del contenciós, els damnificats 
han sigut centenars de milers de ciutadans irritats 
perquè el que ha passat aquests dies se suma al seu 
constant malestar per la qualitat de les prestacions 
d’un servei imprescindible per al funcionament 
normal del país. Molt probablement, el fet que la va-
ga hagi tingut també un impacte tan desestabilitza-
dor rau en el fet que la xarxa de Rodalies de l’àrea de 
Barcelona funciona de forma habitual al límit de la 
seva capacitat i fins i tot qualsevol mínim incident, 
com bé saben els usuaris, causa trastorns que 
col·lapsen el servei. La tendència a l’augment del ve-
hicle privat en la mobilitat interurbana detectada 
després de la supressió dels peatges, per cert, vin-
dria a ser un símptoma més de les carències de la 
xarxa ferroviària a Catalunya quan hauria de ser, en 
canvi, una alternativa sostenible, assequible i funci-
onal al transport per carretera.  

El servei ferroviari és decisiu en el desenvolupa-
ment econòmic del país, en els seus objectius de 
sostenibilitat i en la qualitat de vida dels ciutadans 
que l’han d’utilitzar de forma quotidiana. Això exi-
geix de les administracions que els plans de millora 
de la xarxa de Rodalies, els presti qui els presti, 
s’executin realment en comptes de continuar acu-
mulant endarreriments  

Més de 450.000 persones són les que cada dia utilit-
zen els serveis de Renfe per desplaçar-se per Catalu-
nya, la majoria per qüestions laborals o d’estudis. To-
tes elles, en els dos primers dies de la vaga de maqui-
nistes, convocada també de forma intermitent fins al 
12 d’octubre, han vist alterada la seva vida quotidiana 
de manera absolutament desmesurada, víctimes 
d’un enorme caos ferroviari a causa de la vaga 
d’aquest col·lectiu de treballadors ferroviaris. 

Els treballadors, també en aquest cas, tenen dret a 
la vaga per defensar les seves reivindicacions labo-
rals, si es desenvolupa en les condicions estipulades i 
sota paràmetres que, en el cas d’un servei públic que 
permet exercir un dret fonamental com és el de la 
mobilitat, afectin el mínim possible la població. In-
complir els serveis mínims fixats pel Govern central i 
confirmats pels magistrats de l’Audiència Nacional, 
en canvi, no suposa una expressió del dret de vaga, si-
nó una vulneració del marc en el qual s’ha de desen-
volupar. Els serveis mínims estaven fixats en un 85% 
del servei habitual en el cas de Rodalies, però després 
de la cancel·lació de la circulació de trens per la in-
compareixença dels conductors només s’ha pogut 
prestar una mica més d’un 40% del servei normal. 
Tractant-se d’una il·legalitat flagrant i d’una falta la-
boral qualificable de molt greu si es demostra la in-
tencionalitat, evidentment el Semaf, el sindicat con-
vocant, ha al·legat altres motius per a la inassistència 
dels maquinistes (que no se’ls va comunicar de forma 
deguda que havien de treballar), explicacions que 
l’empresa rebat i que segur que s’hauran d’acabar di-
lucidant davant l’autoritat laboral. D’altra banda, al 
marge de reivindicacions estrictament laborals (la 
demanda d’incorporació de nou personal per cobrir 
les places necessàries), les reivindicacions del Semaf 
van més enllà, i trasllueixen la intenció de pressionar 
davant la possibilitat que els governs central i català 

acordin el traspàs de la prestació efectiva del 
servei de Rodalies. 

A més de 
l’actitud dels 
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Editorial

porta ja va qualificar de «ruïna» la situació heretada pel 
club, arriba el moment d’afrontar la realitat i exigir res-
ponsabilitats a qui calgui. Per poder mirar cap al futur, 
convé una última mirada, serena i ferma, cap al passat.  

El 17 d’octubre, els socis han d’aprovar en assem-
blea els números de la temporada passada i els 
d’aquesta. Serà l’oportunitat de sentir Laporta desgra-
nar el seu projecte de recuperació, lluny ja de les pro-
meses i els excessos electorals (aquell asado amb Messi 
amenaça de perseguir-lo en tot el seu segon mandat). 
L’hora és greu per al Barça, ja que s’enfronta a un enor-
me repte: a curt termini, s’ha de recuperar de la ruïna 
econòmica i el pou esportiu en què ha caigut el primer 
equip de futbol masculí; a mitjà termini, ha de trobar el 
seu lloc en un nou context futbolístic en el qual els seus 
competidors són equips estat, clubs que dominen gai-
rebé en exclusiva les seves lligues o la poderosa Pre -
mier League i, a més, mantenir el seu caràcter de club 
poliesportiu referent en disciplines com el bàsquet i 
l’handbol. Tot això, sent un club propietat dels seus so-
cis que, a diferència de rivals directes, funciona per 
mecanismes democràtics. 

Que el club sigui capaç de superar aquests reptes de-
pèn que desaparegui de la conversa blaugrana el fan-
tasma de la Societat Anònima Esportiva (SAE), que 
creix atiat per la magnitud de la ruïna econòmica. Ningú 
es vol veure en la situació que el club deixi de pertànyer 
als socis i s’obri la porta al fet que una sola persona o un 
fons d’inversió o un conglomerat d’empreses s’apode-
rin de les regnes del Barça. Però a ningú se li escapa que 
si el Barça fos una empresa normal, la destinació proba-
blement seria la venda a un inversor extern, així que 
aquest escenari al qual ningú vol arribar és una amena-
ça que no s’ha de desdenyar. 

En el seu primer mandat, Laporta va popularitzar 
l’expressió del cercle virtuós per resumir el seu projec-
te. Llavors, el cercle virtuós va funcionar entre altres 
motius gràcies a una generació irrepetible de la Masia 
liderada per Leo Messi. El crac argentí, va argumentar 
Laporta, se’n va anar al PSG perquè el Barça avui no se’l 
pot permetre, resum perfecte de la magnitud de la crisi 
del club. En condicions molt més adverses que llavors, 
Laporta necessita tornar a posar en marxa un altre cer-
cle virtuós que torni el club al lloc a què pertany: l’elit 
esportiva europea amb equips competitius en tots els 
esports, especialment el futbol professional. Un repte 
que sembla herculi. 

Potser el pitjor que es pot dir del Barça d’avui és que la si-
tuació del club és pitjor que la del primer equip de futbol 
masculí. L’erràtica trajectòria de l’equip que entrena Ro-
nald Koeman és el pàl·lid reflex (i conseqüència) de la 
profunda crisi econòmica que viu el club. Els contorns 
exactes de la tragèdia se sabran aquesta setmana, quan el 
CEO Ferran Reverter faci públics els resultats de la due di-
ligence encarregada per la junta de Joan Laporta per in-
vestigar els comptes que li va deixar Josep Maria Barto-
meu. En els convulsos dies posteriors a la marxa de Leo 
Messi, Laporta ja va fer públics alguns números: un deute 
de 1.350 milions d’euros, unes pèrdues la temporada 
passada de 481 milions i un patrimoni net negatiu de 451 
milions. La Covid sens dubte va castigar el club, però la 
due diligence també ha de fer llum sobre la (mala) gestió 
de la junta de Bartomeu i si hi va haver irregularitats. La-
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Buscant un altre cercle virtuós
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rem Puigdemont a Espanya», va prometre també en-
tre crits de «Puigdemont, a la presó».  

El que Casado va anomenar «un nou contracte so-
cial amb Espanya» va ser una col·lecció de receptes 
del liberalisme més conservador i antiintervencio-
nista sense cap menció a la corrupció i amb caires 
èpics, com quan va repetir que la hispanitat és l’em-
presa més important de la història després de la ro-
manització, va emfatitzar que Espanya no ha de de-
manar perdó per res sobre la conquesta d’Amèrica o 
quan va proclamar que el seu programa era un «pla 
per recuperar l’orgull de ser espanyol». La proximitat 
amb Vox es va deixar notar també en l’escassa pre-
sència de dones a la convenció –només 25 dels 97  
ponents–, en la reforma de les pensions que van de-
fensar José María Aznar i Mariano Rajoy, en les críti-
ques a la memòria democràtica o en l’oposició a can-
viar a la Constitució el terme «disminuïts» per «per-
sones discapacitades». 

L’altra estrella de la convenció va ser l’absent fins 
dissabte Isabel Díaz Ayuso, que va acaparar el prota-
gonisme i les ovacions dels assistents a l’arribar. La 
presidenta madrilenya va sorprendre la convenció al 
donar suport explícit a Casado com a candidat a la 
presidència del Govern, tot i que només la manera de 
plantejar-ho confirma que la pugna entre ella i la di-
recció pel seu desig de convertir-se en presidenta del 
PP madrileny ja havia arribat a una dimensió superior, 
la d’aspirant a la Moncloa. En realitat, les seves pa-
raules es poden interpretar en el sentit que Ayuso do-
na a Casado un condescendent suport a la seva candi-
datura presidencial. Per això sembla més aviat una 
treva en espera de futurs esdeveniments i de compro-
var si Casado consolida el seu lideratge. 

A la plaça de toros de València, lloc icònic per al PP, da-
vant unes 12.000 persones, Pablo Casado va clausurar 
aquest diumenge la convenció del Partit Popular, que ha 
durat una setmana i en la qual s’han produït algunes en-
sopegades –declaracions altisonants i errors com la in-
vitació a Nicolas Sarkozy, per exemple– que han deslluït 
l’eufòria que el partit pretenia traslladar a tot Espanya. 

En el discurs de clausura, el president del PP no va ci-
tar ni Pedro Sánchez ni Vox, però la seva intervenció va 
ser, d’una banda, una impugnació en tota regla de les 
polítiques del Govern de coalició entre el PSOE i Unides 
Podem –amb diverses referències al «comunisme»– i, 
per l’altra, el dilema a què s’enfronta el partit, que no és  
altre que la seva relació amb l’extrema dreta, va sobre-
volar en moltes de les referències al programa del PP, 
que Casado va desgranar pintant per a Espanya un pa-
norama idíl·lic per quan governi, amb una cascada de 
promeses benefactores davant la catàstrofe del que va 
qualificar com a «Govern irresponsable». 

En algunes parts del seu discurs i també en els tre-
balls de la convenció era difícil distingir entre el que 
proposa el PP i el que defensa el partit de Santiago 
Abascal. Per exemple, en la qüestió territorial. Un dels 
convidats, Alejo Vidal-Quadras, fundador de Vox que 
ha tornat a la cleda del PP, va desqualificar l’Estat auto-
nòmic fins a fer passar vergonya a alguns dirigents del 
partit. Mentrestant, Casado va prometre en la clausura 
la marxa enrere en l’acostament de presos etarres al 
País Basc i la reversió del traspàs de les presons a Eus-
kadi i Catalunya, va reivindicar l’actuació de l’Estat  
l’1-O, va anunciar la penalització dels referèndums, es 
va oposar als indults per als delictes de sedició i va asse-
gurar que posarà fi a l’«adoctrinament» a les escoles i 
als mitjans de comunicació de la Generalitat. «Porta-
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Casado, entre Vox i Ayuso 
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Editorial 
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Un altre assalt per a Puigdemont 
La defensa de l’expresident de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, va aconseguir ahir que ja hi hagi cinc 
tribunals europeus que han bloquejat els intents del 
jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena d’obtenir la 
seva extradició i la dels també eurodiputats Toni Co-
mín i Clara Ponsatí. Fins ara, un tribunal alemany la 
va rebutjar qüestionant el delicte de sedició pel qual 
se’l perseguia llavors; a Bèlgica va ser suspesa per la 
seva condició d’eurodiputat (igual que a França) i 
Llarena va posar en suspens la seva ordre de detenció 
per la possibilitat que el tribunal belga considerés 
que no era competent per jutjar Puigdemont. Les au-
toritats judicials o policials escoceses i suïsses tam-
poc han col·laborat amb la justícia espanyola. I ara ha 
sigut un tribunal italià el que ha denegat l’extradició 
en espera que el TJUE es pronunciï sobre la retirada 
de la immunitat per part del Parlament Europeu.   

Puigdemont va celebrar la decisió com si es tractés 
d’una victòria gairebé definitiva. És una nova clate-
llada per a Llarena, efectivament, i aclareix gairebé 
definitivament la possibilitat que a curt termini vegi 
limitada la seva llibertat de moviments o sigui tras-
lladat Espanya. Però no permet oblidar que el tribunal 
europeu encara ha de ratificar o no la retirada de la 
immunitat o pronunciar-se sobre la qüestió prejudi-
cial presentada per Llarena amb la intenció d’aclarir 
de forma prèvia un possible qüestionament de la seva 
competència o de la possibilitat que Puigdemont tin-
gui un judici just a Espanya. Dos procediments en els 
quals una resposta negativa sí que suposaria una des-
autorització en tota regla de la justícia espanyola. 

L’expresident Puigdemont va etzibar ahir un 
«prou» dirigit a «Espanya». Efectivament, el jutge 
Llarena potser hauria de concloure del seu nou fra-
càs que seria més prudent renunciar als intents 
d’aconseguir l’extradició de Puigdemont abans que 
s’aclareixin les qüestions pendents. Però l’eurodi-
putat de JxCat difícilment pot exigir a Espanya (¿al 
seu Govern?, ¿als seus tribunals?) que s’esvaeixin 
els processos judicials als quals encara no s’ha sot-
mès, a diferència d’altres líders del procés.   

Puigdemont va acusar l’Estat espanyol, en la se-
va compareixença, de no assumir la distinció ne-
cessària entre els poders executiu i judicial. Però, 
quan afirma que «Espanya no ha obtingut cap dels 
seus objectius polítics», ¿a què es refereix l’expre-
sident? ¿Als tribunals que pretenen que hi compa-
reguin? ¿Als líders de la dreta espanyola que enar-
deixen els assistents dels seus mítings prometent 
que no desistiran fins a tenir-lo davant un tribunal i 
després en una cel·la? ¿O al Govern espanyol que 
veuria amb incomoditat una extradició que podria 
tornar a incendiar el carrer i posaria en extrem risc 
el procés de diàleg i de normalització de la vida po-
lítica a Catalunya? Quan Puigdemont afegeix que 
«Espanya utilitza el poder judicial» per aconseguir 
que els líders independentistes «estiguin tancats en 
una presó» tampoc sembla que tingui la més míni-
ma voluntat de distingir entre els que van aprovar 
un indult malgrat que comportés un cost polític 
imprevisible o els que acusen l’Executiu d’haver 
deixat al carrer «colpistes». I arriba a nivells de de-
monització de l’adversari fora mida quan es pre-
gunta si el Govern espanyol es planteja recórrer a 
mètodes com els que practica el GAL.  

Les ensopegades de la justícia espanyola conti-
nuen succeint-se i els responsables de la instrucció 

de la causa contra Puigdemont, Comín i Ponsatí 
no semblen proclius a l’exercici d’«autocrítica» 
que el primer reclama. Com és evident que tam-
poc Puigdemont ha fet la reflexió necessària per 
basar el seu missatge polític en una anàlisi rea-
lista de la situació, i de les notables diferències 

que hi ha entre tenir a l’altre costat de la taula 
els que exploren la reconciliació o els que agi-
ten el ressentiment i no busquen més que  
la derrota incondicional de l’adversari a qual-
sevol cost. 
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Editorial

El col·lapse va afectar Facebook amb una caiguda en 
borsa del 5,5% del valor de les seves accions i una espec-
tacular pèrdua de l’extens patrimoni de Zuckerberg en 
uns 5.900 milions de dòlars. El descens, no obstant, no es 
va deure només a la notable apagada informàtica, sinó a 
les repercussions de les filtracions publicades al setem-
bre sobre les interioritats de Facebook a The Wall Street 
Journal i a l’aparició televisiva de la persona que les va fer 
possibles. Les confessions de Frances Haugen, que va 
fitxar el 2019 per la companyia per centrar-se en la lluita 
contra la desinformació en ple debat de les eleccions 
nord-americanes, revelen bàsicament que en tot mo-
ment la consecució de més beneficis i l’expansió de la se-
va audiència van guiar les decisions de la companyia per 
davant de consideracions de bé públic. En aquests ter-
mes, res que no sigui habitual en una economia de mer-
cat. Tot i que en aquest cas, l’ocultació que la companyia 
era conscient dels perjudicis creats en el funcionament 
del sistema democràtic i la salut mental de la població 
adolescent, fa que passem de parlar dels legítims inte-
ressos comercials d’una companyia a un problema pú-
blic. ¿Fins a quin punt, ens podríem preguntar, les tecno-
lògiques estan repetint l’actitud que va sostenir la indús-
tria dels combustibles fòssils davant el canvi climàtic o la 
del tabac davant les conseqüències de l’hàbit de fumar?   

En el primer cas, fins i tot sent conscients que la po -
larització ideològica, a base de notícies falses o d’inter-
vencions esbiaixades, s’augmenta amb la manera de re-
gular la informació per part de Facebook, la companyia 
va intervenir amb molt poca rotunditat contra el discurs 
de l’odi, perquè era palpable que com més confrontació 
més difusió, més temps invertit davant l’ordinador. Una 
cosa semblant a Instagram, en relació amb la visió del 
propi cos i els efectes negatius d’una falsa bellesa ideal 
sobretot entre noies joves. Si la lògica econòmica dirigeix 
els interessos de la companyia en un sentit, els poders 
públics han de plantejar-se la possibilitat de mesures 
 regulatòries o de protecció del menor que en cap cas 
qüestionin la llibertat d’expressió. Tot i que és sobretot la 
sensibilització de la societat la que pot fer, o no, que per 
exemple el gegant es replantegi el seu projecte 
 d’Instagram per a nens. 

Hem vist fins a quin punt un gegant tecnològic pot 
 tenir els peus de fang. Una cura d’humilitat accentuada 
pel fet que molts dels usuaris més joves d’altres 
 plataformes més recents contemplessin des de la 
 distància la gran apagada de Facebook, al qual veuen 
com la xarxa de generacions més grans, i Whatsapp, 
 objecte de variats recels. 

La caiguda, durant gairebé sis hores, de les populars apli-
cacions de Facebook, Instagram i WhatsApp va provocar 
una tarda de desconcert per als usuaris acostumats als 
seus serveis i un dilluns negre al si de les societats regides 
per Mark Zuckerberg, fundador i conseller delegat del ge-
gant tecnològic. Un error en l’actualització dels seus siste-
mes va ocasionar que la mateixa Facebook es fes desapa-
rèixer a si mateixa a internet, fins al punt que la necessitat 
de solucionar manualment el problema va fer que la inter-
rupció s’allargués de manera insòlita. Prou perquè fins a 
2.600 milions d’usuaris poguessin descobrir el seu grau de 
dependència de l’imperi de Zuckerberg en forma d’ansie-
tat, d’alleujament, d’indiferència o, en termes més pràc-
tics, de seriosos problemes operatius en les activitats em-
presarials altament lligades els canals esmentats. 
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El dilluns negre de Facebook  
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Editorial

una bombolla immobiliària que va explotar el 2008, 
després de quatre anys en què el PSOE de Zapatero va 
mantenir la mateixa política. Aquesta bombolla no va 
agradar tampoc als inversors tradicionals del sector, 
que van veure com irrompien al mercat fons amb 
massa ansietat que no coneixien les claus de l’activi-
tat. Una altra recepta possible són els incentius fis-
cals, que l’època de l’austeritat s’ha carregat. I que-
den les dues que ara s’insinua que es posaran en 
marxa: la promoció de pisos a preu assequible i la re-
gulació dels abusos que es poguessin produir en els 
preus del lloguer a les zones més tensades. La Consti-
tució defineix Espanya com un Estat social i demo-
cràtic de dret, la qual cosa significa que no s’exclou 
sistemàticament la intervenció pública en l’econo-
mia. Però s’ha d’ajustar a dret. I aquesta és la clau que 
ha de guiar la tramitació de la nova llei. El problema 
existeix. No té solucions màgiques. I aquestes no po-
den passar per col·lisionar amb altres drets fonamen-
tals, com és el de la propietat. Anunciar avui un recurs 
a una llei que no està ni redactada, ni tramitada ni 
aprovada és gairebé que una temeritat. Plantejar 
aquesta llei com una conquista ideològica que posa fi 
a un cert liberalisme tampoc soluciona el problema.  

Les lleis es fan per arbitrar les col·lisions de drets 
entre els ciutadans. No es pot permetre que els joves o 
certes rendes es quedin sense llar perquè el turisme 
pressiona a l’alça el mercat immobiliari. Però la cor-
recció ha d’arribar des de la regulació, des de les re-
gles clares i no des de la imposició. Reguli’s allò que 
resulti efectiu regular per al fi que es persegueix. Els 
operadors immobiliaris professionals no s’hi oposa-
ran. Però que no es reguli amb un afany purament 
venjatiu que identifica tot un sector amb la seva part 
menys representativa i amb una caricatura de qui 
presta un servei a la societat. Aquesta llei, d’acord 
amb la Constitució, no pot ser més que un paraigua 
que orienti les polítiques de vivenda de les comuni-
tats autònomes i les decisions urbanístiques dels 
ajuntaments. Alguns, abans de recórrer, haurien 
d’explicar als ciutadans què pensen fer allà on gover-
nen per garantir el dret a la vivenda sense menysca-
bar el dret a la propietat, que no només és dels fons 
sinó d’altres ciutadans. 

Ningú en el seu seny pot posar en dubte que la protec-
ció del dret a la vivenda necessita una llei que desenvo-
lupi el que garanteix la Constitució. El Govern de Pedro 
Sánchez i Yolanda Díaz ha tingut el coratge d’afrontar 
per primera vegada aquest repte del qual, per ara, no 
tenim un text articulat sinó alguns esbossos en forma 
de titulars. A determinades ciutats i a determinades 
zones geogràfiques, resulta impossible per a moltes 
famílies accedir a una vivenda digna, ja sigui de lloguer 
o de propietat. Això és una realitat que reconeixen tots 
els economistes i les formacions polítiques constituci-
onalistes. No passa només a Espanya. Alemanya, Por-
tugal i alguns països nòrdics han afrontat reptes simi-
lars. I no sempre les receptes que semblen més atrevi-
des han acabat sent les més eficaces. Per això, el debat 
d’aquesta futura llei s’hauria de fer des de la serietat, i 
no des dels prejudicis ideològics i encara menys des de 
la demagògia populista.  

Fer assequible la vivenda té diverses receptes. Algu-
nes ja les hem provat. El Partit Popular, en temps de 
José María Aznar, va propiciar una liberalització total 
del sòl i un abaratiment dels tipus d’interès. Van pujar 
els preus i van baixar les hipoteques. El resultat va ser 
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Editorial

dents més actius en aquesta recerca d’aliats ha sigut 
el valencià Ximo Puig, a qui no li ha sabut gens de greu 
a l’hora d’acostar-se al popular Juan María Moreno, 
president d’Andalusia, mentre promovia una trobada 
amb els seus homòlegs de l’antiga Corona d’Aragó. 
Des d’interessos diferents, el president de la Junta de 
Galícia, Alberto Núnez Feijóo, del PP, ha intentat 
atraure el seu homòleg socialista de Castella-la Man-
xa, Emilio García Page, a un front de comunitats que 
es consideren damnificades per criteris de població 
que no tenen en compte els territoris on la població és 
menor i viu més dispersa.  

Sorprèn que el president de la Generalitat, Pere 
Aragonès, no formi part de cap d’aquestes iniciatives. 
La seva negativa a participar en àmbits multilaterals 
constitueix una rèmora dels temps del procés. Com si 
el simbolisme d’una estratègia bilateral fos més im-
portant que allò que Catalunya pot obtenir partici-
pant en, i fins i tot liderant, iniciatives com la de Ximo 
Puig. El fet que enviés una consellera de la Generalitat 
a la cimera de les patronals de Catalunya, València, 
Aragó i les Balears que es va celebrar a Saragossa, i a la 
qual van assistir els altres presidents de les comuni-
tats implicades, va suposar perdre l’oportunitat de 
sumar les reivindicacions catalanes a les d’un front 
més ampli, amb més possibilitats d’èxit. És més, la 
negativa d’ERC a participar d’una estratègia multila-
teral, tot i que sigui de geometria variable, no fa sinó 
beneficiar les posicions populistes del seu soci de Go-
vern, Junts per Catalunya, i contribueix a la idea que 
Catalunya es presenta al debat sobre el nou finança-
ment des d’una postura insolidària. Una posició que 
pot afavorir la idea, encoratjada des del PP i des d’al-
guns sectors del PSOE, que la taula de negociació en-
tre Catalunya i el Govern d’Espanya només pretén 
buscar beneficis bilaterals en detriment de la solida-
ritat interterritorial. 

Catalunya no ha de limitar el debat en curs al re-
partiment dels recursos existents. Ha de fer sentir la 
seva veu sobre la reforma fiscal en curs, i el comitè 
d’experts de la qual rendirà comptes dels seus treballs 
al febrer. Ha de i pot influir en un sistema fiscal que 
presenta rendiments recaptadors pitjors que els de la 
mitjana europea. I s’ha d’implicar a millorar l’eficàcia 
de la despesa pública. Tasques que tenen un llarg re-
corregut i que constitueixen l’única manera de captar 
més recursos i utilitzar-los millor sense deixar 
d’atendre a criteris raonables de solidaritat.  

Les pròximes setmanes resultaran crucials per deter-
minar els recursos econòmics i financers amb què 
comptaran les autonomies per fer front als seus pro-
grames de govern.  D’aquí a finals d’any, el Congrés 
dels Diputats haurà d’aprovar els Pressupostos Gene-
rals de l’Estat, s’haurà iniciat el debat sobre la distribu-
ció de fons Next Generation de la Unió Europea, i hi hau-
rà sobre la taula una proposta de nou Sistema de Fi-
nançament Autonòmic destinat a substituir, amb re-
tard, el del 2009. No és estrany que, davant la trans-
cendència d’aquests reptes, les Comunitats Autòno-
mes hagin començat a prendre posicions per millorar 
la seva posició relativa en el repartiment final dels re-
cursos disponibles. La proximitat de les negociacions 
ha originat aliances transversals, de comunitats go-
vernades pel PP amb altres del PSOE, amb l’objectiu 
d’aconseguir un repartiment més equitatiu, i més fa-
vorable, a les autonomies perifèriques. Un dels presi-
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Editorial

l’altre grup independentista, Junts per Catalunya, que 
també addueix la llei audiovisual per esmenar la tota-
litat als comptes, però sense obtenir-ne cap contra-
partida. ERC també ha aconseguit el traspàs de les be-
ques per valor de 18 milions d’euros pendent des de fa 
una dècada i la gestió de l’IMV, dues qüestions que són 
incompliments dels anteriors Pressupostos que Es-
querra ja va aprovar. 

Precisament dels incompliments en l’execució 
pressupostària –a Catalunya sempre s’executa molt 
menys d’allò pressupostat– tractaran les negociaci-
ons que s’obriran ara fins a l’aprovació definitiva dels 
PGE. Malgrat això, s’ha d’esperar que al final s’arribi a 
un acord amb ERC, perquè no fer-ho significaria la 
derrota dels Pressupostos i podrien saltar pels aires la 
legislatura, la taula de diàleg amb el Govern i, el que no 
és menys important, la possibilitat d’ajustar els 
comptes de l’Estat a les necessitats derivades de la 
gestió dels fons europeus, de les polítiques de recons-
trucció econòmica i de la sobrevinguda crisi energètica 
i de subministraments. En vista d’aquest escenari, to-
tes les condicions interposades per donar el sí als Pres-
supostos –o per defensar davant la mateixa parròquia 
aquest vot– passen a ser qüestions de relativa entitat. 
Ni a Sánchez ni a ERC els interessa aquest desenllaç, 
que posaria en qüestió tota l’estratègia del PSOE i 
d’Esquerra i acabaria amb el clima de diàleg iniciat en-
tre el Govern i la Generalitat. 

La decisió d’ERC i del PNB de no presentar esmena a la 
totalitat dels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) en-
carrila l’aprovació final dels comptes, cosa que assegu-
raria a Pedro Sánchez esgotar la legislatura. Els acords a 
què s’ha arribat in extremis amb ERC i el PNB són de mí-
nims, i l’únic que faciliten és el primer tràmit pressu-
postari. Les dues formacions no donen per aprovats els 
PGE i insisteixen que la veritable negociació comença 
ara perquè hi ha diverses carpetes en àrees socials i eco-
nòmiques pendents de futures converses. 

Així com en el cas del PNB el fonamental ha sigut 
arrencar al Govern el compromís de traspassar la ges-
tió íntegra de l’ingrés mínim vital (IMV) –en realitat, 
la ratificació d’un pacte incomplert a què es va arribar 
el maig del 2020–, en la negociació amb ERC el punt 
decisiu ha sigut l’establiment en la futura llei audiovi-
sual de quotes per protegir les llengües cooficials a les 
grans plataformes, com ja està previst que existeixin 
per al castellà.  

Així, Esquerra s’assegura les quotes i la seva partici-
pació imprescindible perquè la llei tiri endavant. No obs-
tant, els portaveus del PSOE no pronuncien la paraula 
«quotes» i diuen que prefereixen una quantitat d’ajudes 
global. Com passa amb la reforma laboral, la vicepresi-
denta primera, Nadia Calviño, és assenyalada com a 
opositora, en aquest cas de les quotes, perquè podrien 
ser un fre per a les inversions de les plataformes audio-
visuals. Rufián, de tota manera, ha sentenciat que o hi 
haurà quotes o no hi haurà llei. 

Sigui com sigui, que les llengües cooficials estiguin 
protegides amb un percentatge (es parla de fins al 7% 
del total del 15% reservat a totes les llengües oficials) és 
una reivindicació raonable en un Estat plurilingüe com 
l’espanyol i ERC ha actuat amb habilitat i oportunitat al 
plantejar la qüestió com a condició per aprovar els PGE. 
Aquest plantejament diferencia el partit republicà de 
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Editorial

Tot i així, l’estratègia de Biden com a reformista 
moderat ha tingut un perfil menys radical del pronos-
ticat quan afecta la disputa amb la Xina per l’hegemo-
nia. Si el president ha sigut bastant determinant en el 
combat contra la pandèmia, tot i que amb magres re-
sultats en la campanya de vacunació, i en la seva im-
plicació en la lluita contra la crisi climàtica, amb prou 
feines s’ha percebut un canvi de plantejament en la 
competència de Washington amb Pequín. Sens dubte 
és menys notori el desinterès per preservar les relaci-
ons amb els aliats europeus, però el desafiament xinès 
a la preeminència dels Estats Units ho condiciona tot. 

A dir veritat, mentre Trump es manté en les seves 
posicions de sempre, esperonat per una base electo-
ral amb un entusiasme que no decau, ni tan sols da-
vant espectacles vergonyosos com l’assalt al Congrés 
del 6 de gener, per la submissió republicana i per la 
docilitat del Tribunal Suprem, de majoria conserva-
dora, Biden s’ha vist en la necessitat de revisar sobre 
la marxa el seu programa –una cosa equiparable a un 
nou New Deal– per tranquil·litzar molts congressis-
tes demòcrates que just d’aquí un any es jugaran l’es-
có en les eleccions de meitat de mandat. El temor 
d’aquests és que la prèdica trumpista guanyi adeptes 
per poc que una part de la classe mitjana no afectada 
per la crisi econòmica estimi massa lesius els plans 
econòmics de Biden. 

Mai abans en la història dels Estats Units un expre-
sident ha tingut tanta influència després d’abandonar 
la Casa Blanca. Molts s’han mantingut com a referèn-
cies morals o polítiques després del seu mandat, però 
la seva retirada els ha desactivat com a mobilitzadors 
determinants, però Trump continua sense reconèixer 
la seva derrota i no pensa ni per indici en la jubilació. 
Ans al contrari, manté oberta la porta a presentar-se 
en les presidencials del 2024, quan tindrà 78 anys, 
l’edat que ara té Biden. El desafiament per a aquest úl-
tim és formidable perquè si ha tingut dificultats no 
petites per fer realitat els seus propòsits malgrat dis-
posar de majoria a la Cambra de Representants i 
comptar –almenys formalment– amb la meitat del 
Senat, hem de preguntar-nos quina pot ser la seva si-
tuació d’aquí un any si els republicans recuperen la 
majoria a les dues cambres. Perquè sense ser insòlit un 
president en minoria, sí que ho seria el clima d’hosti-
litat sense treva que ha arrelat en la brega política, de 
la qual s’han esfumat les iniciatives bipartidistes, una 
vella tradició nord-americana. 

Un any després de perdre la presidència, Donald Trump 
està lluny d’haver marxat a casa i Joe Biden està així ma-
teix lluny d’haver conservat els índexs de popularitat 
amb què va entrar a la Casa Blanca. L’expresident es 
manté com la primera referència ideològica i de futur del 
Partit Republicà, controlant el seu funcionament intern 
sense gairebé oposició, mentre que el seu successor ha 
d’enfrontar els problemes derivats de la resistència 
d’una part del Partit Demòcrata a secundar el programa 
neokeynesià de polítiques públiques –infraestructures, 
sanitat, parc escolar– i de dinamització de l’economia. El 
resultat momentani d’aquesta doble realitat transmet la 
imatge d’una societat tan dividida com la que va deixar 
Trump, condemnada a un enfrontament sense treva en-
tre dues versions radicalment diferents de la societat 
nord-americana i del paper dels Estats Units en el món. 
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Editorial

llotge anava corrent. I ara queden menys de dos mesos 
per presentar davant Brussel·les resultats, en forma 
d’un reial decret llei, que després s’haurà d’aprovar al 
Congrés. De forma paral·lela, el Govern central també 
ha de presentar –abans del 15 de novembre– un me-
canisme per garantir el sistema de pensions que subs-
titueixi el factor de sostenibilitat del PP. José Luis Es-
crivá, ministre de la Seguretat Social, ja ha plantejat 
una fórmula basada a incrementar les cotitzacions. No 
li queda gaire marge a l’Executiu, obligat a tirar enda-
vant les dues reformes (laboral i pensions) si vol rebre 
els fons europeus. 

En matèria laboral, sembla raonable modificar al-
gunes mesures introduïdes el 2012 que, segons els sin-
dicats, han augmentat la precarietat i han desequili-
brat la negociació col·lectiva. Per exemple, que es mi-
llorin les condicions dels treballadors subcontractats, a 
més de limitar la temporalitat. Ara que tant es parla de 
millorar el sistema productiu, aquestes mesures aju-
darien a passar de les paraules als fets. No hi ha sobre la 
taula altres qüestions (com l’abaratiment de l’acomia-
dament que va suposar la reforma del PP o que ja no si-
gui necessària l’autorització administrativa per iniciar 
un expedient de regulació d’ocupació), per la qual cosa 
es defugen els aspectes que dificultarien més l’acord. 
Pedro Sánchez ha expressat el seu desig que s’hi sumin 
tots els agents socials; no obstant, la patronal és més 
partidària del no que del sí. Els empresaris ja es van 
despenjar de l’acord d’increment del salari mínim, i el 
consens en aquest cas tampoc és imprescindible, però 
si hi ha diàleg social és molt més fàcil implantar els 
canvis, i Europa també ho veuria amb més bons ulls. 
Tampoc serà fàcil aconseguir els acords parlamenta-
ris, ja que els socis de legislatura exigeixen tornar a la 
indemnització de 45 dies (actualment, 33), cosa que no 
està prevista. S’imposa la negociació, que no és altra 
cosa que evitar enrocar-se i ser capaços que totes les 
parts acceptin concessions. 

Menys dificultosa es presenta la negociació sobre les 
pensions. Escrivá planteja millorar la sostenibilitat del 
sistema apujant els ingressos (augmentant 0,5 punts les 
cotitzacions, uns 5 euros per un sou de 1.000 euros), en 
lloc de retallar despeses (rebaixar la quantia de les pen-
sions, sempre impopular). La proposta desperta recels, 
per motius diferents, entre UP i la patronal. No obstant, 
el dèficit actual del sistema obliga a prendre decisions 
ara, i l’opció menys lesiva per a tothom hauria de ser ca-
paç d’aglutinar els suports majoritaris. 

Les xifres d’ocupació del mes d’octubre donades a co-
nèixer ahir van presentar una bona noticia: hi ha 
159.000 ocupats més a Espanya. No obstant, l’alta tem-
poralitat, que pot portar a situacions en què treballadors 
encadenin un contracte temporal rere un altre, és un 
dels llasts del mercat de treball espanyol. Precisament, 
rebaixar la temporalitat és un dels punts que actualment 
està sobre la taula de negociació de la reforma laboral. 
Superada l’última batalla política interna entre el PSOE i 
Unides Podem, és el moment de centrar-se en els de-
talls. I no queda gaire temps. Mentre els socis de Govern 
discutien sobre qui pilotava la negociació –en un pols 
entre les vicepresidentes Yolanda Díaz (Treball) i Nadia 
Calviño (Economia), que s’ha saldat amb l’entrada dels 
ministres socialistes en el diàleg–, o sobre si és més pre-
cís anomenar-lo «derogació» o «modernització», el re-
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Editorial

contra la Violència i l’Assetjament a l’Escola, promogut 
per la Unesco. La seva directora general, Audrey Azou-
lay, ha destacat la importància de centrar l’atenció, en 
aquest nou context, en el ciberassetjament, a l’advertir 
que «l’educació formal hauria de proporcionar als nens i 
els joves determinats coneixements i competències: 
com comportar-se amb civisme en línia, desenvolupar 
mecanismes d’afrontament, detectar i denunciar la vio-
lència en línia i protegir-se a si mateixos i els altres de les  
diferents formes de ciberassetjament». 

En aquesta línia, els Mossos d’Esquadra han renovat, 
amb el lema Posiciona’t contra l’assetjament,  els mate -
rials amb els quals col·laboren en aquesta tasca de for-
mació a través de tallers als centres. Es tracta que els es-
colars, que poden ser agressor, agredit o testimoni, ad-
quireixin recursos. En particular, imbuir-los la necessi-
tat de no ser neutrals, intervenir i informar ràpidament 
els adults. I fer-los conscients, com a argument dissua-
sori, que la xarxa no és l’espai anònim on agredir de for-
ma impune. També l’estratègia del Departament 
d’Educació preveu el paper protagonista dels menors 
com a observadors dels comportaments que passen 
desapercebuts a famílies i educadors, amb iniciatives 
com el programa d’innovació pedagògica Aquí prou 
 bullying (en el qual només participen 221 dels gairebé 
4.000 centres educatius catalans).  

Tot i ser primordial la tasca de formació que porti 
l’alumne a no convertir-se en agressor o, com a mí-
nim, a no ser espectador passiu del maltractament, no 
s’ha d’oblidar la importància del paper vigilant dels 
adults responsables del seu benestar, famílies i educa-
dors. En els casos en què tot ha fallat i les situacions 
d’abús han arribat a conseqüències d’extrema grave-
tat, des d’ac cions tipificables com a delicte a canvis 
forçats d’entorn escolar, autolesions o suïcidis, entre la 
cadena d’errors que acaben sortint a la llum acaben 
apareixent actituds passives, complaents, excessiva-
ment contemporitzadores o fins i tot –i això mai hauria 
de passar– culpabilitzadores de la víctima. Encara que 
la sensibilització dels docents fa que aquest tipus d’ac-
tituds ja sigui excepcional, i la creació d’equips i pro-
grames de convivència escolar sigui la norma, no hi ha 
excusa perquè pervisquin actituds de deixadesa. Enca-
ra més quan, des de l’aprovació de la llei de protecció de 
la infància al mes de juny, s’estableix clarament el deu-
re de comunicar qualsevol situació de violència sobre 
nens, nenes o adolescents a l’autoritat competent en-
cara que no sigui constitutiva de delicte. 

La vida dels nens, adolescents i joves es desenvolupa cada 
vegada més en un entorn en línia, i la pandèmia de la Co-
vid-19 no ha fet més que potenciar aquesta tendència. Des 
de l’educació íntegrament no presencial durant el període 
del confinament més dur fins a les successives fases de 
restriccions d’accés i reunió en espais públics, tot ha afa-
vorit el desplaçament de la socialització del terreny físic al 
digital. No és estrany que, segons diversos estudis, l’in-
crement de les hores de presència a les xarxes dels me-
nors hagi comportat també el transvasament de les con-
ductes d’abús contra iguals cap a l’assetjament en línia, 
que ja abans de la pandèmia s’havia convertit en un pro-
blema preocupant i de difícil abordatge. 

L’assetjament escolar sempre s’ha exercit en espais no 
controlats pels adults, en els quals l’agredit queda encara 
més indefens si és possible davant un agressor que desar-
ma la víctima a través de l’atac a l’autoestima, la intimi-
dació i la coacció, cada vegada més en grup que individual, 
que cerca que aquesta conducta tòxica quedi impune im-
posant el silenci. Si aquests espais havien sigut fins ara 
passadissos, moments fora de control en patis i sortides i 
entrades de l’escola, els lavabos escolars o el carrer, ara les 
xarxes socials es converteixen en nous llocs de risc. 

Just aquesta setmana se celebra el Dia Internacional 
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Editorial

la segona generació, nascuda i escolaritzada aquí, la 
que l’havia de protagonitzar, en una escola amb el ca-
talà com a llengua vehicular de l’ensenyament i a tra-
vés de la convivència i en contacte amb els companys 
que sí que la tenen com a llengua habitual. Una socia-
lització en la qual, no obstant –i aquest és el segon fac-
tor objectivament negatiu per a la vitalitat futura de la 
llengua catalana–, la llengua pont tendeix a ser cada 
vegada més el castellà. Explicar el perquè d’aquestes 
expectatives frustrades no té un diagnòstic simple, 
com no ho són tampoc les respostes que s’hagin de 
donar. L’ínfima presència del català en el món digital  
i audiovisual és una d’aquestes raons, i el descens en la 
confiança que sigui un instrument necessari i requerit 
professionalment. Però no podem tancar els ulls a la 
possibilitat que aquesta menor afecció sigui també un 
símptoma d’unes reduïdes expectatives d’integració i 
promoció, d’un sistema educatiu massa segregador 
socialment i de la incomoditat davant l’associació en-
tre llengua i una determinada opció política.  

Els departaments d’Educació i Cultura han asse-
nyalat que es registra un descens notable de l’ús del 
català en la relació entre els escolars, i en la dels  
docents amb aquests. Encara que potser sigui més un 
símptoma que una causa, en aquest context se sumen 
les crides a revisar un model anomenat d’immersió 
però que fa temps que va deixar de respondre a aquest 
concepte (que per si sol desmenteix les campanyes 
que mai han desistit sobre un inexistent arracona-
ment del castellà a Catalunya). És necessari un re-
plantejament, com ja va advertir al seu dia el conseller 
Josep Bargalló a l’exposar un model d’escola multi-
lingüe que va despertar les ires de l’independentisme 
més inflexible. Qualsevol nou abordatge que es faci de 
les pràctiques lingüístiques a les aules ha de partir de 
la necessitat de garantir el ple coneixement del català i 
el castellà. I per a això donar el protagonisme que cada 
llengua requereixi a cada escola, sense altres criteris 
que el pedagògic: i vista la realitat lingüística del país, 
continua sent necessari que el català sigui la llengua 
de referència a l’escola. Cosa que no pot implicar cap 
tipus de dubte sobre la llibertat d’ús de la llengua per 
la qual opti cadascú, en les seves relacions personals, 
també a l’escola. Que el català sigui la llengua en què 
es juga, es parla amb els amics i que és present tant al 
carrer com a les aules depèn de saber generar uns sen-
timents d’adhesió i compromís que requereixen més 
empatia de la que mostren alguns plantejaments. 

Els indicadors sobre l’ús del català acumulen lectures 
preocupants en els últims anys, encara que la interpre-
tació d’aquestes dades no sigui unívoca. No indiquen, 
en principi, que el col·lectiu de catalans que tenen el ca-
talà com a llengua d’identificació, familiar o d’ús prin-
cipal sigui quin sigui el seu origen, disminueixi demo-
gràficament, hagi desistit del grau de compromís amb 
la llengua que ha permès la seva supervivència en cir-
cumstàncies gens propícies o, sobretot, que hagi deixat 
de transmetre-la a les següents generacions, cosa que 
abocaria la llengua catalana al perill d’extinció que 
molts donen per inexorable sense una resposta vigoro-
sa. En el descens de les xifres afegides de catalanopar-
lants en termes d’identificació, ús o coneixement hi in-
flueix en primer lloc el contingent de persones arriba-
des a Catalunya en les últimes dècades, que podrien es-
tar sumant-se a la comunitat lingüística de catalano-
parlants més lentament, si no de com ho van fer anteri-
ors onades migratòries, sí per sota de les expectatives. 

Era l’escola l’instrument en el qual es confiava per 
aconseguir aquest procés d’incorporació lingüística, i 
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Editorial

àmbits. La legalitat, la reparació i l’acompanyament de 
les víctimes, la seguretat de l’espai públic i l’educació són 
els quatre camps de batalla imprescindibles.  

En aquest context, el projecte de llei orgànica de ga-
rantia integral de la llibertat sexual serà una eina indis-
pensable en la protecció de les dones. El famós sí és sí 
acabarà amb sentències com la primera resolució judici-
al de la Manada, que no va contemplar la violació per no 
haver-hi resistència per part de la dona. S’eliminarà la 
distinció entre abús i agressió, ja que el focus es posa en 
el consentiment, i s’optarà per un sistema de penes pro-
porcional i progressiu segons la gravetat del delicte, ar-
ribant a condemnes de 15 anys de presó.  

En el text de la futura llei, es consagra el dret a l’assis-
tència integral i especialitzada per a totes les víctimes de 
violència sexual, així com el dret a la reparació. Tracta-
ment terapèutic o indemnitzacions en funció del dany 
físic i psicològic són algunes de les atencions previstes. 
Resulta de vital importància ajudar la víctima a allibe-
rar-se de l’estigma de la violació. També a combatre la 
revictimització, aquest procés que arrossega la persona 
agredida a reviure la situació traumàtica i ancorar-la en 
la seva situació de víctima. La noia de 16 anys, igual que 
qualsevol dona violada, ha de poder refer la seva vida.  

La culpa s’ha de desterrar de la ment de la víctima. 
Aquest sentiment que porta tantes dones a preguntar-
se què haurien pogut fer per evitar ser agredides. No  
hi ha errors en la seva conducta, el que hi ha són espais 
poc segurs. I aquesta és una gran assignatura pendent 
de les nostres ciutats, dels nostres pobles. Cal extremar 
la vigilància, el control. I encara més en zones que, en 
determinats moments, poden resultar inhòspites i  
amenaçadores, com els polígons que acullen discote-
ques. Més esforç policial i més responsabilitat per part 
dels locals d’oci.  

Fa cinc anys el cas de la Manada va commocionar la 
societat espanyola. Des d’aleshores, els casos de violaci-
ons grupals s’han fet més visibles. A Espanya s’han re-
gistrat fins a 211 agressions múltiples des del 2016. És 
especialment alarmant que s’estigui incrementant el 
nombre de menors implicats en aquestes agressions. 
Falta educació, falta empatia i falta respecte cap a les do-
nes. Menys porno i més formació.  

No hi ha cap dada que serveixi de bàlsam per al dolor 
de tantes agressions, però sí que resulta remarcable el 
creixent nombre de dones que s’animen a denunciar-
ho. El seu valor ha de trobar empara en una societat dis-
posada a acompanyar-les en la seva reparació. 

Les lesions de la noia de 16 anys violada a Igualada la mati-
nada de l’1 de novembre van expressar, en la seva més ter-
rible brutalitat, la persistència d’una violència estructural 
que no cessa. Les xifres de les agressions sexuals són dra-
màtiques i inqüestionables. A Espanya és denunciada una 
violació cada quatre hores. Segons dades del Ministeri de 
l’Interior, en el primer semestre d’aquest any s’han de-
nunciat 1.600 violacions. D’aquestes, 462 a Catalunya, la 
comunitat que registra el nombre més alt de casos. Si bé la 
taxa de criminalitat arriba als mínims, les agressions sexu-
als han augmentat un 9,2% des del 2019. Una altra dada 
preocupant és l’edat dels agressors. En les últimes memò-
ries de la Fiscalia General de l’Estat s’observa un increment 
de delictes contra la llibertat sexual comesos per menors.  

La violació és l’exhibició més extrema del masclisme. 
La seva pervivència urgeix a combatre-la des de múltiples 
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Annex 6 - Anàlisi actors editorials

Fig. 11. Representació cronològica de la valoració dels partits polítics espanyols
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