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EDITORIAL

27-O: QUE NO
ENS EXPLIQUIN
“MILONGUES”
JOAN PUIG

C

om diu la fantàstica cançó de
Mali Vanili, “ni tongos ni milongues que jo votaré”, i nosaltres
hi afegim, “ni tongos ni milongues que
jo vull la República Catalana”.
Ara fa un any de la Declaració d’Independència i han començat a sortir els
rapsodes de les excuses, cadascú explicant una part interessada d’aquells dies
que deixi malament a l’altre. Un missatge que els grans mitjans de comunicació i els que escalfen les cadires de les
tertúlies compren.
Llibres, entrevistes, articles i cartes.
Pocs expliquen realment el que va passar, i diuen que no s’esperaven que el
govern espanyol utilitzes i amenaces
amb violència extrema. La pregunta que ens fem és: els nostres líders es
pensaven que Espanya ens donaria el
premi “Princesa d’Astúries”? Si no es
va preveure un escenari com el que es
va produir, això vol dir que no estaven
preparats per dur a terme la revolució
democràtica més important dels darrers
temps a Europa i al món.
La veritable història del que va passar
i del perquè no es va tirar endavant la
República Catalana és molt més senzilla
d’explicar, en aquells moments històrics

OPINIÓ

JUDICIALITZACIÓ DE
L’INDEPENDENTISME

F

JORDI MATAS

i transcendentals els líders polítics no
podien estar pensant en els seus partits
polítics. Havien de treballar en clau de
país, pensar en com guanyar el repte de
la República. D’aquell desastre d’egos el
resultat és conegut, l’aplicació del 155, els
nostres líders polítics a la presó i a l’exili i
un desconcert dels partits independentistes (PDECAT/JuntsxCat, ERC i la CUP).
Que no ens expliquin “milongues” volem la República Catalana. Ens ho vam
guanyar, som una majoria democràtica
suficient, ara ens toca preparar-nos per
l’embat que tindrem més aviat que tard
i reflexionar sobre si els actuals dirigents
polítics si no ho veuen clar, que facin un
pas a nous lideratges. Ells han fet molt, han
fet allò impensable fa uns anys, però com
diu el poeta, volem el pa sencer. Anar a la
noticia +

AIXÒ VOL DIR QUE NO
ESTAVEN PREPARATS
PER DUR A TERME LA
REVOLUCIÓ DEMOCRÀTICA
MÉS IMPORTANT DELS
DARRERS TEMPS A EUROPA
I AL MÓN

a més d’un any que des del moviment
independentista català (i també des d’alguns sectors de l’esquerra espanyola) es
critica amb duresa que s’hagi volgut resoldre
el conflicte entre l’Estat espanyol i Catalunya
a través dels tribunals i no pas a través del diàleg i de la negociació política. S’ha lamentat
la judicialització de la política i, per tant, que
es confiï als tribunals allò que ha de resoldre
la política. Les instruccions delirants del Tribunal Suprem, de l’Audiència Nacional i de
diversos tribunals han comportat presons preventives, exilis i centenars d’imputats, i no han
aconseguit resoldre ni reduir un conflicte de
naturalesa estrictament política. Més aviat al
contrari, la flagrant injustícia que ha inspirat
als jutges instructors ha enquistat el conflicte,
ha obert nous enfrontaments amb altres països
europeus i ha contribuït a alertar una esquerra
espanyola que s’ha mostrat sorprenentment insensible davant la repressió estatal.
Paradoxalment, però, el moviment independentista també està patint un procés de
judicialització, però no pas en el sentit de voler resoldre el conflicte a través dels tribunals
sinó de condicionar, de manera més o menys
conscient, l’acció política independentista a
l’estratègia jurídica dels que pateixen la repressió dels jutges instructors. Efectivament,
en el darrer any hem vist com la instrucció
dels múltiples casos relacionats amb l’1-O, les
presons provisionals i els exilis han limitat la
força de l’independentisme i han posposat i
redirigit els seus objectius. La judicialització
de l’independentisme ha condicionat, així, les
eleccions del 21-D, els processos d’investidura, l’acció de govern, l’activitat parlamentària
i les manifestacions populars dels últims mesos… Anar a la noticia +
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POLÍTICA

INDIGNACIÓ I ESTUPEFACCIÓ AMB
LA PROPOSTA D’ENSENYAMENT PER
CANVIAR EL MODEL EDUCATIU CATALÀ
LES REACCIONS A LES XARXES, D’ÒMNIUM I ANC, PLATAFORMA PER LA LLENGUA, USTEC, EL PRESIDENT TORRA I
EL MATEIX CONSELLER D’ENSENYAMENT
GERARD SESÉ

E

l passat 23 d’octubre es feia un acte de
presentació al Petit Palau de la Música
de Barcelona del nou model lingüístic
del sistema educatiu a Catalunya que ha elaborat la conselleria d’Educació, en mans de Josep Bargalló. Es titula “Un model d’educació
plurilingüe i intercultural”.
La proposta ha agafat per sorpresa a les entitats culturals i d’ensenyament així com a la
ciutadania i als partits. Les reaccions a les xarxes no s’han fet esperar i es comenta que des
de presidència s’està intervenint perquè aquesta
situació no cremi l’executiu.
UNA PROPOSTA UNILATERAL?

Davant les reaccions i la sorpresa que ha generat
el document que explica amb detall aquest nou
model educatiu per a l’escola catalana elaborat
per Esquerra, es fa evident que no ha estat una
proposta consensuada de manera principal per
les principals entitats culturals i d’ensenyament. La República ha contactat amb Òmnium, l’ANC i aquestes entitats han explicat
que emetran un comunicat quan analitzin amb
detall el text, que no és curt.
D’altra banda el sindicat USTEC, tot i no
fer una valoració directa, ha repiulat a les xarxes opinions contundents i molt crítiques amb
la proposta. Qui també s’ha posicionat ràpidament i, fins i tot, s’ha reunit d’urgència amb
Ensenyament ha estat l’ONG del català, Plataforma per la Llengua, que ha mostrat la seva
preocupació pel que es pretén dur a terme i recorda que es tracta d’un document que no ha estat consensuat amb el sector de l’ensenyament.
ES TRENCA EL MODEL
LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA?

La proposta tal com està elaborada, és oberta
a interpretacions i algunes de preocupants pel
que fa a la possible dilapidació de l’actual model d’immersió lingüística que té l’educació a
Catalunya. Es requereixen aclariments sobre

DÓNA ALS CENTRES L’OPCIÓ
A ESCOLLIR QUE EL CASTELLÀ
I ALTRES LLENGÜES SIGUIN
VEHICULARS
què es pretén fer exactament. A primer cop
d’ull, Plataforma per la Llengua ha evidenciat
que es tracta “d’un nou model lingüístic” que
obre “la possibilitat que el model suposi una
disminució de l’ús i la competència lingüística
en català” i que, a més, “dóna als centres l’opció
a escollir que el castellà i altres llengües siguin
vehiculars”.
L’altre punt que fa esgarrifances i que ha preocupat a la Plataforma per la Llengua és que el
document assegura que “els contextos en què
el castellà no té aquesta força social i no és la
primera llengua dels alumnes, caldrà fer un enfocament didàctic proper al que fem servir amb
les segones llengües (immersió lingüística en el
cas del català)”.

A la reunió d’urgència, la Plataforma per la
Llengua ha aconseguit que Ensenyament obri
una taula de negociació per modificar el document del nou model lingüístic.
PER QUÈ S’ABANDONA UN MODEL
D’ÈXIT I LLOAT INTERNACIONALMENT?

El model d’immersió lingüística català, tan
criticat per PP i Cs, aprova i amb bona nota
les exigències de la Unió Europea: el model de
l’escola catalana ha rebut l’aval d’experts comunitaris i eurodiputats i ha estat font d’inspiració per a altres països amb diversitat de llengües
com ho són l’Equador o el Paraguai. De fet, és
una realitat que la gran majoria dels ciutadans
del Principat castellanoparlants no dominarien
gens el català sense aquesta immersió quan, a la
inversa, els catalanoparlants dominen el castellà perquè hi tenen contacte diàriament.
UNA ACCIÓ DE GOVERN QUE NO
ANAVA AL PROGRAMA ELECTORAL?

El govern català està format per dos partits, JxCat i ERC… Anar a la noticia +
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LA PLATAFORMA PER LA LLENGUA
ACONSEGUEIX QUE ENSENYAMENT OBRI
UNA TAULA DE NEGOCIACIÓ PER MODIFICAR
EL DOCUMENT DEL NOU MODEL LINGÜÍSTIC

L’ONG DEL CATALÀ SE CENTRARÀ EN GARANTIR “LA PLENA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN CATALÀ” DE TOTS
ELS ALUMNES CATALANS, COM A ÚNICA VIA PER FER DEL CATALÀ LA LLENGUA DE COHESIÓ SOCIAL

“EL CATALÀ NO POT
SORTIR PERJUDICAT
AMB EL NOU MODEL”, HA
ASSEGURAT MIREIA PLANA,
VICEPRESIDENTA DE L’ENTITAT

REDACCIÓ

L

a Plataforma per la Llengua s’havia
mostrat preocupada davant la possibilitat que el nou model comportés
un deteriorament de la competència lingüística en català en l’alumnat d’algunes
àrees de Catalunya. “La nostra prioritat, i
pel que treballarem, és garantir que tots els
alumnes catalans assoleixen el màxim nivell de coneixement del català al finalitzar
els estudis”, ha assegurat Mireia Plana, vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua. “L’aprenentatge del català no pot sortir perjudicat amb el nou model, que ha de
permetre l’aprenentatge de noves llengües
sense debilitar el català”, han assegurat des
de l’ONG del català.
Des d’Ensenyament s’ha mostrat el document com una revisió del model actual
tenint en compte les noves realitats sociolingüístiques. “Precisament per la realitat

sociolingüística hem de tenir en compte
que en algunes zones del país és necessari,
fins i tot, reforçar l’ensenyament del català”, ha dit Plana. “La Plataforma per la
Llengua treballem per fer del català la llen-

POLÍTICA

BORRÀS INTIMIDA EL GRUP DE C’S
AMB UNA INTERVENCIÓ EN DEFENSA
DE LA CULTURA

S

JOAN SOLÉ

i el portaveu de Ciudadanos, Carlos
Carrizosa, es pensava que tindria un estira-i-arronsa plàcid amb Laura Borràs, ha
sortit, com diria aquell, escaldat. La consellera
de Cultura, interpel·lada pel “boicot” que va fer
el Govern no assistint als premis Planeta, no ha
escatimat recursos per recordar-li que a Catalunya hi ha una “vida cultural extremadament rica
i diversa cada dia”. Motiu pel qual, afegeix, “per
assistir a un (acte) en deixem d’assistir a un altre”.

Lluny de defugir la pregunta sobre el
“boicot”, Borràs ha recordat que el mateix dia
que hi havia els premis Planeta ella era a la Biblioteca Nacional per promocionar les dones
escriptores catalanes i de la literatura universal: “Pot recriminar que no anés a un, però
no en deixava d’anar. Donava continuïtat a les
polítiques culturals en les quals creiem, en la
visibilitat i difusió de les dones escriptores”.
En aquest sentit, afegeix, “segurament li sembla que faig poca feina, he fet un llistat de tots
els actes on he assistit… Anar a la noticia +

gua comuna, la llengua de cohesió social
del país, i això només és possible si garantim que tothom té un bon coneixement de
la llengua”, ha assegurat la vicepresidenta
de l’entitat.
En les properes setmanes, la Plataforma
per la Llengua presentarà propostes d’esmenes a Ensenyament per tal d’assegurar
que el document del nou model lingüístic
garanteix i promou la plena competència
lingüística en català de tots els escolars.
Anar a la noticia +
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ALDARULL AL PRAT: ELS
ESCORTES DE RIVERA EVITEN
QUE EL POLÍTIC PASSI UN
CONTROL QUE DETECTA DROGA
ES TRACTA D’UN CONTROL ANOMENAT “PROVA DE TRACES” QUE SI LA
PERSONA HA TINGUT CONTACTE AMB SUBSTÀNCIES ESTUPEFAENTS O
MATERIAL EXPLOSIU HO DETECTA
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MÉS ECONOMIA

EL SUPREM DECIDIRÀ
EN UN PLE EL 5 DE
NOVEMBRE QUI PAGA
FINALMENT L’IMPOST
DE LES HIPOTEQUES
EL CONSELL DEL PODER JUDICIAL
DEFENSA L’ACTUACIÓ DEL
PRESIDENT DE LA SALA TERCERA
I DIU QUE ESTÀ ENTRE LES SEVES
“ATRIBUCIONS LEGALS” PORTAR EL
TEMA AL PLE
ALEIX RAMIREZ

E

l president de la Sala Tercera del Tribunal
Suprem, Luís María Díez-Picazo, ha convocat per al 5 de novembre el ple que ha
de fixar el criteri definitiu sobre qui paga finalment l’impost de les hipoteques, si el banc o el
client. La data s’ha acordat després d’una reunió
d’urgència de més de tres hores al més alt nivell,
en la que han pres part el president del Suprem
i CGPJ, Carlos Lesmes, el vicepresident del Suprem, Àngel Juanes, els sis magistrats que van
dictar la sentència de la setmana passada (que

GERARD SESÉ

T

res quarts de quatre de la tarda del dia
7 d’octubre a l’aeroport del Prat. Albert Rivera, líder del partit d’ultradreta
Ciudadanos, ha de viatjar cap a Madrid. Un
cop al control de seguretat de l’aeroport, en
passar sota l’arc, la màquina va decidir que
tocava fer un control aleatori.
Just en aquest moment, lluny d’actuar
com un ciutadà més, els escortes del polític unionista van impedir als agents de
seguretat privada del Prat fessin la seva
feina. Concretament, segons explica Catalunnyapress, els membres de seguretat de
Rivera van negar-se a què el polític passés
la “prova de traces” que busca en la maleta,
la roba i la pell del viatger restes de droga o
material explosiu.
Un dels escortes de Rivera els va dir que
com a agent de la Policia Nacional, es feia
càrrec de la situació. Lluny de donar l’OK,
els vigilants de l’aeroport van respondre
que si no es realitzava la prova, havien de
procedir a identificar a l’agent de la Policia

Nacional amb el seu número de placa tal
com estableix el protocol d’actuació.
Segons el mitjà citat, a partir d’aquí es
va iniciar un aldarull amb una forta discussió entre els escortes i els vigilants de
seguretat que ha estat denunciada per Alternativa Sindical. Quan semblava, però,
que tot havia acabat, ja que Rivera ja era
dalt de l’avió, els escortes van tornar a l’arc
de control i un d’ells, davant de la resta
de viatgers que esperava embarcar, va increpar els vigilants afirmant que “havien
interferit en un operatiu”. Sempre segons
el mitija citat, l”escorta va arribar a exclamar: “La pròxima vegada et poso les manilles”.
CITATS A DECLARAR

L’empresa responsable de la seguretat privada a El Prat és Trablisa i actua sota la
supervisió de la Guàrdia Civil. Encara que
sembli increïble, Policia Nacional espanyola ha denunciat els treballadors i han estat
citats a comissaria el pròxim 25 d’octubre
a les 9.30. Anar a la noticia +

LA INCERTESA JURÍDICA
SOBRE QUI HA DE PAGAR
L’IMPOST DE LES HIPOTEQUES
ES MANTINDRÀ ALMENYS
FINS EL 5 DE NOVEMBRE
determinava que l’impost el pagava el banc, i no
el client) i el president de la Sala Tercera. En un
comunicat, Lesmes defensa l’actuació dels magistrats i també del president de la Sala Tercera
i destaca que està entre les seves “atribucions legals” portar el tema al ple.
La incertesa jurídica sobre qui ha de pagar
l’impost de les hipoteques es mantindrà almenys fins el 5 de novembre. És la data que ha
fixat el president de la Sala Tercera del Tribunal
Suprem, Luís María Díez-Picazo, per avaluar al
ple quina jurisprudència es dona per bona, si la
que es ve aplicant des del febrer (que l’impost el
paga el client) o la fixada en la sentència de la
setmana passada… Anar a la noticia +
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ESPORTS

GERARD FIGUERAS

“ELS JJ.OO. SÓN L’APARADOR MÉS
IMPORTANT D’UN PAÍS PER A LA SEVA
PROJECCIÓ INTERNACIONAL”
EL SECRETARI GENERAL D’ESPORTS
ANALITZA LA PRECANDIDATURA
OLÍMPICA PIRINEUS-BARCELONA,
EN UNA ENTREVISTA AMB ‘LA
REPÚBLICA ESPORTIVA’
ADRIÀ SOLDEVILA

G

erard Figueras (Vilanova i la Geltrú,
1982) és el Secretari General d’Esports
del Govern de la Generalitat de Catalunya. L’impulsor, a dia d’avui, d’una nova
Llei de l’Esport català (de la qual en parlarem
en la segona part de l’entrevista) i un dels
màxims responsables de la precandidatura
olímpica Pirineus-Barcelona, treballada per
albergar els Jocs Olímpics d’Hivern de l’any
2030. En una entrevista amb La República
Esportiva, Figueras desgrana tots els dubtes al
voltant d’aquest projecte.
Fa un parell d’any semblava que la precandidatura Barcelona-Pirineus estava aturada
i ara s’ha rellançat. Què va passar?
Més a prop que mai o més lluny que mai.
La cronologia és: entra Ada Colau i pretén
tancar l’oficina olímpica. No és un projecte
amb el qual hi cregui l’Ajuntament de Barcelona. Quan fa aquest anunci el sector esportiu
li reclama que conegui el projecte. Accepta i
crea una comissió que dura un any, de la qual
se’n treuen dues conclusions: una, no tanca
la porta perquè és un projecte interessant; i
l’altra, que és un projecte que passa més a Catalunya que a Barcelona. Per tant, creu que ho
ha de liderar la Generalitat. Ens ho proposa en
l’època de la consellera Munté i ho acceptem.
Això passa fa dos anys.
I què han fet durant aquests dos anys?
Hem fet un estudi d’oportunitat. Té sentit
que hi hagi una aspiració olímpica o no? Això
ha volgut dir trobades amb el COI i interpretar les noves normes per escollir les ciutats o
països organitzadors. Aquest mes de setembre
hi ha hagut una visita del COI, en la qual li
vam ensenyar Barcelona, àrea metropolitana i

Gerard Figueras, en l’entrevista amb ‘La República Esportiva’

ARA QUE ENS HAN DIT QUE SÍ,
ANEM A VEURE COM FARÍEM
ELS JOCS, ON SITUARÍEM
LES VILES OLÍMPIQUES, COM
FARÍEM LES CERIMÒNIES
D’OBERTURA I CLOENDA
Pirineu. I diumenge passat a Buenos Aires ens
van entregar un informe dient que no només
és oportú, sinó que també és possible. Tenim
tots els elements per poder acollir uns Jocs
d’Hivern. Ara som aquí.
I hi ha altres candidats?
Ara hi ha un calendari que va per l’any
2026 i un altre per l’any 2030. A Buenos Aires, el COI va escollir tres candidatures oficials pel 2026: Canadà, Itàlia i Suècia. El juliol
del 2019 a Lausanne el COI escollirà la seu.
Nosaltres estem en el calendari del 2030. Estem en procés de ser precandidats, passar de la
feina més general a fer una proposta operativa.

Ara que ens han dit que sí, anem a veure com
faríem els Jocs, on situaríem les viles olímpiques, com faríem les cerimònies d’obertura
i cloenda. Si mimetitzéssim el calendari del
2026 voldria dir que el 2023 se’ns declararia
candidatura oficial i que el 2024 s’escolliria
l’organitzador. Però què ens diu el COI? Que
no hi ha calendaris, hem passat a un altre mètode. El COI estableix un procés de diàleg
amb tothom que tingui interès i quan vegi
que n’hi ha un de madur, l’escollirà. Traducció: havent tornat de Buenos Aires, posem en
marxa l’Oficina Olímpica liderada per la Generalitat i farem la proposta més detallada de
com serien els Jocs.
L’Ajuntament creu en el projecte, finalment?
Hi és, però no duu la bandera. Si fossin
d’estiu i passessin a Barcelona, ells la durien.
Però són uns jocs d’hivern que passen en un
60% als Pirineus i en un 40% a Barcelona i
l’àrea metropolitana. Perquè parlem de Barcelona, L’Hospitalet, Badalona i Sabadell.
L’Ajuntament creu en el projecte i serà una
contribució de Barcelona al territori. Seran
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Quins elements farien beneficiosos aquests
Jocs?
Principalment, que la gran metròpoli mirés
el Pirineu. Això no passa prou. Canviaríem
moltes coses gràcies a l’esport, sobretot per
aquesta etiqueta d’smart, com la possibilitat de
fer projectes al voltant de la cultura, el medi
ambient i els valors olímpics. I també tenim
clar que s’hauran de fer en diferents països.
Fins ara hi havia un sol país que els acollia i
ara, no només per la necessitat del bobsleigh,
sinó també per la pròpia multiestatalitat dels
Pirineus, altres països hauran de tenir un paper, com Andorra.

Gerard Figueras.

uns Jocs per situar els Pirineus al món, Barcelona no necessita situar-se.
Com se celebren uns Jocs Olímpics d’Hivern a Barcelona, amb pavellons adaptats?
El COI busca uns smart games i, sobretot,
sostenibles. La imatge que té la societat és que
uns Jocs Olímpics són una gran despesa de
diner públic i que després les instal·lacions no
es fan servir. Ara, el COI canvia el paradigma i vol fer uns Jocs que s’adaptin al territori
que els acull, no a la inversa. Amb Barcelona
veuen que totes les instal·lacions cobertes on
s’ha de fer el gel ja existeixen: el Palau Sant
Jordi, el Palau Olímpic de Badalona, la Fira
de Barcelona, la Fira de l’Hospitalet, etcètera.
El número de pavellons amb capacitat de públic necessari per cobrir el gel ja hi són. I el
mateix quan parlem del Pirineu. A Catalunya
ja existeixen pistes d’esquí homologades per la
Federació Internacional d’Esquí i que tenen la
tradició de fer proves de Copes del Món. Per
tant, tampoc s’han de construir pistes d’esquí
noves. Com que la inversió en infraestructura
ja hi és, Pirineus-Barcelona encaixa.

I en inversió, quant seria?
Fer uns Jocs d’Hivern signifiquen uns 1.300
milions d’euros. És el pressupost operatiu. A
diferència del què passava fins ara, que ho pagava tot el païs organitzador, hi ha una aportació de 800 milions del COI. Els altres 500
els ha d’aportar el país. D’on surten? Entre la
venda d’entrades, la venda de marxandatge,
les aportacions per esponsoritació local i les
aportacions públiques. Trobar 500 milions
amb totes aquestes fonts no és descabellat.
D’altra banda, si haguéssim de construir infraestructures, com pavellons o autopistes, el
COI descartaria el territori. La ciutadania no
entendria que ens gastéssim un dineral per fer
els Jocs. En la part esportiva no tenim pistes
de bobsleigh ni d’skeleton. Si ho haguéssim de
construir ens eliminarien. I pel què fa la xarxa
de comunicacions, si ja teníem previst millorar el servei, el COI ho respectaria. De fet, ja
tenim un projecte aprovat per millorar la línia de rodalies Barcelona-Vic-Puigcerdà, amb
tres intercanviadors per millorar la freqüència
i desdoblant la línia en alguns trams. I després
hi ha el projecte de la C-16 entre Cercs i Bagà.
Tot encaixa bastant.

Andorra té pistes de bobsleigh i skeleton?
No, això és a França. L’skeleton el farem a
França. A nivell de pistes d’esquí, amb les catalanes en tenim prou. Però necessitem molt allotjament, pels esportistes, equips, comitès olímpics,
federacions i pel públic. És evident que a Barcelona hi ha una capacitat hotelera sobrada i que
quan parlem de Vila Olímpica, el propi Ajuntament té previst que la zona de la Marina del
Prat Vermell hi hagi habitatge social que coincidiria en el temps i que podria ser primer Vila
Olímpica. En el cas del Pirineu això és diferent.
I com que no estem parlant de projectes que signifiquin especulacions urbanístiques, i menys en
un lloc que volem preservar, hem de veure amb
quina capacitat hotelera juguem. Aquí Andorra
hi guanya actius. Formalment n’hem parlat amb
el Secretari d’Estat per l’Esport, en Jordi Beal,
però a nivell molt inicàtic. Estan assabentats del
projecte i el seu capteniment és que comptem
amb ells pel què vulguem.
Què hi diu Espanya?
Hi ha diferents veus. N’hi ha una que és imprescindible, que és la del Comitè Olímpic. El
COI adjudica els Jocs a un binomi, que és un
Comitè Olímpic i fins ara una ciutat. Ara pot
ser un Comitè Olímpic i una administració
pública. Per tant, els encaixa la Generalitat de
Catalunya. El COE és una entitat privada que és
al costat del projecte, que en forma part, que va
ser a la reunió de Buenos Aires i, evidentment, el
projecte no es pot fer d’esquenes a l’Estat, tampoc de l’espanyol. Hi ha una part tècnica i una
part política. En la part política, cal que les altes
instàncies entenguin que és una oportunitat.
Per a Espanya hi ha algun espai als Jocs? Els
Pirineus aragonesos en formen part?
Del projecte inicial no, però no estem tancats a res. El COI ja no posa limitacions en
distàncies. El projecte inicial era Barcelona i
Cerdanya, perquè hi havia una limitació d’una
hora i mitja en vehicle entre dues subseus. Això
ja no hi és i per això… Anar a la noticia +
2a part entrevista +
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MÓN CASTELLER

ELS VERDS INICIEN UNA CAMPANYA DE
MICROMECENATGE PER L’ESCULTURA
D’UNA TORRE DE 8 DE MIDA REAL

E

REDACCIÓ

l s Castellers de Vilafranca han engegat una campanya de micromecenatge
destinada a la realització i muntatge de
l’escultura en forma d’una torre de 8 sense folre de mida real. L’escultura presidirà l’entrada
del seu local social i esdevindrà la culminació de la darrera fase de les obres de reforma
i millora que s’han realitzat a Cal Figarot els
darrers anys i que s’inauguraran el proper 17
de novembre.

HAN ENGEGAT UNA CAMPANYA
DESTINADA A LA REALITZACIÓ
I MUNTATGE DE L’ESCULTURA
EN FORMA D’UNA TORRE DE 8
SENSE FOLRE
Per formar part del projecte es poden fer diverses aportacions econòmiques, que van des
dels 10€ als 6.000€. A canvi, els mecenes rebran
diferents recompenses com per exemple que el
seu nom quedi esculpit a l’escultura.
Les aportacions es poden fer fins a mitjans del
mes de novembre en l’enllaç del projecte. link
Els vilafranquins han escollit la torre de 8 perquè és especial per la colla, a banda de tractar-se

d’una construcció d’extrema dificultat tècnica
van ser els primers en descarregar-la per primera vegada a la història, durant la diada de Tots
Sants de 2010.
L’escultura de la torre de vuit estarà feta per
Rovellart, art a quatre mans, per part de l’Àngels i el Fred, artistes multidisciplinaris. Treballen amb ferro recuperat, majoritàriament amb

TOTA L’ACTUALITAT ESPORTIVA

cèrcols d’antigues bótes de vi donant-los una
segona vida. A través del color i la forma creen
escultures vibrants i coloristes. Ja porten una
dècada creant espais diferents amb un toc fresc
i harmonia en el moviment i actualment tenen
una galeria: l’Espai ROVELLART a Ciutadella
de Menorca.”
Anar a la noticia +

