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E n pocs dies sabrem si es con-
suma l’operació d’Estat contra 
l’independentisme. I és que els 

números finals per a decidir el color de 
la Diputació de Barcelona són maquia-
vèl·lics: PSC 16, ERC 16, Junts 7, Co-
muns 5, Cs 4, PP 2, i TotxTerrassa 1.

Per un costat els del 155 sumen 22 
diputats, els independentistes 23 més 
el diputat de Jordi Ballart que governa 
amb ERC, fan un total de 24 diputats 
i, per tant, els 5 dels Comuns són de-
cisius.

A diferència del sistema d’elecció 
d’alcaldes, l’elecció de president de la 
DIBA es produeix si en primera votació 
algú obté la majoria absoluta (26 vots) i, 
en cas contrari, obté la presidència qui 
en segona votació obté més vots.

Com que sense els comuns no hi ha 
cap majoria absoluta, per fer president 
un diputat o diputada socialista cal que 
els comuns comparteixin vot amb els 
del 155. A diferència de l’Ajuntament, 
aquí sí que els d’Ada Colau quedaran 
retratats, per segon cop, però ara a 
conseqüència directa dels seus vots. La 
pregunta és obligada: Està disposada a 
fer-ho? Podrà justificar una decisió com 
aquesta?

Amb l’abstenció dels comuns, la pre-
sidència de la DIBA va a parar a mans 
d’ERC, amb aquesta abstenció els co-
muns recuperen la iniciativa i basteixen 
els ponts trencats amb els republicans 

i deixen la porta oberta a rentar-se la 
cara davant una sentència duríssima 
contra els presos polítics que permetria 
substituir el pacte amb els socialistes 
amb un pacte amb els republicans, i 
ella mantindria l’alcaldia.

Si això fos així, li tornen la jugada a 
Manuel Valls que quedaria absoluta-
ment en fora de joc, i més ara amb el 
trencament fet amb Cs.

Una tercera situació seria que el PSC, 
per evitar que els comuns votin con-
juntament amb el PP i Cs, plantegi un 
tripartit d’esquerres a la DIBA i oferint 
ampliar la situació en alguna altra dipu-
tació. Un tripartit que difícilment podri-
en justificar els republicans a les portes 
d’un congrés nacional que ha de renovar 
la presidència d’Oriol Junqueras.

Tot resta obert, en els dies que vénen 
es coneixerà la solució d’aquest entra-
mat de números tant maquiavèl·lic. La 
paraula la … Anar a la noticia +

A viat farà dos mesos de les eleccions 
generals del 28 d’abril. Durant aquest 
temps també s’han celebrat eleccions 

municipals, europees i autonòmiques en dot-
ze comunitats, i el PSOE encara no ha for-
malitzat cap pacte d’entre les diverses alter-
natives que té. Per tant, desconeixem quina 
majoria parlamentària facilitarà la investidura 
del candidat Pedro Sánchez. L’única resposta 
que s’ha donat des del PSOE és la voluntat de 
crear el que han anomenat un “govern de coo-
peració” amb Unidas Podemos, és a dir, volen 
que la formació de Pablo Iglesias no dirigei-
xi cap cartera ministerial i que només pugui 
nomenar gent de la seva confiança o del seu 
entorn ideològic per ocupar algun alt càrrec 
de l’Administració espanyola.

Sobre aquesta proposta de pacte hi ha opi-
nions de tota mena: n’hi ha que consideren 
que es queda curta i que convindria fer un 
veritable govern de coalició, mentre que d’al-
tres asseguren que al PSOE no li cal cap acord 
amb la formació morada. D’entre aquests úl-
tims, n’hi ha que ho justifiquen recordant que 
durant 10 mesos el PSOE va poder governar 
amb 38 diputats menys dels que té ara (mal-
grat que no va poder aprovar els pressupostos) 
i assegurant que amb quasi el 40% dels dipu-
tats del Congrés ja es pot governar en solita-
ri; altres afirmen que és millor governar sol 
que mal acompanyat (així ho pensen els que 
consideren que Podemos és una opció política 
poc seriosa), i també n’hi ha que ho raonen as-
senyalant que sense cap lligam governamental 
el PSOE pot pactar amb diverses formacions 
polítiques per tirar endavant la legislatura 
(malgrat que Ciudadanos ha reiterat en múlti-
ples ocasions que no pactarà amb Pedro Sánc-
hez i que part de la militància socialista diu 
“amb Rivera no”). Anar a la noticia +
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A hir al vespre saltaven les alarmes a les 
xarxes socials després que diferents 
usuaris denunciessin la desaparició 

del català i el basc a la pàgina web d’Ikea, 
el gegant suec que ofereix tota mena de pro-
ductes per a l’habitatge i famós perquè és un 
mateix qui ha de muntar els mobles que, per 
segons quina prestatgeria, acaba sent un bon 
mal de cap.

Resulta que la pressió va ser tal que avui els 
responsables d’Ikea a l’Estat espanyol han ha-
gut de sortir del pas. Segons publica La Voz de 
Galicia, la multinacional aclareix que la retira-
da del català i el basc “és circumstancial i tem-
poral” i puntualitzen que obeeix exclusivament 
a qüestions tècniques del mateix redisseny.

També desvinculen el fet que una usuària 
va reclamar aquesta mateixa setmana la versió 
en gallec, que mai ha estat disponible. Ikea 
assegura que ha estat una “casualitat tempo-
ral”. Avancen també que en aquesta renovació 
de forma gradual es reincorporaran el català i 
el basc i s’afegirà el gallec.Caldrà estar atents. 
Anar a la noticia +

GERARD SESÉ

IKEA RETIRA EL CATALÀ I EL BASC DEL 
SEU WEB I ARA DIU QUE ÉS “TEMPORAL”
LA DECISIÓ HAVIA CAUSAT UNA GRAN INDIGNACIÓ A LA XARXA 

J avier Cercas ha escrit recentment 
un article que és paradigmàtic de 
la deriva altament perillosa que ha 

pres la intel·lectualitat espanyola durant 
els darrers anys. El tancament del règim 
espanyol quant a l’autodeterminació de la 
minoria nacional catalana li ha provocat 
una gran crisi de legitimitat interna  –a 
Catalunya– i un gran cost d’imatge a l’ex-
terior, especialment per la repressió de la 
societat civil i els líders polítics catalans. 

Davant d’aquest qüestionament, la in-
tel·lectualitat espanyola –com els partits 
polítics dinàstics i els mitjans del règim–, 
s’ha refugiat en l’exacerbació del naciona-
lisme oficial i en un victimisme de la nació 
dominant que suposa una amenaça direc-
ta a les minories nacionals.

L’article de Cercas, una veritable escu-
della barrejada de ressentiments mal lli-
gats, bàsicament acusa els independentis-
tes d’haver trencat un suposat consens pel 
qual els catalans haurien acceptat que els 
immigrants castellans eren també cata-
lans i a canvi aquests s’ho haurien cregut, 

un consens formalitzat per un «patriarca» 
aborigen, Jordi Pujol. Segons Cercas, l’in-
dependentisme hauria trencat el somni 
negant la condició de catalans als unio-
nistes i «humiliant» la bona gent que s’ho 
havia cregut. Per a Cercas, això seria «la 
gran traïció», títol del libel. No és aquest 
el lloc per discutir els errors –grans– dels 
plantejaments voluntaristes de Pujol 
quant al «sol poble», que certament no 
ha existit mai. A mode de resum podem 
dir que Pujol va confondre, volgudament, 
una destinació amb una realitat existent, 
amb la creença… Anar a la noticia +

CERCAS I LES BÈSTIES
O P I N I Ó
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U n recurs a Sant Pol de Mar ha endar-
rerit el ple de constitució de la Di-
putació de Barcelona,   que es preveia 

per a principis de la setmana que ve, han 
explicat fonts de la corporació a Europa 
Press.

El recurs l’ha presentat a títol personal 
l’independent que era el número dos de la 
llista del PSC (que no és regidor, ja que els 
socialistes només han aconseguit un repre-
sentant) contra la fórmula de prometre el 
càrrec d’altres regidors, segons fonts conei-
xedores. Anar a la noticia +

S’ALLARGA L’AGONIA PER FORMAR LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, QUE AJORNA EL PLE D’INVESTIDURA

P O L Í T I C A

REDACCIÓ

EL NÚMERO 2 DEL PSC HA IMPUGNAT LA MANERA QUE HAN JURAT EL CÀRREC ELS POLÍTICS INDEPENDENTISTES

EXPLIQUEN QUE “NO CAL SER-HI 24 HORES” I QUE “ES PODRIEN FER UNES HORES CADA DIA O DURANT ELS CAPS 

DE SETMANA PER AGRUPAR MÉS GENT”
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L ’independentisme a tots els nivells se 
segueix debatent entre estratègies. En 
l’àmbit polític i institucional sembla 

que hi ha cada cop dues vies més marcades: 
la marxa curta o el retorn al peix al cove. Al 
carrer passa el mateix. El dilema rau entre 
aquells que només estan disposats a manifes-
tar-se un parell d’hores i aquells que creuen 
que sobren samarretes i lliris i cal començar 

a sacsejar el país, sempre amb desobedièn-
cia civil i pacífica, amb accions més contun-
dents. La mateixa Clara Ponsatí es queixava 
avui a l’ANC: “prou samarretes” els deia. Tot 
plegat encara amb la incògnita sobre què es 
farà per a respondre a les sentències.

Un perfil anomenat “Manifestem-nos” a 
Twitter ha explicat amb uns mapes de car-
reteres que amb només 3 talls es pot aïllar 
Espanya de Catalunya i d’Europa. Asseguren 
que “ara necessitem…” Anar a la noticia +

GERARD SESÉ

ELS 3 TALLS DE CARRETERA QUE PODEN AÏLLAR ESPANYA 
DE CATALUNYA I EUROPA

TOTA L’ACTUALITAT ESPORTIVA
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L a policia espanyola va tornar a ser prota-
gonista en la darrera final de la Copa de 
Rei. Aquesta vegada a Sevilla i, tal i com 

succeí al Wanda Metropolitano de Madrid la 
temporada passada, també per haver requisat 
una samarreta reivindicativa. Sílvia Guerrero, 
la sòcia afectada del Barça afectada, es va que-
dar en sostenidors perquè les forces de segure-
tat li van prohibir accedur a l’estadi Benito Vi-
llamarín amb una samarreta que duia un lema 
estampat: ‘Llibertat presos polítics’. Sense el 
suport jurídic del club blaugrana, Guerrero 
va presentar una denúncia per la violació del 
dret fonamental a la llibertat d’expressió. Ho 
feu davant la Fiscalia i de la mà de l’associació 
Drets, la plataforma de juristes que lluita con-
tra la catalanofòbia. L’egarenca explica el cas 
en una entrevista amb La República Esportiva.

Va arribar a Sevilla amb la idea que la samar-
reta generaria controvèrsia?
No massa. Aquest any no se n’havia parlat gaire, 
no havia generat polèmica. Sóc sòcia des de fa 
vint anys, he anat a final s de Champions i Copa, 
i l’any passat sí que se sabia que alguna cosa 
passaria. Tothom estava pendent del groc. Però 
aquest any no s’havia sentit res. Per altra banda, 
jo l’any passat vaig entrar amb samarreta groga 
sense problema. Crec que és totalment aleatori, 
suposo que depèn del policia que et trobes. Jo 
sempre duc xapa o llaç des que els van posar a la 
presó, i mira que no he votat cap dels partits de la 
gent que hi és. Per això vull denunciar la situació 
i sempre que hi ha un esdeveniment amb gent 
em poso la samarreta, simplement per intentar 
crear més consciència.

I aleshores, a Sevilla cap problema?
No va ser ni un tema de conversa. Vam arribar a 
Sevilla a les 12 i vam passar tot el dia per la ciutat, 
envoltats de gent del València. Vam dinar en un 
restaurant, vam estar pel centre i tot perfecte. El 
problema va ser quan vam arribar a la porta de 
l’estadi.

Al primer dels dos controls que hi havia.
Exacte. Sense argumentar-me res em van dir que 
no podia entrar amb aquella samarreta. No vam 
mantenir cap conversa. Ni em van dir la moti-

SÍLVIA GUERRERO

“ES VA NOTAR QUE ERA UN TEMA 
IDEOLÒGIC, DE CATALANOFÒBIA”

E N T R E V I S TA

ADRIÀ SOLDEVILA

Sílvia Guerrero, sòcia del Barça.

vació, ni em van oferir cap alternativa. Com a 
mínim, si no podia entrar amb la meva samar-
reta, me’n podien haver donat una altra. Estem 
normalitzant coses tant ridícules! S’emparen en 
la Ley del Deporte, pels problemes que hi ha de 
violència física, i dins aquest paraigües hi enca-
beixen el que volen. Els camps de futbol són dels 
únics espais on la policia té mans lliures per fer el 
que vulgui sense haver-ho de justificar.

Va tenir la fortuna de trobar un càmera de 
TV3 just allà al davant per poder-ho denun-
ciar.
Si no hi hagués estat ningú s’hagués enterat de 
res, ni hagués circulat, perquè no ens van deixar 
gravar res amb el mòbil. Suposo que no volien 
que després ho puguéssim denunciar. No sé si va 
ser per la presència de la càmera, que no em van 
dir ni fer res més.

I un cop dins, el segon control. Va pensar que 
no veuria el partit?
Quan vaig arribar a la segona porta pensava que 
veuria el partit en roba interior, però m’ho van 
impedir. El policia del segon control em va dir 
que no es podia entrar a l’estadi en roba interior. 
I encara que li digués que me la tornessin per en-
trar, ni me la tornaven, ni em deixaven passar. El 
tracte en aquell moment va ser pitjor, sense gent 
i sense càmeres. Ens van envoltar unes 25 perso-
nes entre la seguetat del Villamarín i la policia 
espanyola. Ni ens dirigien la paraula. Es va notar 

que era un tema ideològic, de catalanofòbia. Pot-
ser alguns van ser-hi l’1 d’octubre.

Com es va resoldre la situació?
Va haver-hi molts moments de confusió. Va ar-
ribar el cap d’aquell grup de policies i em va dir 
que m’expulsava i em posava una multa de 400 
euros sense dir-me’n el motiu. I al meu com-
pany, el mateix per intoxicació etílica, cosa que 
era totalment falsa. Però ho he preguntat i no cal 
que demostrin el motiu. Per cert, l’únic que em 
va dir era que ell era espanyol. Tenien ganes de 
fer-nos fora i jo estava indignada perquè m’estava 
perdent el partit.

Se’n va perdre un fragment?
És clar! Vaig arribar al seient amb la primera part 
començada. I no la vaig ni veure pels nervis. Un 
cop dins, de la tensió em vaig deixar anar. Però 
bé, tornant al moment de resoldre-ho, un dels 
amics del meu germà duia una samarreta dins 
una bossa, me la van fer posar, una noia de segu-
retat em va empènyer, va posar l’entrada al torn i 
vam entrar. I aquesta és la història.

Creu que els primers policies ja sabien que en 
el segon control no la deixarien passar?
No ho sé, però si hi ha una normativa tant clara 
pels estadis, potser encara seria pitjor que no ho 
sabessin. Jo tinc la sensació que els primers no 
volien gaire merder i preferien que s’emboliqués 
el tema a dins, on hi… Anar a la noticia +



 

L a llei del canvi climàtic catalana no ha 
passat el tràmit del constitucional. El 
tribunal avala part del recurs presen-

tat pel Partit Popular, aleshores al Govern, 
i anul·la una quinzena d’articles del text. 
Concretament, el recurs es presentava poc 
després de l’entrada en vigor del 155, ar-
gumentant una qüestió “estrictament com-
petencial“, per entendre que la Generalitat 
envaïa competències estatals amb la llei, 
per exemple proposant la creació de nous 
impostos. Però què ha acceptat i què no el 
Tribunal Constitucional?

D’una banda, el TC de garanties ava-
la alguns dels articles que impugnava el 
govern, entre el que destaca la creació de 
l’impost sobre les emissions de diòxid de 
carboni dels vehicles de tracció mecànica. 
En canvi, declara que la Generalitat no pot 

fixar objectius de reducció d’emissions ni 
de transició energètica quantificables, així 
com tampoc fixar sancions. A més, tam-
poc no accepta el control del francking,-
ni permet que la Generalitat fixi fites de 

desnuclearització. Tampoc permet que el 
Govern participi a les subhastes d’hidro-
carburs.

En una sentència de 92 pàgines dictada 
el 20 de juny… Anar a la noticia +

QUINS ARTICLES DE LA LLEI DE CANVI 
CLIMÀTIC HA TOMBAT EL TC?

M Ó N  R U R A L

M Ó N  R U R A L

 REDACCIÓ

L’ALT TRIBUNAL AVALA PART DEL RECURS INTERPOSAT PEL GOVERN DEL PP

LES MOSTRES DE SUPORT ES MULTIPLIQUEN A TWITTER
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M entre els bombers malden per con-
trolar l’incendi, el sud del país s’or-
ganitza per reposar-se. Ahir conei-

xem el cas d’en Pere Jornet, el ramader que 
rebrà ajuda dels tuitaires per recompondre el 
seu ramat, però n’hi ha molts més. De fet, 
les mostres de solidaritat arriben des d’arreu 
i hi ha moltes iniciatives per ajudar als veïns 
i veïnes que han patit el foc, les quals s’estan 
estenent per la xarxa. Des de llits, a ajuda 
veterinària, les mostres de suport no s’aturen 
i ja s’han creat dos hastags, amb la intenció 
d’ajudar a localitzar aquestes ofertes amb més 
facilita, #ajudaincendi i #solidaritatincendi. 

Perquè la situació no és fàcil. De fet, 
aquesta nit el poble de Flix enfrontarà la 
seva tercera nit atenent als evacuats. És per 
això que demanen ajuda dels veïns i veïnes 
dels voltants… Anar a la noticia +
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LA SOLIDARITAT QUE DEIXEN LES BRASES




