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OPINIÓ

I ara que ha guanyat Iceta, què fem?
Independència o autonomia?

De què va tot això de la
Diputació

NÚRIA MARÍN,

PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA AMB ELS VOTS DE JXCAT
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EDITORIAL

I ARA QUE HA GUANYAT
ICETA, QUÈ FEM?
JOAN PUIG

E

stic entre molt trist i emprenyat,
estupefacte per l’engany que hem
patit. Com diu Carod-Rovira: no
som una diputació o, com a mínim, els
que bonament ens vam creure el procés
independentista no vam mobilitzar-nos
per a contemplar el desgavell dels nostres líders. Vam fer-ho perquè ens ho
vam creure, ho teníem guanyat i això va
espantar bona part dels lideratges independentistes.
I és evident que els líders independentistes ho han fet malament i les
dues entitats de la societat civil no han
sabut traslladar la seva influència a les
direccions dels partits. El trist espectacle dels enfrontaments independentis-

tes tan sols acaba de començar. Si en
les darreres hores les ganivetades eren
latents, en les properes anirà en augment, i el drama és que malgrat totes
les punyalades entre els independentistes aquests s’hauran de seguir entenent, perquè sinó el procés quedarà
tocat de mort.
De les derrotes cal aprendre, no ens
queda més remei. Avui, ens podrem
insultar, però com més fort siguin els
insults més costarà redreçar-ho. No tenim més remei: si no ho fan els actuals
líders independentistes o caldran nous
lideratges o serem aniquilats com a poble pels del 155. Avui és un gran dia
per ells, veurem qui acaba rient finalment: o independència o autonomia.
Anar a la noticia +

OPINIÓ

DE QUÈ VA TOT AIXÒ
DE LA DIPUTACIÓ

L

FRANCESC VIADEL

’independentisme es demana perplex de
què va tot això de la Diputació igual que
milers de votants d’Ada Colau es demanaven que com és que va acceptar la vara d’alcaldessa de mans d’un neoliberal sorrut com
Valls, per què va acceptar compartir el poder
amb els socialistes als quals, despús-ahir,
culpava de ser una autèntics enemics de les
classes populars. S’ho demanen indignats,
després d’anys de prendre part en una crua
batalla política pels interessos de Catalunya
i contra l’Estat i el règim del 78, a les portes
d’una sentència contra els seus líders que tothom preveu que serà duríssima.
Com és que JxCat ha entregat la Diputació
de Barcelona al PSOE català podent governar-la amb els republicans?. Les raons esgrimides pels dirigents de la formació nacionalista
conservadora no semblen convèncer ningú. Diuen que ara, amb el PSC, podran desenvolupar
polítiques socials tot admetent que les mateixes
que han estat duent a terme fins ara de la mà
d’ERC. Invoquen al dret de venjança a causa
d’alguns pactes locals. Al·leguen que ERC no
els havia ofert res tot i que el dirigent republicà, Dionís Guitart, ha assegurat que se’ls va
oferir exactament el mateix que els socialistes.
El president del PDeCat, David Bonvehí, és
qui més s’ha lluït. Segons aquest pactant amb
el PSC evita que la Diputació caigui en mans
del PP i Cs. Assegura, a més, que Carles Puigdemont està assabentat de la jugada i intenta
així traslladar la pressió a Waterloo. Bonvehí fa
temps que s’ha convertit en un gra en el cul de
Puigdemont, en un llast per a la seva pròpia formació. L’acord en el PSC el confirma en el trist
paper d’un polític narcisista que no es capaç
d’admetre la seva posició gairebé irrellevant en
un context on les decisions no estan a l’abast de
la seva influència… Anar a la noticia +
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POLÍTICA

NÚRIA MARÍN, NOVA PRESIDENTA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
AMB ELS VOTS DE JXCAT
L’ALCALDESSA DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT ÉS ESCOLLIDA AMB MAJORIA SIMPLE MALGRAT ELS INTENTS
FINS A ÚLTIMA HORA DE JXCAT I ERC PER ASSOLIR UN ACORD
AGÈNCIES

N

úria Marín ha estat escollida presidenta de la Diputació de Barcelona
aquest dijous amb els vots de PSC i
JxCat. L’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat ha estat proclamada presidenta de la
Diputació en segona votació amb 23 vots -16
del PSC i set de JxCat-, després de no haver
assolit la majoria absoluta marcada en 26 suports. El candidat d’ERC, Dionís Guiteras,
ha obtingut 17 vots, els dels diputats dels
republicans i el de Tot per Terrassa, la candidata dels comuns, Laura Pérez, n’ha tingut
cinc, el de Ciutadans, Salvador Tovar, quatre
i el del PP, Xavier García Albiol, dos. Així,
Marín ha estat finalment proclamada presidenta, tal com establia el pacte que JxCat i
PSC van presentar divendres passat, malgrat
els intents fins a última hora per part de JxCat i ERC per assolir un acord que donés la
presidència de la Diputació a un partit independentista. Anar a la noticia +

PALUZIE DIU QUE ELS PARTITS INDEPENDENTISTES
ESTAN FENT PACTES “ABSOLUTAMENT INCOHERENTS”
REDACCIÓ

L

a presidenta de l’ANC, Elisenda
Paluzie, ha declarat aquest dijous
davant els mitjans a les portes de la
Diputació de Barcelona que els partits polítics independentistes estan fent coses “absolutament incoherents”, al·ludint al pacte
entre PSC i JxCat que ha concedit la Presidència de la Diputació de Barcelona a la
socialista Núria Marín.
Paluzie ha recalcat que “l’assemblea no
és un agent acompanyant dels partits polítics” i ha afirmat que es mantindrà com un
organisme independent. Anar a la noticia +
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EL MOTIU CLAU PEL QUAL JXCAT NO HA PACTAT
AMB ERC A ÚLTIMA HORA A LA DIBA

EDUARD PUJOL HO EXPLICA I, A MÉS, DEMANA UNA TAULA INDEPENDENTISTA PER COMENÇAR DE 0
De cara el futur i les relacions entre els
partits independentistes, Pujol ha demanat “posar el comptador a zero per refer
la unitat l’independentisme”. En aquest
sentit, ha volgut definir el concepte amb
més detall: “una unitat que no parli d’un
determinat govern a una determinada institució, sinó que parli de tots els àmbits, de
tota l’acció política, i que sigui perdurable
en el temps”.
És per això que ha llençat la proposta:
“365 dies d’unitat” que ha explicat que
pretén realitzar “una taula de reversió, amb
la presència dels partits independentistes i
entitats socials, per tenir clara l’estratègia
de futur i de com refer la unitat de l’espai
independentista”. Anar a la noticia +

REDACCIÓ

D

ifícil paperot han de fer tots
aquells que han de dirigir-se a
l’opinió pública en representació
de JxCat després que la formació hagi
acabat pactant amb el PSC a la Diputació de Barcelona.
El diputat i portaveu adjunt de JxCat,
Eduard Pujol, ha intervingut al programa
del migdia de Catalunya Ràdio. Pujol ha
volgut explicar que “l’acord amb ERC a
la DiBa no ha estat possible perquè no
ens ha arribat la confirmació per escrit
de l’abstenció dels comuns”. Pel diputat, això “deixava enlaire la viabilitat de
l’acord”.

MANIFESTANTS A LES PORTES DE LA DIPUTACIÓ:
“PDECAT I ERC, LA PACIÈNCIA SE’NS HA ACABAT”
DE MOMENT, LES REUNIONS “IN EXTREMIS” ENTRE JUNTS PER CATALUNYA I ERC NO HAN OBERT CAP NOU
ESCENARI A L’ENS SUPRAMUNICIPAL
REDACCIÓ

P

ocs minuts abans de l’inici del ple de
constitució de la Diputació de Barcelona, les negociacions in extremis
entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana no han obert cap nou escenari. En cas
de no haver-hi cap novetat de darrera hora;
Nuria Marín, alcaldessa socialista de l’Hos-

pitalet de Llobregat, serà investida presidenta
de l’ens supramunicipal. Un grup de manifestants, convocats per l’ANC, s’han concentrat a
les portes de la Diputació al crit de “PDeCAT
i ERC, la paciència se’ns ha acabat”. A més, els
manifestants també han col·locat 155 cadires
com a símbol de rebuig a les forces que a l’octubre de l’any 2017 van aprovar la intervenció de
Catalunya. Anar a la noticia +
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E N T R E V I S TA

JORDI PUIGNERÓ

L’1-O ES VAN TANCAR WEBS
AMB MÉS RAPIDESA QUE EN CASOS
DE GIHADISME I PORNOGRAFIA INFANTIL
ALEIX RAMIREZ

J

ordi Puigneró rep La República al seu
despatx de la Via Laietana, un espai
de treball amb unes vistes privilegiades
de la Catedral de Barcelona. El conseller de
Polítiques Digitals i Administració Pública
parla del desplegament de la fibra òptica i la
tecnologia blockchain, entre altres, “com una
oportunitat” perquè Catalunya s’apunti a la
revolució tecnològica.
Durant aproximadament una hora, Puigneró també parla del futur de l’espai que representen Junts per Catalunya i PDeCAT, sense oblidar el seu paper a la sala de màquines de
l’1 d’octubre.
Vostè, en els darrers dies, ha vaticinat que el
blockchain pot arribar a substituir les administracions. En quin sentit?
Les meves paraules parteixen d’una idea evident,
les tecnologies ho canvien tot. L’aparició d’Internet, per exemple, va crear noves formes de consum i d’alguna forma ha anat modificant els nostres hàbits. En aquest sentit, el blockchain encara
és una tecnologia molt verda.
Una de les seves principals funcionalitats és que
permetrà enfortir l’empoderement dels ciutadans, ens aportarà una nova governança. El
blockchain no deixa de ser un notari de mil caps
que treballa 24h i 365 dies l’any, a més de ser
una eina gratuïta. Ara per certificar un acord entre dues persones cal un notari o l’administració,
amb el blockchain això es modifica i els fedataris
passen a ser els membres d’una comunitat. Segurament, les institucions haurem de reformular
moltes metodologies.
No deixa de ser innovació
Exacte. La innovació no ens ha de fer por, un
dels casos més recents és la creació de criptomonedes com la Libra. Facebook i altres empreses
utilitzen una tecnologia que, sense menystenir el
paper dels bancs, modifica les regles del joc. Una
cosa és intentar regular els avenços tecnològics
per adaptar-nos tots, però contra el progrés no
s’hi pot lluitar.

Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública.

Però parlant de criptomonedes, la gent del
carrer també veu com l’ús del bitcoin ha anat
a la baixa, tenint en compte que en el seu moment es va presentar com una revolució?
La innovació et fa sortir de la zona de confort i
modifica els statu quo. Un país com Catalunya
ha de participar en aquesta revolució digital que
estem vivint. Imaginem que quan va arribar la
Revolució Industrial, aquí haguéssim renunciat
al tractor per llaurar el camp.
Amb el pas del temps, avui tothom reconeix
com un gran encert que Catalunya participes en
la Revolució Industrial. Sabem del cert que cada
revolució tecnològica ha creat més llocs de treball
que en l’etapa anterior. Els catalans hem de ser els
primers de la classe!
En la campanya electoral del 21 de desembre,
el president Carles Puigdemont i vostè mateix van situar com un dels eixos principals el
concepte de República Digital. Parlem només
d’estructures d’Estat o també, com vostè ha
expressat, de reforçar el vincle de la ciutadania amb el món digital?
Anem cap a una vida més digital, no només per
comunicar-nos. Cada cop utilitzem aquestes
eines per fer tràmits amb el banc o l’oci. Ens sorprendríem si féssim una anàlisi de totes les coses
que fem cada dia a la xarxa. Quan parlem del

projecte de República Digital volem utilitzar una
idea simple i intel·ligible per explicar que aquest
país ha fet un procés per esdevenir una República. Primer l’1 d’octubre amb el referèndum i
després amb una Declaració d’Independència.
Malgrat tots podem estar d’acord que la declaració no es va poder desplegar, la decisió ja està
presa. Vivim en una època de trànsit. La majoria
dels catalans, en la seva intimitat, han desconnectat de l’estat espanyol.
I en el dia a dia, com s’aplica aquesta República Digital?
Potser ens hauríem d’haver explicat millor. Si
parlem de construir un Estat, el camí era cap al
segle XXI i no pas l’anterior. Insisteixo, les noves
formes de governança seran digitals.
Estònia és un dels països més avançats del món,
des de la perspectiva digital. A l’hora de conèixer
les raons per les quals han fet aquesta aposta, els
seus governants tiren dels llibres d’història i et
recorden que Rússia ha envaït cinc cops el país.
Qui no et diu que ho facin una sisena vegada?
D’alguna manera s’estableix un Estat paral·lel?
Parlem que si es perd el control físic, els ciutadans seguiran tenint accés a la seva documentació i altres tràmits. La gent podria votar el seu
Parlament,… Anar a la noticia +
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MÓN RURAL

ELS IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC
I LA REPÚBLICA CATALANA

GABRIEL BORRÀS, RELATA ELS PASSOS A FER PER ACONSEGUIR UNA CATALUNYA RESILIENT ALS EMBATS DEL CLIMA
REDACCIÓ

G

abriel Borràs Calvo, biòleg i cap de
l’Àrea d’Adatació de l’Observatori del Canvi Climàtic – Aviat farà
un any que el projecte Life MEDACC,
acrònim anglès de “Mediterranean Adaptation to Climate Change”, cofinançat per
la Comissió Europea, va finir després de
cinc anys d’intens treball (juny 2013-juny
2018). El projecte ha tingut com a objectiu
el desplegament d’accions que redueixin la
vulnerabilitat dels sistemes agroforestals i
de gestió de l’aigua als impactes del canvi
climàtic en les conques de tres rius catalans: la Muga, el Segre i el Ter. En paral·lel,
Life MEDACC ha avaluat les condicions
ambientals en les tres conques (és a dir,
l’evolució climàtica, dels usos del sòl i dels
recursos hídrics), ha construït escenaris socioeconòmics específics, ha establert pro-

jeccions de recursos hídrics en un escenari
de canvi climàtic i canvi global en l’horitzó
de l’any 2050, i ha determinat un seguit
d’indicadors per a mesurar l’eficàcia de les
mesures de disminució de la vulnerabilitat.

Cal destacar la reducció de cabals circulants a les tres conques en les últimes dècades (que oscil·la entre el 18 i el 48% en les
capçaleres per al període 1950-2013). Tots
els resultats… Anar a la noticia +

ESPORTS

EL BARÇA SUPERA ELS 1.000 MILIONS EN
FITXATGES EN EL MANDAT DE BARTOMEU
ADRIÀ SOLDEVILA

J

osep Maria Bartomeu no s’ha cansat de
recordar que l’única manera de competir contra els clubs-Estat, aquelles entitats amb pressupostos il·limitats que compten
amb el suport incondicional d’un país com els
Emirats Àrabs Units o Qatar -en els casos del
Manchester City i el PSG-, és convertint el
Barça en el club amb més ingressos del món.
I així és. El conjunt blaugrana és qui més ingressa, amb una diferència clara respecte els
seus perseguidors, però també lidera la llista
dels clubs esportius amb més despesa per temporada. Als gairebé 1.000 milions en ingressos se li descompten més de 900 en la partida
oposada, una situació que fa que el Barça hagi
tancat aquest exercici econòmic amb uns beneficis inferiors a… Anar a la noticia +

