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superar l’1
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Tània Verge Consellera d’Igualtat i Feminismes

“Treballem
en la transformació
feminista del país”

La consellera Tània
Verge en un dels
carrerons del Gòtic
del costat del Palau
de la Generalitat
■ JOSEP LOSADA

ESSÈNCIA · “L’ADN de la conselleria és treballar amb els altres departaments codissenyant,
assessorant, acompanyant o coordinant per fer polítiques d’igualtat” A PUNT · “En breu ja tindrem
l’Oficina d’igualtat de tracte i no discriminació per poder denunciar tot tipus de discriminacions”
Mireia Rourera
BARCELONA

T

ània Verge Mestre (Reus, 1978), la consellera
d’Igualtat i Feminismes
d’ERC, és llicenciada en
ciència política i de l’administració per la Universitat Pompeu Fabra, màster en cooperació internacional per la Universidad Carlos III de Madrid i doctora en ciència política per la
Universidad Complutense de
Madrid. És catedràtica de ciència política a la UPF, on va ser la
responsable de les polítiques
d’igualtat. Va ser membre de la
sindicatura electoral de l’1-O i
és activista dels moviments feministes Ca la Dona i On són les
Dones. Parlem amb ella la setmana de l’accidentada reunió
de la taula de diàleg entre la Generalitat i l’Estat, que ha tornat
a evidenciar que entre els dos
socis del govern català hi ha serioses discrepàncies.
La darrera desavinença es pot
reconduir o estem davant de la
fi del govern català?
Jo posaria en valor que és la primera vegada que l’Estat espanyol reconeix que hi ha un conflicte polític amb Catalunya. El
reconeixement de dos actors en
un conflicte polític és bàsic perquè a nivell internacional s’entengui què passa, i s’identifiqui
que hi ha unes obligacions per
part de l’Estat de dotar aquesta
taula de contingut, de fer propostes de resolució del conflic-

❝

❝

te; això ve amb l’antecedent de
la resolució del Consell d’Europa en què marcava un full de ruta claríssim a l’Estat per aturar
la repressió i en últim terme arribar fins a l’amnistia. Tenir la
possibilitat de asseure’s a negociar amb l’Estat dos aspectes
que són de consens a la societat
catalana, com són l’amnistia i el
referèndum d’autodeterminació, és molt important. La taula
s’ha celebrat ara amb menys
consellers dels que hi hauria pogut haver però tindrà continuïtat en el temps, per tant, hi ha
marge perquè els dos partits de
govern tornin a trobar la manera d’enfocar-la des de la màxima
representació institucional, que
són els governs.

d’aquesta crisi econòmica i social que la pandèmia ha agreujat. El govern vol treballar per a
la transformació feminista i
verda del país i estem a les portes d’un debat de política general en què presentarem propostes, moltes de les quals són interdepartamentals, transversals, amb tots els departaments
implicats. L’ADN de la conselleria és treballar amb els altres
departaments codissenyant, assessorant, acompanyant o coordinant per fer polítiques d’igualtat i amb perspectiva de gènere.

Hi ha marge perquè
els dos partits de
govern tornin a
trobar la manera
d’enfocar la taula

No es preveu que un partit pugui sortir del govern?
Ara mateix el govern continuarà treballant i l’agenda de l’amnistia i el referèndum formen
part del programa de govern
igual que les transformacions
que necessita el país per sortir

Poso en valor que
és el primer cop
que l’Estat reconeix
el conflicte polític
amb Catalunya

La violència contra les dones és
una de les xacres a què s’enfronta la nostra societat?
La violència masclista en les seves diferents expressions no
marxa, per això cal fer dos tipus
de polítiques: una, reforçar els
serveis d’atenció i recuperació
de les dones amb més personal
especialitzat i més recursos específics. Aquesta és una línia
d’actuació prioritària, hem de
poder atendre violències especí-

fiques, com les sexuals, amb
personal especialitzat, i hem de
poder desenvolupar també eines per poder atendre noves
violències, com les violències digitals, un fenomen en auge. En
segon lloc hi ha d’haver una línia d’actuació adreçada a la sensibilització i a la prevenció, amb
programes dirigits tant a la població general com als homes,
perquè la violència contra les
dones és aquella que exerceixen
els homes contra les dones pel
sol fet de ser dones.
Catalunya necessita més recursos dels que té?
Nosaltres reclamem que hi hagi
un canvi en el model de finançament; les competències en
atenció i recuperació de les dones en situació de violència
masclista és autonòmica però la
competència s’ha de veure
acompanyada d’uns recursos
suficients i que siguin sostenibles en el temps, que no depenguin de la revisió d’un pacte
[Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere] que té data
d’inici i de final, que limita el tipus de projectes i que té un caràcter anual en comptes de plurianual, que permetria fer un altre tipus de planificació. I creiem que sempre s’ha de tenir en
compte les especificitats de la
xarxa d’atenció que ja té cada
territori, que no hi ha d’haver
una recepta única.

Nosaltres no parlem mai només
de violència física perquè darrere d’una violència que s’expressi
amb cops sempre hi ha una violència psicològica, o també hi
pot haver violència econòmica.
Tenim una xarxa d’atenció especialitzada al territori amb
serveis d’emergència i d’atenció
integral que cal reforçar perquè
no hi hagi llistes d’espera i perquè hi hagi més personal especialitzat. Alhora cal oferir serveis especialitzats i noves eines
per als diferents tipus de violències, no es pot tractar igual una
violència en l’àmbit de la parella
que un cas de violència sexual, o
la nova violència digital.

Hi ha algun programa contra la
violència física a les dones?

Amb la pandèmia ha augmentat la violència masclista?
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L’APUNT

Discreció
Emili Bella

Diuen que la política requereix discreció perquè les negociacions –entre partits, entre governs, entre partits i
governs, entre un govern i mig govern o entre qui sigui
que s’acabi reunint– arribin a bon port, però la discreció no s’ha de convertir en manca de transparència.
Tampoc s’ha de confondre transparència amb retransmissió per streaming de les negociacions, com fa uns

anys van fer l’M5E i el Partit Demòcrata italià, perquè la cosa es va convertir en un circ i la impostura
es va multiplicar. El problema és que per Pedro
Sánchez la taula de diàleg ja és un circ: va venir a
fer-se una foto aquí –la Generalitat–, una foto allà
–fent un cafè– i va convertir les fotos en el contingut. Diguem que va quedar ben retratat.

La pandèmia ha fet evident que
la llar no és necessàriament un
espai segur perquè en molts casos hi ha hagut un major control dels agressors sobre les dones. Elles ho han tingut més difícil per demanar ajuda perquè
s’han vist debilitades les xarxes
socials i comunitàries i han pogut quedar més aïllades.
Els psicòlegs alerten que l’abús
d’Instagram durant la pandèmia ha provocat molts problemes en, sobretot, nenes, que de
cop, no s’agraden.
Aquests patrons de bellesa,
aquesta pressió estètica s’exerceix contra nens i nenes adolescents però afecta més les dones
per la pressió que hi ha per tenir
uns cossos ideals. Cal treballar
per poder combatre aquesta
pressió estètica que ve de les
xarxes socials, també de la moda i de la publicitat.

117084-1243381L

Es fa sensibilització a les escoles i instituts?
Amb el Departament d’Educació hi ha un projecte conjunt
d’implantació d’un model coeducatiu, que existeix com a
programa pilot però es vol generalitzar. La coeducació treballa
tant tot el que són els referents
masculins i femenins dels llibres de text, és a dir, que es parli de les contribucions que han
fet homes i dones al llarg de la
història, però també es treballa
amb l’educació sexoafectiva,
amb el coneixement del propi
cos, amb trencar estigmes i tabús. Cal erosionar els prejudicis
i imposicions de rol i també de

❝

Cal erosionar els
prejudicis i els
prototips de bellesa
que la societat
continua imposant
prototips de bellesa que la societat encara segueix imposant en
els homes i les dones.
El Parlament europeu ha aprovat que a les persones LGTBI
se’ls reconegui els seus drets a
tots els estats membres. El PP
s’hi va abstenir i Vox hi va votar
en contra. Però aquests partits
els tenim al Parlament.
El PP hi ha estat sempre; ja va
votar en contra el reconeixement del matrimoni igualitari i
quan es va aprovar la llei la va
portar al Tribunal Constitucional. El PP està on sempre ha estat, que és el no reconeixement
dels drets de les persones
LGTBI. Vox està també en
aquesta línia de discurs LGTBIfòbic i especialment transfòbic.
L’amplificació que es pugui fer
de discursos que rebutgen el
respecte a la diferència des de
les institucions pot provocar legitimació d’agressions al carrer.
En els últims mesos han crescut les agressions contra gais.
Tenen, relació amb aquests discursos d’extrema dreta, doncs?

Està estudiat a nivell acadèmic
que la presència de grups d’extrema dreta i els discursos d’odi
des de les institucions genera
més agressions LGTBIfòbiques i
racistes. Però també hem d’entendre que a mesura que es garanteix els drets de les persones
LGTBI creix la consciència social respecte del que és discriminació i del que no és tolerable, i
per una altra banda creixen les
eines per protegir aquests collectius. Els cossos de seguretat,
per exemple, tenen més formació per identificar si darrere
una agressió hi ha, també, un
delicte d’odi. Tot avenç en drets
genera una contrareacció, i
aquesta avui l’expressa Vox.
Al Parlament farà baixar el llistó del debat, tenint en compte
que Vox ni tan sols accepta que
hi ha violència de gènere?
No farà baixar el nivell del debat
perquè els drets no es debaten.
No hi ha res a debatre amb Vox,
en tot cas hi ha coses a rebatre:
les seves notícies falses, els seus
discursos d’odi... Hi ha un consens molt ampli amb la resta de
formacions polítiques. En tot
cas, la presència de Vox a les
institucions té molts efectes però el que no farà en el cas del
Parlament serà rebaixar els
drets que s’han assolit, al contrari, la intenció d’aquesta legislatura des del govern és ampliar
la garantia de drets de les dones, de les persones LGTBI, de
les persones migrades i la lluita
contra el racisme.
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Consellera d’Igualtat i Feminismes
da en la història de la Generalitat que un govern té una conselleria d’Igualtat i Feminismes
que crea unitats específiques,
direccions generals, per a l’erradicació de les violències masclistes, per a les polítiques públiques a favor dels drets LGTBI...

Quines eines té l’administració
per vetllar pels drets LGTBI i altres minories?
Tenim a tot el territori més de
cent punts del Servei d’Atenció
Integral LGTBI (SAI) on les persones agredides poden demanar assessorament. Al marge de
les agressions que van per la via
penal hi ha les denúncies per
discriminació, que poden tenir
una sanció administrativa i que
poden haver comès particulars,
empreses o, en alguns casos, la
mateixa administració si , per
exemple, no respecta el nom
sentit d’una persona transsexual o hi ha un mal tracte a
l’atendre la diversitat sexual i
de gènere d’una persona. En
aquests moments, i com a conseqüència de l’aprovació el desembre passat de la llei d’igualtat de tracte i no discriminació,
estem desplegant un organisme
on es podran denunciar les discriminacions: l’Oficina d’igualtat de tracte i no discriminació.

La setmana passada es va saber que el bisbe Novell podria
haver fet teràpies per curar
l’homosexualitat. Es pot denunciar i actuar d’ofici?
Tenim capacitat d’actuar d’ofici
i l’anterior govern ho va fer aturant el bus d’Hazte Oír. En
aquest cas si ens arriba la informació confirmada o denúncies i
s’ha anat contra les persones
LGTBI, actuarem.
De refugiats afganesos, quants
n’han vingut a casa nostra?
Reclamem a l’Estat que estableixi vies legals i segures, que
una cosa és no poder treure
gent des de Kabul però una altra és que es poden treure dels
països limítrofs. L’Estat, en la
seva distribució del programa
d’acollida als territoris, n’ha fet
arribar 200 a Catalunya.

Quan s’aprova aquesta Oficina?
En poc temps. A través de l’oficina es podrà no només multar
econòmicament sinó també imposar altres mesures que tinguin per objectiu la reparació i
garantia de no repetició, de disculpes públiques, de treball en
benefici de la comunitat, etc.
Moltes vegades no es tracta només de penalitzar amb una sanció econòmica sinó de corregir
un prejudici, resoldre una situació perquè no es torni a repetir.
Per exemple?
El cas d’algú que vol llogar un
pis i no l’hi lloguen per motius
de gènere o racials, o el d’una
persones a qui no li han deixat
omplir un formulari amb la
identitat expressada per ella, o
si una persona va a un restaurant i no et deixen entrar pel color de la pell. Per exemple, hi ha
hagut casos en una visita mèdica que a una dona lesbiana el ginecòleg li diu que no li cal una
citologia perquè ella no té relacions sexuals amb penetració.
En tots aquests casos s’ha de
donar resposta a la víctima de la
discriminació però a més hem
de fer que no torni a passar.
Des de la seva conselleria volen
donar impuls al llenguatge inclusiu, tot i que hi ha hagut força enrenou i oposició.
No és un debat nou, fa trenta
anys que es parla del llenguatge
inclusiu no sexista. Hi ha diferents posicions i està molt bé
que hi hagi debat. La discrepància mai és un problema si la crítica es fa de manera constructi-

Tània Verge aquest dijous a la plaça de Sant Felip Neri, al costat del Palau de la Generalitat ■ JOSEP LOSADA
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El llenguatge
inclusiu és una
demanda de baix a
dalt; l’administració
no s’inventa res

El nostre model
d’acollida de
refugiats és de llarg
termini i d’una
perspectiva integral

Treballem amb
l’Associació de
Micropobles per
acollir refugiats
d’entorns rurals

va. En qualsevol cas, el llenguatge permet, com una eina més,
visibilitzar realitats, donar reconeixement, canviar imaginaris... Que el llenguatge és l’eina
per erradicar el patriarcat? No
per si sol, però el llenguatge en
una societat patriarcal forçosament s’ha de veure afectat per
aquesta societat que acompanya determinats valors imaginaris. Fa temps que les administracions de Catalunya, d’altres
llocs de l’Estat, del Parlament

europeu o de les universitats estan treballant en aquest àmbit.
És una demanda de baix a dalt,
dels diferents col·lectius feministes però també de grups de
recerca. Les administracions no
inventen sinó que recullen el
que ja és una pràctica social,
igual que aquesta flexió amb la i
[totis, nenis...] tampoc se la inventa l’administració sinó que
la recull en la col·loquialitat per
reconèixer l’existència de persones no binàries.

S’esperaven tantes reaccions?
En tot cas el que són arguments
de molt poc pes és dir que es fan
propostes del llenguatge perquè
no es tenen propostes de contingut. La mateixa creació
d’aquesta conselleria és un reconeixement per totes les polítiques d’igualtat que es faran de
forma transversal amb tots els
departaments. És contradictori
sostenir que s’utilitza el llenguatge en absència d’altres polítiques quan és la primera vega-

I què els sembla?
Totalment insuficient. A més,
l’evacuació estava molt orientada als col·laboradors del personal militar espanyol i nosaltres
reclamem que s’atengui el reagrupament familiar de les persones afganeses residents a Catalunya i, per l’especial situació
de risc de les seves vides, els activistes dels drets humans, les
dones, les persones LGTBI i les
de minories ètniques. Nosaltres
ja estem treballant en un programa que va més enllà de l’acollida d’emergència que fa l’Estat, d’uns pocs mesos. El nostre
model és de llarg termini i d’una
perspectiva integral.
Què vol dir?
Les persones refugiades rarament poden tornar als seus països, per tant, un cop arriben no
es tracta només que tinguin un
allotjament durant sis mesos sinó que cal un projecte pràcticament de vida. Hem de conèixer
les circumstàncies d’aquestes
persones: salut mental, necessitat d’habitatge, d’ocupació, d’escolarització, etc. per poder-les
ajudar. Hem presentat un programa amb les universitats catalanes perquè ofereixin places
als estudiants refugiats, treballem amb l’Associació de Micropobles per si poden acollir refugiats que venen d’entorns rurals i busquem projectes de
mentoria per fer l’acompanyament d’aquestes persones, perquè s’acabin integrant i sentint
part de la nova comunitat. ■
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Puigdemont rep la medalla Carrasco i Formiguera a la casa del president Macià a Prats de Molló ■ DANI PLANÀS / DEMÒCRATES

Puigdemont és guardonat pel
lideratge de l’1-O abans i ara
a El 130è president de la Generalitat rep la medalla Carrasco i Formiguera a la Casa Macià de Prats
de Molló a Es compromet a continuar lluitant i a fer-ho “units, democràticament i pacíficament”
Redacció
BARCELONA

La Casa Macià de Prats de
Molló va ser l’escenari escollit per lliurar la medalla
Carrasco i Formiguera
2020 al 130è president
de la Generalitat, Carles
Puigdemont, pel seu “lideratge” per haver “fet possible l’1-O” i haver “mantingut viva la flama independentista” ara des de l’exili.
Puigdemont va assistir a
l’acte amb l’exconseller de
Cultura Lluís Maria Puig,
també a l’exili.
El guardonat va agrair
a Claudi Ferrer, alcalde de
Prats de Molló, la celebració d’un acte que no es pot
dur a terme a la Catalunya
del sud i es va comprometre a mantenir els lligams i
actes polítics a la Catalunya del Nord quan aquests

esdeveniments ja es puguin fer també a la Catalunya del sud. Amb la medalla a les mans, Puigdemont
es va mostrar emocionat i
il·lusionat de rebre una
medalla que porta el nom
del polític català Carrasco
i Formiguera. “És un honor que m’acompanyarà
tota la vida, m’hi sento vinculat i em compromet”, va
assegurar el president a
l’exili. De fet, Puigdemont
es va comprometre en les
últimes paraules de la seva
intervenció a continuar
lluitant per la independència de Catalunya, i a “ferho de la mateixa manera
que vam guanyar l’1-O”.
“Units, acceptant tots els
matisos de l’independentisme, de manera radicalment democràtica, no violenta i exemplarment pacífica”, va acabar d’afegir.

Les frases

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

“D’ell hem après que
la dignitat de l’ésser
humà no es toca, i és
una raó molt present
avui en temps de
repressió”

“Si algú té algun
dubte sobre com cal
comportar-se, que miri
els grans referents, i
Carrasco i Formiguera
n’és un”

“Se’l va assassinar per
catalanista, demòcrata
i republicà; va ser un
crim de guerra”
Carles Puigdemont
130È PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Carrasco i Puigdemont, “dues figures incòmodes”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El president de Demòcrates,
Antoni Castellà, va ser l’encarregat de glossar la figura
del polític Carrasco i Formiguera i també la del president
Carles Puigdemont. Ho va fer
assenyalant algunes trajectòries i esdeveniments que
els dos polítics comparteixen,
com ara els seus inicis com a
redactors i impulsors de set-

manaris, regidors i membres
del govern. “Tots dos tenien
arrelats els sentits de llibertat i justícia i defensaven els
seus principis sense càlculs
partidistes”, assegurava. Castellà va recordar que Carrasco va ser perseguit per l’esquerra pels seus valors cristians i per les dretes, per la
seva catalanitat. “Era una fi-

gura incòmoda que es va
intentar esborrar perquè posava contra el mirall les contradiccions d’aquells que
prioritzen el poder per sobre
del benefici col·lectiu, i és
exactament en aquest sentit
que Puigdemont és profundament incòmode per a
molts àmbits polítics”, va
assenyalar.

“En aquest camí, hi trobarem gravats noms com el
de Carrasco i Formiguera”, va cloure el president.
Puigdemont va destacar la importància que la
figura de Carrasco i Formiguera ha tingut en la seva vida política, laboral i
personal, i va recordar les
paraules del seu propi avi
anant a votar “per Carrasco i Formiguera”. L’estima
del polític fundador d’Acció Catalana per la llengua
catalana, el patrimoni del
país i la dignitat de l’ésser
humà han estat, per Puigdemont, “les bigues mestres” de la seva vida.
“Espero poder correspondre-hi”, afirmava. Puigdemont va voler reivindicar
aquests valors “en temps
de repressió, en què s’ha
volgut danyar la dignitat
de les persones pel seu
compromís amb el país”,
va sentenciar. Carrasco va
abandonar posteriorment
Acció Catalana i va ingressar a la llavors Unió Democràtica de Catalunya, que
s’acabava de crear.
La figura de Carrasco i
Formiguera, assassinat
pel règim franquista després d’un judici sumaríssim quan ja era a la presó
de Burgos, va ser profundament elogiada al llarg
de l’acte d’ahir, juntament amb la del president
Macià, “el primer a internacionalitzar” la causa catalana arran del “complot
de Molló”. Van compartir
govern durant el període
republicà 1931-1932, en
què Carrasco i Formiguera va ser nomenat conseller de Sanitat.
Durant l’acte de celebració i lliurament, hi va
ser present i va intervenir
el net de l’exconseller Manel Martí Carrasco, que va
agrair aquest “doble homenatge”: a la “memòria
de l’avi” i a les “persones
que viuen els mateixos
valors”, va remarcar en
l’acte, al qual també van
assistir l’expresidenta del
Parlament Núria de Gispert; el president de Demòcrates, Antoni Castellà, i la
presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie. Castellà va
actuar de portaveu de la família de Carrasco i Formiguera, de la fundació FunDem i de Demòcrates, les
tres parts que van acordar
concedir la medalla del
2020 al president Carles
Puigdemont. Durant l’acte, es van intercalar moments musicals, un dels
quals va estar protagonitzat al saxo pel besnet del
polític, Martí Carrasco. ■
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JxCat posa rumb
al 2023 amb una
invitació a electes
del PDeCAT
a Sànchez convida alcaldes del Partit Demòcrata a

sumar-se a Junts per esdevenir la primera força en les
eleccions municipals a Chacón parla de reformular l’espai
Emili Bella
BARCELONA

Junts per Catalunya va donar ahir el tret de sortida
cap a les eleccions de 2023
per convertir el partit en la
primera força municipal
amb una invitació als càrrecs electes del Partit Demòcrata perquè se sumin
a les seves files. “A JxCat
en som molts i molt diversos, però n’hi caben molts
més”, va convidar el secretari general de la formació,
Jordi Sànchez, després
del primer consell nacional del partit.
La crida als alcaldes i regidors del PDeCAT, que
pràcticament només conserva poder a nivell municipal, significaria la consolidació definitiva del partit
de Puigdemont, després
que les dues formacions
no aconseguissin tancar
un acord per presentar-se
plegades al Parlament. La
primera aspiració és que
els electes s’afiliïn a JxCat,
però Sànchez no tanca la

Les frases

—————————————————————————————————

“A JxCat en som
molts i molt diversos,
però n’hi caben
molts més”
Jordi Sànchez
SECRETARI GENERAL DE JXCAT
—————————————————————————————————

“Reformularem el
nostre espai per ser
més i per ser més
potents per fer front
als reptes del país”
Àngels Chacón
SECRETÀRIA GENERAL DEL PDECAT

porta a “trobar les fórmules que facin falta”, “amb la
màxima generositat“, perquè l’ideari de Junts finalment sumi, “més enllà que
la denominació sigui una o
una altra”.
Sense anar més lluny,
Sànchez ho va dir al costat
de la presidenta del consell nacional i alcaldessa
de Vic, Anna Erra, que té
com a número 2 a l’Ajunta-

ment un membre del PDeCAT, Josep Arimany.
Entre els gairebé doscents participants hi havia la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i el vicepresident del govern,
Jordi Puigneró.
Paral·lelament, el PDeCAT celebrava a Mollerussa la seva jornada municipalista amb uns 140 assistents. La secretària general, Àngels Chacón, va reivindicar que el seu partit
té més de 150 alcaldes i
2.000 regidors: “Les sigles, els partits, són eines,
el que importa és que sapiguem sumar, que sapiguem fer una oferta atractiva i que se sàpiga que volem ocupar aquest centre
polític”. “Reformularem el
nostre espai per ser més i
per ser més potents i fer
front als reptes del país”,
va assegurar Chacón, que
va advertir: “Ens presentarem a les municipals
preservant el nostre model de país, no el d’un partit o unes persones.” ■

El vicepresident del govern, Jordi Puigneró, i el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez,
ahir, a l’auditori AXA, durant el primer consell nacional del partit ■ EFE / ALBERTO ESTÉVEZ

Sànchez reclama un front comú amb ERC i la CUP a Madrid
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La veu cantant de JxCat, Jordi Sànchez, va tornar a oferir
a ERC i la CUP per tercera vegada públicament en pocs
dies poder seure i plantejar
una acció coordinada al Congrés perquè “s’escolti la veu
del 52%” a l’hora de negociar
el pressupost del govern espanyol. Recuperant el lema
de Laura Borràs, va avançar
que els seus diputats no permetran que s’aprovin els
comptes de Pedro Sánchez
“a canvi de res”. “Juntament
amb els diputats d’ERC i la
CUP podríem fer molta feina.
És imprescindible que anem

plegats i abordem la negociació amb unitat”, va reclamar
Sànchez, que es va posar a
disposició del president de la
Generalitat, Pere Aragonès,
“per al que el govern vulgui”.
En canvi, va advertir a La
Moncloa que Junts sempre
estarà disposada a dialogar i
negociar per trobar una solució al conflicte polític, però
que “no serà un actor que renunciï a quina és la seva proposta simplement a canvi de
poder aparèixer en una imatge, que és el que en aquests
moments està fent Pedro
Sánchez”.

Encara sobre la taula de
diàleg, Sànchez va assegurar
que els hi han vetat “perquè
no volen llum i taquígrafs”,
per ser “els de la no-renúncia” i els del president Carles
Puigdemont. El vicepresident
del govern, Jordi Puigneró, va
afirmar que Junts és “lleial a
totes les persones que dediquin la seva vida a fer la independència de Catalunya”,
mentre que la presidenta del
Parlament, Laura Borràs, va
revelar en una entrevista a
Aquí parlem de TVE que va
decidir personalment no formar part de la taula.

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

OPINIÓ

Josep Maria Llaurador Fortuny

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

Amortitzats (1)

U

n s’imagina un país en el
qual bons professionals de
diversos àmbits i sectors
fan un parèntesi d’uns quants
anys i els dediquen a servir el seu
país; polítics temporals que deixen la seva dedicació principal en
stand by i que, per tant, no cal
que assegurin el seu futur econòmic mentre exerceixen de servidors públics.

Al contrari del que passa a Espanya, on els polítics professionals –no importa el partit, però
sobretot del PPSOE– fan torns al
capdavant dels governs per assegurar que manin sempre els mateixos –que no són polítics–, els
quals, agraïts pels serveis prestats, els col·locaran als consells
de les seves empreses.
Malgrat es diguin el nom del

porc en públic, respecten escrupolosament algunes regles del
joc de la democracia que se han
dado; saben a qui serveixen i que,
si es porten bé, tindran un futur
regalat, amb independència de la
seva vàlua professional; cal aprofitar el pas per la política no només per fer caixa, sinó per crear
la xarxa de contactes –normalment, gent que els deu favors–

que els permetrà allargar en el
temps la seva posició de poder
sense fotre brot; cal malfiar-se de
la gent amb criteri propi i enfortir
l’estructura dels partits amb
clons, sense que ho sembli, perquè han de tenir una xerrera fàcil i
adaptada a cada situació, sigui
congruent o no; i que cal parlar
molt de la ciutadania i de les seves necessitats, però no fer-hi

gran cosa en la pràctica, perquè
això faria minvar els beneficis i
privilegis d’aquells que els protegeixen.
O sigui, de la gent, ni cas, com
passa amb el preu de la llum, llevat que es toquin alguns tabús,
com ara la unitat d’Espanya o una
Constitució immutable que tornaran a canviar quan els convingui; aleshores arriben els togats.
Semblava que el nostre país
seria diferent. Un miratge. Les estructures d’estat eren el primer
símptoma.
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——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

OPINIÓ

Ferran Pedret i Santos

Portaveu adjunt del PSC al Parlament

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

El diàleg i l’audàcia

L’empresa d’alarmes haurà d’enviar la documentació en
català a un client ■ J. NAVARRO / ARXIU

Pedro Sánchez i Pere Aragonès abans de la taula de diàleg a la Generalitat, dimecres ■ JUANMA RAMOS

L’

estratègia de Junts és sabuda i
poc dissimulada: no permetre
que ERC es consolidi com a
sector majoritari dins el camp independentista. Semblen estar disposats
a tot, o quasi, per assolir-ho.
La principal línia d’aquesta estratègia, però no pas l’única, és la de sabotejar qualsevol intent de diàleg. Van
fer-ho en posar un termini de dos
anys a la taula de diàleg entre governs. Ho han fet posant en qüestió
constantment la idea mateixa de dialogar, titllant-la de lema buit de contingut i desqualificant-la permanentment. També han exercit una creixent
pressió sobre Pere Aragonès i ERC
amb el fals pretext d’una hipotètica
absència de Pedro Sánchez.
Amb la data fixada per a la trobada, i havent aclarit el president del govern d’Espanya que es desplaçaria a
Barcelona per acompanyar el diàleg,
es frustrava el penúltim moviment de
Junts.
Quedava una carta per jugar, perquè a Junts tot moviment per fer la vida impossible a ERC és sempre el penúltim. Han formulat una proposta de
delegació a la taula de diàleg que estava dirigida únicament a sabotejarlo. Sabia Junts que, tant per raons formals –es tracta d’una taula entre go-

164927-1231780Q

verns– com per raons polítiques, seria una proposta impossible d’assumir per a ERC.
Les desavinences constants entre
socis potser sí que erosionen Pere
Aragonès, minant la seva autoritat
com a president, però també ofereixen una pobra imatge del conjunt del
govern, inclosos els sabotejadors, i
dona una nova mostra de la incapacitat d’actuar de manera coordinada i
coherent per part de l’independentisme.
—————————————————————————————————————————————

El diàleg pot obrir nous
camins fora del laberint i
ofereix oportunitats; erren
els que el sabotegen
—————————————————————————————————————————————

És certament criticable que ERC i
Junts volguessin actuar en aquesta
taula com a portaveus de tan sols una
part de la ciutadania de Catalunya, la
partidària de la secessió, però amb
aquestes ferides que s’infligeixen els
mal avinguts socis, sembla fàcil concloure que ni tan sols hi ha una sola
veu per fer això.
En aquesta ocasió Aragonès, pel
que sembla, n’ha tingut ben bé prou i
ha fet un gest d’autoritat. No hi haurà

persones de Junts al costat del govern de la Generalitat, a la primera reunió entre governs. Veurem quina és
la reacció del món postconvergent.
El diàleg no és fàcil, situa a cadascú davant les seves pròpies contradiccions i planteja reptes, concessions recíproques i decisions difícils
de prendre, però per resoldre problemes complexos en una societat oberta, plural i complexa, és inevitable.
S’equivoquen els qui el sabotegen
activament, però també els qui s’hi
apropen porucs i amb tebior. Perquè
el diàleg por obrir nous camins fora
del laberint i ofereix oportunitats, al
conjunt de la ciutadania i també als
actors que hagin estat prou audaços i
coratjosos per comprometre-s’hi amb
determinació.
Per això no s’entén que Pere Aragonès rebutgi un cop i un altre el diàleg Catalunya endins que el socialisme català constantment li reclama
que encapçali. S’acredita cada cop
més com a imprescindible obrir-lo. Si
no ho lidera ell, quedarà arraconat
tard o d’hora, perdut en les disputes
tacticistes amb els seus socis, alhora
principals adversaris. La política democràtica sempre acaba per obrir
pas a qui tingui el coratge i l’audàcia
per fer possible el que és necessari.

Indemnització
per negar-se a
usar el català
a Plataforma per la Llengua valora la

victòria sobre Securitas Direct
Redacció
BARCELONA

Securitas Direct es veu
forçada a indemnitzar un
client per haver-se negat a
enviar un contracte en català, segons confirma Plataforma per la Llengua. El
client va enviar tres correus per demanar la documentació en català i l’empresa va respondre que
només l’atendrien si els escrivia en castellà o en anglès. Plataforma per la
Llengua i el client van posar una demanda i el jutjat
ha resolt a favor. És el primer cop que un jutjat avala l’obligació de les empreses de facilitar la informació contractual en català,
tal com estableix el codi de
consum de Catalunya.
Plataforma per la Llengua i Miquel Strubell han
guanyat el litigi contra Securitas Direct arran de la

negativa de l’empresa de
seguretat a facilitar al ciutadà un contracte en català. L’entitat ha acompanyat Strubell en el procés
de demanda i, després
d’un any, el poder judicial
ha homologat l’acord extrajudicial segons què
l’empresa es compromet a
garantir els drets lingüístics del client.
“Aquest cas és un exemple que demostra que una
ciutadania conscienciada i
activa en la defensa
d’aquests drets és fonamental per al compliment
de la normativa lingüística”, diu la Plataforma per
la Llengua, que recorda
que “la perseverança i la
insistència han fet possible aquest desenllaç, que
pot marcar un precedent
en futurs casos: reafirma
la vigència de la normativa
lingüística prevista en el
codi de consum”. ■

