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Transmissió

Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 0,81
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 969
L’indicador hauria
d’estar en 1.000
contagis/dia

Dada anterior: 268
Les UCI haurien d’acollir un
màxim de 300 malalts
greus

0,84

620

273

Taula amb ressaca
NOMS · El govern espanyol anuncia la
seva delegació a la mesa de negociació
just l’endemà de la manifestació de l’11-S
AGENDA · El PSOE assegura que no es
parlarà d’afers com l’aeroport tot i que
la ministra del ram serà a la cimera
Francesc Espiga
BARCELONA

“Va ser la menys nombrosa dels últims anys, però
també la més meritòria.”
Enmig d’aquest immens i
inabastable
abocador
d’opinions,
fake-news,
desqualificacions o acudits sovint gens graciosos
que són les xarxes socials,
algú feia el cap de setmana
aquesta descripció, tan
concisa com encertada,
del que haurà representat
la Diada d’aquest 2021.
Agafant els números per la
banda més baixa o la més
alta –un altre dia haurem
de parlar, seriosament, de
com es compta en aquest
país l’assistència a les manifestacions–, hi ha qui dirà que la d’enguany haurà
estat la participació més
minsa en un 11 de Setembre de tot el cicle del procés. I, estadísticament, així ha estat. Però no és
menys cert que enmig encara d’una pandèmia i en
un context on el moment
polític no bufa precisament a favor per múltiples
circumstàncies, entre les
quals hi ha la repressió o
les tibantors internes entre partits, l’independentisme ha tornat a demostrar una capacitat de mobilització al carrer més
que robusta.
Tota aquesta ressaca
farà que ERC i JxCat acudeixin a la reunió de la mesa de negociació amb l’Estat d’aquesta setmana inflant una mica el pit i no
capcots. De fet, des d’ahir,
i un cop passada la mani-

Una imatge de la Diada i la
ministra Sánchez ■ J.L. / ACN

Les frases

—————————————————————————————————

“El referèndum no és
la solució i tampoc ho
és l’autodeterminació.
La solució és que
Catalunya es retrobi”
Félix Bolaños

MINISTRE DE LA PRESIDÈNCIA
—————————————————————————————————

“La crispació i la
tensió han disminuït a
Catalunya i a la resta
de l’Estat des dels
indults”
Miquel Iceta

MINISTRE DE CULTURA

festació, ja s’ha posat en
marxa tota la maquinària
comunicativa i de construcció de relat per anar
—————————————————————————————————

La Moncloa es
resisteix a revelar
encara si Sánchez
hi assistirà o no
—————————————————————————————————

escalfant aquesta cimera
que, oficialment, encara
no té data ni lloc concret
on celebrar-se, tot i que sí
se sap que serà a Barcelona. Les darreres especulacions parlen de dijous o divendres, a tot estirar. Instal·lats, doncs, en aquest
joc tàctic de jugar amb el
temps i anar revelant a
poc a poc cada jugada, La
Moncloa ahir va moure fitxa donant a conèixer –a
través d’una entrevista al
ministre de la Presidència, Relacions amb les
Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, a El-

Diario.es– quina serà la seva representació a la reunió. A banda d’ell mateix,
hi seran la ministra de Política Territorial, Isabel
Rodríguez; la de Transports, Raquel Sánchez, i el
ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, per
part del PSOE, a més de la
vicepresidenta segona,
Yolanda Díaz, i el responsable d’Universitats, Manuel Castells, per la banda
de Podem. Una primera
lectura d’aquesta alineació és que La Moncloa recorre a la majoria de ministres catalans per ence-

tar les converses.
Seguint amb allò de no
ensenyar totes les cartes
de cop, Bolaños no va voler
ni desmentir ni confirmar
si el president espanyol,
Pedro Sánchez, hi faria
cap. “És una decisió que ha
de prendre ell mateix”, va
manifestar. Des de la Generalitat no es treballa
amb cap altra hipòtesi que
el cap de l’executiu estatal
acabi seient a la taula. Per
la part catalana, també coneixem la representació
d’ERC, encapçalada pel
president Pere Aragonès,
acompanyat per la conse-

llera de la Presidència,
Laura Vilagrà, i el titular
d’Empresa i Treball, Roger Torrent. JxCat encara
no ha revelat la seva tria,
que assegura que condiciona al que faci Pedro
Sánchez, tot i que el nom
del vicepresident Jordi
Puigneró surt a gairebé totes les travesses que ja circulen.
L’ordre del dia
L’altra gran qüestió, o en
realitat el gran moll de l’os
de tot plegat, és de què es
parlarà en la mesa, tant en
aquesta sessió inicial com

en les que puguin venir
més endavant. Sobre això,
el ministre de la Presidència va voler recalcar que ni
el referèndum ni l’autodeterminació figuren a
l’agenda –“No són la solució, la solució és que Catalunya es retrobi i que sigui
clarament un lloc on els
catalans considerin que
tenen projectes en comú i
objectius compartits”– i
que una de les prioritats
serà “intentar recuperar
afectes i complicitats” entre les dues institucions.
“Hem de començar a parlar del que ens uneix als ca-
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A la taula i al llit...
Jordi Alemany

El refranyer popular sempre té l’expressió justa per
aplicar a l’actualitat. Ja que ens han qualificat com els
“campions del diàleg” i portem anys apel·lant a meses
de negociació, “Sit and talk” i reclamant mediadors internacionals, asseure’s ja és una obligació. És igual que
no es conegui el menú o si els plats seran tradicionals o
de nova cuina; o que no tinguem clar quin dia es farà o

qui seran els comensals; ni si cal anar-hi d’etiqueta; o si
no ens hem posat d’acord en quin vi o quines postres
hem de portar; ni si la invitació serà corresposta. Fem
bona la dita “A la taula i al llit, al primer crit”, i si com és
previsible ens quedem amb gana, ens aixequem educadament, anem a dormir i l’endemà comencem a consensuar si cal canviar de comensals i de menú.

a de Diada
Foment va instar ahir els sindicats a fer pressió en favor del projecte del Prat ■ O. DURAN

Els empresaris collen els
dos executius pel Prat
El president de la patronal
Foment del Treball, Josep
Sánchez Llibre, va tornar
a demanar ahir gestos i la
implicació dels governs català i estatal per no deixar
perdre el projecte d’ampliació de l’aeroport del
Prat. En aquesta tessitura
va fer una crida explícita
als sindicats perquè també facin seva la reclamació. En un comunicat
emès un dia després que la
ministra de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, di-

gués que encara queda
marge per reprendre el
consens sobre l’obra, i que
la consellera de la Presidència del govern, Laura
Vilagrà, oferís negociar
una ampliació de la infraestructura que “respecti” les directives mediambientals, el president de la
patronal va afirmar que
“encara som a temps” per
pactar aquesta obra. En
aquest context, Sánchez
Llibre va “instar i reclamar” als dos executius que
“recuperin sense dilació la
negociació” per aprovar el
pla d’inversions de l’aeroport i la seva ampliació.

“Diàleg, negociació i pacte.
Aquest és el camí”, va manifestar el responsable de
Foment, que hi va afegir
que “continua vigent l’esperit d’Esade del 2 de juny
–agrega la nota–, acte en
el qual més de dues-centes
organitzacions de la societat civil i l’economia van
dir sí amb molta contundència a l’ampliació del
Prat”. En la mateixa línia,
Sánchez Llibre va sol·licitar als sindicats CCOO i
UGT “el seu suport, influència i contribució” per
sumar i contribuir a fer
possible recuperar l’acord
per a l’ampliació.

marcar.
A mesura que el tauler
de joc de la negociació es
va definint i tancant, una
de les moltes variables a
escatir és fins a quin el soroll extern afectarà, o condicionarà, aquest procés
de negociació. I, dit això,
cal tornar a la Diada. La seva organitzadora, l’ANC, a
priori surt reforçada com
a actor polític del moment, ja que ha demostrat
que manté una capacitat
gens menystenible per
sacsejar el carrer. I, sobre
el diàleg amb La Moncloa,
l’entitat manté una opinió

inequívocament crítica. I,
sobre això, només cal rellegir una part del discurs
que la seva presidenta, Elisenda Paluzie, va fer el dia
de la Diada: “Al govern li
exigim fets. I el primer de
tot, que deixi de mirar l’Estat esperant concessions
que no vindran mai, perquè l’Estat espanyol interpreta les demandes com
un símptoma de feblesa, i
ho aprofita per humiliarnos i si pot aixafar-nos”, va
etzibar, en un missatge
que no era en absolut residual, més aviat el contrari,
entre els manifestants de

dissabte. Tampoc es pot
dir que aquestes converses sedueixin a una de les
dues meitats del govern, la
de JxCat, l’escepticisme
de la qual es va fer més patent i visible justament en
les vigílies d’aquest 11 de
setembre. Un detall més
en què caldrà tenir un ull
posat és si, a mesura que
es va acostant la data de la
cimera, els dos socis de
l’executiu català fan pinya
i minimitzen aquestes diferències, de fons, o si, per
contra, el clamor del carrer exerceix de temptació
per amplificar-les. ■

Redacció
BARCELONA

talans i, després, del que
ens uneix als espanyols”,
va ser la idea que va donar
de cua Bolaños.
El ‘retrobament’
Qui també va parlar va ser
Miquel Iceta, en aquest
cas a La Vanguardia, on a
banda de confirmar que
també serà un dels presents en la cimera, va
aportar més concreció sobre l’ordre del dia, ni que
sigui per descart. Una de
les coses que va assegurar
és que ni els pressupostos
de l’Estat ni l’ampliació fallida de l’aeroport del Prat

seran els temes que s’hi
debatran, tot i que la presència de la ministra Raquel Sánchez ja ha despertat algunes elucubracions
al respecte. Doncs no, segons el titular de Cultura,
la idea de La Moncloa és
una altra, concretament
fer valer la seva “agenda
per al retrobament” com a
punt d’inici per al diàleg,
formulant “propostes concretes per solucionar problemes concrets, en la batalla contra la pandèmia i
la recuperació econòmica
justa i sostenible”, donant
resposta a “reivindica-

cions” fetes pels successius presidents de la Generalitat. “La nostra pretensió és donar resposta als
plantejaments en què pugui haver-hi acord”, va assenyalar Iceta, que va recalcar que “els nivells de
tensió i crispació han disminuït a Catalunya i també en el conjunt d’Espanya” des de la concessió
dels indults als presos. “Hi
havia qui profetitzava
l’apocalipsi quan els vam
donar. El pas del temps ha
demostrat que no era així i
avui ja ni es recullen signatures en contra”, va re-
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Forcadell diu que
li van “doldre”
els xiulets

a Qüestiona l’“autoritat moral” dels que en fan a gent com

Oriol Junqueras, que “s’ho ha jugat tot pel país”
Redacció
BARCELONA

L’expresidenta del Parlament Carme Forcadell va
assegurar ahir en una entrevista a Rac1 que li van
“doldre” els xiulets als líders independentistes durant la celebració de la Diada i ho va personalitzar
amb els que va rebre el president d’ERC, Oriol Junqueras. “Em van fer mal i
em van entristir moltíssim”, hi va afegir, posant
en qüestió “amb quina autoritat moral aquestes
persones diuen això a una
persona que ha estat a la
presó i s’ho ha jugat tot pel
país”. Tant Junqueras
com el president de la Generalitat, Pere Aragonès,
van rebre algun xiulet
quan van participar en la
manifestació. Junqueras
ja va ser escridassat en

La frase

—————————————————————————————————

“Amb quina autoritat
moral [...] diuen això a
una persona que ha
estat a la presó i s’ho
ha jugat tot pel país”
Carme Forcadell

EXPRESIDENTA DEL PARLAMENT
I DE L’ANC

l’acte organitzat al Fossar
de les Moreres de divendres.
La secretària general
adjunta d’ERC, Marta Vilalta, va assegurar ahir
que els republicans volen
ser els representants de
l’independentisme “inclusiu”, que “abraça tothom”
i “no xiula els companys de
viatge” que han estat a la
presó “pel seu compromís
amb la democràcia i la llibertat”.
Durant l’acte de presen-

tació del llibre En defensa
pròpia de l’exlíder d’ERC
al Congrés Joan Tardà a
Cornellà de Llobregat, Vilalta va reivindicar que volen “sumar i parlar” i “debatre i negociar”. “A la taula de negociació i a on faci
falta”, va reblar. A més, va
indicar que no es pot renunciar al diàleg perquè és
el camí per “guanyar”. Vilalta va assegurar que els
republicans són els “independentistes útils” que
donen “eines” a la gent i no
treballen per “mantenirse en el poder”. La portaveu també va fer una crida
a ser més independentistes i “més forts”.
Acumular forces
Per la seva banda, el president d’ERC, Oriol Junqueras, va demanar ser capaços d’“acumular prou força democràtica” per inten-

El president d’ERC, Oriol Junqueras, ahir en l’acte a Cornellà ■ GUILLEM ROSET / ACN

tar “fer impossible la repressió”. El líder d’ERC va
destacar que sent “més i
més forts” amb més “complicitats” es farà “impossible” la repressió. Va lamentar també que hi hagi
gent que vol “sembrar
l’odi” i a qui “no li agrada
que
l’independentisme
parli”, referint-se als jutges i a “d’altres aprenents
de jutges”. El republicà es
va mostrar convençut que
“la raó ens assisteix i que el
que diem és bo per al país”,
i disposat a tornar a la presó si era necessari.

L’autor del llibre i exlíder d’ERC al Congrés,
Joan Tardà, va reivindicar
l’estratègia d’ERC de voler
“ser més” i d”eixamplar la
base”. “Des del republicanisme hem de ser capaços
d’establir totes les relacions de lluita i col·laboració amb tots els compatriotes amb els mateixos
problemes que nosaltres
però que, encara, no estan
d’acord amb la via independentista”, va destacar
durant l’acte de presentació, en què va ser present
l’alcalde de Cornellà, el so-

Un militant de
la JNC denuncia
un atac ultra
a Àlex Garcia

assegura que va ser
agredit durant la
Diada pels seus ideals

Redacció
BARCELONA

El militant de la JNC, i de
JxCat, Àlex Garcia va denunciar ahir als Mossos
d’Esquadra que dissabte a
la tarda va ser agredit als
voltants del Palau de la Generalitat per un grup d’ultres. Segons va explicar la
víctima a través de les xarxes, cinc feixistes el van
atacar i li van causar diver-

ses lesions, entre les quals
al rostre, per dur la samarreta de l’ANC de la Diada.
El jove va presentar la denúncia a la comissaria de
Sant Celoni perquè “mai
més cap persona torni a
patir una agressió pels
seus ideals”. Ho va fer
acompanyat del diputat
de Junts al Congrés Josep
Pagès, després de gravar
un vídeo per condemnar
l’agressió i agrair el suport
que ha rebut.
En el moment de
l’agressió anava acompanyat del també militant de
Junts i activista Rai López, que va denunciar

cialista Antonio Balmón.
Per a l’exdiputat, la pròxima conquesta democràtica i popular és “aconseguir un marc de diàleg i negociació, de final incert”.
El republicà també va assegurar que no es pot permetre que hi hagi un sector de l’independentisme
que intenti atribuir a ERC
“la consideració de rendits, traïdors i botiflers”.
Uns qualificatius que va
atribuir a “soroll”, que “no
té res a veure amb la conquesta democràtica”, va
sentenciar. ■

L’unionisme
posa el focus en
les detencions
—————————————————————————————————

Àlex Garcia i Rai López, després de l’agressió en una imatge que va compartir a Twitter ■ A.G.

l’atac amb una fotografia
en què es pot veure com li
surt sang del nas a la víctima. Fins a la plaça Sant
Jaume, s’hi va desplaçar
una ambulància que va
atendre el jove. López ja va
interposar una denúncia
abans de la Diada en haver

rebut amenaces a través
del seu compte d’Instagram.
Pagès va explicar a través de Twitter que l’atac
va ser “per motius ideològics” i que es va dur a terme de manera “anunciada
i planificada”. Per això exi-

gia que “cal identificar els
agressors i esvair el dubte
de qui hi està implicat”. La
presidenta del Parlament,
Laura Borràs, va assegurar que està “horroritzada
de veure que l’odi no té
aturador” i va donar el seu
suport a Garcia. ■

Els partits unionistes van posar el focus de la Diada en els
aldarulls del final de la manifestació a la prefectura de la
policia espanyola a la Via Laietana, que van acabar amb
algunes càrregues i dos detinguts. El president del grup
Parlamentari de Cs, Carlos
Carrizosa, va lamentar a les
xarxes: “Sempre acaba igual:
els separatistes radicals volen expulsar la policia nacional per aplanar el terreny per
a un nou cop.” En un comunicat, el grup parlamentari de
Vox exigia que tots el partits
fessin una condemna “immediata” dels fets considerant
que qui no ho faci ratificarà la
seva “complicitat”. I el PP reclamava que s’identifiquin els
autors per portar-los davant
la justícia.

