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Sembla totalment estrany haver
de celebrar la Festa de Sant Sebastià
tancats a casa... però, és clar, hem hagut
de celebrar així també, o no s’ha pogut
celebrar, la Fira de l’Hort, la Festa del
Bandoler, la Festa Major, la Castanyada,
el Nadal, el Cap d’Any, el... i qui sap el
què més.
Si ens ho haguessin dit, a l’estiu del
2019 que l’any vinent l’havíem de passar
així, ningú s’ho hauria cregut. Tanmateix, tot i restringit el contacte social, no
poder sortir de vacances, no fer cap viatge, ni els de l’Inserso, no poder fer
el cafè al bar tranquil·lament, xerrant amb els amics i coneguts, tot i haver
de prescindir d’abraçades i petons dels néts/es, no fer el toquet a l’espatlla
amb aquell conegut amb qui et trobaves, no poder... de tantes limitacions,
amb tot i això, continuem expectants a que s’acabi d’una vegada.
Tot i llegir contínues informacions de que els contagis s’estenen, de
que cada vegada hi ha més limitacions, de que aquest atzucac sembla no
acabar de trobar el final del túnel, tothom manté un bri d’esperança i confia
en que, per fi, podrem començar a fer una vida més o menys normal. Perquè
ningú vol renunciar al que ha viscut i al que pot continuar vivint, una vegada
s’acabi aquest parèntesi.
Pel camí haurà quedat gent i per a ells tenim tot el nostre record i
reconeixement. Però ningú es resigna a no poder albirar un final d’aquest
malson.
Tant de bo les vacunes i la nostra responsabilitat ens ajudin a aconseguir
que aquest transitar per la foscor arribi a la fi i sorgeixi de nou, una nova
claror. Tan de bo!
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P L A N T A D A
D’ARBRES

Jo us voldria dir una cosa
sobre la plantada d’arbres que es
va fer a la carrerada, al costat de
la Deixalleria.
Va g i p e r e n d a v a n t q u e
estic completament d’acord amb
l’activitat de la plantada d’arbres.
Jo sóc d’aquells que creuen que
més n’hi hauria d’haver d’arbres
encara. Així que animo a que es
facin aquestes activitats com quan
jo era mainada i es feia la Festa
de l’Arbre, amb plantades d’arbres
amb la canalla. Fins aquí totalment
d’acord. Ah! També cal felicitar a
tots els que hi van col·laborar, a tots
els participants. Sense ells tampoc
s’hauria pogut fer aquesta activitat.
Tot això, fins aquí està molt bé.
Però hi ha una cosa que no he
trobat bé. El lloc on es va plantar.
De veritat que no es va trobar algun
altre lloc més convenient per a fer
la plantada? Jo en voldria dir un: a
la carretera de Preixens, al llarg de
tot el pas fins arribar al cementiri.
No trobo bé el lloc perquè potser els
arbres farien més servei en un altre
lloc que en aquella finca al costat de
la deixalleria. No hauria valgut més,
com us dic, al costat de la carretera
i que pogués fer ombra per a tots
els que hi van a caminar per allí?
No faria també més bonica l’entrada
del poble amb tot d’arbres plantats?

BÚSTIA
Em sembla que s’hauria pogut
plantar on dic i trobar-hi un servei
als arbres.
O potser és que estic
equivocat. Però, de totes maneres
apunto la possibilitat que quan es
vulgui fer alguna cosa així, a nivell
de poble, es pogués preguntar i que
la gent tingués oportunitat de dir la
seva. A la millor entre tots podríem
trobar-hi més profit al que, amb
bona intenció, es fa al nostre poble.
Perdoneu, sense ànim
d’ofendre, he volgut dir la meva.

RESPONSABILITAT

Sents dir del jovent, que
no és responsable, que, davant
de la pandèmia, ha actuat
irresponsablement, que no pren
precaucions, que no vigila amb qui
s’ajunta, que no es preocupa ni de
mascaretes, ni de la distància...
Però qui ho hauria de dir
de persones adultes i que, en
principi sembla que haurien de
ser conscients del que fan i del
problema que realment presenta el
covid-19, amb tota la perillositat que
pot comportar, per a ells mateixos,
contraure la malaltia?
Amb els bars tancats, sense
poder servir ni a l’interior, ni a
les terrasses pel perill de contagi
que, donada la situació, pot portar
compartir alguns moments amb
altres persones, que en el moment
en que estan consumint, no porten
la mascareta, i que parlen i que
no estan a la deguda distància de
seguretat per a evitar contagis,
és quan s’hauria de mostrar ser
responsable.
Però no ha estat així. I han
estat persones adultes, grans,

diríem que responsables, les que
han propiciat aquest perill. No s’han
acontentat en anar a buscar només
la consumició. S’han assegut, ja que
no hi havia cadires, als replans del
carrer Santa Maria o als bancs de
la plaça, per a compartir el moment
mentre es prenien el beure. I no
només, això, sinó que algú ha portat,
fins i tot cadires de casa per a trobarse més confortablement! No hi pot
haver terrasses, però nosaltres la
farem!
Com és pot ser tan inconscient!
No hem après de la gravetat de la
situació? No tenim, per desgràcia,
a casa nostra, l’experiència del que
provoca aquesta pandèmia? Com
ens podem deixar portar d’aquesta
manera per la irresponsabilitat?
Oi que no volem ser el causant de
cap mal? Oi que no volem caure
malalts? Ni molt menys que ens
hagin de portar a l’hospital o a l’UCI?
Doncs com podem actuar
d’aquesta manera?
Tant de bo hagi estat només un
moment de debilitat i no es tornés
a repetir!!!

RECONEIXEMENT

Vu l l f e r p ú b l i c e l m e u
reconeixement als membres de
l’Ajuntament per la seva tasca feta
amb motiu de la nevada. Primer,
prèviament, abans de nevar, per
a evitar possibles complicacions
i després de la nevada amb la
seva rapidesa d’actuació, tant en
desembarassar de neu els carrers
com, més tard, en els camins per
facilitar l’accés a masies i a les
granges.
El meu reconeixement i
agraïment.
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AGENDA
TELÈFONS
Ajuntament ...........................
Biblioteca Municipal ..............
Consultori Mèdic Local..........
ATS........................................
Farmàcia................................
CAP Tàrrega..........................
Generalitat Covid...................		
Hospital Arnau de Vilanova....		
Hospital Santa Maria.............		
Mossos d’Esquadra...............		
Bombers Urgències...............		
Generalitat Urgències............		
Generalitat Atenció ciutadà...		

973610005
973610646
973610056
619879482
973610741
973310852
061
973248100
973727222
088
085
112
012

HORARI D’AUTOBUSOS

Línea 110 – Direcció Lleida - La Guàrdia
d’Urgell
De dilluns a divendres:
Surt de Lleida a 19,15 h i arriba a Castellserà a 20,26 h
Dissabte:
Surt de Lleida a 13 h i arriba a Castellserà a 14,11 h
Línea 110 – Direcció La Guàrdia d’Urgell – Lleida
De dilluns a divendres:
Surt de Castellserà a 7,04 h i arriba a Lleida a 8,15 h
Dissabte:
Surt de Castellserà a 8,49 h i arriba a Lleida a 10 h
Línea 205 – Direcció Balaguer - Tàrrega
De dilluns a dissabtes feiners:
Surt de Balaguer a 6,50 h i arriba a Castellserà a 7,14 h.
Arriba a Tàrrega a 7,45 h. Amb destinació a Barcelona
Surt de Balaguer a 12 h i arriba a Castellserà a 12,24 h.
Arriba a Tàrrega a 12,55 h
Surt de Balaguer a 14 h i arriba a Castellserà a 14,24 h.
Arriba a Tàrrega a 14,55 h
Surt de Balaguer a 19,30 h i arriba a Castellserà a 19,54
h. Arriba a Tàrrega a 20,25 h
De dilluns a divendres feiners:
Surt de Balaguer a 7,50 h i arriba a Castellserà a 8,14 h.
Arriba a Tàrrega a 8,45 h
Línea 205 – Direcció Tàrrega - Balaguer
De dilluns a dissabtes feiners:
Surt de Tàrrega a 9 h i arriba a Castellserà a 9,31 h. Arriba
a Balaguer a 9,55 h.
Surt de Tàrrega a 13 h i arriba a Castellserà a 13,31 h.
Arriba a Balaguer a 13,55 h.
Surt de Tàrrega a 20,30 h i arriba a Castellserà a 21,01
h. Arriba a Balaguer a 21,25 h.

L’autobús procedent de Barcelona arriba a Tàrrega
a 20,50 h, però no té parada a Castellserà. Para
a Boldú a 21,10 h.
De dilluns a divendres feiners:
Surt de Tàrrega a 14,30 h i arriba a Castellserà a
15,01 h. Arriba a Balaguer a 15,25 h
Surt de Tàrrega a 18,30 h i arriba a Castellserà a
19,01 h. Arriba a Balaguer a 19,25 h

FENÒMENS
ATMOSFÈRICS
(Gener 2021)

Pluja .............................. 55 cm
Neu................................. de 10 1 12 cm
Temperatura màxima...... +20º C
Temperatura mínima....... -10º C
El dia 9 va nevar
El dia 22 va fer torbonada i va pedregar

CELEBRACIONS
MES DE FEBRER
2 de Febrer: La Candelera. Dia de la Marmota.
3 de Febrer: Sant Blasi
4 de Febrer: Dia Mundial contra el Càncer
5 de Febrer: Santa Àgueda
11 de Febrer: Benaventurada Verge Maria de
Lourdes. Dijous Gras.
12 de Febrer: Santa Eulàlia de Barcelona. Any
Nou Xinès
13 de Febrer: Dia Mundial de la Ràdio
14 de Febrer: Sant Valentí. Dia dels Enamorats.
Carnestoltes
16 de Febrer: Dimarts de Carnestoltes
17 de Febrer: Dimecres de Cendra. Primer dia de
Quaresma.
18 de Febrer: Dia Internacional del Síndrome
d’Asperge
20 de Febrer: Dia Mundial de la Justícia Social
21 de Febrer: Dia Internacional de la Llengua
Materna
La setmana de 8 de febrer al 14 de febrer de
2021 es celebra Setmana Mundial de l’Harmonia
Interconfessional
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Activitat

municipal
Plens
El dia 18 de gener hi havia
convocat un ple extraordinari
per al sorteig de les meses, però
en suspendre les eleccions es
va suspendre el ple. En tornar a
convocar eleccions se’n va convocar
un de urgència per al dia 20 de gener.
El resultat del sorteig fou: President:
Albert Miró Piqué. 1r Vocal: Cecília
Bosch Utgés. 2n Vocal: Carla Ramon
Gonzalez. Suplents president: Rosa
Manuel Tarruella, Joana Oronich
Coll. Suplents Vocal 1: Antonia Fusté
Guiu, Ramon Rotés Pinós. Suplents
Vocal 2: Carlos Pijuan Utgés, Maria

Antonia Calderón Ballebrera
El dilluns 25 de gener es va
celebrar un ple ordinari. Després
d’aprovar les actes anteriors
corresponents, els pagaments i
els permisos d’obres pertinents, es
prengueren una sèrie d’acords.
S’acordaren, per unanimitat,
els padrons de la taxa de brossa
del 2021 i subministrament d’aigua
potable corresponents al segon
semestre del 2020.
S’aprovà, per unanimitat la
modificació de crèdit 5/2020.

S’aprovà, per unanimitat, el
projecte bàsic i d’execució per
l’adequació i pavimentació dels
passos interior del cementeri.
Es tracta d’un projecte per a
pavimentar els passos interiors
del cementiri, ara engravats i
la construcció d’una nova porta
de servei a la part esquerra del
cementiri.
Es va donar compte dels
Decrets d’Alcaldia i sense precs
ni preguntes, es va donar per
acabada la sessió
  

COMISSIÓ DE FESTES
Des de la Comissió es va
organitzar l’arribada dels Reis Mags
amb un format una mica diferent
al que hi havia fins ara, tenint en
compte la Covid. S’entenia que si
bé calia respectar tots les mesures,
els nens i nenes de Castellserà no
es podien quedar sense la festa dels
Reis Mags. Es va fer una reunió

informativa el dia 28 i la resposta
va ser molt bona per part de pares
i mares i el dia 5 per part del públic
en general. Com cada any es van
sortir a repartir els regals per les
cases amb precaució per mirar
d’evitar possibles contagis.
Pel que fa al dia de Sant
Sebastià, es va organitzar només

una missa, canviant la ubicació
per permetre més espai entre
els assistents, amb la presencia
de dos dels tres Sebastians que
tenim al municipi i a la tarda
des de la parròquia es va obrir
l’ermita per a poder fer ofrenes o
encendre ciris tots aquells que ho
volguessin.

ASSOCIACIÓ DE DONES
Les activitats que hem dut a
terme aquests dos darrers mesos
de 2020 també s’han vist afectades
per les restriccions establertes.
Vam començar el mes de
novembre confinats i només vam
poder celebrar el Dia internacional
per a l’eliminació de la violència
envers les dones que va tenir lloc
el dia 25 de novembre. A les 12

del migdia, l’Ajuntament va
convocar a tota la ciutadania;
durant l’acte es van repartir
llacets commemoratius, es va
llegir el Manifest i a continuació
es va fer un minut de silenci en
senyal de suport a les víctimes
i a les dones que travessen
situacions de violència masclista.
El divendres 4 de desembre

es va poder recuperar la xerrada “
Salut integrativa : per un benestar
físic, mental i emocional”, que
vam haver d’ajornar degut a les
restriccions de la COVID-19 el
passat 30 d’octubre. Va tenir
lloc a la Panera a càrrec del
Xavi Nogueras i de la Magda
Romaní, professionals de
l’Integralium de Linyola. Hi
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vam assistir unes 30 persones respectant
les mesures de seguretat. La xerrada va
ser molt interessant i ens van explicar que
la Salut Integrativa considera a la persona
com una unitat amb totes les seves vessants
i que el tractament de la malaltia s’enfoca a
l’arrel del problema, no al símptoma; on la
persona deixa de ser pacient per ser actuant
respecte a la seva salut.
Per felicitar les festes a totes les sòcies
l’Associació de Dones va preparar un detall
molt especial per commemorar el 20è
aniversari de la seva creació. Aquest detall
va anar acompanyat amb un poema de la
Pepita Coll i il·lustrat per la Marina Riasol,
moltes gràcies a les dues!
Des de l’Associació de Dones volem
tenir un record per totes les veïnes i veïns
de Castellserà que ens han deixat aquest
2020 i enviar una forta abraçada a les seves
famílies.
Desitgem a tothom que hagi passat
unes bones festes i que aquest any 2021
ens porti molta salut, felicitat i solidaritat.

AMPA
El mes de gener acostuma a
ser un mes amb poques activitats
realitzades per l’AMPA, i per aquest
motiu, s’aprofita per enllestir alguna
tasca que hagi quedat pendent del
primer trimestre del curs escolar i
començar a planificar les tasques
i activitats que s’aniran realitzant al
llarg d’aquest nou any 2021.
Tot i això, hem de destacar
la instal·lació, per part de la
Brigada Municipal, d’una nova
senyalització del Carrer Escoles, en
la que es prohibeix l’estacionament
i la circulació per un dels sentits
de circulació a una part d’aquest
carrer. Aquesta senyalització va
ser consensuada, en diverses
reunions realitzades durant el primer
trimestre del curs escolar, juntament
amb l’Ajuntament i l’Escola, i amb
lobjectiu de poder donar més
seguretat a totes les famílies que
sacumulen davant les portes
del recinte escolar durant l’horari

d’entrada i sortida dels alumnes de
l’Escola.
Es per aquest motiu que, des
de lAMPA, també us demanem a
tots els veïns i veïnes que respecteu
aquesta senyalització, evitant
la circulació i lestacionament
en aquest carrer durant l’horari

establert. D’aquesta manera
evitarem possibles situacions de
risc d’atropellament dels nostres
fills i filles.
Per altra banda, la Judit Olid
va ser la guanyadora del 2n Premi
de la Rifa de Cap d’Any amb el
número 2688. Enhorabona Judit i
esperem que gaudiu del pernil que
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PARRÒQUIA

us ha tocat. Així mateix, us recordem que el
número corresponent al 1r Premi és el 5208, el
qual encara no ha sortit el seu guanyador/a. Us
recordem que si teniu la tira premiada disposeu
fins al dia 31 de març per
presentar-la a qualsevol membre de la
Junta Directiva de l’AMPA CEIP El Terrall per
tal de recollir el lot de productes i el pernil que
corresponen a aquest premi. En el cas que
no aparegui cap guanyador/a o es presenti la
tira fora del termini establert, el premi quedarà
desert.

Novament tornem a començar un any nou amb la
continuació que veníem realitzant litúrgicament a la nostra
Parròquia amb la missa dominical a les 11 del matí. Aquest més,
el més rellevant que es va fer fou la missa de Sant Sebastià,
el nostre copatró, a l’església parroquial. Es va fer amb totes
les mesures de seguretat per a evitar qualsevol contagi del
covid-19. Després es va deixar l’ermita de Sant Sebastià oberta
perquè es pogués visitar.

NOTÍCIES

BREUS

MANTENIMENT DE CARRERS

S’han realitzat treballs de manteniments de carrers de terra de la localitat amb la reposició i anivellament
del ferm

PREVENCIÓ DAVANT LA POSSIBLE NEVADA

Davant al possibilitat de la nevada i per a evitar el gel, va escampar sal pels carrers de la localitat el
divendres 8 de gener.

NEVADA

La nit del cap de setmana després de Reis, va nevar a la localitat, arribant a un gruix d’uns 10 cm, cosa
que va fer necessari haver de procedir a la neteja dels carrers amb maquinària.

CAMINS

La persistència de la neu, degut a les gelades després de la nevada, ha fet necessari el treball de les
màquines per a fer pas als camins i poder arribar a les masies aïllades i a les granges

INSPECCIÓ D’EQUIPS FITOSANOTARIS

A les instal·lacions de la Cooperativa s’han realitzat les segones jornades de la campanya per a la
inspecció d’equips d’aplicació de fitosanitaris per part dels Equips Tècnics d’Inspecció.

CONTRACTACIÓ

Per part de l’Ajuntament s’ha iniciat els tràmits d’urgència per a la contractació de personal per a la
neteja de les Escoles

SENYALS DE TRÀNSIT

9

A fi de millorar la protecció dels alumnes i acompanyants, s’han instal·lat al Carrer Escoles, diferents
senyals de trànsit, limitant l’aparcament i el pas de vehicles en determinats horaris.
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VAS I VÉNS

VAS I VÉNS (Maig-Juny)
MATRIMONIS

DEFUNCIONS

Cap

1- Magí Cercós Badia (22-01-2021)

NAIXEMENTS

PADRÓ MUNICIPAL

Cap

A 31 de gener de 2021: 979
habitants

ACTUALITAT

actualitat:
1 de gener
A Catalunya es tanca l’any
amb 17.060 morts de covid-19 i
amb els hospitals massa plens per
al que vindrà
L’ a n y c o m e n ç a a m b l a
pandèmia a l’alça: puja el risc de
rebrot i la velocitat de contagi arriba
a l’1.
El Procicat manté la prohibició
de celebrar cavalcades de Reis a
Catalunya.
Cap positiu a la residència de
Lleida on una infermera va vacunar
amb la covid-19
AstraZeneca, creadora
de la vacuna d’Oxford, està
desenvolupant un medicament, que
encara està en fase experimental,
que donaria immunitat instantània
al coronavirus.
3 de gener
Salut vacuna en una setmana
només el 13 % de la població que
havia previst
Dos detinguts i cinc més
investigats per organitzar la festa
“rave” amb més de 300 persones
a Llinars del Vallés en una nau
abandonada
Investiguen un funeral amb
700 assistents a Tarragona
Salut admet haver estat massa
optimistes i vacunarà també en
festius
Isarel bat el rècord mundial de
vacunació contra la Covid.
Un 30% dels ciutadans han
perdut vista durant la pandèmia per
la Covid per culpa del confinament.
Les Comunitats endureixen les
mesures contra el covid-19 després
de la Nit de Cap d’Any.
Wuhan, un any després: torna
la normalitat, però persisteixen els
dubtes sobre la gestió del govern
xinès amb el covid-19
5 de gener
A Catalunya s’han incrementat
un 27% els ingressos en planta i un
20% en llits d’UCI i en les darreres
24 hores s’han detectat 1.319 nous
contagis.

Pla de xoc
“per aturar el
país” a partir del
dia 7 fins el 17,
amb confinament
municipal cada dia,
a excepció dels
desplaçaments
essencials. Durant
aquests 10 dies,
tot el comerç no
essencial tancarà
el cap de setmana i els centres
comercials tots els dies, la cultura
i l’hostaleria mantindran la seva
activitat com fins ara, només es
podrà fer esport a l’aire lliure i les
activitats extraescolars quedaran
restringides als grups bombolla,
amb el retorn a les aules el dia 11
de gener.
Salut avança la vacunació del
personal sanitari de primera línia.
Europa comença el 2021 amb
rècords de contagis de covid-19 i
noves restriccions
Amb més de 58.000 casos
de nous contagis de covid-19 en
24 hores, tot Anglaterra i Escòcia
confinats amb escoles tancades per
l’expansió de la nova soca.
Irlanda, amb més de 6.000
nous casos de contagi en 24 hores,
resta també confinada i amb les
escoles tancades.
Detecten deu persones d’un
mateix vol amb certificats falsificats
de PCR negativa
6 de gener
Segons el diari El País la soca
britànica circula per Espanya des de
fa dues setmanes.
Ensenyament farà PCRs
d’automostra als professionals dels
centres escolars a partir de dilluns
Un brot en una residència de
Mallorca, on ja s’havia vacunat,
afecta la meitat d’usuaris
7 de gener
L’ A j u n t a m e n t e m e t u n
comunicat recordant les noves
limitacions per a evitar la propagació
del covid-19
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El Coronavirus
Covid-19

Els efectes de les festes
de Nadal es comencen a notar
i s’acceleren els contagis. Es
disparen fins a 4.387 els contagis
diaris confirmats a Catalunya i Salut
registra 75 morts més
El Regne Unit supera els mil
morts per covid-19 en les darreres
24 hores.
La vacunació avança
a diferents velocitats a l’Estat
espanyol. Catalunya dobla el total
de vacunes en només un dia.
La Comissió Europea autoritza
l’ús de la vacuna de Moderna.
8 de gener
Catalunya confirma el primer
cas de la variant britànica del
coronavirus.
La pressió hospitalària per
covid-19 continua creixent i el risc
de rebrot s’enfila per sobre de 600
La Xina confina una ciutat
d’onze milions de persones per 117
positius de covid-19
Espanya supera els dos
milions de positius i la incidència
es dispara
Tots els cribatges que es faran
a Catalunya, a partir d’ara, seran a
través d’auto-mostra.
9 de gener
Tercera onada desenfrenada:
Espanya suma 25.456 casos
nous de covid-19, la incidència es
dispara, ja supera els dos milions
de positius i col·loca a dos terços
de les províncies en el nivell de risc
“alt” o “molt alt”.
El Regne Unit arriba al rècord
de morts diàries amb coronavirus
des de l’inici de la pandèmia.
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Notifica 1.325 morts i 68.053 casos
de nous contagis en les darreres
24 hores.
10 de gener
Creix el ritme de vacunació
a Catalunya, però amb els casos
desbordats. S’han detectat 19.000
positius en una setmana i es preveu
superar els 600 crítics per covid-19
a finals de gener.
12 de gener
Troben dos fàrmacs, dos
medicaments contra l’artritis, que
redueixen les morts per covid-19
a les UCI
La covid-19 ja obliga els
hospitals catalans a anul·lar una
part de l’activitat ordinària.
L’impacte del Nadal precipita
la tercera onada: la incidència es
dispara a l’Estat, després del pitjor
cap de setmana des de l’inici de la
pandèmia i arriba a 435 casos per
100.000 habitants
El Japó detecta una altra
variant del coronavirus en quatre
passatgers arribats del Brasil
13 de gener
Catalunya rep les primeres
5.800 vacunes de Moderna, que
s’enviaran només a hospitals i per
a personal sanitari.
Sancionades tres infermeres
per vacunar del covid-19 els seus
familiars
14 de gener
Augmenten un centenar els
grups escolars confinats
El covid-19 provoca un
excés de mortalitat a Espanya, on
s’endureixen les mesures davant
l’augment de contagis.
El Govern prorroga les
restriccions anti-covid una setmana
més, fins al diumenge 24.
Els centres hospitalaris
d’Amposta, Manresa, Mataró i el
Sant Joan de Déu de Barcelona
seran els primers hospitals de posar
la vacuna de Moderna a Catalunya.
Segons els experts, la
persona vacunada pot passar la
covid-19, tot i que no ha de ser
greu. Probablement, si s’infecta, la
passarà de forma asimptomàtica o
de manera molt lleu.
15 de gener
Catalunya ja supera el mig
miler d’ingressats a les UCI. Salut

ACTUALITAT
notifica més
de 4.000
contagis
n o u s
i
creixent
el risc de
rebrot (742)
i la velocitat
de contagi
(1,35). Els
contagis
creixent amb
la incògnita
de la variant
britànica.
1 de
cada
4
contagis de
covid-19 a Catalunya es produeix
en trobades socials evitables.
La Xina registra el primer mort
per covid-19 en vuit mesos.
En aquesta data a Castellserà,
des dels darrers 14 dies hi ha hagut
5 positius i 3 els darrers 7 dies, amb
un risc molt alt. En les localitats més
properes, els diagnosticats positius
han estat: Penelles: 1 en els darrers
14 dies i 0 en els darrers 7 dies,
amb un índex de risc molt baix;
Bellmunt: 1 en els darrers 14 dies
i 0 en els darrers 7 dies, amb un
índex de risc molt baix; Agramunt:
35, en els darrers 14 dies i 21 en els
darrers 7 dies, amb un índex de risc
molt alt; Preixens: 0 en els darrers
14 dies i 0 en els darrers 7 dies,
amb un risc molt baix; Bellcaire:
3 en els darrers 14 dies i 0 en els
darrers 7 dies, amb un risc molt
baix; Balaguer 88, en els darrers
14 dies i 59 en els darrers 7 dies,
amb un índex de risc molt alt; Ivars
d’Urgell: 10 en els darrers 14 dies
i 1 en els darrers 7 dies, amb un
índex de risc alt; Linyola: 45 en els
darrers 14 dies i 13 en els darrers 7
dies, amb un índex de risc molt alt;
Fuliola: 29 en els darrers 14 dies i
26 en els darrers 7 dies, amb un
índex de risc molt alt; Tàrrega: 78
en els darrers 14 dies i 36 en els
darrers 7 dies, amb un índex de
risc molt alt; Mollerussa: 88 en els
darrers 14 dies i 48 en els darrers 7
dies, amb un índex de risc molt alt;
i Lleida: 515 en els darrers 14 dies
i 284 en els darrers 7 dies, amb un
índex de risc molt alt.
L’administració de plasma

sanguini de convalescents
disminueix el risc de mort pacients
del covid-19, segons constaten dos
estudis
En aquesta data els 10
països més afectats, amb casos
de coronavirus per milió d’habitants
acumulats, són: República Txeca,
Estats Units, Panamà, Geòrgia,
Israel, Bèlgica, Suïssa, Croàcia,
Sèrbia i Països Baixos. Els
segueixen Suècia, Portugal, Regne
Unit, Espanya i França.
16 de gener
La tercera ona explota amb
un rècord de contagis: els casos es
multipliquen fins per cinc a la meitat
de províncies
Els sanitaris alerten de les
mesures “tíbies” de Madrid amb les
UCI al 90%
El Líban, a causa d ela
pandèmia, desbordat: sense llits en
hospitals públics i privats.
Més de dos milions de morts
al món per la covid-19, el 80% a
Amèrica i Europa
Un model elaborat per tres
biòlegs preveu que, en pocs anys,
el covid-19 no sigui més greu que un
refredat comú i que només afectaria
els infants.
18 de gener
A Catalunya se superen els
18.000 morts per covid-19 i els
contagis s’acosten al pic de la
segona onada.
Europa lluita contra el
covid-19: a Portugal, Països Baixos,
Alemanya, Regne Unit, Irlanda i
Àustria els ciutadans han d’estar-se
confinats a casa i en aquests darrers
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cinc països també han tancat les
escoles. Espanya és un dels països
amb menys restriccions.
20 de gener
Brussel·les pressiona per tenir
un certificat europeu de vacunació i
un 70% d’immunitzats a l’estiu
Mentre Espanya supera els
700 casos de covid-19 per cada
100.000 habitants, les comunitats
pugnen per ampliar el toc de
queda mentre la pandèmia s’estén
arreu: Castella-La Manxa, Madrid,
Extremadura i Múrcia les comunitats
amb més incidència acumulada
per cada 100.000 habitants; País
Valencià, Melilla, la Rioja, Catalunya
i Balears les comunitats amb més
pressió a les UCI.
Unes UCI massa plenes
porten els experts a demanar fins i
tot un confinament domiciliari.
França alerta que les
mascaretes fetes a casa són
insuficients contra les noves
variants.
El Procicat prorroga dues
setmanes més les mesures actuals
21 de gener
Salut alerta de la situació a
les UCI: es preveu arribar als 900
pacients de covid-19
Portugal tanca les escoles
després de registrar un rècord diari
de morts: 221
Hongria es converteix en el
primer país de la UE que aprova la
vacuna russa
Alemanya prohibeix les
mascaretes de tela en espais
públics
El govern espanyol no mou el
toc de queda tot i que ho demanen
la majoria de comunitats
24 de gener
La situació a les UCI s’agreuja
mentre el risc de contagi baixa
per sota de l’1. Tots els col·legis
sanitaris de Catalunya demanen “un
confinament més intens”
Es faran tests d’antígens als
membres de les meses del 14 F
abans que es constitueixin
L’Hospital d’Alcoi instal·la llits
a la cafeteria per atendre l’allau de
malalts de covid-19
Boris Johnson alerta que la
nova variant del coronavirus podria
ser un 30 % més letal
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25 de gener
Salut activa l’hospital
annex de Bellvitge el dia
que se superen els 3.000
ingressats per covid-19
Nou rècord de
contagis en un cap de
setmana a Espanya:
93.822 casos de covid-19

Europa posa Espanya
a la llista de països on
desaconsella viatjar per
la covid-19

A la majoria de
comunitats autònomes
s’està al 50% d’ocupació de les UCI
pel covid-19
Segons un estudi publicat a la
revista “Science” un antiviral produït
per un laboratori espanyol redueix
un 99% la càrrega de covid-19
L’Hospital Clínic aconsegueix
reduir la mortalitat per covid-19 d’un
11,6 % a un 1,4%
28 de gener
El País Valencià amb 95 morts
i 9.287 positius, es manté amb
l’autonomia amb més víctimes els
últims dies
Salut intensifica els trasllats
entre hospitals per garantir al
màxim l’activitat quirúrgica
Crisi d’oxigen als hospitals de
Portugal en plena corba disparada
de covid-19
Des de Salut es diu que de
les noves variants, la britànica, la
sud-africana i la brasilera, el que
més preocupa és la velocitat de
transmissió
Guerra oberta entre
AstraZeneca i Brusel·les pel retard
de les vacunes
La vacuna de Pfizer és efectiva
contra la soca del Regne Unit i la
sud-africana.
En el Primer Simposium
DigesticoCOVID s’ha deixat clar
que les persones amb patologies
digestives es poden vacunar sense
problemes
31 de gener
Augmenten un 30% les
defuncions diàries d’usuaris i es
torna als nivells de la segona onada
Cada dia moren 19 persones
de mitjana a les residències
El covid-19 deixa entre un
21% i un 53% més de morts a

Madrid que a Catalunya
La variant britànica amenaça
la tercera onada
La vacuna d’Oxford/
AstraZeneca ja pot començar a
distribuir-se la la UE
El covid-19 dispara la
mortalitat al gener: 2.136 morts.
En aquesta data a Castellserà,
des dels darrers 14 dies hi ha hagut
2 positius i 2 els darrers 7 dies, amb
un risc alt. En les localitats més
properes, els diagnosticats positius
han estat: Penelles: 0 en els darrers
14 dies i 0 en els darrers 7 dies,
amb un índex de risc molt baix;
Bellmunt: 0 en els darrers 14 dies
i 0 en els darrers 7 dies, amb un
índex de risc molt baix; Agramunt:
21, en els darrers 14 dies i 9 en els
darrers 7 dies, amb un índex de risc
molt alt; Preixens: 1 en els darrers
14 dies i 0 en els darrers 7 dies,
amb un risc molt baix; Bellcaire:
1 en els darrers 14 dies i 1 en els
darrers 7 dies, amb un risc baix;
Balaguer 81, en els darrers 14 dies
i 39 en els darrers 7 dies, amb un
índex de risc molt alt; Ivars d’Urgell:
5 en els darrers 14 dies i 1 en els
darrers 7 dies, amb un índex de risc
alt; Linyola: 12 en els darrers 14
dies i 4 en els darrers 7 dies, amb
un índex de risc molt alt; Fuliola:
67 en els darrers 14 dies i 36 en
els darrers 7 dies, amb un índex
de risc molt alt; Tàrrega: 78 en els
darrers 14 dies i 37 en els darrers
7 dies, amb un índex de risc molt
alt; Mollerussa: 61 en els darrers 14
dies i 27 en els darrers 7 dies, amb
un índex de risc molt alt; i Lleida:
661 en els darrers 14 dies i 319 en
els darrers 7 dies, amb un índex de
risc molt alt.
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Facilitats per a la construcció de nous habitatges
Darrerament,
l’Ajuntament, com
una actuació a fi
de combatre el
despoblament que
pateix la localitat,
ha emprés diferents
mesures. Una d’elles
fou que a la Comissió
d’Urbanisme de
l 13 de novembre
passat es va acordar
la modificació
del POUM (Pla
d’Ordenació
U r b a n í s t i c a
Municipal) i es van
eliminar un total de 14
polígons d’actuació
(PAU). Plantegem al
Sr. Alcalde diferents
preguntes sobre
aquesta actuació:

- En quina zona estan
aquests PAU? Ens
les podries detallar
situant-nos, més o
menys, al plànol de la localitat?
- En quina mesura aquest tràmit
pot facilitar la construcció de nous
habitatges?
- Es podrà construir sense que s’hagi
d’urbanitzar la resta de parcel·les
limítrofes?
-S’haurà d’urbanitzar el carrer en
construir la nova edificació, amb
els serveis de llum, clavegueres i
d’altres? S’haurà d’asfaltar el carrer,
amb les voreres, només on estigui
situada la nova construcció? Si és
així, es tindrà en compte el que
s’haurà pagat per urbanitzar quan
un altre veí faci una nova edificació
al davant o prop d’ella?
- Quins altres aspectes cal
considerar?
Es demana eliminar tots
els PAU del POUM, però des
d’urbanisme ens deixen eliminar
només els PAU on no es contempla
cap cessió de terreny que no estigui
ja feta entre d’altres consideracions.

Els eliminats son els números 2, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 13, 15 ,19, 20, 21 i 22.
Com veieu en el plànol no es
tractat d’afavorir una zona o una
altra del poble, sinó de, com hem
comentat abans, treure tot el que
ens han deixat. Fa poc la resolució
ja es va publicar al DOGC, pel que
en breu estarà disponible també a
la pàgina web de l’Ajuntament, a
l’apartat d’informació urbanística.
Quan diem que el tràmit
facilitarà la construcció és perquè
tot aquell que es vulgui construir
un habitatge en aquestes zones
no haurà de fer el projecte de
desenvolupament del PAU, ni
projectes de segregació del Pau, i es
podrà limitar a portar-se els serveis
a la seva parcel·la. D’aquí l’interès
de l’Ajuntament també a pavimentar
els carres de certes zones, per
continuar facilitant la construcció
d’habitatges.
El que sí que cal tenir en
compte és que les parcel·les, per

tal que es consideren un solà urbà
cal que estiguin urbanitzades, amb
els serveis i el paviment. Sinó,
per exemple, ENDESA no dona
llum als nous habitatges. Per tant,
la construcció de cases soles en
alguns carres estarà permesa com
sempre ho ha estat, però no caldrà
desenvolupar el projecte de tot el
carrer o fer segregacions. Es limitarà
a l’actuació al solar on es vulgui
edificar.
També es veu que en el ple
de novembre passat es va aprovar
bonificar un 80% l’impost del permís
d’obres per a rehabilitar habitatges
de primera residència i un 25 %
l’impost per a la construcció de
noves cases, també de primera
residència. També li preguntem:
- Si no són habitatges de
primera residència, o sigui, si és
rehabilitació d’habitatges per a
lloguer, no tindran cap bonificació? I
la nova construcció per a habitatges
de lloguer, tampoc?
- S’ha fet un estudi de la
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quantitat d’edificis que hi ha a
la localitat que necessiten una
rehabilitació per a poder-hi viure?
- Es contemplen altres
mesures per a que els residents a la
localitat, que es volen independitzar
aconseguint una altra llar o perquè
els vinguts de fora, puguin accedir a
habitatges amb alguna bonificació?
- A part d’aquestes mesures
a nivell de permisos d’obres, hi ha
previstes altres facilitats per que els
joves es quedin al poble i es pugui
atreure noves famílies?
- Està prevista una sessió
informativa per a explicar aquestes
mesures. Es sap quan, més o menys?
Serà presencial o telemàtica?
Indicans, si us plau, qualsevol
altra informació que creguis
convenient per fer més entenedora
aquesta actuació.
Començo pel final. Sí, tal
com vam indicar al ple, la intenció
és fer una sessió informativa al
respecte de tot plegat, per les noves
bonificacions, per les existents i per
d’altres dubtes. La voluntat era ferla presencial, ja que entenem que
sempre és millor, però segurament
s’acabarà fent telemàtica abans de
setmana santa.
Aprovar unes bonificacions
mai és fàcil i la voluntat d’aquestes
és única i exclusivament poder
fixar gent al territori i evitar el
despoblament, d’aquí que es premiï
el tema de que l’habitatge sigui una
primera residència. Evidentment

que ens agradaria que tots els
habitatges estiguessin en perfectes
condicions, però si es bonifica cal
una contraprestació i l’entenem en
aquesta cas com a quedar-se a viure
al poble.
Desconeixem la quantitat de
cases que cal rehabilitar, no hem
fet cap estudi al respecte, perquè
evidentment no disposem de mitjans,
ni econòmics, ni de personal per ferho, però la voluntat és poder donar
el màxim de facilitats sense que això
perjudiqui en excés els comptes de
l’Ajuntament.
Ara mateix està en marxa una
borsa d’habitatge des del Consell
Comarcal de l’Urgell, a la que ens
adherirem com a municipi i que
col·laborarà també a donar publicitat
a tots aquests habitatges buits
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que es puguin llogar o vendre.
Si que estimem que ara mateix
a Castellserà hi ha un centenar
d’habitatges que no s’utilitzen.
De moment no hi ha previst
cap altra facilitat més enllà de
tots els serveis públics que estem
donant i que altres pobles no tenen,
com la llar d’infants, la biblioteca o
l’escola de música entre d’altres. La
voluntat és poder facilitar al màxim
a gent que vulgui obrir negocis al
poble perquè serà un atractiu més
per a famílies que puguin venir.
Respecte al primer punt en
principi no es contempla. Com
hem comentat la bonificació és per
atreure gent que visqui al municipi
i volem evitar que s’especuli amb
aquesta bonificació.
Moltes mercès per tot
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Punt d’informació de la Serra Bellmunt-Almenara
En el ple del mes de desembre
es va donar llum verda a la intervenció
per a aconseguir tenir un Punt
d’informació de la Serra de BellmuntAlmenara. El projecte s’emmarcarà
en la iniciativa Paisatges de Ponent.
La notícia ens diu que la intervenció
tindrà un cost de 39.234 euros,
dels quals un 50% seran finançats
amb fons europeus, un 25 p% per
la Diputació i el 25% restant pel
consistori. L’actuació està prevista
per l’any vinent. Per a concretar
aquesta actuació, plantegem una
sèrie de preguntes a l’Alcalde:
- S’ha d’entendre que aquests
1.570 euros que, més o menys,
que ha d’aportar l’Ajuntament, ja
estan previstos dins del capítol
d’inversions del pressupost per a
l’any vinent? A quan puja doncs el
global del capítol d’inversions per a
l’any vinent? Ens el podries detallar?
- El Punt d’Informació
s’instal·larà a la planta baixa de la
Garuta. Quins canvis comportarà
aquesta actuació? És aquesta zona
on hi ha els porxos, on ara s’hi feia
alguna exposició? Només afectarà
aquesta part o s’implicarà algun
altre espai?
- Quin tipus d’obra s’hi farà?
- Es de suposar que hi ha
interconnexió amb els membres
de l’Aladrell. Quins suggeriments
han aportat per a fer aquest Punt
d’Informació?
- Com es preveu que sigui
aquest punt d’informació? Serà
només expositiu o hi haurà interactuació amb els visitants? Es pot
saber de quin tipus de material
es pensa proveir aquest espai o
ara només es parla de l’obra de la
infraestructura? Una vegada acabat
i en funcionament, hi haurà algun
personal contractat per atendre els
visitants? En cas afirmatiu, es crearà
un nou lloc de treball?
Indicans, si us plau, qualsevol
altra informació que creguis
convenient per fer més entenedora
aquesta actuació.

L’Ajuntament haurà d’aportar
un total aproximat de 9.750 euros.
I no està contemplat al pressupost
de l’any vinent. És una obra inclosa
a un FEDER que es gestiona, es
fiscalitza, adjudica i paga des de la
Diputació de Lleida.
Un cop s’hagin efectuat les 200
actuacions aproximadament que
s’inclouen dins del FEDER, s’hagin
efectuat totes les certificacions
d’obres i abans de l’inspecció per
part d’Europa, des de la Diputació
es reclamarà l’aportació de l’import.
Calculem que es pagarà entre el
2022 i el 2023.
El que marca el projecte és
únicament a la sala on hi ha les
arcades i que a vegades acull
exposicions. És la única sala que es
veu afectada. En principi no s’hi faran
obres, es tracta d’un espai que es
condiciona per acollir aquesta mena
de punt d’informació o exposició
permanent. Tot el material que es
subministrarà amb el projecte és
inventariable i movible.
Pel que fa a la relació amb
Aladrell, doncs hi tenim reunions
periòdiques, com les tenim amb
moltes altres entitats al municipi
i quan sorgeix la possibilitat de
tirar endavant projectes com
aquests, que s’adapten a una
convocatòria europea, sempre
mirem de buscar agents al territori,
siguin de Castellserà o de fora, que
puguin ajudar, tenint en compte

que cadascú domina els temes de
domina. El projecte podríem dir
que naix d’aportacions seves, de
l’Ajuntament, de la gent del projecte
LEADER Espais Naturals de Ponent
i empreses privades del sector
mediambiental.
Pel que fa al funcionament
de l’espai, és una tema que estem
treballant amb la gent del LEADER.
Si bé la idea és que sigui visitable,
per exemple en hores d’obertura de
la biblioteca, la voluntat és poder
rebre visites escolars i concertades,
amb una persona que pugui obrir
l’espai i donar les explicacions
oportunes. No creiem que es creï un
lloc de treball, per això i si es crea,
no serà de l’Ajuntament, perquè no
podem assumir aquesta despesa.
La idea principal es poder seguir
col·laborant amb Espais Naturals
de Ponent, projectes LEADER i
d’altres iniciatives público-privades
que facilitin al màxim la difusió
d’aquest espai i d’altres que es
puguin crear a municipis veïns per
difondre el patrimoni cultural, història
i paisatgístic de la Serra BellmuntAlmenara.
Serà un punt d’informació,
consulta, visualització i on hi
haurà espais interactius. Hi haurà
vídeos, material amb paper, lones
informatives i algunes reproduccions
d’animals a escala.
Moltes mercès per tot
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- L’independentisme, més
dividit que mai a un mes dels comicis
- Els catalans necessiten 8,5
anys de sou íntegre per a comprarse un habitatge.
- Les matriculacions de vehicles
a Catalunya cauen un 28,82 %
- El covid-19 deixa a Catalunya
110.000 aturats més i 75.000 llocs
de feina destruïts
- Catalunya concentra un de
cada quatre concursos de creditors.
- La borrasca Filomena cobreix
de neu Catalunya i dispara l’alerta
màxima per fred, vent i temporal de
mar a la costa.
- La justícia arxiva la causa
contra Adrià Carrasco, que ha tornat
a Catalunya després de mil dies a
l’exili.
- La policia detén a Barcelona
tres presumptes jihadistes, un dels
quals havia estat soldat d’Estat
Islàmic.
- Sánchez, Turull i Rull reclamen
al TC la seva llibertat després que
Bèlgica no extradís Puig.
- La construcció retrocedeix a
nivell de 2017 a Catalunya
- L’activitat a l’aeroport del Prat
va caure un 75 % el 2020.
- Norwegian abandona el llarg
radi i tancarà les connexions de
Barcelona amb els EUA.
- El Suprem sentencia que l’art
sacre quer va marxar a Sixena no es
podrà recuperar.
- Les presons tornen a
proposar el tercer grau per als líders
independentistes.

- E l Vi c e p r e s i d e n t P e r e
Aragonés, en funcions de president
des de la inhabilitació de Quim
Torra, ha signat el decret que, per
la situació de la pandèmia, ajorna
les eleccions del 14 de febrer i les
trasllada al 30 de maig.
- L’ex-comisari José Manuel
Villarejo ha assegurat, durant el
judici per presumptes calúmnies i
denúncia falsa contra l’ex-director
del CNI Félix Sanz Roldán, que era
coneixedor del “risc” que es produís
un atemptat terrorista a Barcelona,
però que el CNI va rebaixar la
credibilitat de la informació i no hi va
fer cap actuació.
- El Museu de Lleida, disposat a
arribar al Tribunal Europeu de Drets
Humans pel cas Sixena.
- Els candidats consensuen fer
les eleccions del Barça el 7 de març.
- El TSJC suspèn cautelarment
el decret del Govern d’ajornament
electoral i manté el 14 de febrer com
a data de les eleccions
- Madrid és la ciutat europea
amb més mortalitat degut a la
contaminació del fum dels cotxes,
però Barcelona i Mollet, també
entren en aquesta llista.
-Més d’un centenar de
juristes avalen la legalitat d’una llei
d’amnistia.
- La covid-19 destrueix més
de 20.000 empreses a Catalunya
segons la Cambra de Comerç de
Barcelona.
- El TSJC inhabilita Bernat Solé
pel seu paper l’!-O quan era alcalde
d’Agramunt.
- Spotify estrena la primera
llista oficial de música en català amb
60 cançons
- Catalunya s’encamina a una
campanya limitada per la pandèmia
- El ministre Illa abandona
Sanidad amb rècord de contagis,
amb les Comunitats Autònomes
reclamant per confinaments i amb
endarreriments en les vacunes, per
dedicar-se a la campanya per la
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Generalitat a Catalunya.
- Es dispara el vot per correu:
ja s’han superat les sol·licituds del
2017 quan encara queden 10 dies.
- La Generalitat llançarà el
20 de març el seu primer nanosatèl·lit a l’espai, desenvolupat
per l’empresa catalana Sateliot, al
Kazakhstan.

- Espanya autoritza vendes
d’armes de 430 milions a l’Aràbia
Saudí, deu cops més que l’ajuda
humanitària
- Pujada d’impostos a Espanya
pel 2021: begudes ensucrades,
primes d’assegurances o rendes
altes. Per altra banda es congelen
les tarifes de transport públic,
els preus per llum, aigua i gas i
s’eliminaran alguns peatges.
- Augmenta fins als 66 anys
l’edat per cobrar el 100% de la
jubilació.
- La vacuna torna a evidenciar
el baix finançament públic en
recerca a Espanya.
- El front judicial complica els
plans de Pablo Casado i el PP per
al 2021: Caixa B, Gürtel, Púnica i
espionatge a Bárcenas.
- El procés engegat per la
justícia espanyola per a l’extradició
de l’ex-conseller Lluís Puig ha
fracassat definitivament en decidir
la fiscalia belga no recórrer la
decisió del Tribunal d’Apel·lació
contrària a l’extradició
- 31 províncies espanyoles en
alerta roja pel temporal de neu de
la borrasca Filomena.
- Al centre d’Espanya es
produeix la nevada més forta en
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70 anys. Mig miler de persones
esperen a l’aeroport de Barajas a
poder agafar un avió.
- El repunt del preu de la llum
en plena onada de fred reobre el
debat tarifari
- Seat ja negocia un ERTO
que afectarà un màxim d’11.000
treballadors
- Madrid continua amb
problemes d’abatiment tres dies
després de la nevada.

- El veto a investigar el rei emèrit
al Congrés, tot i el vist i plau dels
lletrats, i el preu de la llum, tornen
a enfrontar el PSOE i Podem
- Patrimoni Nacional paga els sous
i viatges del personal desplaçat a
Emirats Units per a assistir al rei
emèrit. No sols es paga entre tots
la seguretat del rei sinó també els
seus assistents.
- El col·lapse de Madrid continua
cinc dies després de la gran nevada.
- El President Sánchez obvia l’avís del
jutge Lesmes i el Congrés tramitarà
de forma exprés la reforma del
Consell General del Poder Judicial.
- L’ex-amant del rei, Corinna, apunta
davant el jutge a Joan Carles I com
a responsable de les amenaces del
CNI contra ella.
- Desena condemna del Tribunal
Europeu de Drets Humans, des del
2004, contra Espanya per no haver
investigat denúncies de tortures
policials
- El govern central i agents socials
acorden prorrogar els ERTO fins al
31 de maig.
-Quatre morts en una forta explosió,
sembla ser degut a una caldera de
gas, que ha destruït un edifici del
centre de Madrid.
- Dimiteix el general en cap
d’Estat Major de Defensa per les
vacunacions d’amagat a ell i a altres
càrrecs militars, sense ser de cap
grup prioritari.
- Els autònoms no podran deduir-se
les despeses del teletreball durant
la pandèmia
- En una sentència contra l’aparell
de l’Estat, el jutge Jesús Sánchez
ha absolt l’acusat, l’ex-comisari
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Villarejo, dels delictes d’injúries i
denúncia falsa contra l’exdirector
del Centre Nacional d’Intel·ligència
(CNI) Félix Sanz Roldán

- El primer secretari del PSC,
Miquel Iceta, rep de mans de la seva
predecessora la cartera ministerial
de Política Territorial.
- El covid-19 fa pujar l’atur a
espanya en 527.900 persones el
2020, 132.100 a Catalunya.
- El mateix dia que l’Audiència
Nacional ha ordenat l’ingrés a
la presó del raper Pablo Hasel,
condemnat per injúries a la corona,
el president del Tribunal Europeu
de Drets Humans, ha llançat un
advertiment a Espanya i ha deixat
clar que la doctrina d’Estrasburg,
sobre aquest delicte, deixa clar
que un personatge públic ha de
poder rebre un marge més ample
de crítiques.

- El Regne Unit surt del mercat
únic i comença el seu camí fora de
la Unió Europea.
- Madrid i Londres fan caure
la tanca de Gibraltar en un pacte
post-Brexit “in extremis”. El Penyal
s’integra a l’espai Shengen i els
ciutadans de la Unió Europea hi
podran circular lliurement.
- El Papa deixa sense fons la
seva Secretaria d’Estat, després
de l’escàndol de compra-venda
d’edificis de luxe amb diners que
eren per als pobres.
- La justícia britànica no lliurarà
Julian Assange a la justícia dels
Estats Units
- Rússia acusa Borrell de
“mentider i manipulador” per atacar
la vacuna Sputnik V
- Noruega ja ven més cotxes
elèctrics que de combustió.
- Bèlgica denega per segona
vegada l’extradició de l’ex-conseller

Puig, ja que el Tribunal d’Apel·lació
belga considera que el Tribunal
Suprem no és competent en
aquest cas i que existeix un risc
de vulneració de la presumpció
d’innocència, segons es desprén de
les declaracions de jutges, fiscals i
autoritats espanyoles.
- El jutge que va vetar
l’extradició d’Assange als EUA li
nega la llibertat condicional.
- El papa Francesc estableix
que les dones puguin donar la
comunió i llegir la paraula de Déu.

- Irlanda demana perdó per la
violència institucional contra les
mares solteres. Un informe destapa,
entre 1922 i 1998, la mort de 9.000
nadons i la crueltat cap a les dones
a les llars d’acollida

- Navalni, l’opositor a Putin,
tornarà diumenge a Rússia després
del seu enverinament.
- El govern holandès dimiteix
en bloc per un escàndol polític de
caire racista. Milers de famílies
immigrants, la majoria marroquines
i turques, van ser acusades, sense
raó, de cobrar ajudes per pagar les
guarderies. Moltes d’elles van ser
portades als tribunals i van acabar
a la ruïna o desposseïdes del seu
habitatge.
- La UE aposta per un
“passaport de vacunació” per
a agilitzar els viatges enmig de
l’endarreriment de la immunització.
- Detenen l’opositor rus Aleksei
Navlni només aterrar a Moscou
- Un escàndol d’incest i abusos
sexuals a un menor sacseja l’elit
intel·lectual francesa.
- Els independentistes
escocesos presenten “el full de ruta”
pel segon referèndum
- La policia russa ha detingut
a l’opositora Lyubov Sobol, una
aliada propera d’Aleksei Navalni,
en plena roda de premsa, i a més
de milers d’altres persones a les
manifestacionscontra la detenció
de Navalni
- Més paperassa i terminis
més llargs els efectes del Brexit
tou per a les empreses. No hi ha
taxes d’entrada però sí uns costos
incrementats en els processos
d’exportació. Gairebé alguns
productes poden ser un 10 % més
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- El conservador Rebelo de
Sousa guanya a Portugal, en unes
eleccions celebrades “en el moment
més greu de la pandèmia” i que han
comportat una abstenció del 62%
- Protestes violentes a Holanda
en contra de les mesures restrictives
per la pandèmia.

- La pandèmia ha obligat
a modificar les celebracions
d’arribada d’any nou: espais buits
a Amèrica i Europa contrasta amb
aglomeracions que s’han vist a
Tòquio i Wuhan
- “L’Open Arms” rescata la nit
de Cap d’Any 169 persones en una
barca de fusta a la deriva
- Austràlia canvia una paraula
de l’himne nacional per incloure el
seu passat aborigen.
- “L’Open Arms” rescata 96
persones que viatjaven a la deriva
sense armilles salvavides
- Els cubans temen una forta
pujada dels preus per la desaparició
del peso convertible.
- Els diaris The Washingtoin
Post i The Guardian publiquen un

manifest signat per 50 personalitats
mundials, entre elles Dilma Roussef,
Gerry Adams, Yoko Ono, Ai Weiwei
i fins a 5 premis Nobel, demanant
l’amnistia dels presos polítics i el
dret d’autodeterminació.
- L’Iran ignora l’acord nuclear i
torna a enriquir urani al 20%
- La població de Corea del
Sud decreix per primera vegada a
la història.
- L’Aràbia Saudita signa la pau
amb Qatar
- Milers de manifestants proTrump assalten el Capitoli i entren al
Congrés per impedir la confirmació
de Joe Biden. La sessió va estar
interrompuda durant unes sis hores.
L’assalt acaba amb 4 morts i 52
detinguts.
- El Parlament de Veneçuela
torna a mans de Maduro. La Unió
Europea ja no considera Guaidó
president de Veneçuela.
- Detinguts més de mig
centenar d’activistes pro democràcia
de Hong Kong
- La Xina s’oposa a la missió
de l’OMS per estudiar l’origen del
coronavirus
- El Senat i el Congrés dels
Estats Units ratifiquen la victòria de
Joe Biden
- La premsa internacional
assenyala Trump com el culpable
de l’assalt al Capitoli.
- Detecten microplàstics a la
placenta humana. La mida reduïda
permet que circulin per la sang del
fetus i de la mare.
- Trump, enmig de les peticions
de destitució, condemna l’assalt
al Capitoli i reconeix, finalment, la
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victòria de Joe Biden
- Japó crida a generalitzar
el tele-treball durant l’estat
d’emergència
- Un Boeing 737 amb 56
passatgers a bord, minuts després
d’aixecar-se de Jakarta amb
destinació a Borneo, s’estavella al
mar a Indonèsia.
- Els demòcrates demanen la
destitució de Trump per “incitació a
la insurrecció”.
- Netanyahu aprova la
construcció de 800 habitatges per
a colons a Cisjordània.
- La Xina finalment permet
l’entrada de l’OMS per investigar
l’origen del covid-19.
- La Cambra de Representants
dels EEUU aprova el segon
“impeachment” contra Trump
- Més de 80 civils morts en una
nova massacre a l’oest d’Etiòpia
- Almenys 35 morts i centenars
de ferits en un terratrèmol a
Indonèsia.
- La posidònia, en perill
d’extinció, pot capturar i extreure
plàstics abocats a l’oceà.
-Corea del Nord exhibeix els
seus nous míssils per llançar des
de submarins.
- Acusen Israel d’Apartheid
per no vacunar de covid-19 els
palestins de Gaza i Cisjordània.
- Palestina farà eleccions
presidencials i legislatives per
primera vegada en 15 anys.
- Joe Biden, investit 46è
president dels Estats Units
- Un doble atemptat suïcida
provoca una massacre en un
mercat de Bagdad
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El Brexit

U

na de les notícies amb
que començava el
gener era que el Regne Unit sortia
del mercat únic i comença el seu
camí fora de la Unió Europea.
Aquest fet ens generava dues
qüestions: Per què els britànics van
votar pel Brexit? Què passarà ara?
Anem a intentar saber-ne una mica
més. Provem d’anar al fons de la
notícia.
Per què els britànics van votar
pel Brexit?
La decisió de sortir de la
Unió Europea, l’anomenat Brexit,
es va prendre com a resultat del
referèndum que va tenir lloc al 2016,
amb un 52% de vots afirmatius.
Aproximadament, doncs, 17 milions
de britànics, d’un total de 68 milions
d’habitants, van demanar el divorci
amb Brussel·les. Com a curiositat,
cal tenir en compte que només que
600.000 persones haguessin canviat
de vot, avui no estaríem parlant del
Brexit.
Els motius de que guanyés
el sí, a sortir de la Unió Europea,
s’atribueixen, en general, a causes
com que va voler ser un vot de
protesta dels que van sortir mal
parats en el procés de globalització
mundial de l’economia; al fet de
voler restaurar la “sobirania” del
Regne Unit i, en particular, per als
votants de major edat, reconstruir
els vincles amb els països de la
Commonwealth (Mancomunitat
de Nacions) o al caràcter superb
del Regne Unit, nació que encara
somnia amb el seu passat imperial, i
que no vol dependre d’altres centres
de poder. Hi ha certa credibilitat en
la noció “d’individualisme” britànic, i
que per a una proporció considerable
de l’elit britànica, està vinculada
amb altres països de parla anglesa

(principalment
Estats Units,
però també
C a n a d à ,
Austràlia i Nova
Zelanda, fins
a cert punt) i
que han portat
a una actitud
un tant distant
cap a la resta
d’Europa, a
pesar de més
de 40 anys de
pertànyer a la
UE. Tanmateix, El llavors Primer Ministre del regne Unit, David Cameron
el Brexit, també s’hauria de veure
Potser Cameron es va deixar
com un desig dels “fonamentalistes
portar pel triomfalisme en la seva la
del mercat” de canviar al Regne
victòria electoral de 2015 (en la que
Unit el model regulador de la UE
va aconseguir la majoria absoluta),
al d’Estats Units. Amb el Brexit hi
pensant que els problemes podien
ha que creu que darrera la popular
ser passatgers, però la ferida es va
abreviació, es deixava entreveure,
començar a obrir. En el manifest del
que rere l’aparentment democràtic
Partit Conservador, la convocatòria
eslògan “recuperem el control” hi
del referèndum figurava a la llista de
havia un “ vot per la nostàlgia; pel
prioritats i aviat va tenir data: 23 de
record que ser britànic era formar
juny de 2016
part d’un imperi que dirigia el món”,
Una altra causa fou la campanya
i tanmateix, per a cert sector, no
prèvia al referèndum, amb les
deixava de ser un projecte, al cap i
estratègies, missatges i reunions dels
a la fi, xenòfob i reaccionari.
dos bàndols en disputa i l’impacte
De totes maneres, podem
de les seves decisions en l’electorat.
cercar altres motius. I en podem
Cameron no era partidari del
trobar de polítics.
Brexit, però tampoc era un decidit
S i D av i d C a m e ro n vo l i a
partidari de la UE. La campanya
preservar la unitat dels
fou decisiva en el resultat i aquí es
conservadors, dins del seu mateix
planteja que potser els partidaris
partit, davant del perill de la rebel·lió
de la UE, encapçalats pel llavors
de 81 “tories” euro-escèptics, al
primer ministre David Cameron, no
2011, va arribar a la conclusió
van donar la talla. Potser un excés
de que, per apaivagar els ànims
de complaença i el temor a trencar
entre els seus, havia de convocar el
el seu Partit Conservador, com hem
referèndum. Per als euro-escèptics,
dit, van impedir a Cameron jugar a
la UE actuava com un “fre”. Hi
fons les seves cartes. Va procurar no
havia massa regulacions: normes
abusar de l’atac personal i va defugir
laborals, normes ambientals, lleis
el debat amb membres del seu propi
de protecció del consumidor, lluita
partit.
contra l’evasió fiscal, etc.
La seva campanya es va limitar a
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El líder laborista Jeremy Corbyn

llençar missatges alarmistes sobre el
potencial efecte econòmic negatiu
del Brexit. Va apostar fort en la
seva capacitat per a aconseguir
canvis fonamentals en la relació
entre Londres i Brussel·les i, per
evitar les regulacions de la UE, va
fomentar el desig de reemplaçar
pertànyer a la UE, per un limitat
acord de lliure comerç entre el
Regne Unit i el bloc, però els
aspectes d’aquest acord foren
desqualificats com a insuficients per
part dels euroescèptics del seu propi
partit. I això només fou la evidència
d’un problema més profund. En
haver afirmat públicament, que
no descartava cap opció, si no
aconseguia els seus objectius, no
li va resultar fàcil entusiasmar als
votants amb unes concessions, que
molts consideraren modestes.
També l’apatia en la campanya
del líder laborista Jeremy Corbyn,
partidari de continuar a la Unió
Europea, fou un altre factor
negatiu. La postura de Corbyn
en el referèndum, va sorprendre
i enfadar a molts en l’aparell del
seu propi partit, ja que no només
va estar pràcticament absent de la
campanya la major part del temps,
sinó que a més va frenar els esforços
d’Alan Johnson, el líder de l’equipo
laborista pro UE. Potser aquesta
actitud va tenir a veure amb el
desgrat de Corbyn per la llibertat de
mercat, dins de la UE, i al seu rebuig

d’haver de
col·laborar en
la campanya
pel no al Brexit
amb Cameron,
el seu oponent
polític i el líder
del partit
contrari.
E l s
laboristes van
interpretar
m o l t
malament el
sentir dels seus
simpatitzants.
I quan es varen donar compte de
que alguna cosa anava malament,
ja fou massa tard. Tot i que Corbyn
va manar a algunes de les seves
principals figures a promoure
els beneficis de la UE i, fins i tot,
va donar a entendre que estava
disposat a incrementar els controls
migratoris, ja no n’hi va haver prou.
Les advertències d’economistes
i experts (Institucions como el
FMI i la OCDE van advertir que el
Brexit provocaria l’estancament de
l’economia, un augment de l’atur i la
caiguda del valor de la lliura; el Banc
d’Anglaterra va parlar d’una possible
recessió i el Tresor va dir que es
veuria obligat a retallar despeses i
apujar impostos) sobre els mals de
la sortida de Gran Bretanya de la
Unió Europea, no van ser suficients
per a convèncer els britànics. En
general no es va creure els experts
o es va decidir que aquest era
un preu que s’estava disposat a
pagar. Els partidaris d’abandonar
la UE contraatacaren acusant als
malastrucs, de ser representants de
l’elit interessada en restar-li vàlua al
Regne Unit per a protegir els seus
interessos.
El fet, però de que fossin tants
els que van decidir ignorar els
experts, suggereix a més que hi ha
motius que van més enllà d’una
rebel·lió contra “l’establiment”.
El resultat també suggereix que
el nombre d’aquells que no s’han
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sentit afavorits pels beneficis
econòmics de cinc dècades de
pertinença a la Unió Europea és
major del que es pensava.
Els partidaris del Brexit, pel
contrari, van fer una campanya al
límit, malgrat la divisió interna entre
els més moderats (representats
por Boris Johnson, del Partit
Conservador) i els més extremistes
(representats per Nigel Farage, líder
el Partit del Brexit i anteriorment
el Partit de la Independència del
Regne Unit (UKIP), ). Johnson va
saber atreure al votant euroescèptic
de classe mitjana i Farage al de
classe treballadora.
Van fer força incidència en
l’afirmació de que abandonar la
Unió Europea alliberaria fins a
350 milions de lliures setmanals
(l’aportació que feia Gran Bretanya
a la Unió Europea) per a gastar en
el sistema de salut pública (NHS).
Aquesta consigna fou impactant,
fàcil de comprendre i atractiva per
a tots els votants.
Farage va fer de de la migració
el tema decisiu, posant l’accent en
els nous emigrants que podrien
venir. Si bé no ho va apostar tot a
l’assumpte de la migració, sí que va
jugar aquesta carta freqüentment
i de forma exitosa. El tema va
connectar amb preocupacions més
àmplies sobre cultura i identitat
nacional, que va enfortir el missatge
del Brexit, especialment entre
els votants de menys ingressos.
Però el resultat suggereix, a més
que les preocupacions sobre els
nivells de migració al Regne Unit
en els darrers 10 anys i el seu
impacte passat i futur, eren més
generalitzats i arrelats del que
se sospitava. El 76% de britànics
considera que els nivells actuals
d’immigració són insostenibles.
També el 57% dels britànics creu
que la immigració seria més baixa
després de la sortida de la UE. I,
sobre tot, confirma que l’argument
de que el Regne Unit no podia
controlar el nombre de migrants si
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romania com a membre de la UE,
fou una efectiva arma de campanya.
Els seus missatges funcionaren i van
convèncer a molts de que aquesta
era una oportunitat única per a
reafirmar la sobirania britànica.
Per altra banda, el recolzament
al Brexit per part de Michael Gove
i de Boris Johnson, tots dos del
partit Conservador, el mateix que
Cameron, fou el que verdaderament
va encendre la campanya. Gove,
com a ministre de Justícia, va
aportar el seu pes intel·lectual i la
seva capacitat estratègica, mentre
que l’ex-alcalde de Londres va fer
el mateix amb el seu carisma i
capacitat per a atreure als votants
més allà del Partit Conservador. I els
dos foren desplegats efectivament,
amb Boris Johnson en el rol de soldat
d’infanteria disposat a recórrer tot
el país i Gove donant la cara en els
debats més difícils. Mentre, el líder
del UKIP, Nigel Farage, durant anys
el rostre de l’euro-escepticisme
britànic, anava al seu aire, a vegades
creant controvèrsies, però també
mobilitzant als simpatitzants del seu
partit i molts altres votants.
Si Boris Johnson hagués decidit
apropar-se a Cameron, la partida
hauria estat pràcticament decidida
per endavant. Sense ell, el lideratge
de la campanya oficial “Vote Leave”
hauria recaigut en el ministre euroescèptic de Justícia, Michael Gove,
que aixecava butllofes entre los
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votants no
conservadors.
Per altra
banda també
cal tenir en
compte la
població
anglesa. Al
Regne Unit
les persones
majors també
acudeixen
en major
proporció a
les urnes: a les
eleccions de
2015 el 78% dels majors de 65 va
exercir el seu dret, per un 43% dels
ciutadans entre 18 24 anys i un 54%
d’aquells entre 25 y 34.
Và r i e s i n v e s t i g a c i o n s
suggereixen que el recolzament al
Brexit era significativament major
entre els més grans de 55 que entre
els més joves. I amb tres de cada cinc
votants majors de 65 declarant-se a
favor de deixar la Unió Europea, el
resultat del referèndum segurament
té en ells el seu principal motor.
Potser una gran part dels majors,
quan el fet d’adherir-se a la Unió
Europea, en aquell moment, fou
objecte d’un referèndum al 1975,
ho van recolzar a contracor i només
per raons econòmiques. Amb els
anys, molts d’ells, escarmentats pels
pocs fruits econòmics obtinguts, no
només no han canviat d’opinió sinó
que la seva ambivalència s’ha anat
convertint en hostilitat.
Per altra part, si bé els joves,
molts d’ells són europeistes, el
destí, o l’error de càlcul, va voler
que el referèndum se celebrés just
un dia després de l’inici del Festival
de Glastonbury, cosa que es podia
traduir en 200.000 vots menys
d’altres tants joves.
A més, molts polítics i mitjans
de comunicació han mostrat
obertament el seu escepticisme
envers la UE durant dècades, tot
i que se suposa que les noves
generacions són més pro-europees.

Les causes del Brexit podent
ser variades, i algunes d’elles potser
confuses, però el que està clar,
tanmateix, és que el Brexit és tant
una decisió sobre el futur polític i
econòmic del Regne Unit com sobre
la seva identitat nacional.
Des de l’1 de gener de 2021,
Gran Bretanya deixa de pertànyer
a la Unió Europea. I ara què? Què
passarà ara?
Per de prompte, al final
de la campanya, el resultat del
referèndum va deixar als seus
principals protagonistes trencats
per l’esforç o defraudats. El vot
afirmatiu al Brexit va obrir una crisi
política quasi sense precedents al
país. Cameron va dimitir i les claus
de Downing Street van passar a
mans de Theresa May, que durant
la campanya va estar gairebé
desapareguda, tot i que recolzava la
permanència a la UE, i, finalment, el
càrrec de Primer Ministre va passar
a Boris Johnson.
A més va frenar de manera
dràstica el creixement de l’economia.
En un primer moment, la renúncia
de David Cameron, va afectar
negativament la lliura anglesa i la
borsa de valors de Londres en les
primeres hores després del resultat.
I també va deixar en evidència
profundes divisions en la societat
britànica, que en termes generales,
va votar de forma molt diferent en
dependència de la seva ubicació
geogràfica, classe social i edat. Per
una part el Regne Unit haurà de
lidiar amb les conseqüències d’una
profunda esquerda generacional.
Per de prompte el Regne
Unit haurà de modificar un gran
nombre de lleis. Si bé el Govern
ja va redactar una llei (el “Gran
Projecte de Llei de Derogació”) per
a transcriure la legislació existent
de la UE a la llei del Regne Unit
després del Brexit, aquesta és una
part de la legislació, ja que abraça
literalment milers de lleis ja que
la pertinença a la UE ha tocat
pràcticament tots els aspectes de
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Mercaderies per a embarcar

la vida econòmica en el Regne Unit.
Per altra banda, fins ara era signatari
de l’Agència Europea de Seguretat
Aèria, de l’Agència Europea de
Medicaments, de l’Agència Europea
de Productes Químics i de molts
altres organismes similars. La
radiodifusió transfronterera està
subjecta al mercat digital de la UE i
el sector del transport per carretera
s’enfrontarà a greus problemes. A
més, el Regne Unit haurà d’establir
acords de cels oberts amb les seves
contraparts globals, les que gaudeix
en virtut de ser membre de la UE. A
més perdrà l‘accés a tots els acords
de lliure comerç que actualment
té com a membre de la UE, inclús
amb Turquia, Mèxic, Corea del Sud
i molts altres països. Les cadenes de
subministrament de manufactura,
que depenen en gran mesura dels
sistemes d’inventari “just a temps” i
de les “cadenes de subministrament
sense fricció” enfrontaran a severes
interrupcions al Regne Unit, deixant
el mercat únic i la unió duanera; la
qual cosa podria resultar que les
empreses redueixin o deixin de
produir al Regne Unit i reubicar-se
en altres països de la UE.
Si bé el Brexit també afectarà
negativament a la UE. Primer de tot
en el seu pressupost, ja que a partir
d’ara, minvarà perquè el Regne Unit
era contribuent nét. També en poden
sortir afectades les exportacions i
compres al Regne Unit, en alguns
sectors com el farmacèutic, el tèxtil,

però sobretot
l’agroalimentari,
tot i no haverhi, ara per ara,
aranzels, cosa
que podria incidir
principalment
Irlanda, Països
Baixos, Espanya
i Alemanya, de
totes maneres,
si això passés, la
gran diferència
de mida entre
el Regne Unit i
la resta de la UE significa que els
impactes en els altres 27 països de la
UE, como un bloc, serà molt menor
que en el Regne Unit.
Per altra banda, la forta variació
en el vot entre les diferents parts del
Regne Unit; amb Londres, Escòcia
i Irlanda del Nord, que votaren
fortament per a romandre a la
UE, plantejarà problemes per a la
viabilitat continua del Regne Unit
com a una entitat política coherent
en el futur. Només cal atendre a
que Escòcia ja planteja el segon
referèndum per independitzar-se
del Regne Unit. També a Irlanda del
Nord, s’hi ha obert un problema,
solucionat en part amb l’acord signat
al final. El Regne Unit era conscient
del greu problema que hauria portat
tornar a implantar una duana dura
entre l’Ulster i Irlanda, per això
ha decidit traslladar la frontera a
la costa, entre Irlanda del Nord i
Gran Bretanya. Això ha acontentat
els irlandesos del sud, que volen
la integració de tota Irlanda, però
no pas els irlandesos del nord que
volen ser diferents de la resta. I, per
altra part, el que no es va aconseguir
durant tants anys, ara s’ha fet efectiu,
en eliminar pràcticament la tanca a
Gibraltar i declarar el Penyal com a
espai Schengen, de lliure d’intercanvi
de persones i mercaderies.
Cal veure la urgència que ha
portat haver de signar un acord
post-Brexit entre el Regne Unit i la
Unió Europea, gairebé hores abans
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de finalitzar el termini, per intentar
comprendre el dificultós camí que
ara s’obre.
A partir d’ara s’ha acabat la
lliure circulació entre els britànics
i els ciutadans de la Unió Europea.
Londres tractarà els nacionals de la
UE i de fora de la UE de la mateixa
manera. Ara farà falta passaport i
visat. El cost del sistema és també
prou car: 385 euros per sol·licitar
un visat d’estudiant des de fora
del Regne Unit o 525 per ampliarne o canviar-ne l’estatus un cop
dins el Regne Unit. Els visats per
a treballadors costaran entre 674
euros i 1.560 per persona, llevat
que el candidat sigui considerat
essencial per al país. No caldran
visats entre una banda i l’altra del
canal de la Mànega, sempre que no
es pretengui fer una estada superior
als tres mesos. El passaport dels
britànics que vulguin viatjar a la UE
haurà de tenir una vigència mínima
de sis mesos, amb l’excepció dels que
es desplacin a la república d’Irlanda.
Els animals domèstics d’una banda
i l’altra també necessitaran un
passaport especial.
En principi, la targeta sanitària
europea no serà vàlida al Regne
Unit, per la qual cosa farà falta tenir,
a part, una assegurança mèdica,
però els britànics també faran bé
d’assegurar els seus desplaçaments.
la targeta sanitària europea. De
totes maneres, turistes, estudiants o
empresaris que hi siguin de pas, amb
la targeta europea, estaran coberts
per a emergències mèdiques. En
estades superiors a sis mesos, les
autoritats britàniques aplicaran un
“recàrrec sanitari” de gairebé 700
euros anuals als adults i d’uns 500
euros als menors. Els comunitaris
que viuen al Regne Unit sí que tenen
dret a una nova cobertura de sanitat
quan viatgin a la UE, en virtut dels
acords de retirada.
Entrarà en vigor, al Regne Unit,
un nou sistema per permetre la
immigració basat en punts per als
ciutadans estrangers (excepte els
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irlandesos) que vulguin traslladar-se
al Regne Unit. L’objectiu és atraure
els que puguin fer una contribució
positiva a l’economia del Regne
Unit. El llenguatge de l’administració
britànica és molt discriminatori:
parlen de treballadors qualificats i no
qualificats, tot i que de fet, qualsevol
feina necessita una qualificació.
Es prioritza treballadors altament
qualificats i sanitaris, i es dificulta
l’entrada de persones pobres que
busquen feines menys remunerades.
El preu de l visat variarà depenent de
la formació que es tingui. A part de les
professions altament remunerades,
el Regne Unit també vol atreure
científics, investigadors i sanitaris.
Té un programa anomenat “talent
global” per a “potencials líders”
en recerca, cultura o tecnologies
digitals. En general, per anar-hi a
treballar caldrà tenir una oferta de
feina abans d’entrar. A més, exigeixen
parlar anglès, tenir el batxillerat o un
nivell educatiu equivalent i cobrar
almenys 28.400 euros a l’any. Si el
sou és inferior, ho podran compensar
amb tenir un doctorat o treballar en
un sector on falta mà d’obra.
I qualsevol consumidor dels
Vint-i-set o britànic haurà de
comprovar si els operadors de
mòbils tornen a imposar despeses
de roaming.
Els comunitaris que ara ja viuen
al Regne Unit, si abans del 30 de
juny del 2021, no han regularitzat
la situació –demanant l’estatut
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d’establert o preestablert, en funció
de si fa més o menys de cinc anys
que hi viuen–, corren el risc de ser
tractats d’il·legals a casa seva i de
ser deportats. En principi, l’estatus
d’establert no pot ser retirat i el
ciutadà comunitari que ja l’ha
aconseguit no el perdrà, llevat que
deixi de viure al Regne Unit durant
un període de cinc anys o en un cas
excepcional de problemes amb la
justícia. Gràcies a l’Acord de Retirada
entre la UE i el Regne Unit, tots
els europeus que resideixin a l’illa
britànica fins a finals del 2020,
mantindran intactes els drets que
tenien (seguretat social, pensió,
sanitat) la resta de la seva vida,
inclosa la reunificació familiar. Els
seus fills també gaudiran d’aquests
drets encara que neixin a partir del
2021. Això sí, han de fer els tràmits
pertinents per tenir l’estatus de
resident. En tot cas, la nova etapa
tant per als britànics com per als
residents tot just comença.
També, en l’acord final del
Brexit, el Regne Unit ha decidit sortir
del programa ERASMUS d’intercanvi
d’estudiants, excepte per a Irlanda
del Nord. De totes maneres, el
primer ministre britànic, Boris
Johnson, assegura que crearà un nou
programa de mobilitat, però encara
se’n desconeixen els detalls.
A partir d’ara el comerç serà
diferent. No hi haurà aranzels, ja que
l’Acord de Comerç i Cooperació firmat
amb la UE, crea una àrea de lliure

comerç sense quotes ni aranzels,
però amb més formularis per omplir
que mai. Importadors i exportadors
hauran de fer declaracions duaneres.
A més, alguns productes, inclosos
plantes, animals vius i alguns
aliments, necessitaran llicències i
certificats especials. Però a causa
o amb l’excusa de la pandèmia,
el govern britànic ha endarrerit
sis mesos la implementació dels
controls totals sobre les mercaderies
que entren a la Gran Bretanya. La
situació serà molt diferent amb
Irlanda del Nord on, en virtut del
protocol que garanteix que no hi hagi
una frontera entre el nord i el sud de
l’illa, el comerç des de la UE amb la
província continuarà com fins ara.
No sabem, ara per ara, quines
conseqüències finals comportarà
el Brexit, de quina manera afectarà
l’economia i la relació entre el
Regne Unit i la Unió Europea. Per
de prompte, però, des del Regne
Unit ja es fa incís en la quantitat de
europeus que han marxat del país i
la manca de treballadors en el sector
de la construcció i de carnissers
especialitats. Un altre aspecte
negatiu potser la manca d’estudiants
europeus i la disminució de migrants,
que pot incidir en l’economia, ja
que es poden veure afectats sectors
com el lloguer d’habitatges, comerç,
serveis turístics i de restauració. Una
nova etapa s’obre en la relació entre
el regne Unit i la Unió Europea. El
temps dirà.
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QUÈ PUC VEURE?
TOY STORY

A

quest passat 22 de
novembre es van
complir 25 anys de
l’estrena de la pel·lícula que va
canviar el cinema d’animació, el va
portar al futur i va revolucionar la
industria cinematogràfica de tot el
món: “TOY STORY”.
El 22 de novembre de 1995,
que coincidia amb el dia d’Acció
de Gracies als Estats Units, Pixar
Animation Studios estrenava als
Estats Units “Toy Story”, la cinta
que canviaria la història de cinema
d’animació per sempre. L’estrèpit va
ser sonor i l’èxit en taquilla ho va ser
encara més amb una recaptació de
prop de 400 milions de dòlars.
El llargmetratge va fer que Pixar
es col·loqués a la cresta de l’onada
de l’animació i, una dècada després,
l’empresa Walt Disney Pictures, que
havia estat la sòcia distribuïdora
de Toy Story, va comprar l’estudi
completament, afegint-lo a la seva
estructura. Aquest va ser el gran
colofó, però la veritat és que la
pel·lícula va haver de superar moltes
proves fins a arribar a estrenar-se.
La creació audiovisual va
necessitar gairebé 15 anys de
desenvolupament i d’obstinació del

LA PEL·LÍCULA QUE VA CANVIAR EL CINEMA D’ANIMACIÓ
seu director, John Lasseter, que va
arribar a rebre un Oscar especial pels
èxits pioners en el camp de l’animació
generada per ordinador. El 1983,
Lasseter va arribar a ser acomiadat
dels estudis Disney pel seu interès
en desenvolupar projectes basats en
la informàtica, que requerien elevats
pressupostos per a l’època. Pocs
imaginaven que aquesta obsessió
acabaria per inaugurar una de les
sagues més exitoses de la pantalla
gran, que va elevar l’estatus del
cinema animat i que evolucionaria
en quatre lliuraments, cadascuna
més aclamada que l’anterior.

TOY STORY la primera pel·lícula d’animació generada per ordinador
Fins llavors, llapis, paper i
esborrany eren els únics elements
per construir la màgia en les cintes
de dibuixos animats, que havien
arribat al cim de l’èxit amb El rei
lleó (1994) i Pocahontas (1995). No
obstant això, alguna cosa faltava.
Mentre Disney dominava en la
indústria, amb les seves creacions
clàssiques, una altra companyia que
va néixer com a divisió informàtica
de Lucasfilm,
l ’e s t u d i d e
George Lucas
i S t a r Wa r s ,
p o r tava a nys
investigant
la tecnologia
d e l ’a r t p e r
computador. El
seu nom? Pixar,

i en ella treballava Lasseter. La
primera inspiració per a Toy Story va
ser la pel·lícula Tron (1982), un film
pioner en introduir la computació
gràfica de manera destacada en el
seu argument i que va sorprendre
tant a Lasseter, que després de
veure-la, va proposar a Disney un
projecte 100% informàtic.
Sense despertar molt
entusiasme, la companyia va
permetre que el cineasta es
dediqués a donar forma a aquesta
idea, però el seu pressupost va
arribar a ser més costós que el
d’una pel·lícula de dibuixos clàssica
i en l’estudi no van veure el seu
sentit. Des d’aquest moment, el
nou estudi va llançar una sèrie
de curtmetratges i campanyes
publicitàries en què va perfeccionar
la tècnica. Tot va canviar fins a
la creació de Tin Toy el 1988, un
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curtmetratge que va guanyar l’Oscar
a Millor Curt d’Animació i que va ser
el preàmbul de Toy Story.
Amb més ambició, Lasseter va
tornar a trucar a Disney per oferir
un llargmetratge amb la condició
que Pixar tingués el control creatiu.
Al principi hi va haver rebuig dels
primers guions per ser massa adults,
mentre l’empresa de Steve Jobs
travessava una situació financera

QUÈ PUC VEURE?

precària. Finalment, després anades
i vingudes, Toy Story es va completar
amb 30 milions de dòlars i un
centenar d’empleats. Res comparat
amb els gairebé 800 treballadors i
50 milions que requerien films com
El rei lleó...
Més enllà d’una proesa tècnica,
la pel·lícula de Pixar va suposar un
salt enorme en estil, profunditat i
temàtiques de l’animació. Toy Story
va aconseguir que el públic pensés

en el cinema de dibuixos com una
cosa que no estava únicament dirigit
cap als nens.
Wo o d y i B u z z L i g h t y e a r
es van convertir en herois que
es recolzaven en un elenc de
personatges perfectament definits i
carismàtics com el dinosaure Rex,
el gos Slinky i el Sr. Potato.
Des d’aquella primera entrega,
fins a la quarta estrenada el 2019,
Disney obtenia i fins al dia d’avui
segueix generant guanys amb la
mercaderia, principalment amb les
joguines. Des Woody i Buzz amb
les seves soles pintades amb el
nom d’Andy, fins a, per increïble que
sembli: Forky, el personatge forquilla
de Toy Story 4. Èxit total.
Va ser un estil que va marcar
els senyals d’identitat de Pixar i va
elevar l’estatus de pel·lícules de
dibuixos animats com Bichos (1998),
Monstruos SA (2001), Buscando a
Nemo (2003) i les tres continuacions
de Toy Story, les quals deuen el seu
afany a uns animadors que tot i
dubtar al principi, van decidir complir
amb això de “a l’infinit i més enllà!”.
Toy Story i les seves entregues
les podeu veure a Disney +.
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COL·LABORACIONS

10 ANYS DEL LOCAL
DE LES BITLLES

A

vui, dimecres
20 de Gener de
2021, Diada de
Sant Sebastià a Castellserà es un
dia molt especial per la gent del Club
de Bitlles “Sant Sebastià” del nostre
poble. I perquè us preguntareu?
Doncs, perquè tal dia com avui de
l’any 2011 s’inaugurava el local del
club i les pistes de joc del club a
l’Estadi Municipal “Enric Tarragona”.
10 anys ja d’aquella
inauguració per part de l’Excm.
Alcalde de Castellserà en aquell
temps, en Josep Mª Casals, el
President de la Federació Catalana
de Bitlles i Bowling, Joan Ricart i
del President del club en aquella
època, en Miquel Martínez (E.P.D.),
responsable màxim de que aquest
equipament municipal es pugui
gaudir ara al poble.
Si tirem enrere, podem
recordar les reunions d’en Miquel
Martínez amb l’Alcalde i el Regidor
d’urbanisme de l’època Miquel Jové,
en les que va proposar aquesta
“Quixotada” qualificada per algun
vilatà i en tertúlies de bar, que era
que l’Ajuntament pagués el projecte
tècnic i els materials, i que la gent
del Club de Bitlles “Sant Sebastià”
es comprometien a realitzar tota la
obra a jova en les seves estones
lliures. Aquesta “Quixotada” per
alguns no la van veure així l’Alcalde,
el Regidor d’Urbanisme i la resta
de govern municipal que hi van
creure cegament i que els van
defensar i recolzar en tot el que
varen necessitar.
En Miquel Martínez, el “Presi”
per la gent del club, el “Barber” per
la gent del poble, que ens va deixar
el 30 de setembre de 2019, ha
deixat així el seu petit llegat al poble
que tant estimava, Castellserà, i
del que orgullosament defensava
per tot Catalunya amb les bitlles.
Sense la determinació i lideratge

del Miquel
creiem que
Castellserà no
podria gaudir
avui d’un local
i d’unes pistes
que han estat
lloades per
tots els clubs
de bitlles
d’arreu de
Catalunya que
ens han visitat,
així com de
la Federació
Catalana de Bitlles, fins i tot el
Director de Competicions, en Toni
Solé va qualificar les pistes i el local
de Castellserà com “La Catedral” de
les bitlles, paraules majors creiem.
També s’ha de reconèixer
el gran treball que hi van posar
en Miquel Fernández com a cap
d’obra, en Juan Fernández “El
Juanillo”, Juan Sánchez, Francesc
Boncompte, Lluís Gómez, Jesús
Vicioso... i tots els altres bitllaires
que farien la llista molt llarga com a
mà d’obra i grans artífexs d’aquesta
obra que molts creien que mai
s’acabaria, i que ja fa 10 anys que
es va inaugurar.
Per acabar, volem dedicar el
nostre més sentit record a aquells
bitllaires que ens han deixat en
aquests 10 anys i que aquesta obra
també era seva, al cel siguin tots,
Josep Boncompte, Josep Griñó,
Jordi Vila, Josep Borda i Albert
Berengueres.
Gràcies
Miquel allà
on siguis per
creure en tota
la gent del
Club de Bitlles
i en lluitar
per aquest
equipament
i en que es
faria com es
va fer. Volem

que sàpigues que la gent del Club
no t’oblida i que el teu llegat seguirà
no 10 anys més no, sinó 20, 30,
40... Gràcies i que en aquest 10è
aniversari de la inauguració volem
recordar-te i recordar el llegat
que vas deixar a Castellserà i
que sàpigues també que el club
l’has deixat en molt bones mans,
en les del teu digne successor la
teva ma esquerra i amic Jesús
Vicioso que lluita com tu feies per
a dignificar el Local de les Bitlles i
que el poble el pugui seguir gaudint
durant molt temps més. Ens hagués
agradat celebrar aquests 10 anys
com a tu Miquel més t’agradava
jugant a bitlles i convidant als clubs
amics de tot Catalunya a jugar a
Castellserà, però el maleït Covid-19
i el confinament ho ha evitat, però
no per això volem deixar de recordar
aquesta efemèride tant important
per al Club de Bitlles “Sant Sebastià”
de Castellserà.
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Si ets progressista... indigna’t

1. Si ets realment progressista, el
més natural és que estiguis a favor
de la independència de Catalunya.
L’autoproclamat constitucionalisme
—que no és altra cosa que
l’espanyolisme de tota la vida que
s’oposa a resoldre el conflicte actual
per la via de l’autodeterminació—,
u n a ve ga d a i a l t ra re co r re
al Tribunal Constitucional per
ofegar l’autogovern. La setmana
passada es va poder tornar a
veure quan l’alt tribunal va
deixar sense efecte el decret de
mesures urgents per a la millora
de l’accés a l’habitatge, el decret
17/2019, aprovat pel govern de
la Generalitat el desembre del 2019
i ratificat pel Parlament el febrer del
2020. El nou decret ampliava alguns
supòsits de la llei 25/2015 i obligava
els grans tenidors —bancs, fons
d’inversió i propietaris amb més de
15 habitatges— a oferir un lloguer
social a famílies vulnerables en els
casos d’extinció de contracte, però
també en els d’ocupació il·legal
d’un habitatge buit, a més d’ampliar
la durada dels lloguers socials de
tres a set anys prorrogables. No
existeixen dues Catalunyes, una
que lluita per la llibertat i una altra
que jutja aquesta lluita. L’estat
unifica Catalunya “els ciutadans de
Catalunya, si es vol plantejar així”
en una mateixa discriminació.
2. L’instigador del recurs va
ser el PP, però hauria pogut
ser el PSC (que es va abstenir
en la votació parlamentària de
convalidació del decret), amb
arguments diferents però amb
una mateixa filosofia: el decret

s’atorga unes competències que
la Generalitat no té i que són
exclusives, segons els jutges i els
unionistes, de l’estat. Els favorables
al recurs s’escuden en què el Consell
de Garanties Estatutàries va posar
en dubte la constitucionalitat de
la norma. Però l’informe d’aquest
òrgan consultiu és precisament el
millor argument per defensar la
independència. Si no pots regular
l’habitatge com tu consideres més
correcte, segons el consens social
majoritari, per a què serveix un
parlament autonòmic? Els impulsors
de la llei de 25/2015, entre els quals
hi havia la Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca (PAH), l’Observatori
DESC i l’Aliança contra la Pobresa
Energètica, pròxims a En ComúPodem, denuncien ara “l’atac del
PP i la passivitat del PSOE” davant
el daltabaix social que representa
l’anul·lació del decret, però després
reclamen un govern d’esquerres
amb el PSC. Només un país sense
la cotilla del règim del 78 podrà ser
realment sobirà per fer i desfer el
que una majoria social determini. El
centralisme és l’essència de
l’unionisme d’esquerra.

No existeixen dues
Catalunyes, una que
lluita per la llibertat
i una altra que jutja
aquesta lluita. L’estat
unifica Catalunya —els
ciutadans de Catalunya,
si es vol plantejar
així— en una mateixa
discriminació.

3. Si el Sindicat de Llogaters vol
realment que “es respecti
el Parlament i la sobirania
popular” davant la possible
declaració d’inconstitucionalitat
de la llei 11/2020 que regula
els preus del lloguer i que el PP
també ha recorregut al TC, que
ja ha admès a tràmit el recurs,
l’única via és apuntar-se al
sobiranisme i que el Parlament
de Catalunya esdevingui un
poder legislatiu sobirà de veritat
i no la fira de les vanitats que és
ara mateix. Tots aquells progres
(que no s’han de confondre
amb els progressistes) que
recelen de la independència
per temor que el país resultant
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limitacions legislatives i fiscals de la
Generalitat de Catalunya han tornat
a fer evident que l’autonomia no és
l’instrument per construir un país
modern, avançat socialment, i tan
sobirà com poden ser-ho els vint-iset estats de la UE. El PIB alemany
va caure el 2020 un 5,0% i no deu
ser perquè sí, perquè els alemanys
siguin, com es deia abans, una raça
superior. Si un país no és sobirà per
regular la despesa social i elaborar
lleis i decrets que protegeixin el
benestar, és impossible que se’n
surti i progressi. Aquesta setmana
també hem constatat la manca
de vergonya del “govern més
progressista del món”: Vox va sortir
al rescat de Pedro Sánchez per
convalidar al Congrés dels Diputats
el decret de gestió dels fons
europeus antipandèmia. Tothom
n’hauria de prendre nota. La clau
de la independència és abandonar
el pactisme màgic i refer la unitat
popular. Vincular la sobirania
amb la capacitat del Govern per
prendre mesures sense la cotilla
del centralisme. La dependència
mata en tots els sentits i a tothom,
inclús als que creuen que tot això
no els afecta. Tornem-ho a dir: si ets
progressista, l’única alternativa és
la independència.

no sigui prou d’esquerres, aquí
tenen un bon exemple del cost de
la dependència. L’actual govern de
coalició independentista va ser el
promotor del decret anul·lat pel TC
i de la llei que el PP ha recorregut.
Per tant, no cal témer gaire sobre
el futur. Al contrari, un govern
de coalició autonomista, amb el
PSC pel mig, no trencaria amb la
dependència congènita derivada del
cisell constitucional. Una Catalunya
independent, doncs, tindria
capacitat per regular les normes
que regeixen el poder judicial i així
s’acabarien les ingerències estatals.
4. El secretari de Salut Pública de la
Generalitat, Josep Maria Argimon (a
qui el pròxim govern independentista
hauria d’elevar al rang de conseller),
no es cansa de repetir que “si
fo s s i n A l e m a nya p re n d r í e m
mesures més estrictes davant la
pandèmia perquè podríem donar
més suport a l’economia”. No es
tracta tan sols de ser un país ric, que
ho seríem si no patíssim un espoli
fiscal sistèmic i perllongat, sinó de la
capacitat de la Generalitat de poder
prendre mesures que l’estat es
reserva com a pròpies i exclusives.
La pandèmia ha demostrat que els
estats centralitzats i jacobins són
menys eficaços que un estat federal
de debò com és Alemanya. La
centralització ha fet que Catalunya

hagi deixat de rebre unes 40.000
dosis del vaccí contra el Covid-19, que
corresponien sobretot a primeres
dosis, segons el secretari general
del departament de Salut, Marc
Ramentol, atès que l’estat es reserva
(amb gran propaganda patriòtica) la
competència de fer i desfer sobre
tot. Si bé això és cert, la Generalitat
també hauria de ser més àgil i
responsable quan demana sacrificis
a les persones, ja que sovint no és
capaç d’oferir les ajudes socials amb
celeritat i sense fer trampes, com
ara atorgar una subvenció i retenirne al mateix temps els impostos, el
que deixa l’ajut en gairebé no-res.

5. La crisi econòmica i social
derivada de la pandèmia és
extraordinària. La caiguda d’un 11%
del PIB espanyol el 2020, la més
important des del 1936, obre
un escenari horrorós, perquè el
centralisme espanyol i la lentitud en
la vacunació faran difícil una ràpida
recuperació. Res no va com la seda si
plou sobre mullat. La pandèmia i les

E l N a c i o n a l . c at
Colomines

Campanya, dia 2:
El barrut entra en
acció

l’expressió- impressionant. Miremho: Es pot parlar de decadència
de Catalunya? Clarament, no. I
de retrocés econòmic? Si hagués
utilitzat aquesta expressió fins i tot
ens hauríem pogut posar d’acord,
però Pedro Sánchez necessitava
a més d’exagerar, tirar la pedra i
amagar la mà.
És impossible contenir el retrocés
econòmic de Catalunya amb les
actuals regles de joc. Les tres vies
per les quals podrien obtenir-se
més recursos estan taponades
pels governs espanyols, siguin del
PP o del PSOE. La primera és el

dèficit fiscal que té l’estat amb
Catalunya i que se situa sobre els
16.000 milions anuals segons les
estimacions que va presentar el
Govern ara fa un any i referit als
exercicis 2015 i 2016. Sempre he dit
que em semblava un error per part
de l’independentisme haver deixat
de carregar un dia i un altre pel
dèficit fiscal i no posar exemples del
que es podria fer amb 45 milions
d’euros diaris de més.
La segona via és el sistema de
finançament autonòmic, clarament
insuficient per a Catalunya i caducat
el 2014, quan va expirar, i que

Pedro Sánchez ha vingut aquest
dissabte a Tarragona a parlar-nos
de la decadència de Catalunya,
de la pèrdua d’una dècada amb
objectius impossibles i de la marxa
d’algunes empreses aquests últims
temps pel desgovern. Amb les tres
coses ha fet un còctel impossible,
perquè era tan difícil com ajuntar
l’aigua i l’oli, o l’oli i l’alcohol. Però
Sánchez ho ha intentat, en algun
moment amb una barra -perdó per

La pandèmia i les
limitacions legislatives i
fiscals de la Generalitat de
Catalunya han tornat a fer
evident que l’autonomia
no és l’instrument per
construir un país modern
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des de fa més de sis anys està
pendent de reforma. I la tercera, uns
pressupostos de l’Estat perjudicials
i, per rematar-ho, amb una execució
pressupostària real absolutament
escandalosa i fins i tot susceptible
d’acabar als tribunals. Així, el període
2015-2018 va concloure que l’Estat
havia executat el 65,9% mentre
que a Madrid el percentatge va ser
del 113,9%. Només una estratègia
mil·limètricament acordada per
PP i PSOE des de fa molts anys
hauria pogut ser tan devastadora
per a Catalunya. Però esclar, d’això
Sánchez ni n’ha parlat.
També, si vol, podem parlar del que
considera una dècada perduda.
Esclar que es pot i n’hem de parlar.
De fet, el fastigueig català que va
provocar el desplaçament d’una
part molt important de la societat
catalana va venir, no per una
dècada perduda, sinó per moltes
dècades perdudes de Catalunya en
les relacions amb Espanya. D’allà
arrenca, es referma i es fa majoritari

el bloc independentista. Perquè ja
no s’entreveu cap solució amb la
recentralització, l’harmonització i
l’ofec econòmic. Per això la repressió
no fa retrocedir el moviment:
perquè Catalunya no pot acceptar
impassible com se li impedeix
competir en condicions d’igualtat
en un mercat global.
De la marxa d’empreses, l’últim punt
que ha esmentat Pedro Sánchez,
val més no parlar-ne. Ell va formar
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part del 155 i d’aquella impúdica
actuació del deep state amb el
Rei encoratjant fins i tot alguna
marxa i de la qual n’hi ha prou
bibliografia. Després se n’han anat
d’altres i també moltes han vingut
i a més hi ha hagut la Covid-19 i
un govern mirant-se el melic des
de la Moncloa i inflexible a l’hora
de rectificar algun dels problemes
crònics apuntats aquí.

ElNacional.cat Editorial
José Antich
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OPINIONS
Els drets dels
catalans

E

l Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
ha determinat que les
eleccions al Parlament s’han de
fer el 14 de febrer. Ho ha decidit a
partir d’una sèrie d’argumentacions
de tota índole.
Algunes d’elles són de caràcter
jurídic, basades en termes legals com
“que Pere Aragonès, vicepresident
en funcions de president, no té
competències per ajornar les
eleccions” o que “l’estat d’alarma
no ho preveu”.
Algunes de tècniques com
que l’ajornament “obre un període
prolongat de provisionalitat en el
funcionament de les institucions
democràtiques de Catalunya, sense
Parlament constituït i amb un Govern
amb la presidència vacant, cosa
que suposa que no pot destituir els
seus membres en tot aquest temps”
o que ajornar les eleccions tampoc
“garanteix que al maig es poguessin
fer amb condicions epidemiològiques
millors que les actuals” o que “no hi
ha cap imprevist com a causa de
força major que permeti endarrerir
la votació, ja que la situació ja
era coneguda el 21 d’octubre del
2020 quan no es va proposar cap
candidat per a la Presidència de la
Generalitat”.
I també n’hi ha algunes de ben
curioses com que “s’ha valorat que
hi ha un interès públic molt intens
en la celebració de les eleccions
suspeses” o que l’ajornament d’unes
eleccions ja convocades “suposa
una limitació molt intensa del dret de
vot” o que “l’actual estat d’alarma, en
el que s’intensifiquen les potestats
en l’exercici del poder públic, abunda
en la necessitat que el poder públic
sexerceixi en un marc de normalitat

democràtica”.
Pobres de nosaltres de voler,
no ja de discutir amb els jutges del
TSJC, però, sense ànim d’ofendre
i com a ciutadans d’un país on es
vol la participació política i que els
membres de la societat siguin actius
positivament fent ús dels seus drets
i no merament passius, sí que volem
fer ús del sentit crític i del sentit comú,
i, repeteixo, sense voler usurpar el
dret a sentenciar, sí que volem poder
presentar alguna opinió, que tot i ser
contrària, no vol ser pas subversiva
en el respecte a ses senyories, ni

Els arguments del Tribunal
Superior de Justícia de
Catalunya
dissident, només es vol dissentir
en el raonament d’alguns d’aquests
jutges, perquè no tots han pensat
igual, ja que un d’ells, amb el seu
vot particular, ha votat en contra de
la majoria dels magistrats. Només
faltaria que no poguéssim opinar!
Tenim el dret d’expressió, sense
faltar al respecte, és clar!
No ens posem amb els
arguments legals, no hem estudiat
dret, però, ja sabem que tota norma
té la seva excepció i aquí, tot i
que potser també s’hi podria fer

alguna cosa, ens en excloem
expressament. Ara bé, amb tot
el respecte, voldríem puntualitzar
alguns dels arguments “tècnics o
curiosos”.
“Que la llei no preveu
que hi hagi un període llarg de
provisionalitat en el Govern”? La
manera com s’han assumit les
funcions del President són ben
legals, oi? No ens podríem trobar
en altres casos en que pot sorgir
un llarg període de provisionalitat?
Quin problema té doncs el “més o
menys període de provisionalitat”?
Que la norma determina quant de
temps es pot estar en un govern
provisional com ara? Que no és
tot ben legal? Que no hi ha, tot
i donada la provisionalitat, un
funcionament ben legal i establert
de les institucions democràtiques
de Catalunya? Doncs no hi ha cap
problema! Si no, que ho diguin als
membres del Consell General del
Poder Judicial, que és l’òrgan de
govern de tots els jutjats i tribunals
que integren el Poder Judicial, o
sigui que no és qualsevol cosa,
i, quant de temps fa que està en
situació de “provisional”? I això
que aquest sí que té determinat un
termini de provisionalitat! O, fins i
tot del Tribunal Constitucional?
Oi que són òrgans actualment
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“provisionals” i funcionen? Doncs el
Govern també pot funcionar, com, a
més, ho està demostrant.
Ajornar les eleccions “no
garanteix que al maig es poguessin
fer amb condicions epidemiològiques
millors que les actuals”. Abans de
res, una prèvia, aquesta qüestió la
pot decidir un jutjat? No és el Govern
qui ha de preveure les mesures
perquè al maig es puguin fer amb
millors condicions? I els jutges, no
haurien de vetllar perquè el dret de
vot es pugui exercir? Ajornar no vol
dir anul·lar, només vol preveure
unes millors condicions. Com els
jutges poden vetar una decisió
d’un Govern, amb acord de tots els
partits polítics representats a l’arc
parlamentari, precisament perquè
vol vetllar perquè tots els ciutadans
puguin exercir el dret de vot en
millors condicions?
Que “no hi ha cap imprevist
com a causa de força major que
permeti endarrerir la votació, ja que
la situació ja era coneguda el 21
d’octubre”. Perdonin, sí, la pandèmia
ja era prou ben coneguda, per
desgràcia, al 21 d’octubre, però que
aquests jutges no saben que ara s’ha
agreujat la situació amb acumulació
de casos i de risc de contagi? Que
no són conscients de que ara per
ara, realitzar les eleccions pot
afectar greument a la salut pública?
Poden garantir aquests jutges que,
tot i les mesures que es prenguin,
en ple auge de la pandèmia, anar a
votar no pot ser un risc de contagi?
I poden obligar a la gent a anar a
votar? I poden obligar a estar en una
mesa electoral, per on pot passar
gent infectada? Potser ells s’han
ofert voluntaris com a presidents o
vocals de mesa per demostrar que
no hi ha cap problema?
A més, “s’ha valorat que hi
ha un interès públic molt intens
en la celebració de les eleccions
suspeses”. M’agradaria tenir l’aparell
que mesura l’interès públic, que, pel
que es veu, sí que tenen aquests
jutges. Com poden dir això i voler-ho
camuflar de discurs legal? En quina
norma legal es sustenta aquest
argument? Els arguments han de
ser legals o subjectius? Què hi ha
de just en una justícia que es basa
en l’apreciació subjectiva dels seus

OPINIONS

sentiments? No n’hi hauria per
desqualificar un jutge que fa servir
les seves impressions personals per
a justificar una sentència?
L’ajornament d’unes eleccions
ja convocades “suposa una limitació
molt intensa del dret de vot” Per
què? M’ho raonen això? Com hi
han arribat a aquesta conclusió?
Si s’hagués produït un terratrèmol
que hagués afectat edificis i serveis,
tot i que no hagués causat cap
desgràcia personal, no volem mal
a ningú, un parell de dies abans
d’unes eleccions, no s’haurien
d’ajornar? El fet d’ajornar suposaria
“una limitació molt intensa del dret
de vot”? Potser la tasca dels jutges
fora de vetllar perquè, en el seu
moment, es donessin les mateixes
condicions que el primer dia en que
s’haguessin previst. Una canvi de
data, de per si, no pressuposa, per
se, una limitació de drets.
L’estat d’alarma “necessita
que el poder públic s’exerceixi en
un marc de normalitat democràtica”.
Que potser hi va haver alguna
“anormalitat democràtica” en
l’ajornament de les eleccions al País
Basc i a Galícia? També estaven en
estat d’alarma i ben bé van exercir
el poder públic prenent la decisió
d’ajornar les eleccions, que, per cert,
cap tribunal va anul·lar.
Vist tot això, em quedo,
però en un argument dels que he
anomenat legals: “l’estat d’alarma
no ho preveu”. O sigui, que es pot
determinar un estat d’alarma que
ho prevegi. És a dir, que el govern
de l’Estat podria canviar l’estat
d’alarma perquè el Govern de la

Generalitat pogués ajornar, sense
cap impediment d’aquest tribunal,
l’ajornament de les eleccions. A
veure si ho entenc. Si el Ministre de
Sanitat del Govern d’Espanya, el
Sr. Illa, amb l’acord del President, el
Sr. Sánchez, és clar, hagués decidit
de canviar les condicions de l’estat
d’alarma, prenent mesures més
restrictives, per exemple, com li han
demanat les diferents comunitats
espantades per la situació de la
pandèmia, la Generalitat hauria
pogut ajornar, del tot legalment, les
eleccions! Com és que el Govern
d’Espanya no ha pres aquesta
mesura si a més gairebé tothom ho
demanava? No em direu que no ho
ha fet perquè el Ministre de Sanitat
es presenta com a President a la

Què és més primordial, el
dret al vot o el dret a la
salut?
Generalitat? Ah! És clar, home! Ara,
al 14 de febrer hi ha un efecte Illa
(la bona gestió de la pandèmia des
del Ministeri de Sanitat espanyol)
i si s’haguessin ajornat aquestes
eleccions aquest efecte ja s’hauria
diluït! Mare de Déu! Però això, què
vol dir? Que el Ministre de Sanitat,
que ha de vetllar per la nostra salut,
prefereix jugar amb avantatge en
unes eleccions en el que ell és part
interessada, abans de tenir cura
de la salut de tots els catalans? No
m’ho puc creure? No, no, això ningú
s’ho ha pensat!... Ni a l’Iceta se li pot
acudir una cosa així!
Però tornem a la decisió dels
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jutges del TSJC. Ells volen ser
els garants vigilants de que el
Govern compleixi perquè puguem
exercir els nostres drets i ja han
decidit. Han decidit pels “nostres
drets polítics”, però... han tingut en
compte els nostres drets en quan a
la salut? Han tingut en compte les
opinions dels metges i dels experts
que aconsellen que, en aquestes
condicions, ningú es mogui de casa?
I si tenen aparells de mesurar, no
han constatat l’interès públic molt
intens de no caure malalts, de no
ser contagiats de covid-19? Es pot
votar per correu, és clar, però a la
millor no hi haurà aglomeracions,
cues de gent, problemes de contagi
a les oficines de correu? Em sembla
que, per tot el que hem dit, algú pot
pensar que tant se’ls hi fa la salut de
tots plegats! I jo em pregunto, de què
serveix poder exercir un dret polític
si això pot comportar que caigui
malalt després o que, fins i tot m’hi
pugui quedar? Que el contagi no
escull l’edat! No és el dret a la salut

el primer dels drets?
Però, a més, si aquests jutges
volen que prevalgui el dret a la
participació política, en aquesta
situació de pandèmia, no es pot
pensar que molta gent, fent-los
anar a votar en aquests moments,
no tindran minvat aquest dret? Per
exemple, els majors d’edat de les
residències, quan hi ha perill de
contagi, quan encara no s’ha acabat
amb les vacunacions, podran fer ús
del seu dret a votar? Es podrà facilitar
aquest dret a totes les residències?
O, a més, els més grans, no tindran
por d’anar a votar? I la resta, quanta
gent no anirà a votar per por? O
fins i tot els residents a l’estranger,
si per votar s’han de desplaçar a
l’ambaixada o al consolat, podran
votar si al seu país de residència
estan completament confinats? I no
em digueu que ells poden fer ús del
vot per correu, cal que us digui que
ni en els moments normals, mai ha
arribat a temps el document per a
poder votar per correu? Votar en
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aquestes condicions és assegurar
el dret al vot? Una baixada de
la participació, motivada per la
situació de la pandèmia, no pot
afectar la “qualitat” del resultat
dels comicis?
Però, no, no se us ocorri
de pensar que el que es vol, és
precisament això, que hi hagi
una baixada de vots! I més de
la gent gran, que mols d’ells
voten aquesta cosa que se’n
diu independentistes! No es
tracta, entre tot, amb l’efecte
Illa i tot, de voler que baixi la
participació i el nombre de vots
cap els independentistes! Déu ens
lliuri de pensar això! Ja tenim els
molt nobles senyors del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
que preserven i s’obstinen perquè
cap vot es menystingui! Com
vetllen per nosaltres, els catalans!
Què en són de justos aquests
senyors de la Justícia! Com ens
estimen aquests senyors! Com
cuiden els drets dels catalans!
Ramon Català
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TRADICIONS I LLEGENDES

LA SETMANA DELS BARBUTS

L

a setmana en
que s’escau els
dies del 13 al 17 és la
Setmana dels Barbuts,
segons la tradició
popular catalana, és
la setmana més freda i
crua de tot l’any. El nom
és en honor als sants
que celebren la seva
onomàstica aquesta
setmana, el dia 13, Sant
Hilari, Sant Pau ermità
i Sant Maur el dia 15 i
Sant Antoni Abat el dia
17 de gener.
Aquests sants sempre
els trobem representats a les
iconografies eclesiàstiques com
a personatges amb grans barbes,
d’aquí el nom de la Setmana
dels Barbuts. També hi ha qui
inclou entre aquests sants a Sant
Benet i Sant Efigi (15 de gener), Sant
Faci (18 de gener), Sant Canut (19
de gener) i Sant Vicenç Màrtir (22
de gener).
Algunes dites populars
catalanes es refereixen a aquesta
setmana:

Sant Pau l’Ermità, Sant Maur i Sant Antoni Abat
- La Setmana dels Barbuts,
setmana d’esternuts.
- Pluja de la Setmana dels
Barbuts, cada raig val cinc escuts.
- Per la Setmana dels Barbuts
governen els tres germans: tos,
moquina i amagamans.
- Entre Sant Antoni i Sant
Sebastià, més fred que entre tot
l’any fa.
- Per Sant Antoni fa un fred del
dimoni.
- Per Sant Sebastià fa un fred

que no es pot aguantar.
- Quan venen els tres barbuts,
Sant Pau ermità, Sant Maur i
Sant Antoni abat, venen els freds
cascarruts.
- Si plou per Sant Pau, hivern
adéu-siau, i si fa sol, ve un hivern
nou.
- Si per Sant Vicenç fa bon sol,
de cada cep se n’omple un bot; si
plou al matí, la meitat de vi; si plou
a la tarda, la collita esguerrada   
Mercè
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RETALLS DE PREMSA
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RETALLS DE
PREMSA
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APROVEM / DENUNCIEM

APROVEM
LA TASCA QUE HA
F E T L ’ A J U N TA M E N T
DURANT L’EPISODI DE LA
NEU, TANT ABANS, COM
DESPRÉS.

DENUNCIEM
EL TRÀNSIT DE
COTXES QUE HI HAAL CAMÍ
DE LA FULIOLA ENTRE
LES DUES LOCALITATS,
TOT I EL CONFINAMENT
MUNICIPAL.

LA RECEPTA / LA BIBLIOTECA PARLA

a
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Rissoto de bolets i
carabassa
INGREDIENTS
300 gr. D’arròs per a risotto
1 ceba
300 gr. de bolets variats
400 gr. de carabassa
1 rajolí de vi blanc
1 litre de brou de verdures
aprox.
Oli d’oliva
Sal
Pebre
Formatge parmesà.

PREPARACIÓ

Pelar la carabassa, tallar-la a daus i rostir al forn amb oli i sal, prèviament pre-escalfat a 200 °C durant
uns 30 minuts, fins que estigui tendra. Cal reservar també alguns dauets que afegirem més tard.
Triturar la carabassa amb un rajolí de brou fins a obtenir una crema fina, però espessa i reservar.
Picar la ceba i sofregir amb una mica d’oli. Afegir els bolets prèviament tallats i cuinar 5 minuts més a
foc mitjà. (Es pot reservar uns quants abans d’afegir l’arròs per posar-los d’amunt)
Incorporar l’arròs, remoure i cuinar 2 minuts. Afegir el vi i pujar el foc perquè s’evapori, després tornar
a baixar-lo.
Escalfar el brou de verdures a part i afegir-lo a poc a poc a l’arròs, segons es vagi absorbint i remoure
de tant en tant. Sal i pebre al gust.
Quan estigui gairebé fet (15 minuts aproximadament), incorporar la crema de carabassa, remenar bé i
cuinar un parell de minuts mes. Afegir dauets de carabassa.
Provar, ajustar de sal, enretirar del foc i deixar reposar 5 minuts abans de servir.
Servir amb dauets de carabassa, bolets i formatge parmesà damunt.
Que vagi de gust.
Noemí Borda

Un poble traït

de Paul Preston
El prestigiós historiador Paul Preston condensa en aquesta obra més de 40 anys d’investigació en un llibre
que ens presenta tota la història del segle XX espanyol. Segons Preston, en la història
moderna d’Espanya hi ha hagut sempre una desconnexió entre la realitat social i el
poder polític. Un poble traït és la crònica de l’Espanya del segle XX, en què es mostra
l’abisme entre una població desitjosa de progressar i unes elits que tracten, una vegada
i una altra, de bloquejar els seus intents.
Aquesta és una història atractiva i rigorosa sobre el passat espanyol dels últims
temps escrita per un dels hispanistes europeus més solvents que ha estudiat la història
peninsular contemporània. Preston analitza els factors polítics, socials, institucionals
i econòmics que han condicionat la vida d’Espanya dels darrers dos segles. L’autor
hi analitza les causes que portaren al fracàs per fer un país modern que superés el
secular retard heretat del passat, i minat per la corrupció dels seus dirigents. El lector
català podrà seguir en aquest llibre la contribució i la presència, sovint prou conflictiva,
de Catalunya en la història d’Espanya, a diferència de l’oblit de tantes obres de síntesi
sobre la història espanyola d’aquell període. És una aportació decisiva de maduresa
del seu autor i un llibre que permet una lectura agradable, entenedora i profunda de
la realitat peninsular des del 1873 fins avui.
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ENTRETENIMENTS

JEROGLÍFIC
ON ENS PODEM VEURE?

SUDOKU
En cada un dels nou quadrats s’han d’anar situant
els números de l’1 al 9 sense repetir-ne cap en la mateixa
línia, ni horitzontal ni vertical

HO SAPS?
De quins països són aquestes lletres de
matrícules?: B - NL - CH - DK - CS

- D - SF - S

Solucions al nº 89
JEROGLÍFIC
NATÀLIA (NAT+AL+I+A)

OBSERVA
S’hi poden veure la figura d’un home tocant un
saxo i la cara d’una noia

ENCREUAT

REIS 2021
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