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la imatge 
del dia

DIMECRES, 2 DE DESEMBRE DE 2015

l’ascensorprivat
La decisió arriba 

abans d’hora
Les coses de la Unes-
co són bastant im-
previsibles i més si 
les reunions es fan 
a Namíbia amb un 
ordre del dia prolix. 
S’esperava la declara-
ció de les Falles com 
a Patrimoni Imma-
terial de la Humanitat 
per a avui dimecres i 
estaven convocades 
rodes de premsa i 
repics de campana 
anunciats, festes i 
fins i tot una xocola-
tada a l’Alta Ribagor-
ça. Però la Unesco va 
avançar la feina i ahir 
a primera a hora de 
la tarda va arribar la 
declaració. La festa 
queda per a avui.

“Si hi ha vetos, 

hi haurà vots”

És la consigna a  
Junts pel Sí que co-
menten els seus di-
rigents i va explicar 
Mas en la fundació 
de CDC. Si la CUP  
insisteix a vetar  
Mas, no hi ha altra 
alternativa que les 
eleccions. I diuen 
que la CUP veta 
com Espanya.

És el president de 
l’Alta Ribagorça, la 
comarca que viu amb 
més intensitat les Fa-
lles, declarades ahir 
Patrimoni Immateri-
al de la Humanitat.

J. Lluís Farrero

El director mèdic de 
l’Hospital de la Seu 
és un dels promotors 
de les consultes de 
pediatria on line que 
s’han posat en mar-
xa a l’Alt Urgell.

Jordi Fàbrega

És el president de 
l’Associació Anti-
sida de Lleida, que 
amb motiu del Dia 
Mundial va insistir a 
mantenir la prevenció 
i la conscienciació.

Joan Fibla

Al futbolista del Ma-
drid ja el critica fins 
i tot el seu president, 
Manuel Valls, que li 
demana que no torni 
a la selecció per un su-
posat cas de xantatge.

Karim Benzema

Enèsim accident  

a l’N-240
El tram de l’N-240 entre 
Lleida i Juneda conti-
nua sent més que un 
punt negre i ahir va 
quedar palès amb un 
nou xoc entre dos ve-
hicles, que es va saldar 
amb 5 ferits, retenci-
ons quilomètriques i la 
via tallada una hora.

ITMAR FABREGAT

És legal, és constitucional, és usual 
en les relacions entre adminis-
tracions, castigar el govern de 
Catalunya amb l’estrangulament 

econòmic, perquè al govern de Madrid 
no li ha agradat que una majoria de gent 
hagi votat independentisme? N’hi ha 
prou amb una decisió administrativa 
signada per Montoro? Pel que es veu, 
seguint la lògica del ministre, tanta cul-
pa té el president Mas com la resta de 
ciutadans catalans per tolerar que el seu 
govern es porti tan malament. I, evident-
ment, cal castigar els catalans perquè 
això porta vots. Però, em pregunto, per 
què, per defecte, tots els altres, els del 
PSC, els del PP, els de C’S, i fins i tot 
els que van votar blanc o nul o els que 
no varen votar? Per què han de pagar 
justos per pecadors? Suposo que tenen 
clar que darrere del gentilici catalans no 
hi ha només una quantitat d’alumnes, 
perdó, de persones que es porten malament, sinó que 
hi ha subjectes concrets i, entre aquests, tota mena de 
proveïdors de serveis, petites i mitjanes empreses, far-
màcies o residències de la gent gran; hi ha, en fi, ciuta-
dans espanyols que viuen a Catalunya i que paguen els 

seus impostos religiosament. Els diners 
del FLA (i els del FLI o del FLU) també 
han sortit de les butxaques catalanes. 

No és absolutament infantil tot plegat? 
No està carregat d’una immensa mala 
llet? No és indignant que el govern de 
l’Estat actuï com si fos el mestretites que 
s’enrabia quan no sap conduir una classe 
de nens petits entremaliats? No en tenen 
prou Montoro, Santamaria i Fernández 
de fer-nos pam-pam al cul i una estirada 
d’orelles cada vegada que trenquem el 
silenci de la classe per protestar? Però el 
que des d’un punt de vista de la teoria de 
les relacions institucionals pot semblar 
una ridiculesa o una enrabiada, des de 
la mirada de la realitat és una autènti-
ca mesquinesa d’una talla política molt 
pobra. Suposo que, a més, a Montoro 
i companyia els ha passat pel cap que 
ofegant-nos econòmicament, el poble 
de Catalunya s’aixecarà contra la Ge-

neralitat i que, per evitar mals majors, encara haurà 
de ser la policia nacional qui apaivagui els ànims dels 
manifestants aïrats. I que tindran l’excusa perfecta per 
acabar –no sé si tindran prou temps abans de les elec-
cions del 20-D– d’aplicar encobertament l’article 155.

Castigats

JOSEP BORRELL || BARRA LLIURE
Blog: xerric.cat

No és indignant que 

el govern de l’Estat 

actuï com el mestre-

tites que s’enrabia 

contra una classe de 

nens entremaliats?


