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El president espanyol insisteix
que la sortida és un nou Estatut
i el sobiranisme alerta que no
es pot tornar a una pantalla
passada.

10
anys

20
anys

Les escoles aïllaran els nens
sospitosos de grip. Les
recomanacions de Salut
i Educació no detallen la
vigilància.

Tots els partits del Pacte de
Toledo estan d’acord en la
creació d’un fons de reserva per
garantir el pagament de les
pensions en el futur.

No es mou La grip A Fons de pensionsTal dia
com
avui fa...

na nena de cinc
anys va morir

ofegada a la platja de
la Pineda, al Tarrago-
nès, el 28 de maig
passat. La menor es-

tava dins de l’aigua, amb un flotador, i
la força del vent mestral se la va endur
mar endins. Els pares, de nacionalitat
georgiana, no se’n van adonar, de la
desgràcia, fins que va ser massa tard, i
el socorrista de la platja tampoc, per-
què no n’hi havia cap. Al maig encara
no havia començat el servei de socor-
risme de l’estiu. Aquest va ser un dels
primers casos de morts a les platges
catalanes d’aquest estiu. Les darreres
es van produir diumenge, quan va mo-
rir un home d’uns 70 anys a la platja de
Calafell, i ahir mateix, en què l’afectat
va ser un home de 53 anys a la platja
de Capellans de Tarragona. Tots dos
van ser portats fins a la sorra en estat
inconscient i el servei de socorrisme va
iniciar les maniobres de reanimació,
que van resultar infructuoses. Amb
aquestes ja són 26 les persones que
han mort a les platges catalanes

aquest estiu. Un nombre superior al re-
gistrat els últims anys. Al marge que hi
pugui haver un component d’impru-
dència –que hi és–, queda clar que cal
millorar el servei de vigilància i socor-
risme del nostre litoral. Primer, am-
pliant-lo: no pot ser que per una banda
vulguem desestacionalitzar el turisme
i per l’altra no posem servei de vigilàn-
cia quan les platges ja fa temps que
estan plenes. Hi ha més de 120 platges
que no disposen de servei de socorris-
me. Per què? Doncs en part perquè
aquesta decisió depèn exclusivament
dels ajuntaments. I una tercera pota
que cal reparar són les condicions la-
borals dels titulats, amb sous baixos i
mals horaris. La plataforma SOS So-
corristes, impulsada pel sector de so-
corrisme de la UGT, fa temps que re-
clama la necessitat d’obrir un procés
de canvi en el sector de salvament i so-
corrisme, i impulsa la creació d’una llei
de seguretat per a les platges catala-
nes. Ara que l’estiu comença a apagar-
se, comencem a treballar perquè el
pròxim sigui menys dramàtic?
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Al marge que hi pugui
haver un component
d’imprudència –que hi és–,
queda clar que cal millorar
el servei de vigilància
i socorrisme del nostre litoral

ANY PASSAT vaig publicar un lli-
bre de dones que han deixat un
llegat històric al nostre país.

Estic parlant de grans noms que tots
tenim al cap, com ara la Mercè Rodore-
da o la Josefina Castellví. Un llibre il-
lustrat que m’ha donat moltes satisfac-
cions i una de les més especials ha estat
l’oportunitat de poder acostar aques-
tes dones tan admirables als més joves.

M’HA SORPRÈS QUE ALGUNS PARES I MA-
RES hagin comprat el llibre dient als jo-
ves que quan siguin grans seran com
les grans dones que hi surten i, en algu-
nes classes o grups de lectura, m’han
donat redaccions de cada alumne ex-
plicant perquè seran grans homes i do-
nes en el futur. El que podria semblar
un sa exercici d’autoestima i de con-
fiança en les pròpies possibilitats, m’ha
començat a inquietar una mica. En pri-
mer lloc, la necessitat, gairebé l’obliga-
torietat de ser especial. Som molts i
som molt petits, i anem tirant que no és
poc. Mil milions de persones que es cre-
uen excepcionals no fan una munió de
persones normals? Potser el que co-

L’ mença a ser de veritat excepcional és
considerar-se normal.

I EN SEGON LLOC, I AIXÒ JA EM SEMBLA MÉS
preocupant, una certa incapacitat de
mirar l’altre. Us imagineu Vides paral-
leles, de Plutarc, amb tot de joves dient
quin tipus de d’emperador seran quan
siguin grans? Com pot ser que esti-
guem perdent la capacitat d’admirar,
de veure’ns petits, insignificants –amb
el gran valor que això suposa, perquè
només si ens sabem petits tindrem la
força per canviar i millorar– i compren-
dre que per arribar –si hi ha molta
sort– a destacar en algun àmbit caldrà
tota una vida de vocació i sacrifici? Per
què no podem observar amb admiració
les històries dels altres sense ser-ne
nosaltres els protagonistes? I vaig pen-
sar que la raó d’aquest canvi està en les
xarxes. Joves que aprenen des de pe-
tits, amb l’exposició dels pares, a ser els
protagonistes de les històries, a veure’s

als llibres digitals, llegeixen el llibre de
la pròpia cara (Facebook) i les històries
que més els commouen són les pròpies
d’Instagram. Estem potenciant un
món d’egòlatres proclamant constant-
ment la pròpia banalitat?

CAL URGENTMENT UNA ASSIGNATURA
troncal que ens faci reflexionar sobre
quin tipus de persona potencia la xar-
xa, i que al primer curs ens hi apuntem
pares, mares i tutors. Tenim una res-
ponsabilitat directa en aquest món au-
toreferencial i banal que estem creant
per als joves. Tots sabem que els exem-
ples inspiradors són fonamentals en
l’educació, si canviem aquests exem-
ples per pòsters de la cara dels nostres
fills a tots els comptes d’internet, els
estem robant la humilitat i la capacitat
d’esforç. Fa molts anys, Ana María
Moix em va dir: “Jo mateixa ja em tinc,
el que m’interessen són els altres”, po-
drien comprendre la importància d’a-
questa frase moltes persones –de totes
les edats– obsessionades cada cop més
amb la pantalla i el propi melic? Em
sembla un debat urgent i necessari.

Montse Barderi. Escriptora

La incapacitat d’admirar
Tribuna

Resposta a Albert
Pons
b En resposta a la carta d’Al-
bert Pons i Torrents (El Punt
Avui 30/07/19) volem donar
valor al fet que la decisió de
connectar el tramvia en super-
fície per la Diagonal, al tram
comprès entre Francesc Macià
i Glòries, va ser aprovada pel
ple del Consell Municipal de
l’Ajuntament de Barcelona. En
concret, l’expedient, on es va
incloure la proposta d’acord, va
tirar endavant el 25 de gener
passat amb els vots a favor del
govern municipal de Barcelona
en Comú, ERC, el PSC, la CUP-
Capgirem, i dels regidors no
adscrits Gerard Ardanuy i Joan
Josep Puigcorbé. És, per tant,
una decisió fruit del consens
entre unes forces polítiques
que representen la majoria de
la població de la ciutat de Bar-
celona. La connexió de les
dues xarxes de tramvia per la
Diagonal solucionarà la inter-
rupció de les línies i oferirà una

millor connexió urbana entre
Barcelona i els vuit municipis
de l’entorn (l’Hospitalet de Llo-
bregat, Esplugues de Llobre-
gat, Cornellà de Llobregat,
Sant Joan Despí, Sant Just
Desvern, Sant Feliu de Llobre-
gat, Sant Adrià de Besòs i Ba-
dalona). És un gran projecte de
ciutat que reforçarà Barcelona
com a capital de la mobilitat
europea, pionera i innovadora, i
que reduirà la contaminació
(no només l’atmosfèrica, tam-
bé l’acústica) i l’accidentalitat.
El projecte, entre d’altres, farà
possible que la ciutadania es
mogui de Glòries a Verdaguer
en tan sols set minuts. A ban-
da, el text aprovat pel ple pre-
veu crear els mecanismes de
coordinació interadministrati-
va i de finançament necessaris
per garantir la distribució dels
serveis de bus que ara circulen
per la Diagonal a la resta de la
xarxa, cosa que augmentarà
l’oferta de transport sostenible
i públic de la ciutat. També pre-
veu elaborar un projecte de re-

novació urbana i de dinamitza-
ció comercial de la Diagonal
perquè aquesta continuï sent
una via emblemàtica de la nos-
tra ciutat.

Des de l’Ajuntament ente-
nem la seva preocupació, ja
que els canvis de mobilitat
comporten una alteració
d’usos per part de la ciutada-
nia que sovint pot trigar a ser
interioritzada. Volem subratllar,
però, que la decisió ha sigut
fruit d’una acurada anàlisi tèc-
nica que ha conclòs que la unió
de les dues xarxes de tramvia
en superfície per la Diagonal
arribarà a tenir un total de
222.000 viatgers diaris i redui-
rà diàriament el pas de 12.500
vehicles pel tram central de
l’avinguda Diagonal. Això vol
dir que és una clara aposta per
la millora ambiental, però tam-
bé per una mobilitat més se-
gura, sostenible, equitativa i
eficient que anirà en benefici
de tots i totes.
ESTER LÓPEZ, cap de comunica-
ció a l’Ajuntament de Barcelona

El català i Barça
TV, entre d’altres

b Ara que engeguem tota
mena de temporades, i per
respecte a la nostra llengua
mil·lenària, demano, fins i tot
efusivament, que canals tele-
visius com ara Barça TV i tota
la resta, que tenen un impacte
tan gran en milers de perso-
nes que segueixen el futbol,
vetllin perquè els locutors dels
partits s’esforcin per fer un ús,
com a mínim suficientment
correcte, de la llengua catala-
na. Dissabte passat, en la lo-
cució de l’Osasuna-Barça, vaig
sentir fins i tot vergonya du-
rant les 45 vegades que un
dels periodistes es va esplaiar
dient “tenir que”, “rapidès” i to-
ta una colla de barbarismes i
castellanismes que no fan cap
bé a la nostra manera de rela-
cionar-nos amb el món. No és
tan difícil i ens hi juguem molt.
JOAN PINYOL
Capellades (l’Anoia)
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