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Asseguren que la geologia impedeix que salinitzi les aigües Els directius de
l’anterior propietat troben bé però innecessàries les millores d’Iberpotash 2-3

Els excaps jutjats pel runam
afirmen que va ser creat de
manera que no contaminés

Igualada
perd la seva
principal
ambaixadora
al món
de la moda

COTS I CLARET HI HAVIA
COMENÇAT A CONSTRUIR UN
BLOC DE 96 PISOS I N’HA FET
DACIÓ EN PAGAMENT24

El Banc Sabadell
es queda un
dels solars de la
Fàbrica Nova
de Manresa

CARME
ALÒS HA
ESTAT 3 DIES
A LA UCI I HA
DE TORNAR
A SER
OPERADA
10

L’exalcaldessa
de Navarcles:
«vaig volar vuit
metres, em vaig
espantar molt»

UNA ROCA ENORME QUE VA ANAR A PARAR A LA CARRETERA va trencar la protecció dissabte, i a la conselleria
de Territori no tenen data per reposar-la. Anuncien que serà reparada aviat, però no hi ha una data concreta. És en un
dels punts més transitats del Bages, entre Castellgalí i Sant Vicenç. 4

Reparar la malla foradada a la C-55 no té data

GEMMA ALEMÁN

Alòs va ser atropellada dijous

FACEBOOK

•La mort de la
dissenyadora
genera
reaccions de
dol a tot el
sector i en
l’àmbit  de
la cultura
14-15

•Sita Murt va
aconseguir crear una
marca reputada i
fortament anoienca

S.REDÓ

Entrevista
Miquel Iceta
PRIMER SECRETARI DEL PSC

«Si té pressa el
sobiranisme, els
que volem un
acord encara en
tenim més»20-21
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ARREUCATALUNYA

 LA CRUÏLLA DELS SOCIALISTES CATALANS

La baixa recent de quasi tots els
regidors de Girona ha estat un
nou episodi d’un degoteig de càr-
recs electes que en aquestes co-
marques s’ha registrat a Berga, i
a Igualada està a punt. S’estan
quedant sense partit?

Hi ha molt partit, però és veritat
que el procés sobiranista ha cau-
sat una tensió important al país i
al mateix PSC, on fins ara convi-
vien sense problemes sensibili-
tats diverses. D’independentistes
al PSC n’he conegut sempre. Però
quan la situació incita a decantar-
se, és lògic que no s’hi trobin cò-
modes aquells que creuen que
amb Espanya no hi ha solució.

Espanya té solució?
Una  Espanya amb una majoria

absoluta d’un PP que no vol tocar
res, no. Però la tindrà a partir de la
tardor de l’any que ve amb un
canvi de majoria. Guanyarà el
PSOE i s’obrirà pas l’evidència que
cal reformar la Constitució del 78.

El pacte constitucional del 78
va obviar temes que ara surten,
com la sobirania. Es poden en-
tendre partits i governs a banda
i banda d’aquesta discrepància? 

Fins ara ha passat. CiU es va en-
tendre de meravella amb el PP, al
Congrés i al Parlament. Vivim en
un món de sobiranies comparti-
des. El que calen són pactes de qui
té sobirania sobre què. Es va fer el
1978, sense dir-ne així, i al cap de
35 anys s’ha de fer d’una altra
manera. Al final, com es diu a Alí-
cia al país de les meravelles, es trac-

ta de saber qui mana. Qui mana
sobre què. Els mercats financers,
que no els ha triat ningú,  prenen
decisions realment sobiranes. En
un món d’aquesta complexitat,
parlar de sobiranies en termes
absoluts és irreal; fins i tot ho és el
concepte d’independència. Fa cinc
o sis anys una delegació xinesa ens
explicava que tenien molta por
d’una fallida dels Estats Units,
perquè li havien comprat molt
deute públic i els podia arrossegar.
Vaig pensar que estaven entenent
molt de pressa les interdepen-
dències del món en què vivim. 

Suposo que li explica Catalu-
nya a Pedro Sánchez. Què li fal-
ta per entendre? 

Jo crec que ho entén tot bastant
bé. No costa gaire d’entendre que
la part més important del conflic-
te comença amb el debat estatu-
tari, la batalla que en va fer el PP i
finalment la sentència del TC que
altera un acord polític votat pels
ciutadans. Un altre element és el
que en altres societats anomenen
«fatiga fiscal»: la idea d’un mal-
tractament per la via del finança-
ment, de les inversions, i de si
l’estat fa servei o no als catalans. Un
tercer motiu és el de la llengua i la
cultura, i el fet que l’estat no es re-
conegui com a pluricultural, plu-
rilingüe i realment plurinacional.
I com a fets més contingents, les
polítiques recentralitzadores del
govern del PP. Quan viatjo per
fora de Catalunya sempre explico
l’impacte de fets com el Lapao.
Aquest conjunt de coses expli-
quen el malestar. Sense oblidar
que d’independentistes n’hi ha
hagut sempre, però eren una part

petita; l’agudització dels problemes
els ha fet créixer.

Durant anys el PSC ha fet de
pont entre identitats nacionals.
Ara han de triar entre ser en un
costat o l’altre si no volen caure
pel forat del mig?

Espero que no! Però així com els
independentistes diuen «tenim
pressa», els que volem l’acord en-
cara en tenim més, de pressa, per-
què si trenquem es pot perdre per
sempre l’oportunitat de l’acord; i si
no es refà el pacte, algú podrà
pensar que hem deixat de ser útils.
Però si als que volem l’acord ens
pregunten com hi pensem arribar,
els independentistes ens haurien
d’explicar com faran la indepen-
dència. Una cosa és desitjar-la i
una altra saber com assolir-la. En-
cara ningú m’ha explicat satisfac-
tòriament com es durà a terme el
canvi de relacions amb Espanya,
inclosa la separació, sense un
acord amb l’estat. 

Dependre de l’acord atorga a
l'estat el poder d’impedir els can-
vis, i ja sabem que no els vol.

Els independentistes han d’ex-
plicar com superaran aquest obs-
tacle. S’han volgut cremar etapes
 –pacte fiscal, consulta, sis elec-
cions en quatre anys– perquè no es
té clar com fer les coses. No hi ha
cap manera sense un acord, i si a
l’altre costat hi ha una majoria
absoluta del PP, no és el moment
adequat. Per això vaig ser crític
amb el fet de fixar la data del 2014.

Un escenari possible. Mas
convoca eleccions, hi ha llista
independentista conjunta i as-
soleix el 51% o més dels vots.
Què passa? 

Això ho ha d’explicar en Mas!
Diu que anirà a Madrid, però sa-
bent amb qui es trobarà, tindrà un
èxit descriptible. I diu que anirà a
Europa perquè l’ajudin a negociar
amb aquells que no ho volen. En
aquest full de ruta hi ha un excés
d’optimisme. Això sí, servirà per
continuar sense acció de govern.
Tot això està pensat per a un dia,
el de les eleccions, i potser per a un
altre, el de proclamar la indepen-
dència, però la resta de dies no sé
com anirien.

En un escenari de majoria ab-
soluta de la llista del sí, vostès es
posarien al costat del govern per
anar a trucar portes?

D’acord amb el nostre progra-
ma, nosaltres aniríem a trucar
portes per buscar un acord, no per
trencar. Per cert: per fer un nou Es-
tatut caldrien dos terços del Par-
lament; es veu que la indepen-
dència és més senzilla.

Aquests dies hi ha una mena de
batalla per veure a qui es fa com-
parèixer a la comissió d’investi-
gació del cas Pujol.

Convocar-hi 140 persones, en-
tre elles 60 experts, em sembla
massa, i més aviat fa pensar en la
tàctica del calamar.

Una comissió parlamentària
pot aclarir el cas Pujol?

Em sembla difícil, i això cal te-
nir la valentia de dir-ho. La gent ci-
tada pot anar-hi o no, parlar o no,
i dir tot el que sap o no. El Parla-
ment no té mecanismes propis
d’investigació. Això no vol dir que
les comissions no tinguin sentit. La
dels incendis va aportar conclu-
sions molt útils per millorar la
tasca dels bombers. 

Com a ciutadà agrairia saber
què ha fallat tots aquests anys a
l’administració  perquè s’hagin
produït tants casos.

A les comissions d'investigació
els ciutadans hi solen veure uns
partits acusant-ne uns altres i fent
política en la pitjor accepció. En tot
cas farem el possible perquè ser-
veixi, si no per aclarir els fets, sí per
al que vostè indica, i definir quines
reformes calen per detectar la cor-
rupció amb la màxima immedia-
tesa.

Això, si la comissió no decau
per les eleccions anticipades.

I si el nombre de compareixen-
ces és raonable i no volem fugir
d’estudi. Algú creu que convocar
Aznar aportarà llum al cas Pujol? 

No ha d’estudiar la corrupció
en general?

Una altra fugida d’estudi. Per
què es crea? Perquè Pujol confes-
sa que ha estat enganyant els ca-
talans. Volen convocar Fèlix Millet?
Ja sabem de què va servir la darrera
vegada.

D’aquí a sis mesos hi ha mu-
nicipals. Amb la fugida de mili-
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Ironia: «per canviar l’Estatut calen dos terços del Parlament; es veu que la independència és més senzilla»

Entrevista
Miquel Iceta
Primer secretari del PSC. Veterà militant i dirigent,
sempre a la cuina, la crisi del partit l’ha empès a assumir el
lideratge i a encapçalar la llista si s’avancen les eleccions
autonòmiques, amb unes enquestes molt desfavorables

SALVADOR REDÓ

Xavier Domènech
MANRESA

«En el full de
ruta d’Artur Mas
hi ha un excés
d’optimisme»
«Segur que alguna cosa hem fet malament

a Manresa, però aspirem a tornar a l’alcaldia
perquè el nostre candidat és molt bo»
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tància poden tenir problemes
per fer llistes.

I per això haurem de treballar
més i estar disposats a col·laborar
amb altres partits, i amb indepen-
dents, perquè al màxim nombre
d’ajuntaments hi hagi alternati-
ves progressistes viables. No des-
carto entendre’ns amb persones
que fins ara han estat al PSC.
Una proliferació de candida-

tures sense la sigla del PSC?
Tal com estan les coses, és rao-

nable. Dependrà del que decidei-
xin els progressistes a cada lloc.
Igual que Mas vol que Junqueras el
dugui a collibè per optimitzar re-
sultats, a nivell municipal també
cal un esforç d’optimització.
Com veu els casos d’Igualada,

Berga i Navarcles?
A Igualada i Berga encara no te-

nim candidat. A Navarcles tenim
un bon alcalde i un bon equip de
govern que hauran de decidir com
es presenten a les eleccions. Si
per una picabaralla se’n perdés la
possibilitat, Navarcles hi sortiria
perdent. 
A Manresa el PSC ha passat de

tenir l’alcaldia a no pintar pràc-
ticament res. Alguna autocrítica?

Segur que alguna cosa hem fet
malament i per això canviem de
candidat i volem fer les coses mi-
llor. I pel que m’expliquen de Man-
resa, els que ens han substituït
no han donat a la ciutat ni l’em-
penta ni el projecte que molts
manresans volien. Manresa ha
tingut grans alcalde socialistes, i els
altres no han tingut la mateixa
empenta ni resultats. Hi ha un es-
pai, però ens l’hem de guanyar. Els
resultats electorals mai no són
perquè sí. Aspirem a tornar a l’al-
caldia perquè creiem que el nos-
tre candidat és molt bo, però ens ho
haurem de guanyar. 
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«Els ciutadans veuen les

comissions d'investigació

com un escenari de política en

el pitjor sentit de la paraula»

«Per fer llistes de progrés

a les municipalsno descarto

entendre’ns amb persones que

fins ara han estat al PSC»

«A Navarcles tenim un

bon alcalde.  Si per una

picabaralla ho deixés de ser,

Navarcles hi sortiria perdent»

«Vivim en un món de

sobiranies compartides.

El que calen són pactes de qui

té sobirania sobre què»

«És lògic que no es trobin

còmodes al PSC aquells que

creuen que amb Espanya no hi

ha solució»

El president de la Generalitat, Ar-
tur Mas, va apel·lar ahir a no «con-
frontar» la legitimitat democràti-
ca i la legalitat de l'Estat de Dret
perquè això suposa «portar les
coses al límit», en un acte que
presidia juntament amb el Fiscal
Superior de Catalunya que va sig-
nar la querella contra ell.

Mas va defensar la necessitat de
«soldar i ajuntar» legitimitat i le-
galitat, en el seu discurs en l'acte de
lliurament dels premis del Dia de
la Justícia, que va presidir junta-
ment amb el Fiscal Superior, José
María Romero de Tejada, i el pre-
sident el Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya (TJSC) Miguel
Ángel Gimeno, un dels tres ma-
gistrats que han de decidir si s’ad-
met a tràmit la querella, així com
el conseller de Justícia, Germà
Gordó. Després del discurs, Mas va
intercanviar una breu salutació
durant uns segons amb Romero de
Tejada, encara que durant l'acte de
lliurament de premis no es van di-
rigir la paraula malgrat ser

 –separats pel conseller Gordó– a la
mateixa taula presidencial. El fis-
cal no va aplaudir les paraules
d’Artur Mas, un cop acabat el dis-
curs del President.

Mas va sostenir que la política
ha de tenir «la clarividència, la
saviesa i la prudència» d'entendre

que quan tantes persones tan di-
ferents donen suport a un projec-
te, el que cal fer és «casar bé, ajun-
tar bé, soldar bé la legitimitat de la
democràcia amb la legalitat d'un
Estat de Dret». 

Per a Artur Mas, els dos princi-
pis «han d'anar de la mà, no es po-

den confrontar» perquè els que ho
fan «són els que porten la situació
al límit, i el límit no és la solució».
El president de la Generalitat creu
que la voluntat de Catalunya és
«soldar la legitimitat dels ciuta-
dans, quan s'expressa a les urnes,
i la legalitat» i que des del govern
català s'han fet «tots els esforços»
per aconseguir-ho. «I si no ha po-
gut ser exactament així, és perquè
quan hem trucat a la porta no hi
havia ningú o se'ns ha tancat», va
remarcar Artur Mas, que va ex-
pressar el seu desig que «tots els
poders públics» entenguin que
aquest missatge «és fonamental
per a la bona convivència de tots,
en el present i en el futur».

El President va lamentar l'«in-
tent fallit de millora de l'autogo-
vern» que va suposar l'Estatut del
2006 retallat pel Tribunal Consti-
tucional i va avisar que Catalunya
«no es conformarà ni es conforma
amb aquesta regressió», sinó que
seguirà lluitant perquè la «capacitat
de decisió pròpia és un element es-
sencial» de la seva identitat.

EFE | BARCELONA

Mas i Romero de Tejada es troben en
públic per primer cop des de la querella
El President demana no confrontar legalitat i  legitimitat davant del fiscal que va signar l’acusació

Una investigació conclou que el bilingüisme retarda l’Alzheimer

Un estudi elaborat per investi-
gadors de la Universitat de Gant
(Bèlgica) conclou que les persones
amb Alzheimer que són bilingües
solen desenvolupar els primers
símptomes de la malaltia entre
quatre i cinc anys més tard que les
que només parlen una llengua, se-
gons explicaven ahir diversos mit-
jans citant Europa Press.

En l'estudi dels investigadors
belgues es van incloure 134 pa-
cients, dels quals gairebé la meitat,

65, eren bilingües. En aquest grup
de pacients els primers símptomes
de demència es van fer notar als
76,1 anys mentre que l'edat mit-
jana del diagnòstic va ser als 77,3
anys, enfront dels 71,5 i 72,5 anys
de mitjana respectivament en els
qui només parlaven una llengua.

L’estudi també va tenir en comp-
te altres factors que podien tenir al-
guna influència en el resultat final
de la investigació, com ara l'edu-
cació, la professió i l'estatus so-
cioeconòmic, però, segons l’in-

forme, cap d’aquests elements va
tenir un efecte sobre l'edat d'inici
dels símptomes.

Aquestes troballes de l’equip
investigador de Gant confirmen al-
gunes investigacions prèvies que
ja donaven a entendre que el bi-
lingüisme pot alentir l'envelliment
cognitiu i contribuir a la reserva
cognitiva.

Segons expliquen els mateixos
investigadors autors d’aquest nou
estudi, el fet seria que el control
constant que requereix dominar

dos idiomes esdevé, per al cervell,
com un entrenament. Un exerci-
ci que posa reptes a les mateixes
cèl·lules de la matèria grisa i les
protegeix de la seva degeneració,
el que provoca la malaltia de l’Alz-
heimer.

El total de persones que patei-
xen d’Alzheimer al conjunt de l’es-
tat espanyol és de 3,5 milions. A
Catalunya hi ha unes 80.000 per-
sones diag-nosticades d’aquesta
malaltia degenerativa de les cèl·lu-
les cerebrals.

REDACCIÓ | MANRESA

La consellera d'Ensenyament
de la Generalitat, Irene Rigau, està
hospitalitzada a París després de
caure a l'aeroport Charles De Gau-
lle i de trencar-se un colze i una
cama.

L'accident va tenir lloc la mati-
nada de dilluns, quan la conselle-
ra va relliscar i va caure acciden-
talment a l'aeroport de París, on es-
tava fent el trànsit per enllaçar
amb un vol cap a Xile, país en el
qual tenia previst estar tres dies en
una visita oficial.

Encara que la consellera es tro-
bava ahir bé i animada, les fractu-
res van obligar a hospitalitzar-la a

la capital parisenca, des d'on, un
cop estabilitzades les fractures,
serà probablement traslladada a
Barcelona.

L'accident va obligar a cancel·lar
el programa a Xile que tenia pre-
vist la consellera, que hi anava a
acompanyar una delegació de nou
empreses, que ja havien volat en
un altre avió, i tenia previst estar al
país andí fins demà.

Entre d'altres coses, Irene Rigau
tenia previst visitar l'escola Cata-
lunya de Villa Alemanya, a Valpa-
raíso, i entrevistar-se amb la vice-
ministra d'Educació del govern
xilè, Valentina Quiroga, per co-
nèixer la implantació del progra-

ma Enllaços, que promou el mi-
nisteri de Xile.

També tenia previst explicar als
responsables xilens les diferents

accions del seu departament re-
lacionades amb les Tecnologies de
la Informació i la Comunicació i de
l'aprenentatge i coneixement, com
mSchools, i entrevistar-se amb
l'intendent de la Regió Metropoli-
tana de Santiago de Xile, Claudio
Orrego, designat per la presiden-
ta Michelle Bachelet com el seu re-
presentant en aquest territori.

Malgrat l'absència obligada de
la consellera, els representants de
les nou empreses catalanes man-
tindran el seu programa i cele-
braran més d'un centenar de re-
unions amb companyies xilenes
per explorar noves oportunitats de
negoci. 
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La consellera Rigau es trenca un colze
i una cama en caure a l’aeroport de París 

D’esquerra a dreta, Romero de Tejada, Gordó i Mas, ahir

ACN

Irene Rigau

ARXIU/ACN
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