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Aquesta jovede 16 anys, és
una dels cinc estudiants
que aquest any han tret la

millor nota –tots un 9,90– en les
provesd’accésa launiversitat aCa-
talunya. En aquesta convocatòria
s’han presentat 32.641 joves i han
aprovatel94,48%. /P.25

El ministre de Sanitat,
Salvador Illa, té gua-
nyada a pols una me-
rescudafamademode-

racióisangfredadurantelsllargs
mesos de l’estat d’alarma a Es-
panya. En comptades ocasions
s’hapogut veure alterat el també
secretari d’organitzaciódelPSC,
per més que creixessin les crí-
tiques personals o polítiques per
lasevagestiódelapandèmia.Pe-
ròahirIllanovapoderevitarele-
var el to, visiblement irritat quan
va comparèixer a la Moncloa
desprésdelConselldeMinistres,
davant les imatges dels aficio-
nats del Sabadell que diumenge

passat van celebrar de manera
irresponsable, senseguardarcap
prevenciómalgrat els rebrots de
coronavirus a Catalunya, el seu
ascensa laSegonaDivisió.Elmi-
nistre va admetre tenir “un dis-
gust profund” per les imatges de
la celebració a Sabadell. Ahir
mateix va telefonar la seva alcal-
dessa, Marta Farrés –del PSC–
perdemanar-li explicacions. “És
unaalegriaperalsaficionats l’as-
cens del Sabadell, esclar, però
això és el que no s’ha de fer”, va
advertir. Illa, per cert, és se-
guidorde l’Espanyol, i per tantel
seu equip s’enfrontarà ara al Sa-
badell a laSegonaDivisió."

Interessant proposta la
que la Cambra de la Pro-
pietat Urbana de Barce-
lona i el Col·legi Oficial

d’Arquitectes de Catalunya han
posat sobre la taula de l’Ajun-
tament de la capital catalana a
través de l’Institut Municipal
de Persones amb Discapacitat.
Com revela avui la cap de sec-
ció de Viure, Silvia Angulo,
aquestes entitats suggereixen
donar vida a centenars de locals
comercials que no només en els
tempsdel coronavirus, sinó fins
i tot molt abans, mantenen les
persianes abaixades, sense cap
activitat econòmica i sense ex-

pectatives que algú s’hi decidei-
xi per obrir un negoci. Es tracta
de reconvertir aquests baixos i
dotar-los d’un nou ús residen-
cial. La mesura hauria de ser
estudiada amb lupa, evitant les
generalitzacionsque, a la llarga,
podrien perjudicar el ja de per
si molt castigat teixit comercial
d’alguns barris de Barcelona,
però no hi ha dubte que, apli-
cada amb mesura, podria aju-
dar a pal·liar el greu dèficit
d’habitatge assequible que pa-
teixen alguns col·lectius, comel
de les persones grans o el
d’aquells que tenen reduïda la
mobilitat."
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Futura estudiant de Medicina
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Locals per viure-hi

REUNIÓ A L’AIRE LLIURE. El bon temps a Baviera, Alemanya, ha propiciat que el Govern del land alemany més afectat per
la Covid-19 faci la junta de Gabinet al jardí de la cancelleria respectant la distància de seguretat.

PETER KNEFFEL / AFP
LA IMATGE

El premi FAD d’Arqui-
tectura ha estat per a un
equip de quatre arquitec-

tesdeMadridiBarcelona.Undels
premiatsésJuanHerreros–autor
delmuseuMunch d’Oslo–, junta-
ment amb Jens Richter, Mariona
Benedito iMartí Sanz. / P. 28

Juan Herreros
Arquitecte

El polític, que va estar en
el poder gairebé deu
anys, ha estat condemnat

a 12 anys de presó per corrupció
enel primerd’una sèrie de judicis
del macroprocés relacionat amb
el desfalc milionari d’un fons es-
tatal. / P. 8

Najib Razak
Ex-primer ministre de Malàisia

Encara que el club no ha
sabut gestionar la situa-
ció després de fer oficial

la seva venda al Juventus, la reac-
ciód’Arthur (23)denopresentar-
se al costat dels seus companys ni
per entrenar-se deixa molt a de-
sitjar professionalment. / P. 36
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Una notícia pèssima

L a suspensiódel tercer grauals líders independen-
tistes catalans decidida ahir per una jutgessa de
vigilància penitenciaria és una pèssima notícia.
No només per a l’interès personal dels afectats,
queperdenelbeneficide la semillibertat, sinóper

a tots aquells que desitgem que el llarg i pesat conflicte que es
va iniciar fa més de 10 anys entri en unes vies de racionalitat.
La Fiscalia va presentar ahir un recurs contra l’aplicació del
tercer grau a alguns dels presos independentistes seguint la
doctrina establerta pel Tribunal Suprem en relació amb els
permisos de treball i voluntariat concedits a Carme Forcadell
per considerar queerenun fraude llei. Al capdepoqueshores,
la jutgessadevigilànciapenitenciàriava fer seva lapeticióde la
Fiscalia i va suspendre el tercer grau dels presos.
El recurs de laFiscalia es basa que els afectats no reconeixen

el delicte comès, no han complert una quarta part de la
condemna i no se sotmeten a un tractament penitenciari
correcte per “respectar la llei”. Qui firma aquest article es veu
incapaç d’aportar arguments jurídics a favor o en contra, i no

té la pretensió d’entaular un debat penal sobre el particular.
L’argument ésmoltmés prosaic: els líders independentistes

ja han passat molts dies a la presó i tenen pendent encara una
llarga condemna. L’obtenció de la semillibertat suposava obrir
una via per reconduir un conflicte polític que no pot ser resolt
per l’administració de Justícia.
El Govern dePedro Sánchez, elmateix que en alguna ocasió

no va dubtar a deixar clar que la Fiscalia era un òrgan que
depenia de l’Executiu, opta ara per posar-se de perfil i dir que
“no interfereix en les decisions judicials”. Però la realitat és
que la decisió judicial d’ahir torna a donar munició a aquells
sectors que no volen que es basteixin ponts per plantejar una
negociació a fons del problema.
La pèrdua d’aquests drets és un

triomf per a tots aquells que defen-
sen que “compitjor, millor” i no aju-
da als que creuenquea la solucióno-
més s’hi podrà arribarmitjançant un
diàleg llarg i complex.
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