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i, Meritxell, que potser et vas pre-
cipitar, que vas ser més papista
que el papa, com diuen, i que et

va faltar temps per doblegar-te davant
del Suprem en comptes de fer el que ha
de fer una presidenta del Congrés dels
Diputats, que d’entrada i per definició
deu haver de ser allò de defensar d’en-
trada els seus diputats, no? Alguns ex-
perts –alguns d’ells magistrats, tot sigui
dit– sostenen que el Suprem s’ha passat
de frenada, i que de cap manera un di-
putat al Congrés pot ser inhabilitat del
seu càrrec per una “condemna d’inhabi-
litació especial per al dret de sufragi
passiu”, com és el cas del diputat de Po-
dem Alberto Rodríguez. Per més que
aquest fos condemnat a indemnitzar un
agent de la Policía Nacional per haver-li
donat un cop de peu en una manifesta-
ció a les Canàries. El diputat díscol ha
pagat una multa –540 euros– i no ha
hagut d’entrar a presó. Però, què vas fer

A “Una bassa d’oli,
aquest govern
progressista
i de coalició. Ja
es veu, no?

com a presidenta del Congrés? Vas in-
habilitar Rodríguez d’un dia per l’altre,
en un plis plas, que diríeu a Madrid,
sense ni fer cap nova consulta, ni posar-
hi cap trava, ni tan sols lamentar-te’n,
d’aquesta judicialització de la política.
Vaja, Meritxell Batet, que vas tirar pel
dret i et vas quedar tan ampla. I ara

tens un sidral considerable. Els socis al
govern espanyol –i després parlen de les
discrepàncies i desacords al govern ca-
talà? Ha, ha, ha!– et demanen la dimis-
sió, et consideren indigna per al càrrec,
i el mateix diputat Rodríguez t’ha plan-
tejat una sèrie de qüestions que serà
molt interessant veure com les contes-
tes. “Quan i qui va prendre la decisió?”,
et pregunta el diputat destituït, que vol
saber també com és que se l’ha destituït
“sense cap procediment previ” i, és clar,
“emparant-se en quina norma”. El dipu-
tat –com es nota la mà de Boye i Elbal
en les preguntes, no?– ha passat a l’ac-
ció i, lluny d’espantar-se i acatar el ces-
sament –no els recorda res, això?–, ha
passat a l’atac amb una bateria de pre-
guntes que deixen clar que el cas no
acabarà pas ni d’un dia per l’altre ni en
la justícia espanyola. Una bassa d’oli,
Meritxell, això del govern progressista
de coalició. Ja es veu.

Ai, Meritxell
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat  /  @xevi_xirgoA la tres.

És urgent posar
escorta a Puigdemont
b Fa quatre anys que hem escoltat
paraules de bones intencions reco-
neixent des de la cambra de l’Euro-
parlament la deficiència democràti-
ca de l’Estat espanyol i d’un conflic-
te del procés, merament polític, pe-
rò portat al terreny jurídic per Pablo
Llarena extralimitant-se com a ma-
gistrat amb l’objectiu únic de fer ca-
cera persecutòria del gran d’Europa
Puigdemont, a qui consideren “ene-
mic número 1” d’Espanya, obcecat
per no reconèixer les resolucions ju-
rídiques en tres judicis europeus,
com són el d’Alemanya de Slesvig-
Holstein, Bèlgica i Itàlia, “de lliure
moviment per Europa”, fet pel qual
Espanya s’autoexclou de la Comuni-
tat Europea. Cal, doncs, passar de
les paraules a l’acció política euro-
pea, que, com diu el filòsof Comte-
Sponville, “la inacció política no és
una excusa; la incompetència, tam-
poc, ens sotmetrem al primer tirà
que aparegui?” El tirà és la repre-
sentació suprema de l’estat misera-
ble d’una ànima en l’error més ab-
solut, en ell es concentra la misèria i
la violència d’un poder que no sap li-
mitar-se disposant del dret a la vi-
da”. Aquest axioma posa negre so-
bre blanc que és urgent posar es-
corta al president del Consell per la
República, Carles Puigdemont.

JOANA POLO RUIZ
Barcelona

El perill d’apuntar-se a
les borses de treball
d’alguns ajuntaments
b Voldria advertir a qui aspiri a les
borses de treball d’ajuntaments.
Concretament a l’Ajuntament de
Terrassa. Ens van fer un nomena-
ment com a inspectores de residus.
En el procés selectiu també van en-
trar persones amb contactes a
l’Ajuntament que venien per altres
vies. Passat just un mes i sense pre-
vi avís, ens fan fora a les que havíem
entrat per borsa. Qui té familiars es
queda. Quan arriba l’informe, tot el
que relata de mi és fals i denigrant.
Regidor i l’alcalde es neguen a re-
bre’m. La síndica de greuges de Ter-
rassa reconeix el meu greuge, pro-
posa una mediació que no fa, rebut-
ja el cas i no obre expedient. Esti-
gueu alerta quan us contractin a
través d’una borsa de treball. Us po-
den estar utilitzant per afavorir inte-
ressos d’un col·lectiu privilegiat.
Vergonya i fàstic.

CRISTINA JOVANI
Molins de Rei (Baix Llobregat)

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades
personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de
telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix,
cal que no superin els mil caràcters d’extensió. El Punt Avui es
reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran
cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos
s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

El lector escriu

Les cares de la notícia

Els antics peatges de la C-32 i la C-33, a Vilassar de
Mar, Arenys de Mar, Santa Susanna i Mollet del Vallès
s’ompliran de plaques fotovoltaiques quan hagin es-
tat desmantellats. Tindran capacitat per generar
20.000 MWh. Una bona iniciativa.

PRESIDENTA DE MERCABARNA

Renovables als peatges

Mercabarna, el mercat central de Barcelona, creixerà
de 173.000 metres quadrats, donarà feina a gairebé
3.000 treballadors i incorporarà diverses empreses
relacionades amb el món de l’alimentació que com-
parteixen el criteri de la sostenibilitat.
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Capital mundial
Assumpció Puig

Creixement sostenible
Montserrat Ballarín
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Jordi Puigneró

Barcelona es vol convertir en l’epicentre mundial de
l’arquitectura aprofitant que la candidatura de la ciu-
tat va ser escollida com a capital mundial i com a seu
de l’Assemblea de la Unió Mundial d’Arquitectes (UIA)
el 2026. Tots els implicats ja hi estan treballant.

DEGANA DEL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA

VICEPRESIDENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I TERRITORI
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De reüll.Anna Puig

Censura, humor i
bon gust

ot està dit sobre la polèmica a TV3 i la censura (o
no) en un programa de la casa per un acudit sobre

Letícia Ortiz, reina dels espanyols. Els defensors i
detractors de la mesura ja han exposat àmpliament els
seus arguments sobre la llibertat d’expressió, la
monarquia, la censura política, el masclisme i fins i tot la
pedofília. Els advocats del bé i del mal ja s’han
manifestat! No aportaria res de nou, sincerament, ni per
una banda ni per l’altra. Només dues coses al respecte

que ja entenc que em situen en
terreny de ningú, però no per afany
de no mullar-me sinó perquè són
les dues reflexions que em genera el
tema. D’entrada, no trobo la gràcia a
un acudit sobre fel·lacions en un
sentit de submissió de la dona. I a
qui li faci gràcia explicar-lo o el faci
petar de riure, el situo en la vessant
neandertal. I tampoc entenc tanta

ànsia per part del mitjà de comunicació de vetar part del
contingut d’un programa, quan era evident que causaria
l’efecte contrari i convertiria la polèmica en viral. Qui no
s’ho podia imaginar? I ves a saber si no era aquest
l’objectiu final, perquè arribats a aquest punt ja tenim
clar que els camins de les estratègies de màrqueting
són inescrutables! En definitiva, el meu resum seria que
censura i xarxes socials són conceptes incompatibles. I
humor i bon gust, també ho són en moltes ocasions.
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Censura i
xarxes socials
són ara
mateix
conceptes
incompatibles


