
persones que s’omplen la boca
amb les virtuts d’un règim que
presenten com a idíl·lic no de-
diquin el més mínim record a
un home que, governés qui go-
vernés, en fou fidel servidor i
exemple de militar professio-
nal. Deu ser perquè era militar
i català, i a més creient? Deu
ser perquè durant l’octubre de
1934 mantingué la legalitat re-
publicana, regida llavors per
un govern de dretes, enfront
un rebel govern de la Generali-
tat presidit per Lluís Compa-
nys? No reclamarà ningú la se-
va rehabilitació o és que
aquest tipus de memòria histò-
rica molesta? / ENRIC DELGADO.

Girona.

Til·lers i lledoners
� He seguit amb atenció el cas
de la plaça dels Lledoners de
Girona. Un jardiner decideix,
segurament amb bon criteri
però sense consultar els seus
superiors, que cal tallar una
bona part dels til·lers que hi
havia perquè estaven envellits
i malalts. L’Ajuntament en un
parell de dies substitueix els
til·lers tallats per més til·lers.
Perquè l’homogeneïtat sigui
completa, també s’ha substituït
l’únic lledoner que hi havia
per un til·ler. Així la contradic-
ció i la incoherència són també
completes. Amb una mica més
de reflexió aquesta era l’opor-
tunitat única de tornar a la co-
herència, que seria tenir plan-
tats lledoners a la plaça que
porta el seu nom. Perquè sem-
bla que tothom trobi d’allò
més normal que hi hagi til·lers.
La plaça porta el nom que por-
ta perquè abans hi havia hagut

lledoners, cosa molt ben docu-
mentada. Fins fa ben poc, en-
cara en sortien rebrots entre els
carreus de la font, i només les
neteges actuals més acurades
els han fet desaparèixer. Si fa
anys es va abusar molt dels
til·lers i algú amb poc seny en
va fer plantar a la plaça dels
Lledoners, avui dia ja és nor-
mal plantar lledoners. Uns ar-
bres de presència hivernal
semblant als til·lers, més ro-
busts i amb menys malalties,
més ben adaptats al clima de
Girona. En ple mes de febrer
encara som a temps de rectifi-
car i plantar lledoners (si us
plau, que no siguin americans)
a la plaça dels Lledoners. Si
no, la tindrem cinquanta anys

més plantada com ara de til-
lers híbrids i palmeres xine-
ses. / NARCÍS SOLER. Girona.

IRPF i empadronament
� Alguns deuen saber que la
Generalitat de Catalunya va
aprovar una rebaixa en l’Im-
post de Transmissions Patri-
monials destinada als joves
menors de 32 anys que com-
praven la seva residència habi-
tual i tenien una base imposa-
ble de l’IRPF inferior de
30.000 euros (també és d’apli-
cació a les famílies nombro-
ses). Aquesta ajuda consistia
en una rebaixa de l’Impost en
un 2%. Segons l’IRPF al qual
es remet la Generalitat per de-

terminar si l’habitatge és habi-
tual, cal que aquest sigui ocu-
pat efectivament pels compra-
dors durant l’any posterior a la
compra. Doncs bé, resulta que
l’oficina liquidadora del Ven-
drell ha enviat a tots aquells
que no estan empadronats al
cap d’un any una liquidació
complementària per exigir el
pagament del 2% de reducció
que van obtenir a l’hora de li-
quidar l’impost.

Tot i demostrar amb proves
fefaents que l’habitatge fou
ocupat durant l’any posterior a
la compra (certificat del presi-
dent de la comunitat de propie-
taris, consums de subminis-
tres, etc.), l’oficina liquidadora
del Vendrell desestima el re-

curs contra aquella liquidació
al·legant que tenen potestat per
decidir-ne la prova, sense en-
trar a valorar què diu la llei ni
que realment s’hagi demostrat
que es compleix aquell requi-
sit. Val a dir que hi ha juris-
prudència respecte d’això que
admet altres proves que l’em-
padronament. A més, com he
dit, la llei de l’IRPF no parla
de l’obligatorietat d’estar em-
padronat, sinó d’ocupar efecti-
vament l’habitatge. De fet si
n’hi hagués prou amb l’empa-
dronament, seria molt fàcil be-
neficiar-se de l’ajuda indegu-
dament, per exemple en el mo-
ment de comprar una segona
residència. Em sembla del tot
injust que es pretengui treure
una ajuda a aquells que com-
pleixen els requisits exigits.
No vull generalitzar, però
comportaments així fan que un
perdi la confiança en l’admi-
nistració. Cal arribar als tribu-
nals perquè es faci justícia?
/ ÒSCAR MARTÍ. Tarragona.

«La santa espina»
� El 19 de gener de 1907 s’es-
trenà l’obra teatral La santa

espina amb lletra d’Àngel
Guimerà i música d’Enric Mo-
rera, per tant enguany s’escau
el centenari. Dins d’aquesta
obra hi ha la famosa sardana
del mateix nom. Voldria fer
una crida per veure si algun
grup escènic vol tirar endavant
el projecte d’escenificar aques-
ta obra teatral, que, això sí, és
complexa i requereix molta
gent: actors, músics, coral, ba-
llet... però considero que vera-
ment valdria la pena. / ROBERT

ROQUÉ. Besalú (Garrotxa).

editorial

a justícia italiana ha fet
un pas molt important
processant els antics caps
dels serveis secrets mili-

tars d’Itàlia i 26 agents de l’agència
d’espionatge dels EUA, la CIA, pel
segrest de l’imam de la mesquita de
Milà, Abu Omar. És el primer cas
de vol secret de la CIA que es jutja-
rà en un país europeu. Fins ara la
majoria de països europeus pels
quals van passar molts vols de la
CIA que portaven presoners cap a
Guantánamo han intentat passar de

L puntetes per un afer que consideren
delicat. Cap dels governs europeus
implicats no es vol enfrontar al go-
vern dels Estats Units, però alhora
veuen que la trama secreta surt cada
vegada més a la llum i els seus ciu-
tadans els exigeixen que també es
compleixi la legalitat en aquest àm-
bit. Aquest va ser l’error dels go-
verns que van deixar fer tot el que
van voler als nord-americans, fins i
tot permetre que vulneressin els
drets humans en territori seu, i per
això estan en aquesta situació.

Procés a la CIA

la punxa d’en jap | JOAN ANTONI POCH
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Ajuntament de Bar-
celona ha obert un
període de participa-
ció perquè els ciuta-

dans puguin donar la seva opinió
sobre la pacificació del trànsit que
defensen tant el districte de Ciutat
Vella com l’àrea de Mobilitat. De
fet, les dues àrees volen ampliar les
voreres i reduir els carrils de circu-
lació. Fa anys que l’Ajuntament
pren mesures de pacificació del
trànsit adreçades a donar prioritat
als vianants sobre els vehicles.

L’ Aquesta és, òbviament, la línia per
aconseguir una ciutat moderna i
sostenible. Ara, també cal tenir en
compte que això ha d’anar acompa-
nyat d’una millora del transport pú-
blic metropolità, de la mobilitat a
les entrades i sortides de la ciutat,
de l’aparcament en superfície i al
subsòl, etcètera. I, sobretot, cal que
tota la millora formi part d’una es-
tratègia global de millora de la mo-
bilitat i que, en cap cas, hi hagi illes
aïllades al centre de Barcelona per
raons polítiques.

Estratègia de mobilitat global


