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Després de la il·lusió que va
generar l’entrada en servei

d’un cos policial nou, en aquests
moments, dues dècades després,
les dades indiquen que centenars
de mossos d’Esquadra aspiren als
concursos que convoquen les poli-
cies locals, concursos cada cop
més habituals arran de l’aprovació
del decret que permet als agents
locals jubilar-se als 60 anys i que ha
minvat les plantilles dels ajunta-
ments. Segurament no hi ha un mo-
tiu únic pel qual els agents dels
Mossos miren de passar-se a les
policies locals, en un fenomen, tam-
bé és cert, que ja s’havia donat en,
per exemple, guàrdies civils. Però, a
més del propi estrès d’una profes-
sió com aquesta, els sindicats
apunten al fet que hi ha promeses
incomplertes en l’àmbit laboral,
tant pel que fa a la retribució com a
la possibilitat de progressar. També
hi deu haver un cert cansament pel
fet que la seva feina és massa so-
vint motiu de discussió política –la
crisi de narcopisos i manters a Bar-
celona en seria un darrer exemple–
o pel fet que en molts casos no te-
nen el suport judicial necessari.

Ara, tot i això, estem parlant
d’una policia que, tot i els seus
possibles errors, aplica un model
dels més moderns d’Europa, com
es demostra en el fet que té una
unitat de mediació o càmeres a les
comissaries. Per tant, el fet ha de
tenir més a veure amb una mobili-
tat provocada pel cansament en les
condicions, de tot tipus, que en la
imatge del cos, tot i haver tingut
problemes d’aquesta mena. En tot
cas, el model policial català hauria
d’avançar cap a una major profes-
sionalització de les policies locals
petites –que ara, a més, veuen com
una sentència els prohibeix els inte-
rins– i cap a un model integral que
aglutini el millor de cada cos.

Cap a una
policia
integral

EDITORIAL

om ben aplicats, nosaltres. Ho
dic perquè, tal com es va saber
ahir, es veu que el Departament

d’Economia de la Generalitat ha orde-
nat a la resta de conselleries que con-
tinguin la despesa i que, a partir d’ara,
no només no en facin cap que no esti-
gui pressupostada sinó que a les em-
preses públiques els ha ordenat un
ajust pressupostari del 6%. I ja saben
vostès que quan es diu això d’un “ajust
pressupostari” és un eufemisme per
demanar-los que, en realitat, facin re-
tallades. Som ben aplicats, nosaltres.
Expliquen els del departament d’Ara-
gonès que tot això passa per culpa del
govern de Madrid, que com que està
en funcions (i fa tota la sensació que
hi estarà durant molts mesos, vist el
sidral que tenen muntat) no ha actua-
litzat la bestreta que ha de pagar a la
Generalitat i que, com que s’ha de tre-
ballar amb els números del 2018, això
són 874 milions de menys que rebrà la

S “Ni a Catalunya
ni a Espanya hi ha
pressupostos, i
nosaltres, aplicats
com som, ja tornem
a les retallades

Generalitat. I això, sumat al fet que la
reforma de Montoro sobre l’IVA reper-
cutirà també en 482 milions de me-
nys, farà que la Generalitat deixi d’in-
gressar aquest any uns 1.300 milions.
El vicepresident Aragonès ja es veu a
venir que això no es resoldrà en els
propers mesos i, aplicats com som, ni
que la culpa sigui de la paràlisi política

espanyola, nosaltres ja fem ajustos (ai-
xò que jo en dic retallades). Som ben
aplicats, nosaltres. I més encara quan,
vist el panorama en el govern català,
de lliçons en poden donar poques.
Amb una suposada majoria indepen-
dentista al Parlament, el cert és que el
govern català ja fa dos anys que és in-
capaç d’aprovar uns pressupostos. Els
darrers van ser els del 2017, i ni l’any
passat ni aquest els comptes del go-
vern s’han pogut actualitzar. Essent
així, Pedro Sánchez es limita a dir que
mentre no hi hagi govern no hi pot fer
res (i somriu per sota el nas mentre fa
aquest xantatge) i Aragonès ja fa dies
que també ens adverteix (a nosaltres,
a la CUP, al PSC, als comuns...) que si
no hi ha pressupost a Catalunya el
més normal seria anar a eleccions. I
mentrestant, vostè i jo (que som els
administrats) anem fent allò de cor-
nuts i pagar el beure. Per partida do-
ble, ara, de tan aplicats que som.

Cornuts i pagar el beure
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Les cares de la notícia

Ever Blanchet va obrir el Teatre Gaudí Barcelona
la tardor del 2007. Mai més ha tancat. En aquell
moment també dirigia el Versus. Ara, tant el TGB
com el Versus Glòries (tot i que ha canviat la ges-
tió) i el Maldà permeten que els barcelonins no es
quedin sense teatre a l’agost. Suen i omplen.

PRIMER TINENT D’ALCALDE DE BARCELONA

Dotze estius seguits

Barcelona s’ha convertit en la ciutat amb la dese-
na xarxa de recàrrega per a vehicles elèctrics més
gran del món i la més gran d’Europa pel que fa a
les motocicletes. Actualment la ciutat disposa de
503 punts de recàrrega, als quals se n’hi afegiran
100 més en els propers quatre anys.
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Deixadesa culpable
José Luis Ábalos

Contra les emissions
Jaume Collboni
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Ever Blanchet

La nova vaga indefinida que han iniciat els treba-
lladors encarregats de la seguretat de l’aeroport
del Prat és, a més d’un conflicte laboral concret,
una nova prova de la deixadesa històrica amb què
l’Estat tracta una infraestructura cabdal per a
Barcelona i Catalunya.

MINISTRE DE FOMENT EN FUNCIONS

DIRECTOR DEL TEATRE GAUDÍ DE BARCELONA

De reüll
Marta Monedero

Trump i les
‘manades’

esprés de la trentena de morts a Dayton i El Paso,
Trump vol aplicar ara la pena de mort als autors de

tiroteigs amb biaix racista. Pel president nord-americà,
la culpa és dels videojocs i dels malats mentals que
premem el gallet, no de les armes. Amb una retòrica
allunyada de la gestió dels atacs de Nova Zelanda (“Ells
són nosaltres”, va dir la primera ministra, Jacinda
Ardern, sobre el mig centenar de morts en dues
mesquites), Trump s’ha dedicat a fomentar l’odi durant
tot el mandat. Un seguidor seu fins i tot va cridar en un

míting “deporta-la!” en referir-se a
una congressista contrària a les
idees del mandatari i ell no va
parar-li els peus.
Trump evita parlar de the elephant
in the room, el control de les armes.
I ho seguirà fent si obté la reelecció,
per molt que ressonin veus com la
de Rihanna, qui clama que els EUA

són un país on és més fàcil aconseguir un Kalàixnikov
que un visat. Trump atia activament la ràbia, la divisió i el
menyspreu. Però hi ha una altra manera de fer, menys
evident, que també és inacceptable. Per què el jutge no
va posar d’entrada els membres de La Manada a la
presó? Per què quatre dels violadors de Bilbao sortien
del jutjat gallejant el cap de setmana passat? Per aturar
les agressions sexuals múltiples, cal posar fi a la
tolerància social cap a xacres com la pornografia i la
prostitució, i reformar un sistema judicial que s’enfoca
en la resistència de l’agredida a la violència.

D

L’odi i el
menyspreu
es poden
instigar de
formes
diferents

http://epa.cat/c/84otf9
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