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Renzi (41) vol posar fre al
costum que hi ha a l’admi

nistració italiana de fitxar i des
prés absentarse de la feina. Ha
posat en marxa un
plad’acomiadament
immediat dels fun
cionaris que no
compleixin amb el
seu deure. PÀGINA 10

LA SEGONA

Societats civils

CÉSARMolinas,queésunadelesplomesque
milloranalitzenlarealitatdelpaís, recordava
ahireneldiariquehivahaveruntempsenquè
aCatalunyahihaviaunasocietatcivilqueera

elsuportdelesopcionspolítiques intermèdiesentre l’inde
pendentismevisceral i l’anticatalanismeultramuntà.L’as
sagista justifica l’anestèsiadelasocietatcivil,desapareguda
isilent,per lasubvenciópública i,caldriaafegir,pel temor
delapressiósocialenformadecampanyesdesqualificado
res.“Delseuressorgimentdepènenbonamesura larecu
peraciódel’amistat i laconcòrdia”(escriuMolinas), jaque
permetriaarticularunconsensenlasocietatcatalanaper
reparar l’avariademocràticageneradaenelsúltimsanys.
Certament, lasocietatcivil s’hadeixatarrabassara

Catalunyalabanderadelamoderació ihaestatsubstituïda
peraltresentitats–comÒmnium, l’ANCol’AMI–quehan
hissat l’estelada,peròqueaméslihantretelprotagonisme.
Peròarribatelpuntenquèenstrobem,unafanydedescon

nexióambl’Estatquenoescorresponniamblamajoria
socialnecessària,niambunesfinancesquepermetin la
supervivènciadelpaísresultaundespropòsit.Ésevident,
doncs,queelnouGovernhauràdebuscarcomplicitats
pernoquedarencallatenelprimerminut,ni ferelridícul.
ElkeepcalmquepresideixelsprimersdiscursosdeCarles
Puigdemontresultasignificatiud’aquestavoluntat.
Igualmentresultarellevantqueenelsúltimsdosmesos

OriolJunquerashagimantingutentrevistesambbanquers,
empresaris,editors i fins i totambaixadorsperexplicarlos
queintentennoferdescarrilarelpaísperexcésdepresses,
emocionsodiscursos.Veure’samblasocietatcivil, l’estàn
dard,noésunamaneradequedarbé,sinóunapicadad’ull
perrecuperar l’amistat i la
concòrdiadelaqualparlava
Molinas. Aratocamésesta
blishment imenysactivismeper
sortirdel laberint.

dard,noésunamaneradequedarbé,sinóunapicadad’ull
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L’actor afroamericà ha unit
la seva veuals que censuren

la falta de diversitat racial entre
els actors nominats als Oscar.
Per segon any con
secutiu, dels vint
aspirants que opten
al premi per la seva
interpretació cap no
és negre. VIURE

v

Després d’uns anys de poca
feina, l’actriu Laia Marull

torna al cinema i el teatre. Porta al
Lliure La llista, un emocionant
monòleg sobre una
dona que prioritza
l’urgent i el rutinari
sobre l’important,
amb conseqüències
terribles.PÀGINA37

v

Noemí Bellido i Elisabet de
Mingo han creat una em

presa, Emibet, que es dedica a
efectuar assajos clínics a domicili.
L’empresa permet
accelerar els assajos
que utilitzen volun
taris per verificar
assajos de medi
caments.PÀGINA62

v

El tinent d’alcalde Jaume
Asens es va mostrar molt

comprensiu amb l’okupació de
dues biblioteques municipals
produïda aquest cap
de setmana. Potser
hauria d’haver atès
abans les reivin
dicacions dels estu
diants. VIURE

v

El negoci de
lamendicitat
La Guàrdia Urbana de Bar
celona manté una vigilància
constant sobre la mendicitat
organitzada, un col∙lectiu
que repmés de la meitat
de les sancions imposades
per aquesta falta, malgrat
que la primera opció de les
autoritats en aquests casos
és el diàleg i la col∙laboració
amb els serveis socials.

“Pedro, sigues fort” Guerra a l’absentisme

Luis, sigues fort”, va animarMariano Rajoy al lla
vors tresorer del PP, Luis Bárcenas, quan va co
mençar a destaparse un dels escàndols de corrup

ció quemés han perjudicat el president del govern, ja en
funcions, durant la passada legislatura. Unmissatge que
el líder del PSOE, Pedro Sánchez, no deixa de recordar
aquests dies, quan el pressionen perquè segelli una gran
coalició amb el PP per donar estabilitat a Espanya, en
insistir que Rajoy té encara unmolt important “compte
pendent” amb tots els espanyols. Doncs bé, el llengua
llarg president càntabre, el regionalistaMiguelÁngel
Revilla –que governa de nou en aliança amb el PSOE–, va
ser ahir l’amfitrió en la seva visita a Santander de Pedro
Sánchez, amb qui també va aprofitar per compartir uns
vins de la terra i unes anxoves d’aperitiu. Irònic i mordaç,
Revilla li va receptar Sánchez el mateix, davant les
turbulències que travessa: “Pedro, sigues fort”. I el líder
del PSOE no ho va dubtar: “Em sento bé, em sento fort”.

És encomiable que el primer ministre italià, Matteo
Renzi, hagi anunciat mesures molt severes per
posar fi a la plaga de l’absentisme entre els fun

cionaris i empleats públics. Resulta una greu anomalia
que en un país fundador de la UE i membre del G8 hi
hagi tants escàndols en aquest àmbit. “No els anomenaria
ganduls sinó estafadors”, ha dit Renzi, en al∙lusió als que
fingeixen l’arribada al lloc de treball i, a continuació,
s’escaquegen. El seu pla és suspendre’ls de sou i feina
en un termini de 48 hores, per procedir després a l’aco
miadament definitiu en qüestió de setmanes, a més d’exi
girlos un rescabalament a les arques públiques pel dany
causat. Els sindicats ja han posat el crit al cel, acusant
Renzi de violar el dret de defensa dels treballadors. El
premier italià mostra presses en transformar el país.
De vegades cau en la precipitació o en anuncis vistosos
sense posteriors resultats. Però és important mantenir
la pressió del canvi en un país reticent a les reformes.
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El tresor del narco
La casa que Pablo Escobar va
comprar aMiami el 1980 té un
nou propietari que està decidit
a remourela pam a pam per
descobrir si el famós narcotra
ficant colombià va amagarhi
en algun lloc un tresor en forma
demilions de dòlars. PÀGINA 12
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Les opcions de govern
Els resultats de les eleccions
generals de desembre obren
la porta a fer pactes entre totes
les forces del Congrés. PÀGINA 15
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Els temes del dia
El començament de les conver
ses per a la formació del nou
govern central, i l’arribada
del conseller Santi Vila al De
partament de Cultura. PÀGINA 22
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Filosofia cada dia
Xavier Antich recorda la impor
tància i penetració del pensa
ment filosòfic, més enllà dels
excessos realitzats pel ministeri
en aquest tema: “És durant
l’estat actual d’amenaça ben real
per a la filosofia en el sistema
educatiu, a causa del disbarat
monumental que és la lleiWert,
que només per això mereix un
capítol destacat en la història
de la infàmia ibèrica (per dirho
parafrasejant Borges), quan la
filosofia, al nostre país, està
demostrant una vitalitat i una
energia envejables.”. PÀGINA 26
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Un final amb dignitat
El debat sobre la legalització
de l’eutanàsia i el suïcidi as
sistit segueix viu malgrat
que la majoria de la població
hi està a favor. PÀGINA 30
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Karma del bo
L’escriptor alemany David
Safier ha atès les súpliques dels
seus seguidors, escrivintMés
maleït karma, la continuació
de la reeixida obra d’humor
publicada l’any 2007. PÀGINA 36
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El somni de Nàpols
L’actual líder del Calcio italià
somia rememorar els èxits
aconseguits ambDiego Arman
doMaradona gràcies a un altre
argentí, el PipitaHiguaín, que
amb els seus 20 gols en 20 par
tits acosta més quemai el con
junt blau cel a la consecució del
seu tercer scudetto. PÀGINA 53
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A la caça d’un hotel
L’interès per adquirir hotels
s’ha multiplicat en els últims
temps, especialment aquells
de quatre o més estrelles grà
cies a la seva notable rendibi
litat, una tendència que afecta
de forma destacada a la ciutat
de Barcelona, que amb una
rendibilitat del 12% té previst
aquest any batre rècords en els
preus per habitació. PÀGINA 60


