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Una mirada real

N

O deixa de ser paradoxal que Carles Puigde
mont apel∙li a Felip de Borbó perquè, aprofi
tant el seu missatge de la Nit de Nadal, arbitri
en el conflicte català i que TV3 no l’emeti. És
tan contradictori com que l’expresident digui que la repú
blica catalana ja s’ha proclamat –i que el que cal fer és om
plirla de contingut– i que li demani al Rei que faci de mit
jancer per sortir del laberint. La sensació és que els últims
temps hi ha més improvisació que estratègia en la política
catalana, més radicalitat que saviesa, més pugna que diàleg.
En aquest context, el Monarca va pronunciar l’al∙locució
nadalenca i hi havia interès informatiu per conèixer la
lletra i la música del discurs. Felip de Borbó va fer un repàs
de les qüestions que preocupen la societat espanyola, des
de la corrupció fins a la violència de gènere, passant per
l’atur, el medi ambient o el terrorisme gihadista, que el 2017
va colpejar Barcelona i Cambrils. I va dedicar una part
important del seu missatge a parlar sobre Catalunya. La
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intervenció va tenir tres eixos: el nou govern sortit de les
urnes ha d’afrontar els reptes a què s’enfronta respectant la
pluralitat de la societat i pensant en el bé comú, no pot in
sistir en l’enfrontament o l’exclusió perquè provoca incer
tesa i l’empobriment econòmic i moral d’un país, i ha d’em
prendre un nou camí perquè Catalunya recuperi prestigi i
lideratge.
El Rei va fer un discurs ben construït, amb voluntat inte
gradora, en la línia del que va pronunciar fa vint anys amb
motiu dels premis Príncep d’Astúries, amb Jordi Pujol a la
platea, on va fer un al∙legat d’“una Espanya que no s’oposa,
sinó que dialoga i que no s’enfronta, sinó que escolta”. L’ar
bitratge que li confereix la Constitució, al qual es referia
Puigdemont, no pot interferir
en la política, però sí animar
aquesta Espanya que sap dialo
gar i escoltar per trobar una
sortida.

són voluntaris del programa
Acull, de l’entitat sense ànim de
lucre Punt de Refe
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telats de la Genera
litat. VIURE

Aixa de la Cruz
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de les novel∙les més in
v Una
teressants d’aquest any és la
que acaba de publicar Aixa de la
Cruz (29), La línea del frente, pro
tagonitzada per una
noia que escriu la
seva tesi doctoral
mentre el seu xicot
és a la presó per kale
borroka. PÀGINA 33
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INTERNACIONAL

La fúria del president

Donald Trump ha tornat a po
sar l’FBI en el punt de mira dels
seus tuits: l’atac aquesta vegada
s’ha concentrat en el director
interí de l’agència, Andrew
McCabe, a qui acusa de corrup
te i d’estar sota la influència dels
Clinton. PÀGINA 8

CULTURA

L’aposta per la concòrdia entre
espanyols i pel diàleg polític del
missatge de Nadal del rei Felip
VI; i la recuperació del batec
cultural i ciutadà de París des
prés del cop dels atemptats
gihadistes. PÀGINA 18

El Museu del Ferrocarril de
Catalunya, que té la col∙lecció
de locomotores de vapor més
important d’Espanya i una de
les més grans d’Europa, ha po
sat en marxa una gran remode
lació amb la qual confien, d’aquí
a tres anys, assolir el doble dels
33.000 visitants que ara rep
anualment. PÀGINA 32

Esperança i alegria

OPINIÓ

Cançó de Nadal

Antoni Puigverd escriu sobre la
il∙lusió: “Crec que la fascinació
que encara avui em provoquen
les històries nadalenques de
Dickens és la mateixa que em va
assaltar quan jo era petit: el
miracle de la nit de Nadal, per
descomptat, però també l’ac
ceptació de l’esperit com d’una
entitat no enganyosa, sinó posi
tiva; i també la confiança en allò
que és immaterial; i, encara, el
vertigen del viatge en el temps i
l’espai”. PÀGINA 19
TENDÈNCIES

Els valors creixen

POLÍTICA

El vot exterior

EDITORIALS

El Partit Popular ha obtingut un
escó més, el que fa quatre, a la
província de Tarragona en de
triment de Ciutadans. PÀGINA 15

La Fundació Bancària La Caixa
preveu elevar la inversió en els
seus programes d’obra social
fins als 520 milions durant l’any
2018. PÀGINA 26

El tren de Vilanova

Una plaça per a
la convivència
Els veïns del Raval de Barce
lona, un barri que aquest any
ha passat per moments molt
difícils, han pogut estrenar
per fi la remodelada plaça
Folch i Torres, una bona
notícia que culmina una vella
reivindicació i per a la qual
l’Ajuntament de la capital
catalana ha destinat
2,6 milions d’euros.

Els duets
de la nostàlgia
TVE ha prepa
rat per Nadal
una gala espe
cial d’Opera
ción Triunfo
que reuneix
vells i nous
concursants
del programa.

ESPORTS

Un ídol blau cel

L’eslovac Marek Hamsik s’ha
convertit en el nou màxim gole
jador del Nàpols amb 116 gols,
després d’haver igualat fa no
més una setmana la marca que
havia establert Diego Armando
Maradona en un club que enca
ra adora el 10 argentí com el déu
del futbol. PÀGINA 43
ECONOMIA

Altruisme jurídic

L’empresari Josep Junyent ha
impulsat un plataforma antides
nonaments que oferirà ajuda
professional gratuïta a advocats
i plataformes i assessors de
persones afectades per litigis
hipotecaris. PÀGINA 47

PEL FORAT DEL PANY

PENSEM QUE...

La copa de l’any que ve

Per completar el camí

E

l president del Govern central portava divendres
una carpeta en la qual es podia llegir “Feliz Navi
dad Copa”. Mariano Rajoy va comparèixer en roda
de premsa a la Moncloa per fer balanç dels resultats elec
torals a Catalunya, però es va anotar el recordatori de
felicitar les festes als periodistes. Enguany la Moncloa no
ha convocat la tradicional “copa de Nadal” amb la premsa
per “la complexitat” de les agendes de ministres i perio
distes, va assenyalar el president, així que es va compro
metre a convertirla en una “copa d’Any Nou”. Les elec
cions catalanes del dia 21 no han donat marge ni al Go
vern central ni als partits a Catalunya, que només
aprofitaran per descansar l’aturada festiva fins dimarts
vinent, dia de Sant Esteve. Rajoy té previst passar el Nadal
en família al complex de la Moncloa i, com cada any, es
desplaçarà a Sanxenxo (Pontevedra) per passarhi el Cap
d’Any. Després decidirà sobre el dia del ple de constitució
del Parlament.

L

es pàgines de la secció Viure relaten avui com una
associació sense ànim de lucre dona un cop de mà
a aquells joves que es veuen obligats a abandonar
els centres d’acollida de les administracions públiques
perquè han arribat a la majoria d’edat. La feina de Punt
de Referència mostra com la continuïtat és fonamental
perquè els joves coneguts com a extutelats tinguin una
autèntica segona oportunitat a la vida. Tota la feina feta
fins aleshores se’n pot anar en orris en molt poc temps.
El programa Acull d’aquesta entitat solidària propicia
que un conjunt de famílies voluntàries facin de mentors
i acullin els extutelats durant uns quants mesos. L’expe
riència resulta molt enriquidora per a tothom. Els joves
es poden submergir en la seva nova cultura d’una manera
molt més agradable, envoltats d’afecte. I les famílies que
els acullen aprenen a valorar molts aspectes de la vida
quotidiana als quals amb prou feines donaven importàn
cia fins aleshores.

Esade i l’IED s’han
v LaaliatUPC,
amb el Cern (Organit

zació Europea per a la Recerca
Nuclear) per impulsar projectes
en innovació. Lotta
Hassi és la coordi
nadora del progra
ma i professora d’in
novació en ciència
de dades. PÀGINA 46

Josep Gassó
PEDAGOG

president i fundador de
v ElFundesplaihadedicattotala

seva vida a vetllar pels drets dels
infants i a educar a través del lleu
re. L’entitat, que en
globa 92 esplais, es
va posar amb la crisi
en la primera línia de
batalla de la lluita
contra l’exclusió.

Luiz Inácio Lula da Silva
EXPRESIDENT DEL BRASIL

lidera els sondejos
v Lula
quan falten deu mesos per a

les presidencials, però ara sembla
clar que el seu mandat (2003
2011), i malgrat les
polítiques socials, va
ser de malbarata
ment i corrupció. La
justícia estudia in
habilitarlo. PÀGINA 6

EI web de
TECNOLOGIA
Les millors aplicacions per
optimitzar la forma en què
veiem la televisió en mòbils i
tauletes.
MOTOR
El pas zebra led interactiu
que avança el futur dels se
nyals de circulació.
‘COMER’
Què està passant a l’imperi de
Jamie Oliver?
Què cal menjar per ser feliç,
mantenir el cervell sa i com
batre l’estrès?

