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Editorials

Noms propis

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.
Els articles exposen posicions personals.

Als sis mesos del 17-A

E

s compleixen sis mesos dels
atemptats gihadistes a Barcelona
i Cambrils de l’estiu passat i, malgrat que la situació política a Ca
talunya sembla que hagi apartat
del focus la tragèdia que es va viure a les dues localitats, la investigació va revelant que
la cèl·lula de Ripoll que va cometre els atemptats encara es va quedar curta per al que eren
les seves intencions. Segons un informe a
què ha tingut accés EL PERIÓDICO, els investigadors van concloure que la cèl·lula terrorista encapçalada per l’imam Abdelbaki Es
Satty planejava atemptar simultàniament
contra la Sagrada Família a Barcelona i la
torre Eiffel a París amb furgonetes carregades amb explosius. La intenció dels terroristes no era suïcidar-se amb les furgonetes, sinó fer-les esclatar a distància i desencadenar
una campanya d’atemptats durant uns
quants dies. Per a això comptaven amb els
250 quilos d’explosius que van fabricar a la

casa d’Alcanar. L’accident que van patir en
aquesta localitat va obligar els terroristes a
canviar de plans i l’atropellament massiu a
la Rambla i el posterior atemptat a Cambrils
van ser un funest pla alternatiu improvisat
sobre la marxa. Sent una gran tragèdia la
que va provoar la cèl·lula de Ripoll, els seus
plans eren molt més mortífers.
Per aquest motiu és primordial que els
atemptats del 17 d’agost no caiguin en l’oblit
polític i mediàtic. La magnitud de l’atac i del
pla original fa imperatiu que s’investigui

La cèl·lula de Ripoll
planejava atacar de forma
simultània París i Barcelona.
Cal investigar a fons els fets
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fins a aclarir-ne totes les incògnites. Queden
uns quants caps per lligar, i són importants:
¿Quina era la relació de l’imam Abdelbaki Es
Satty amb els serveis d’espionatge i antiterroristes espanyols? ¿Va rebre ajuda el conductor de la furgoneta de la Rambla en els
quatre dies que va estar fugat? ¿Què va fer Es
Satty durant la seva misteriosa estada a
Bèlgica? ¿Va actuar la cèl·lula de Ripoll per
iniciativa pròpia o el pla va ser ordit sota la
direcció o col·laboració de l’Estat Islàmic?
També és necessari estudiar el que va passar
abans, durant i després de l’atemptat, i extreure’n les lliçons necessàries en termes de
seguretat ciutadana, prevenció i cooperació
policial. La voràgine política en què ha viscut Catalunya aquesta tardor ha fet que el
17-A sembli una cosa llunyana. Convé no
caure en aquest error. Els debats socials (de
cohesió social i convivència, per exemple)
que van obrir els atemptats han de ser afrontats per enfortir-nos com a societat.

Prou de discriminar els discapacitats

H

i ha notícies que, de vegades, requereixen ser llegides en més
d’una ocasió perquè sonen massa inversemblants. És el cas de
la història de la Julia, una dona
de 49 anys que va ser expulsada d’una xerrada comercial en un hotel de Motilla del Palancar (Conca) perquè té síndrome de Down
i «podria espantar la gent» que assistia a la
reunió, segons va denunciar la seva germana. La magnitud de la discriminació i la grolleria demostrada –corroborades per testi-

Animus iocandi

monis– han portat la família a anunciar que
presentarà una denúncia contra l’empresa
organitzadora de l’acte comercial.
Resulta vergonyosa una actitud d’aquest
tipus. I encara ho és més que, segons denuncien associacions com la Federació Catalana
de la Discapacitat Intel·lectual (Dincat), no
es tracta de casos aïllats. Hi ha hagut denúncies a Almeria o Lleida perquè es va prohibir
l’entrada de grups a pubs o hotels pels mateixos motius esgrimits contra la Julia. La Dincat ha proposat als partits polítics a
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L’assetjament del mandatari a l’opinió independent no afluixa. Així,
sis periodistes han estat condemnats a cadena perpètua a l’estar considerats, segons la justícia, responsables de premsa del grup de Fethullah Gülen, acusat de l’intent de cop
d’Estat.
3Pàg. 15
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Flavita Banana, el seu àlies, s’estrena en una exposició després de mitja dotzena de publicacions i d’obtenir un gran ressò a les xarxes socials
gràcies al seu humor mordaç amb
una mirada privilegiada sobre els
móns femení i masculí. 3Pàg. 32
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Catalunya que redactin i aprovin una llei
que sancioni aquest tipus d’agressions i discriminacions. La iniciativa ha quedat en els
llimbs a causa del bloqueig que viu el Parlament.
Una societat moderna no pot tolerar actituds discriminatòries i insultants com les
que va patir la Julia. Les administracions
s’han d’esforçar per erradicar-les i per aconseguir la plena igualtat i integració en tots
els àmbits dels col·lectius amb discapacitats.
És una assignatura pendent.

Ferreres

Editor
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Comanegra debuta en la narrativa
catalana contemporània amb l’insòlit joc literari Matar el monstre
amb set novel·les autònomes, de set
autors, amb Barcelona, Mary
Shelley i el seu monstre com a punt
de trobada.
3Pàg. 41
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El guardonat intèrpret de la sèrie
de televisió d’Amazon Studios Transparent ha sigut oficialment acomiadat per la companyia després de la
investigació a què havia sigut sotmès per les acusacions d’assetjament sexual de dos treballadors de
la producció.
3Pàg. 52
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El jugador suís, amb gairebé 37
anys, ha recuperat el número 1
mundial que no tenia des del 2012.
La veterana estrella li ha pres el
tron a Rafa Nadal al classificar-se
per a semifinals del torneig de Rotterdam.
3Pàg. 9 de ‘Més Esport’

