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Fonxo Blanc
Professor jubilat 
de l’Eugeni d’Ors

Per als europeistes i futbolers representava una fita. A més a més no t’ava-
luava/despullava les respectives lligues estatals. Per a un jubilat quina pers-
pectiva omplir dos dies de la setmana amb bon futbol. Ningú com Floren-
tino ha fet mèrits per anar al davant: soci de Roca-Junyent a l’Operació 
Reformista; un gran constructor que treballa per als governs en obres pú-
biques segons el mètode alemany- no comença a cobrar fins que l’obra està 
acabada i rutlla (així la nova carretera a Vilanova).
De seguida esclatà el Brexit dels sis clubs anglesos perquè volen mantenir 
el predomini de la League i bastants clubs estan fora de mercat des dels 
petrodòlars àrabs i dòlars americans. Els nostres dos pinxos principals fut-
bolistes van afegir-se al cor dels grills negacionistes de l’europeisme de la 
Súper Lliga; Pep Guardiola objectant que no tenia un estímul competitiu 
dels descensos, ignorant el model NBA. Gerard Piqué defensant els clubs 
de segons línia.
La Súper Lliga Europea entre setmana i amb els clubs principals de les 

lligues estatals on romandran, tard o d’hora s’acabarà imposant i serà ter-
mòmetre dels graus d’europeisme aplicats al futbol. Potser que deixessin 
de comptar amb els clubs anglesos, els brèxiters, els del capital amb pecat 
original que en tot cas ja s’hi afegiran. Quin simbolisme la xarxa de ciutats 
europees amb els seus clubs principals compartint una lliga regular! ja l’al-
biro en un horitzó pròxim. Que reclama consciència i praxis d’unitat conti-
nental per reforçar l’arrelament popular del millor model politicosocial del 
món; el qual amb el mirall del futbol pot esdevenir objectiu a altres grans 
comunitats. La terra té forma de pilota i la pilota “europea” pot millorar la 
terra. Per tant la Súper Lliga també hauria de ser d’interès per a les diferents 
institucions de Brussel·les, començant pel macroparlament, on imagino 
les tertúlies de l’endemà de la jornada intersetmanal de la Súper Lliga- un 
factor de cohesió afegit. 
Com s’han delatat el cor dels grills opositors: uns perfectes reaccionaris 
sense projecte. Em fan fàstic.

El Brexit a la Superlliga Europea

Dimarts hi ha eleccions auto-
nòmiques a Madrid. Diumen-
ge fan toros amb guarniments 
de Goya. I aquests dies a Ma-
drid s’ha desfermat el major i 
més insuportable context polí-
tic que s’ha viscut d’un temps 
ençà. 
Ministres reben amenaces de 
mort. Un, una bala de fusell i, 
l’altre, una navalla ensangona-
da. Hi ha també bales per a un 
exvicepresident del Govern 
i per a la directora de la Guàr-
dia Civil. La Guàrdia Civil! I en 
el debat polític que aquestes 
amenaces ocasionen, la candi-
data de Vox mostra menyspreu 
i la del PP, que té el vent de cara 
i és l’actual presidenta autonò-
mica, ho condemna amb veu 
baixa o amb la boca petita, 
com se sol dir. Les amenaces, 
però, galvanitzen PSOE, Po-
dem i Més Madrid, que parlen 
de plantar cara conjuntament. 
El president Sánchez treu el 
geni i es posa seriós: “Hem de 
dir que ja n’hi ha prou” i Pablo 
Iglesias difon el nou dilema: 
“Democràcia o feixisme”.
La campanya electoral fins ara 
ha demostrat, entre altres co-
ses, la influència del Trumpis-
me. El PP en beu en l’estil dels 
missatges –els dilemes: comu-
nisme o llibertat, la fanfarro-
neria, les mitges veritats...– i 
proposa el gran Madrid, festi-
val de llibertat perquè durant 
la pandèmia ha dit: tot obert i 
estan vivint una mena de gres-
ca entre xauxa i un Viva la Pepa. 
L’oposició ja pot anar brandant 
xifres de morts i infectats, etc.
En la campanya també s’ha 
vist la mala ganya de Vox, que 
té les seves arrels en l’humus 
més fons del que ha estat el fei-
xisme espanyol i es revesteix 
ara del trumpisme més barro-
er. Els grans cartells i els seus 
missatges carregats de fets 

manipulats, alguns atiant fins i 
tot odi en són una mostra. I ara, 
a la capital del regne han causat 
una seriosa commoció fins i tot 
a la gent benpensant que està 
acostumada a conviure amb la 
parafernàlia feixistoide. 
I l’esquerra sembla que ha des-
vetllat i arriba als racons que la 
tenien oblidada i als moderats 
que no volien soroll i no els ve-
nia massa de gust ara tornar a 
alçar banderes dels avis, dels 
pares i les pròpies que tenien 
guardades en un fons d’arma-
ri. És el “som-hi tots junts” de 
Gabilondo i el “Ja n’hi ha prou” 
de Sánchez.
Des de bon començament ja 
es va veure que aquestes elec-
cions transcendeixen el marc 
autonòmic de la província de 
Madrid. La mateixa candida-
ta del PP les planteja amb un 
doble pols, a Sánchez a qui 
vol batre, i al seu cap de par-
tit, Casado, que sembla que 
vol apartar de la direcció per 
tou. I erigir-se en una Marga-
ret Thatcher del segle XXI. A 
Europa, confrontacions de la 
nova dreta (trumpista-popu-
lista-tardo feixistitzant) amb 
la socialdemocràcia, la tèbia i 
la més resolta, el liberalisme 
genuí i el conservadorisme de 
bona fe ja se n’han donat, però 
ara són les primeres eleccions 
des que Trump ha deixat el go-
vern i amb l’horitzó europeu 
d’administrar els fons per a la 
reconstrucció social i econò-
mica post-Covid. A Madrid hi 
ressonen molts dilemes histò-
rics i per a més d’una persona 
apareixen els vells fantasmes 
històrics, tant del 1808 com 
de l936 i de 1977.
Més valdria un agasajo posti-
nero, com el xotis castís, per a 
una festa de la democràcia amb 
gust de poble, de vila i de barri. 
Com la volem aquí.

Madrid, 4.05.21

A la ciutat s’hi ha 
desfermat el més 
insuportable 
context polític

Entretoc

Toio Ribas
Periodista

Penso que...

Meritxell Bosch
Delegada del Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edificació 
de Barcelona a l’Alt Penedès-
Garraf

Una oportunitat per 
a la rehabilitació
Ben abans de la pandèmia un seguit de coŀlegis professio-
nals vàrem proposar a diferents administracions catalanes 
que es prenguessin mesures per revertir l’estancament de 
la rehabilitació a casa nostra. Demanàvem coses senzilles, 
com ara separar la tramitació de les llicències de rehabilita-
ció de les d’obra nova, per agilitar-ne la concessió, de mane-
ra que no triguessin més dos mesos. 
Tenim un parc edificat que és urgent renovar. La major part 
dels barris perifèrics de les nostres ciutats es van aixecar als 
anys 60, sovint amb materials i tècniques constructives de-
ficients. De fet, el 70% dels edificis catalans es van construir 
quan no existia cap normativa sobre eficiència energètica.  
La rehabilitació segueix sent una assignatura pendent. Avui 
en dia no arriba al 30% de tot el que s’inverteix en construc-
ció, quan la mitjana europea és del 50%. 
Ara ens trobem enmig d’una pandèmia que ha generat una 
crisi econòmica de dimensions tan considerables que ha 
portat la Unió Europea a plantejar una inversió mai vista. 
1,6 bilions d’euros per impulsar la sostenibilitat (European 
Green Deal) i 750.000 milions (fons Next Generation) per 
reactivar l’economia, on una rehabilitació curosa amb el 
medi ambient té gran protagonisme.
La rehabilitació és damunt la taula, acompanyada d’una do-
tació econòmica que, per poder materialitzar-se, requereix 
de canvis estructurals obligatoris que passen necessària-
ment per la simplificació administrativa a l’hora d’accedir 
a les subvencions o les llicències d’obres.
La meta pot ser inabastable sense una coŀlaboració publi-
coprivada dirigida a analitzar els barris on actuar, ajudar les 
comunitats o crear eines digitals.
A Vilafranca, es preveu el Pla d’Intervenció Integral al Cen-
tre i carrer del Comerç (PIICC). Aquests plans se centren en 
la reurbanització de carrers per atorgar-los funcionalitat (en 
l’àmbit dels serveis viaris i xarxa de instaŀlacions), així com 
fer-los més agradables al passeig i dinamitzar el comerç. 
L’Ajuntament de Vilafranca ha d’aprofitar l’ocasió per fer 
més sostenible el parc d’habitatges envellit, prenent me-
sures ben senzilles, com agilitzar els tràmits i concedir per-
misos en menors terminis per a les rehabilitacions. Cal fer 
un esforç, entre l’Administració i entitats financeres, per a 
la gestió de les ajudes i el finançament necessari per a les 
obres.
Tenim el diagnòstic i tenim l’experiència, i el finançament 
és al nostre abast. Ara cal voluntat política per no perdre 
una oportunitat única de recuperar l’ocupació en un sector 
econòmic essencial.


