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Inútils
S egons els números que fa

elGovernd’ArturMas,eldè-
ficit fiscal de Catalunya és

d’entre 11.000 i 16.500 milions
d’euros anuals (no ve d’un pam).
El dèficit fiscal és la diferència
entre els impostos que es recap-
ten en un territori i els diners pú-
blics que hi retornen. El ministre
d’Hisenda, Cristóbal Montoro,
ha dit que canviaran aquest sis-
tema de les balances fiscal per
evitar enveges entre comunitats.
El càlcul el faran a partir d’ara
per individus i no per territoris,
en base a l’argument que els im-
postos no els paguen els territo-
ris, sinó els individus. Tampoc
ho aclariran. L’exministre soci-
alista i català Josep Borrell ha pu-
blicat un article a El País on es
pregunta «on són els 16.000 mi-
lions de dèficit fiscal que diu la
Generalitat?» . Per a Borrell, el
dèficit, a tot estirar, seria de 792
milions. El també exsecretari
d’Estat d’Hisenda diu que no hi
ha un registre comptable dels
impostos que paga Catalunya a
l’Estat i que també és difícil de
calcular les aportacions de l’Es-
tat a Catalunya. Després cal tenir
en compte el que s’anomena «neu-
tralització del dèficit públic es-
tatal», que és la part que no es
paga amb impostos sinó amb el
deute emès per finançar el dèfi-
cit. En aquesta xifra tampoc no es
posen d’acord. Si els nostres po-
lítics no són capaços d’aclarir
l’estat de comptes del país, com
han de poder governar-lo amb
criteri. Per apretar a córrer!

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

U na de les coses que més
impacta els visitants
de Washington és la

presència de ‘sense sostre’
per tot arreu, especialment
als parcs de la ciutat. Aquests
dies de fred intens te’ls tro-
bes a l’aixopluc dels edificis,
abrigats amb draps i mantes
que en un altre temps van ser-
vir per protegir béns traslla-
dats en alguna mudança.

La majoria són afroameri-
cans, i no són pocs els qui pa-
teixen alguna malaltia men-
tal el tractament de la qual
no poden assumir. Tenen la
mirada trista, caiguda; la pell
de la cara i les mans s’ende-
vina aspra, i es veu esquerda-
da pel l’exposició a la intem-
pèrie les vint-i-quatre hores
del dia.

Durant les hores de sol pas-
segen d’un lloc a l’altre dema-
nat caritat o recollint viandes
d’alguna associació benèfica
que els prepara entrepans i
beguda calenta. Al capvespre,
s’apropen a les portalades cer-
cant alguna cantonada pro-
tegida del vent o la neu per
passar la nit. Les més sol·lici-
tades són aquelles que tenen
a la vora una sortida de venti-
lació de metro, on l’aire ca-

lent del transport subterrani
–d’olor embrutida pel pas dels
combois– fa més amable les
hores de la nit.

Segons el darrer informe
del Govern Metropolità de
Washington, publicat l’any
passat, a la capital nord-ame-

ricana hi ha 11.547 ‘sense sos-
tre’, gairebé un 2 per cent de
la població. Com la dona que
vaig fotografiar aquesta set-
mana a l’avinguda Connecti-
cut de la ciutat, a només tres
carrers de la Casa Blanca. L’ha-
via vist altres vegades; aquest
cop, però, em va sorprendre la
natural indiferència amb que
s’asseia al mig de la vorera per
mirar la televisió instal·lada a
l’interior d’una oficina ban-
cària. Quina ironia!

Aquesta xifra d’onze mil
‘sense sostre’, tot i que ha
minvat lleugerament en els
últims anys, es manté per-
què, segons l’informe, «mal-
grat la lenta recuperació eco-
nòmica, els preus dels llo-
guers segueixen pujant, fent
molt difícil l’accés a un habi-
tatge assequible a famílies
amb ingressos extremada-
ment baixos», i també «per-
què els salaris no han aug-
mentat al mateix ritme que
l’augment del cost d’un ha-
bitatge».

La presència de ‘sense sos-
tre’ als Estats Units és tan ha-
bitual que tristament t’acos-
tumes a veure’ls; tant, que
t’immunitzes a la injustícia
que suposa ser en un país del
primer món on milers de per-
sones viuen en la pobresa més
absoluta davant la mirada in-
diferent dels seus conciuta-
dans. Com l’anònima dona
de l’avinguda Connecticut.

GUSTAU
ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

Periodista
corresponsal als EUA
@GustauAlegret

mercè Camacho, la nova bombolla de Freixenet. Imagineu-vos-la amb una malla
d làtex ben ajustada, daurada, brillant i amb la seva rialla sensual. @cdarwin73del día
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La Plaça de la Font, ese epicentro de la
cotidianeidad en Tarragona, se llena
muchas veces de fiesta, de verbena, de
castells, de manifestaciones o de pro-
testas. Ayer, sin embargo, la plaza del
ayuntamiento fue invadida a la hora
del vermut por el deporte. Primero fue-
ron las bicis, porque el equipo Coluer-
Campclar se presentó ayer con toda su
parafernalia: corredores ataviados con
sus maillots, coches con los colores
corporativos del equipo y, por supues-

to, algunas de las bicis con las que los
corredores participarán en la nueva
temporada ciclista y que llamaron la
atención de aquellos viandantes que
pasaban por allí. El ciclismo convivió
con otra manifestación deportiva, lle-
vada a cabo en esta ocasión por una
agrupación escolta, que se esmeraba
en organizar juegos infantiles –el pañue-
lo, entre ellos–, además de otras accio-
nes. Así que una vez más, la Plaça de la
Font exhibió vida y actividad.

El deporte invade la Plaça de la Font
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Juan Antonio Nieto
Chef de Vila-seca
Este chef de la Arrocería Do-
rado de La Pineda es finalis-
ta en un concurso gastronó-
mico internacional con un
postre con naranja y aceite de
oliva. P 20
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Joan Subirats
Fundador de SB Hotels
La cadena hotelera de origen tor-
tosina SB Hotels acaba de estre-
nar enla plaza Europa de Barcelo-
naunhoteldecuatroestrellas,242
habitaciones y una biblioteca con
capacidadpara10.000libros. P 32
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Artur Mas
President de la Generalitat
La Generalitat debería mirar
más en cumplir sus obliga-
ciones con los ayuntamientos
en lugar de dirigir todos sus es-
fuerzos en la consulta sobira-
nista de noviembre. P 3-6
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BARÓMETRO

■ PREGUNTA DE HOY

¿Cree que Rajoy conseguirá frenar la consulta
en Catalunya?

■ PREGUNTA DE AYER

¿Cree que es elitista la
bajada del IVA del 21 al
10%?

Sí

01 La imatge captada del
presumpte violador mostra
un jove prim i de cabells curts
i foscos

02 La Generalitat demolerá este
año 12 edificios ilegales en la
provincia

03 Els alcaldes cobraran entre
15.000 i 100.000 euros, en
funció del municipi i de la
dedicació

04 La directora del Hospital se
perfila como la elegida para
pilotar Sagessa
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No

21%79%

RECUENTO A LAS 21.00 H.

LO MÁS LEÍDO

ENCUEST@

Vote en nuestra encuesta, que se halla en la
página web del Diari.

Una persona ‘sense sostre’ mira la televisió asseguda sobre les
seves pertinences. FOTO: DT

Trista indiferència


