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PARLAMENT DEBAT DE POLÍTICA GENERAL

“És moment
de reforçar la
negociació”

El president Pere Aragonès, durant la
seva intervenció ahir a la tarda en el debat
de política general ■ JOSEP LOSADA

FOCUS Aragonès defuig plans B i insta a centrar esforços en la taula entre governs,
que veu com la “millor alternativa” per avançar, si bé avisa que no serà “senzill ni ràpid”
i reclama com a primer pas la fi de la repressió ANUNCIS Avança la mobilització de
3.500 milions més en els comptes del 2022 i un imminent nou decret de renovables
Òscar Palau
BARCELONA

Explorar la via de la negociació en la taula entre governs. Aquest és l’impertorbable capteniment del
president Pere Aragonès, i
ni tot l’escepticisme que
admet que és obligatori tenir ni fets com la detenció
del president a l’exili Carles Puigdemont la setmana passada a l’Alguer a instàncies de la justícia espanyola no fan canviar la seva aposta, que veu com
“l’única estratègia guanyadora” ara mateix per
avançar cap a l’objectiu de
la independència. “Crec
honestament que és la millor alternativa que tenim
a les mans”, proclamava
ahir en el discurs, de gairebé dues hores, que va encetar el debat de política
general al Parlament, el
que ha de marcar l’orientació política per a aquest
curs vinent.
Aragonès va defugir
parlar d’embats, fulls de
ruta o plans B i va centrar
el guió únicament en la defensa acèrrima de l’instrument que segons ell reclama la comunitat internacional, i que alhora creu
que ha de permetre guanyar suports a Catalunya

en la defensa dels consensos de l’amnistia i l’autodeterminació. “És moment
d’aparcar tacticismes polítics i pujar al tren, d’acumular forces i de reforçar,
des de dins i des de fora, la
taula de negociació”, proclamava, després d’assimilar el procés a un comboi a punt d’arrencar –ara
toca aprofundir-hi de manera discreta després
d’haver posat fa dues setmanes les bases de la metodologia, assenyalava–,
però que “molta gent”, sobretot a l’Estat però també
a Catalunya, “vol que descarrili”. Això sí, ja advertia
també que no hi ha calendaris, perquè “ni serà senzill ni serà ràpid”. “Requereix perseverança, aprenentatge, unitat i molta
força social”, receptava.
El president reconeixia
que accions com l’intent
d’extradició de Puigdemont, les diligències del
Tribunal de Comptes i els
casos contra l’activista Tamara Carrasco i ahir mateix contra l’alcalde de la
Ràpita “no ajuden gens” a
la resolució ni contribueixen a afavorir la confiança
necessària entre les parts.
“El primer pas era i és que
s’acabi la repressió, i això
és el que ha de passar”, et-

zibava taxatiu. En cas contrari, advertia, “serà molt
difícil” seure a parlar i a negociar res, subratllava.
Marcatge a La Moncloa
El republicà, conscient
que el govern espanyol no
té gens de ganes d’oferir
concessions més enllà
d’haver aconseguit que segui en una taula i reconegui el conflicte, es mostrava disposat a marcar-lo
de prop per evitar que es
“despengi públicament”
amb propostes que només
distreuen l’atenció i no
afronten el problema d’arrel. De fet, li va tornar a reclamar una proposta política per a Catalunya, i va
recordar que, si no s’ho
pren seriosament “o no és
capaç de controlar els seus
aparells”, pot quedar en
evidència als ulls del món
que no té cap voluntat de
resoldre res, i més raons
acumularà la causa catalana a l’exterior, en els àmbits polític i jurídic.
A banda d’això, el president creu que el sobiranisme té tres grans rocs a la
faixa per pressionar: la
unitat d’acció, la mobilització cívica “persistent” i
la dependència que en té el
PSOE. “Tenim molta més
força al Congrés del que al-

guns voldrien, i no podem
renunciar a utilitzar-la”,
proclamava. Caldrà veure
si es tradueix en cap aproximació vers el front unitari que Junts reclama a
Madrid, cap al qual ERC
s’ha mostrat poc inclinada
fins ara.
Cal “superar inèrcies”
Més enllà de refermar
l’aposta pel diàleg, el president va voler marcar distàncies respecte als governs que l’han precedit
presentant-se com el representant d’una “nova
generació”, i va fer una crida a “fer-ho diferent” i a
“treure’s de sobre velles
inèrcies” que segons ell
frenen la nova manera de
governar que vol implantar, cosa que va admetre
que no es farà d’un dia per
l’altre ni estarà mancada
de “resistències” internes.
“Per primera vegada en
molts anys, no hi ha les cares de sempre al capdavant de la Generalitat, i això es notarà”, deia.
En qualsevol cas, quatre mesos després de ser
investit, Aragonès va proclamar que la transformació del país “ja està en marxa”, ja que ha començat a
implementar el programa
de “canvis profunds” en el

vessant social, feminista,
verd i democràtic. Per això va repassar extensament el pla de govern que
es va aprovar la setmana
passada, i va aprofitar per
fer alguns anuncis que segons ell exemplifiquen el
canvi de tarannà. Primer,
—————————————————————————————————

P-2 serà gratuït ja el
curs que ve, i el 2022
hi haurà consulta
sobre els Jocs
—————————————————————————————————

va avançar que, a partir
del curs vinent, P-2 ja serà
de franc per a tots els infants, com a primera fase
del pla cap a la plena gratuïtat de l’educació de 0 a 3
anys. En segon lloc, va

anunciar l’aprovació “durant l’octubre” del nou decret llei per al desplegament d’energies renovables, “per fer el salt endavant en la transició de manera consensuada amb el
territori”. En aquest sentit, també veu la modificació legal com una oportunitat per implantar-les fugint de l’actual model “oligopolístic i extractivista”.
En tercer lloc, va revelar que el projecte de llei de
pressupostos que prepara
per al 2022 permetrà mobilitzar uns 3.500 milions
més que l’últim que es va
aprovar, afegint-hi recursos del mecanisme de recuperació i resiliència i
dels fons React. Segons
fonts consultades d’Economia, la idea inicial és
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Lluny
Carles Sabaté

Exercici de realisme, el d’ahir al Parlament del president Aragonès. Repàs dels efectes de la pitjor crisi sanitària, la seva afectació social, els joves, l’accés a l’habitatge...I també de l’encaix a l’Estat. “No sabem què
proposa l’Estat”, admet el president, però també insta
JxCat i la CUP a aparcar l’escepticisme envers la taula
de diàleg. Té raó quan diu que “sense el suport del go-

vern de l’Estat tot serà més difícil”. Més que difícil serà, mentre una part del govern estatal, la que atorga la
Constitució al poder judicial, es dedica a torpedinar
fins i tot la taula de diàleg mirant d’extradir Puigdemont o acusant un alcalde com el de la Ràpita de malversació; els CDR, de terrorisme... Que lluny som de
l’objectiu final de “fer efectiva la independència”.

❝

❝

❝

❝

❝

❝

Avui els puc afirmar que
el canvi i la transformació
del país ja estan en marxa.
Som en una nova etapa
de la nostra història

La dependència dels xips
de la Xina està afectant la
capacitat productiva del
país. Per això coimpulsem
el projecte de xip europeu

Avui només hi ha una
estratègia guanyadora,
que és fer seure l’Estat
espanyol i explorar la
via de la negociació

❝

El referèndum és la
proposta més inclusiva.
Totes les opcions hem de
tenir el dret a guanyar i
hem d’acceptar el resultat

La CUP proposa un referèndum aquesta legislatura

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tot i que les propostes de resolució dels grups, que es votaran demà, no es presentaran fins a aquest vespre, la
CUP ja va avançar ahir les seves quinze, entre les quals
destaca la que advoca per celebrar un altre referèndum
d’autodeterminació abans
que acabi aquesta legislatura,
com a “pla B” en vista de l’atzucac que segons ells comportarà el fracàs de la taula
de diàleg. “Un referèndum
permet construir un marc

polític de tensió amb l’Estat,
de reorganització de l’independentisme i de mobilització interna i internacional”,
argumentava el diputat Carles Riera, que creu que s’ha
d’aprofitar el context polític
internacional, que podria ser
favorable amb un nou referèndum previst a Escòcia el 2023.
Segons ell, s’hauria de fixar
des d’ara aquest nou horitzó a
Catalunya, que seria “l’embat”
que ja recull el seu pacte amb
ERC, perquè l’independentis-

me es posés a treballar conjuntament “per generar les
condicions per fer-lo, i que el
resultat sigui efectiu”. Tot i que
no el va posar directament
com a condició, Riera també
va advertir que “tot condiciona” per a l’aprovació del pressupost, del qual ja va avisar
que ara es veuen “molt lluny”.
La presidenta del Parlament,
Laura Borràs, ja va dir a Catalunya Ràdio que “no veu factible” un altre referèndum en el
context actual.

que el govern aprovi el projecte de llei, a fi de dur-lo al
Parlament, durant la segona quinzena d’octubre.
Aragonès, de fet, va desta-

car l’oportunitat que suposen els fons europeus per
canviar el model econòmic, i va reivindicar la necessitat de gestionar di-

rectament tota la part que
pertoqui a Catalunya. “Reclamem un paper real en
la gestió i consolidació dels
fons, però el govern espa-

nyol és lluny d’aquest camí”, lamentava, i avisava
que és un “greu error”.
Més enllà d’això, Aragonès no va defugir cap de les
qüestions que han generat
més controvèrsia en els últims mesos. Va defensar,
així, la candidatura als
Jocs d’hivern del 2030,
que veu com una oportunitat en el marc d’un altre
dels seus grans reptes, la
lluita contra el despoblament, sempre que es facin
en un marc “ecològic, social i econòmic sostenible”. Va recordar, així, el
compromís
d’impulsar
una consulta entre els pobles del Pirineu afectats.
“La farem, i serà l’any vinent”, corroborava ahir.
Quant a l’ampliació del
Prat, el president lamenta

Abandonem els gestos
estèrils, la política de
curta volada... Insto a
rebel·lar-nos contra les
inèrcies que ens frenen

El govern espanyol defuig
la cogestió dels fons Next
Generation. Ha presentat
un pla de recuperació que
arracona el govern català

Calen passos per
consolidar la negociació
en les dues parts, també
l’espanyola. El primer pas
és que s’acabi la repressió

❝

El català és un actiu que
hem de revalorar com a
llengua de trobada i
ascensor social, i ha de ser
present en tots els àmbits

la “política d’ultimàtums”
de l’Estat, que ha impedit
consensuar el projecte de
manera detallada entre
les administracions implicades. És per això que va
reiterar la petició de connectar amb alta velocitat
els tres grans aeroports
del país i de gestionar totes
les infraestructures ara en
mans de l’Estat.
Aragonès, que va reconèixer errors en la gestió
de la Covid al principi de la
cinquena onada i arran de
la pèrdua de 70.000 vacunes, va dir que “no tornarà
a passar”, i va fer una crida
a la vacunació. També va
recordar el pla pilot per a la
implantació de la renda
bàsica universal, i les mesures en estudi per potenciar l’equitat menstrual.

Pel que fa a la llei estatal de
l’audiovisual, va dir que
era una “estocada” al català tal com estava plantejada, i confia ara a esmenarla després d’haver-la pogut
“aturar”. En paral·lel, tramitarà la modificació de la
llei pròpia i vol potenciar la
llengua. A més, va defensar l’acció exterior, va parlar d’implantar un model
propi de seguretat, basat
més en la intermediació, i
de justícia, perquè jutges i
funcionaris estiguin més
“arrelats” a Catalunya. Així mateix, va reclamar
convertir la comissaria de
la Via Laietana de Barcelona en un centre d’interpretació de la memòria i
de denúncia del franquisme. Va ser l’únic moment
en què va ser aplaudit. ■
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JxCat detecta
oblits en el
discurs sobre el
pacte de govern
a La formació troba a faltar al·lusions a
la confrontació amb l’Estat a El PSC i els

comuns veuen “debilitat” l’executiu

El president Torra entre els presidents Borràs i Aragonès i el vicepresident Puigneró ahir al Parlament ■ JOSEP LOSADA

Pere Aragonès, durant la seva intervenció d’ahir a la tarda en
el primer dia del debat de política general ■ JOSEP LOSADA

Redacció
BARCELONA

Quan Pere Aragonès va haver enllestit ahir el seu discurs, representants de tots
els grups en van fer una valoració d’urgència en espera que els seus respectius
líders avui entrin en el cos
a cos del debat amb el president. Per Mònica Sales,
de JxCat, en la intervenció
d’ahir d’Aragonès “hi ha
punts de l’acord de govern
que no s’han vist reflectits
en la seva totalitat”, com
ara que no es van fer al·lusions a la necessitat d’iniciar una confrontació cívica amb l’Estat, sobretot si
fracassa la via de la negociació. Igualment, la formació també va trobar a
faltar més referències “a la
persecució” de Carles
Puigdemont. Pel que fa a la

CUP, la resposta al discurs
va ser un comunicat on assenyalaven que “Pere Aragonès no ha estat ni convincent ni concret”.
Pel PSC, va parlar la seva portaveu, Alícia Romero, que feia referència a
una al·locució ”avorrida,
decebedora i sense cap novetat, on només es parlava
a la meitat dels catalans”.
Pels socialistes, alguns paràgrafs del president, com
ara aquells que van fer referència al diàleg amb l’Estat, denotaven “la divisió”
que hi ha a l’executiu sobre
qüestions crucials. Jéssica
Albiach, d’En Comú Podem, l’única presidenta de
grup que va intervenir
ahir, també va redundar
en aquesta idea, parlant de
“la debilitat“ d’un president fent gestos “per convèncer els seus socis”. ■

Cs, el PP i Vox hi veuen continuïtat

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Per Nacho Martín Blanco,
portaveu de Ciutadans, la intervenció d’ahir constata que
“les intencions d’Aragonès
són òbvies; només busca la
confrontació” i, per tant, no
veu cap canvi respecte al relat de l’independentisme. En
un to similar es va expressar
Lorena Roldán, del PP, que va

sentir un discurs “en què
s’han repetit els mateixos
mantres de sempre i la mateixa cançó que escolten des
de l’última dècada, aquella
que margina la meitat dels
catalans”. Joan Garriga, de
Vox, també va criticar un “pla
de govern que està basat en
el sectarisme”.

El trencaclosques
independentista

TELÓ · Primer dia del curs polític i la CUP obre el joc reclamant un nou 1-O aquesta
legislatura CRÍTICA Borràs homenatja Torra amb dards cap a ERC NO La detenció
de Puigdemont eleva el to de Junts contra la taula SÍ ERC ho fia tot a la negociació
Emma Ansola
BARCELONA

P

rimer dia del curs polític a
la cambra catalana, que
coincideix enguany amb
una data assenyalada, el
debat de política general, el primer
del president de la Generalitat, Pere Aragonès. Diputats d’ERC i
Junts i membres del govern arriben al Parlament amb la ressaca
del periple per l’Alguer. La detenció
de Puigdemont ho ha canviat tot
per a Junts i si abans eren escèptics
amb la taula de diàleg ara ja avisen
que la consideren una trampa del
president Pedro Sánchez, que, per
omissió o per voluntat pròpia, és
partícip de l’engany i la repressió
contra l’independentisme.
Però després d’un final més o
menys alegre de l’episodi italià i
constatades les divergències entre
els socis, el ple del Parlament pot
esdevenir un bon escenari per mirar de rebaixar les tensions en
l’inici de curs. O així s’intenta des
del govern. Una reunió entre diputats d’ERC i Junts en una de les sales de grups per escoltar un avançament del discurs d’Aragonès abans
que el pronunciï des del faristol pot
servir per oferir una imatge d’unitat, després que al matí la CUP ja

hagi llançat el primer dard, fer possible un nou 1-O en vigílies del pressupost.
Si no fos per la pandèmia que
obliga a disminuir els aforaments,
el debat de política general és un
dia gran al Parlament, amb la presència de tots els parlamentaris a
l’hemicicle, convidats a la llotja i desenes de mitjans de comunicació.
Però no és així, els buits als escons i
als passadissos encara pesen en
aquesta primera jornada parlamentària i la sala de grups s’omple
————————————————————————————————————————————

Els gestos d’unitat entre
ERC, Junts i la CUP fallen de
forma constant per la
manca d’una estratègia
————————————————————————————————————————————

a la meitat. Hi entra el president
Aragonès acompanyat del vicepresident Jordi Puigneró. Tots dos van
fer un viatge de més de 15 hores
fins a arribar a l’Alguer en un vaixell espatllat i on tots els espais
d’entreteniment estaven tancats.
Potser ja s’ho van dir tot durant els
passejos per la coberta, o no, però
els qui els acompanyen asseguren
que la relació entre ells dos és bona
i hi ha respecte institucional.
La trobada entre ERC i Junts és

breu i per la manera com surten els
diputats de la reunió a porta tancada semblaria que les coses han millorat. Somriures i converses centren les interaccions de les moltes
parelles d’ideologia mixta que
abandonen la sala de grups. Una
d’elles fins i tot sorprèn la premsa,
la formada pel diputat de Junts
Francesc de Dalmases i la diputada
d’ERC Alba Vergés, després d’una
piulada d’ell en què denuncia “la insolidaritat i la deslleialtat” d’ERC la
legislatura passada per la retirada
de l’acta de diputat al president
Quim Torra.
El president Torra, de fet, també
és protagonista d’un breu homenatge a proposta de la presidenta Borràs just un any després de la inhabilitació. La intervenció de Torra és
un clam a la unitat estratègica de
les forces independentistes. “No tenim temps a perdre”, els etziba. Al
darrere, però, les paraules de la presidenta Borràs dirigides a Torra tornen a assenyalar els republicans.
“Havies de ser el president de la restitució i vas acabar sent el president
de la destitució per vergonya nostra”, lamentava Borràs. A dins l’hemicicle, Aragonès agafa la paraula
per defensar de nou el diàleg; dues
hores més tard, un altre dard, no ha
agradat als socis. ■
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“Comencem a
estar-hi
acostumats”
—————————————————————————————————

El síndic de greuges, Rafael Ribó, en una imatge d’arxiu al Parlament ■ ORIOL DURAN

El síndic proposa “indults
anticipats” per a tots els
encausats del procés
a Rafael Ribó proposa aquesta figura per als investigats per sedició o rebel·lió
a Exigeix al Congrés tramitar la llei d’amnistia per tal de fer ‘tabula rasa’
Redacció
BARCELONA

El síndic de greuges, Rafael Ribó, proposa al govern espanyol aplicar la figura dels “indults anticipats”, que està prevista en
la llei que regula la concessió d’indults, per a tots els
encausats pel procés independentista català. Ribó
suggereix en un informe
que va entregar ahir a la
presidenta del Parlament,
Laura Borràs, aplicar
aquesta mesura de gràcia
a tots els encausats de
l’1-O investigats per sedició o rebel·lió, de manera
que així es resoldria la situació dels exiliats. Se-

gons càlculs de les formacions sobiranistes, les causes obertes contra independentistes afecten més
de 3.000 persones.
L’informe en què figura
aquesta proposta porta
per títol La concessió de
l’indult parcial a les persones condemnades per la
sentència 459/2021 del
Tribunal Suprem, i té com
a objectiu analitzar els indults que van ser concedits als presos independentistes “des de la perspectiva dels drets fonamentals”.
En aquest sentit, Ribó
aposta per una “reconsideració” de les penes d’inhabilitació dels ex-presos i

La frase

—————————————————————————————————

“És xocant que la
mesa del Congrés
dels Diputats hagi fet
de Tribunal
Constitucional”
Rafael Ribó
SÍNDIC DE GREUGES

reitera que és una “manifesta incongruència” que
s’hagi inhabilitat “sense
cap sentit” els indultats
del procés per a l’exercici
de responsabilitats públiques i se’ls hagi deixat “al
marge de l’activitat política” quan van ser escollits
per “centenars de milers

L’Audiència va investigar
els CDR dos anys en secret
Jordi Panyella
BARCELONA

L’Audiencia Nacional va
tenir oberta una investigació durant dos anys sobre
els CDR que ara acusa de
terrorisme, unes diligències prèvies de les quals
fins ahir no van tenir notícia les defenses dels acusats, un fet irregular i que

genera una gran indefensió, segons van denunciar
ahir els lletrats.
La novetat es va saber
en tenir coneixement de la
resolució dictada pel jutge
García Castellón, on s’especifica que les diligències
prèvies 99/2018 es converteixen en el sumari
5/2021 i que entre les proves que calia aportar a

aquest sumari hi ha “els
testimonis que procedirien de les diligències prèvies 104/2017 seguides en
aquest òrgan judicial”. De
fet, l’ofici de la Guàrdia Civil que va ordenar l’inici
del cas que va acabar amb
les detencions el 23 de setembre del 2019 porten
data d’aquell any, per tant
la investigació secreta

L’advocacia de l’Estat demana penes d’entre 13 i 15 anys
d’inhabilitació per a l’alcalde
de Sant Carles de la Ràpita,
Josep Caparrós, i el tinent
d’alcalde i actual delegat del
govern a les Terres de l’Ebre,
Albert Salvadó, per presumpta prevaricació i desobediència arran de la seva participació en la consulta de l’1-O. La
petició ha sobtat els mateixos càrrecs investigats, especialment després que la fiscalia hagi limitat les seves peticions a inhabilitacions d’un
any i quatre mesos i d’un any,
respectivament, per suposada desobediència. “Aquesta
petició és absolutament desproporcionada i només pot
obeir a un acarnissament irracional en contra de l’independentisme. Ja comencem
a estar-hi acostumats”, destacava Salvadó.

El govern
espanyol
rectifica sobre
la Via Laietana
Redacció
MADRID

La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez,
va admetre ahir a la roda
de premsa posterior al
Consell de Ministres que la
comissaria de la Policía
Nacional a la Via Laietana
de Barcelona “va ser un
lloc de repressió i tortura”.
La ministra va provar de
corregir d’aquesta manera l’impacte de les declaracions del secretari d’estat
de Seguretat, Rafael Pérez, que aquest dilluns va
assegurar que la comissaria “ha estat i és un símbol
de servei públic”.
Rodríguez va assegurar
que el seu govern ha apostat sempre per “dignificar
la memòria” dels que van
ser víctimes de repressió i
tortura. Amb tot, va exonerar el secretari d’estat,
que, segons la portaveu,
només volia “donar valor
al paper de la Policía Nacional a tot el territori del
país” perquè és un cos que
“fa una tasca fonamental
en l’ordre públic”.
Rodríguez va fer aquestes manifestacions després que ERC, Junts, la
CUP i En Comú Podem demanessin ahir explicacions, exigissin al ministre
de l’Interior el tancament
definitiu de la prefectura i
avisessin que declaracions
d’aquest tipus poden condicionar el diàleg amb l’Estat. El grup de Junts al Senat, a través de Josep Maria Clèries, va entrar ahir
una bateria de preguntes
sobre la qüestió. ■

de catalans que els van
votar”.
L’estudi del síndic conclou amb set recomanacions a les diverses institucions, tant estatals com
autonòmiques, entre les
quals figura que el govern
espanyol “desbloquegi” la
reforma del Codi Penal per
modificar els delictes de
sedició i rebel·lió, així com
la derogació del delicte de
sedició i la reformulació
del delicte de rebel·lió, de
manera que tan sols s’hauria d’aplicar en casos en
què hi hagi violència.
Pel que fa a la demanda
de la llei d’amnistia, Ribó
assegura que s’hauria
d’aplicar en tots els proce-

diments penals relatius al
procés ocorreguts a partir
del 2010 per tal de fer “tabula rasa”. En paraules
del mateix Ribó, “és xocant” que la mesa d’aquesta cambra “hagi fet de Tribunal Constitucional i impedís tramitar-la”.
Les recomanacions que
ha fet arribar al Parlament
són “fer un seguiment” de
la resolució del Consell
d’Europa que insta a posar
fi a les causes penals contra independentistes catalans. Al Departament
de Justícia de la Generalitat, el síndic li demana reforçar la perspectiva de gènere en el sistema penitenciari per tal d’evitar “situacions de discriminació” de les dones que estan
a la presó. ■

hauria durat dos anys.
Els advocats dels nou
processats van reaccionar
amb sorpresa i indignació
ahir perquè el fet de no tenir notícia de part de les diligències que afecten els
seus clients els genera indefensió en el moment de
preparar la seva estratègia
de defensa.
Els advocats ja van
anunciar ahir que presentaran escrits demanant la
nul·litat de la resolució
dictant el processament
dels seus clients. Els CDR
s’enfronten a penes que
poden anar dels 8 als 15
anys de presó. ■

Acte de suport als CDR detinguts en l’operació Judes, que es
va dur a terme el 23 de setembre del 2019 ■ ORIOL DURAN / ARXIU
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Manifestació, actes
i marxes per
celebrar l’1-O i el 3-O
a L’1-O es recordarà a la Catalunya del Nord a Dissabte hi

haurà jornada antirepressiva i tres marxes i el 3-O, manifestació
BARCELONA

L’ANC organitza en col·laboració amb Òmnium i
l’AMI diversos actes commemoratius del referèndum de l’1 d’octubre del
2017 prohibit per l’Estat i
de l’aturada general massiva del 3-O que va tenir
lloc com a protesta per la
repressió policial de la votació. Divendres, el referèndum es commemorarà
a la població d’Illa, a la Catalunya del Nord, en reconeixement de la col·laboració que, des d’aquest territori, va fer possible que

tingués lloc la votació. No
hi podrà assistir el president Puigdemont perquè
dilluns ha de declarar als
tribunals de Sardenya.
Després de l’acte, una
marxa de vehicles anirà
fins a Figueres, on al vespre tindrà lloc un concert.
El mateix divendres al vespre hi haurà commemoracions a Lleida, Sabadell,
Sant Joan de Vilatorrada,
Roquetes, Dosrius i Sant
Cebrià de Vallalta. Dissabte 2 tindrà lloc la Conferència Nacional Antirepressiva a la Universitat
de Girona, en què també
col·laboren l’ANC i Òm-

nium. L’Assemblea organitza tres marxes: de Fraga a Lleida, de Sant Julià
de Ramis a Aiguaviva i de
Vinaròs a Sant Carles de la
Ràpita.
Diumenge, la Plataforma 3 d’Octubre organitza
un acte a la plaça Cinc
d’Oros de Barcelona, on,
abans que comenci, confluirà la manifestació que
organitza l’ANC des de la
plaça de Francesc Macià.
L’ANC informa que no cal
inscriure-s’hi per participar en les marxes i en la
manifestació, però sí en el
concert de Figueres i en els
actes d’Illa i Girona. ■

El govern de Torra commemorava el primer aniversari de l’1-O a Sant Julià de Ramis ■ Q. PUIG

El govern fa un acte unitari a l’Escola Industrial

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El govern de Pere Aragonès
preveu commemorar en ple
el quart aniversari del referèndum en un acte a l’Escola
Industrial de Barcelona, el
punt de votació més gran
aquell dia a Catalunya. A les
nou del matí es llegirà una declaració institucional i està
previst que hi assisteixi la

“totalitat” dels membres del
govern d’ERC i Junts, segons
avançava ahir la portaveu de
l’executiu, Patrícia Plaja. Serà
l’únic acte organitzat pel govern català per recordar el referèndum de l’1 d’octubre del
2017 i es pretén que sigui una
mostra d’unitat de l’executiu,
amb la presència de tots els

consellers i conselleres, un
cop finalitzat el debat de política general del Parlament,
que començava ahir amb el
discurs del president de la
Generalitat. Un acte unitari
després de les discrepàncies
públiques i la crisi entre socis;
primer, per l’aeroport del Prat
i, ara, per la taula de diàleg.

140495-1236454L
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Òmnium es planta i aposta
per la recuperació del català

Jordi Cuixart,
ahir presentant
la campanya ’El
català és
teu’ ■ ACN

a L’entitat inicia una campanya pels drets lingüístics dels catalanoparlants i perquè el català sigui
present en tots els àmbits a L’aposta són els joves, els continguts audiovisuals i els nouvinguts
Mireia Rourera
BARCELONA

118486-1249216L

“El català recula i rep atacs
constants de l’Estat espanyol i l’Estat francès i estem molt preocupats pel
baix ús que té entre els joves i els nouvinguts i per la
seva pràcticament nul·la
presència als mitjans audiovisuals”. Ho va dir ahir
Jordi Cuixart, president
d’Òmnium Cultural, en
una roda de premsa que es
va fer a la Filmoteca de Catalunya, en la qual va presentar la campanya El català és teu. Té per objectiu
promocionar la llengua,
“que és element de cohesió i d’autoestima”, i que
no acabi desapareixent,

La xifra

La frase

2%

“Fem una crida
a fer-nos nostre el
català i a plantar cara
a tots aquells atacs
que rep la llengua”

—————————————————————————————————

de l’oferta de pel·lícules és
en català. Menor és encara
l’oferta en les plataformes audiovisuals privades.

que és el que podria passar
si la gent l’acabés considerant inútil, que no li serveix per a res.
Cuixart va assegurar
que la campanya d’Òmnium pretén abordar amb
diferents iniciatives tres
blocs: els joves, el lleure i
els nous formats audiovisuals i de xarxes socials, i

—————————————————————————————————

Jordi Cuixart
PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

els nouvinguts. “El que volem és que el català no mori perquè no hi és, perquè
els joves es connecten a les
xarxes i no l’hi troben, perquè un nouvingut que no
fa servir el català no té la
possibilitat de trobar-se’l
al cinema”, va explicar.
L’entitat, que fa 60 anys ja
va néixer amb l’objectiu de

defensar la llengua i els
drets lingüístics dels catalanoparlants, posarà tot el
seu pes en aquesta estratègia per salvar la llengua i
aturar els atacs, i té pensades algunes campanyes.
Una de les coses que vol
fer Òmnium és un congrés
al voltant de la llengua,
com els congressos internacionals de la llengua catalana que es van fer el
1906 (que va presidir Antoni M. Alcover), i el 1986
(que va presidir Antoni
Maria Badia i Margarit).
Òmnium també vol tirar
endavant el projecte anomenat Tàndem Cultural,
que preveu renovar el concepte de parelles lingüístiques, conjuntament amb

el Consorci de Normalització Lingüística i l’entitat
d’inclusió social Apropa
Cultura.
L’àmbit dels nous formats i l’audiovisual és
clau, i Òmnium no només
s’oposarà amb tota fermesa i farà campanya contra
l’actual proposta de nova
llei espanyola de l’audiovisual, un nou atac al català
que pretén que pràcticament desaparegui de televisions i plataformes digitals (“com la llei Wert”, va
dir Cuixart), sinó que vol
apostar per promoure iniciatives pròpies. Una seria
un banc de veus (per donar a conèixer totes les variants dialectals del català
i que ha de servir perquè la

ciutadania pugui interactuar amb els aparells electrònics). Una altra idea és
una fàbrica de continguts
audiovisuals, perquè el català “també ha de ser una
llengua d’oci, atractiva per
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Pugna entre ERC i JxCat
per la llei de l’audiovisual
a El govern, a través d’una àrea dels republicans, fa un primer pas per regular la
matèria a No fa ni una setmana, Junts va fer el mateix a través del Parlament
F.E.
BARCELONA

als joves i amb presència a
internet”. L’entitat es proposa impulsar el doblatge
de cinema infantil al català i ja ha arribat a un acord
amb la UFEC per promocionar el català en l’esport.

Cada una de les sis campanyes s’aniran presentant
“en el seu moment”, va dir
Cuixart, que en cap cas vol
que es parli del català
“amb discursos derrotistes”. ■

La polèmica suscitada al
voltant de l’esborrany de la
llei de l’audiovisual que vol
aprovar l’executiu espanyol, i que relega el català a
un rang de subsidiarietat
de facto, ha posat de nou a
prova el grau de solidesa
del govern català. En
aquesta ocasió, ERC i
JxCat s’han estalviat tirarse els plats en públic i, en
lloc d’això, han iniciat una
cursa per veure qui dels
dos lidera la gestació, i posterior ratificació, d’una
norma pròpia sobre la matèria.
Aquesta pugna es visualitza amb el fet que, a hores
d’ara, hi ha dues iniciati-

Una campanya a favor del català al cinema ■ EPA

ves legislatives al respecte,
amb pràcticament idèntica finalitat, que han iniciat
la seva tramitació de manera gairebé simultània en
el temps, en lloc d’una de
sola que porti la rúbrica
compartida dels dos partits. La primera va ser la

proposició de llei presentada per Junts divendres de
la setmana passada al registre de la cambra, i que
entre altres punts pretén
que plataformes com ara
Netflix, HBO o Filmin hagin de tenir un mínim de
contingut en català, enca-

ra que no concreta quin
percentatge.
Després
d’aquest moviment, el govern va aprovar ahir, a proposta de la conselleria de la
Presidència, que controla
ERC, la memòria preliminar de l’avantprojecte de
llei de comunicació audiovisual, un primer pas per a
la reforma de la llei catalana d’aquest àmbit, per reforçar l’ús del català als
mitjans de comunicació.
L’argument que donen els
uns i els altres és que la seva respectiva fórmula –fer
una llei nova o retocar-ne
una de ja vigent– és la manera més ràpida per regular la qüestió. I, per això,
JxCat va recalcar ahir que,
tot i el gest del govern, no
retira la seva proposta. ■➧

ELS CENTRES AUDITIUS AURAL
APOSTEN PER L’ESPORT PER FER VISIBLE LA PÈRDUA AUDITIVA
L’objectiu és traslladar els valors de l’esport al món de l’audició, animant les persones amb pèrdua auditiva a superar les adversitats

P

rop d’un centenar de professionals de
l’audició vinculats als centres auditius
Aural –una xarxa present a Catalunya
amb més de 25 centres i a Espanya amb un
centenar– van participar el cap de setmana
passat en un esdeveniment esportiu a l’Alt
Empordà que tenia com a objectiu donar visibilitat a la pèrdua auditiva i ajudar a la seva
normalització. Aquest esdeveniment ha tingut, a més, un vessant solidari, ja que la
companyia ha realitzat, per cada persona que
ha finalitzat la cursa, una donació a un alberg
gestionat per la Fundació Casa Caridad per a
persones sense llar convalescents.

nez, director general dels Centres Auditius
Aural, "s’estima que només tres de cada 10
persones amb pèrdua auditiva utilitzen audiòfons. Això implica que hi ha molta gent que,
per desconeixement, vergonya o desconfiança, no busca cap solució per al seu problema, i això li pot ocasionar problemes de

comunicació, aïllament i fins i tot deteriorament cognitiu. Volem conscienciar que reconèixer la pèrdua auditiva i normalitzarla és el primer pas per millorar l’audició i
amb això la qualitat de vida".
Precisament aquest, ajudar les persones a
millorar l’audició, la qualitat de vida i el benestar, és el principal objectiu dels Centres
Auditius Aural.

VINE A
CONEIXE'NS I ET
REVISAREM GRATIS
L'AUDICIÓ
Tel. gratuït

900 29 30 78

www.auralcentresauditius.es

Entre els participants destaca l’atleta Abel
Antón, bicampió mundial de marató, que
ha tornat a enfundar-se la samarreta de l’Aural Widex Team, un equip que competeix sota l’inspirador lema “Push the limits”, “supera els límits”, i que té com a objectiu traslladar els valors de l’esport al món de l’audició:
és a dir, segons explica el mateix atleta,
“mostrar a les persones amb pèrdua auditiva
que és possible superar les pròpies limitacions igual que els esportistes hem de superar cada dia totes les adversitats”.
L’Aural Widex Team va néixer el 2005 amb
l’objectiu de conscienciar la societat sobre
les conseqüències de la pèrdua auditiva sense
tractar. Segons explica Juan Ignacio Martí-

L’atleta Abel Antón, bicampió del món de marató,
va ser un dels participants en aquest esdeveniment
esportiu.

La xarxa de centres auditius Aural disposa de més 25 centres arreu de Catalunya.
172971-1249227L

