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Front comú del
sector empresarial
a favor dels Jocs
a Creen una plataforma d’entitats de l’Alt Pirineu i Aran,
Lleida i Girona a Els qualifiquen d’oportunitat per al territori
D.B.
ESCALÓ

sa del Pirineu”. Al seu parer, s’ha d’aprofitar l’altaveu que seran els Jocs per
“posicionar a escala mundial els Pirineus”. Els empresaris també consideren que aquesta candidatura ha de ser un detonant
per rebre inversions en
aquells àmbits en els quals
s’arrosseguen dèficits des
de fa temps, com ara les comunicacions i telecomunicacions.
Aquest
conglomerat
d’entitats aposten decididament pel sí i demanen al
govern estar informats. El
president de la Cambra de
Comerç de Lleida, Jaume

Els representants del sector empresarial que ahir van ser en l’acte ■ ACN

Saltó, va insistir que el projecte seria un “benefici
clar” per reactivar l’economia, crear empreses i
atraure inversions. La polèmica sobre el desmarcatge d’Aragó de l’acord inicial sobre el repartiment
de les competicions entre
les dues bandes del Pirineu
també va ser present en
l’acte d’ahir. Va ser en boca
del president d’Empresariat Cerdanya, Francesc
Armengol, que va reclamar a l’executiu català que
si l’Aragó “no vol tenir uns

869198-1258088Q

El sector empresarial de
l’Alt Pirineu i Aran, Lleida i
Girona han creat un front
comú per donar suport a la
candidatura dels Jocs d’hivern. Sota el lema Per un
impuls al Pirineu, diem sí,
ahir van donar inici a un
seguit d’accions que duran
a terme pel territori per
defensar el projecte olímpic. Al manifest, s’hi ha adherit Pimec Lleida, la Coell, l’ACEM, l’Associació
Càmpings de Lleida i les
cambres de comerç de
Lleida i Girona. Totes les

organitzacions i entitats
implicades en aquesta
campanya veuen “necessari per al Pirineu i la gent”
la celebració de l’esdeveniment, però sostenen que
s’ha de fer amb condicions
de sostenibilitat social,
econòmica i mediambiental.
Segons el president de
la Federació d’Hostaleria
de Lleida, Josep Castellarnau, els Jocs dinamitzaran econòmicament les
comarques de muntanya.
En aquest sentit, Castellarnau considera que el
sector “no pot deixar de fer
sentir la seva veu en defen-

146970-1243782L

Jocs amb Catalunya” es tiri endavant la candidatura
catalana en solitari.
El president d’ACEM,
Aureli Bisbe, va destacar
que la importància en
l’àmbit esportiu dels Jocs
d’hivern és indiscutible i
que econòmicament han
de servir, ha dit, per avançar inversions que ja s’haurien hagut de fer. També
va parlar de la possibilitat
de fer proves pilot vinculades amb la sostenibilitat,
com circular sense emissions de CO2. Els sector

empresarial creu que els
Jocs poden afavorir que joves del territori puguin
“esdevenir
esportistes
d’elit, fita sempre difícil
d’assolir”.
L’antagonisme, present
En l’altra cara de la moneda es troben els detractors
de la candidatura. La Plataforma Stop JJOO ha
convocat una manifestació per diumenge al migdia a Puigcerdà contra els
Jocs amb el lema Per un
Pirineu viu, stop jocs. ■
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El indults als
presos
polítics, en el
punt de mira

Junts
trenca
l’acord per
la llengua

El relleu en el
Suprem podria
admetre ara els
recursos que va
desestimar

Catalunya ha
de multiplicar
la construcció
d’habitatges

Segons un estudi,
s’estima una
demanda en
propietat d’entre
43.000 i 80.000

El vicepresident i portaveu
de JxCat, Josep Rius, ahir en
la roda de premsa ■ EPA

ANUNCI · La formació es despenja del pacte per modificar la
llei de política lingüística INDIGNACIÓ · ERC, el PSC i els
comuns critiquen la decisió amb duresa PROPOSTA · La
CUP demana als tres partits restants que retirin la proposta
Clara Ribas
BARCELONA

El vicepresident i portaveu
de JxCat, Josep Rius, va
anunciar ahir al migdia la
decisió de la seva formació
d’abandonar l’acord per
reformar la llei de política
lingüística, al qual havia
arribat amb ERC, el PSC i
ECP. Segons Rius, Junts
considera ara que la reforma proposada en el pacte a
quatre no impedeix una
decisió judicial que imposa
el 25% de castellà a les escoles i que no té l’aprovació
ni el consens dels col·lectius afectats. “No adaptarem una llei de política lingüística per acatar una
sentència injusta”, va assenyalar. Rius, que va insistir que aquesta reforma
no serviria per frenar la resolució judicial i que, segons s’ha sabut a principis
d’aquesta setmana, haurà
de ser aplicada en un màxim d’uns quinze dies.
El 24 de març passat,
ERC, Junts, el PSC-Units i
En Comú Podem van registrar al Parlament una

Les frases

—————————————————————————————————

“No adaptarem la llei
de política lingüística
per acatar una
sentència injusta”
Josep Rius

VICEPRESIDENT I PORTAVEU DE
JUNTSXCAT
—————————————————————————————————

“Amb aquesta decisió
Junts deixa el català
a l’escola a la mercè
dels tribunals”
Marta Vilalta
PORTAVEU D’ERC

—————————————————————————————————

“Era la crònica d’una
deserció anunciada.
Junts no ens havia fet
cap proposta”
Jéssica Albiach

PDTA. DEL GRUP PARLAMENT D’ECP

proposició de llei per modificar la llei de política lingüística per intentar regular la presència del català i
el castellà a l’escola. Al cap
de poques hores, Junts es
va fer enrere pel “rebuig”

que l’acord havia generat
entre les entitats defensores de la llengua i la comunitat educativa.
Per justificar la decisió
d’ahir del seu partit, Rius
va recordar que, en el seu
moment, aquest va establir tres condicions per
continuar donant suport a
la reforma legal, els quals,
va advertir ahir, no s’han
complert: “Calia mantenir
el català com a única llengua vehicular, protegir les
direccions dels centres i
protegir la immersió lingüística”, va puntualitzar,
per afegir-hi: “El català és
una línia vermella i no avalarem cap mesura que suposi una reculada.”
El representant de
JxCat va argumentar d’altra banda que desobeir
aquesta ordre del TSJC “és
una manera de defensar el
català”, però va admetre
que la desobediència necessita un consens “de
partits, de les entitats i del
sector educatiu”, el qual
actualment considera que
no existeix.
Segons el portaveu de

Un gest sobtat, just després del pacte Borràs-Turull

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

Tant el president de la Generalitat, Pere Aragonès, com el
conseller d’Educació, Josep
Gonzàlez-Cambray, com els
representants d’ERC i dels
comuns van insistir dimecres, en la primera sessió del
ple, a reclamar a Junts una
decisió definitiva sobre l’acord per modificar la llei de

política lingüística. En concret, la representant d’En Comú Podem, Jéssica Albiach,
va demanar al grup que
“aclarís els seus embolics”
perquè, va dir, “no podem esperar que es posin d’acord”.
L’anunci ahir de Rius, des
de la seu del partit i sense haver-ho comunicat prèvia-

ment als altres grups, a més
d’una posició política, va ser
també una resposta a aquestes reclamacions. Una posada en escena que es produeix
pocs dies després que Laura
Borràs i Jordi Turull anunciessin la candidatura d’una direcció conjunta dins la formació.

Junts, la formació ja va comunicar ahir al president
de la Generalitat, Pere
Aragonès, i també a ERC,
la seva decisió, i els va
anunciar la seva intenció
de presentar una proposta
pròpia per blindar el català
a l’escola i fer front a la sentència i a l’executòria del
TSJC. Tot i assegurar que
caldran accions preses
“amb valentia i celeritat”,
el portaveu de Junts no va
avançar cap detall de la
proposta.
Preguntat sobre quina

seria la posició del seu partit en cas que la proposta
de modificació tiri endavant amb els altres tres
partits que la van acordar,
Rius va ser taxatiu: “Al
Parlament hi ha majories
alternatives per tirar endavant la reforma, però
nosaltres no hi donaríem
suport”. Respecte al PSC,
Rius va ser també contundent: “En la defensa del català no acceptarem lliçons
de ningú i menys del PSC”,
va assegurar, i hi va afegir:
“Tant a Catalunya com a

Madrid podrien haver fet
moltes coses per blindar el
català a l’escola i no ho van
fer. Cal recordar que és el
partit que va retallar l’Estatut i que va aplaudir la
sentència del Tribunal
Constitucional”, va reblar.
L’anunci de Rius va ser
corroborat per la portaveu
de JxCat al Parlament,
Mònica Sales, que va explicar que han mantingut
converses amb “una llarga
llista de persones” i va assegurar que es tracta
d’una decisió forjada “des
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Dues cares per la
llengua
Jordi Alemany

de la discreció i amb la convicció de fer el que és necessari”.
Sorpresa i indignació
Les reaccions de l’abandonament del pacte per part
de JxCat es van anar succeint al Parlament, primer en passadissos i més
tard en declaracions oficials. La secretària general
adjunta i portaveu d’ERC,
Marta Vilalta, va criticar
amb duresa la decisió: “És
irresponsable haver-se resignat, avantposant el tacticisme al consens, deixant la llengua a l’escola a
mercè dels tribunals”, va
afirmar Vilalta, que va
mostrar la seva decepció
per la decisió del seu soci
de govern: “Junts no ha
desenvolupat cap proposta o resposta, cap concreció, sinó que ha bloquejat
la possibilitat de tenir
aquest consens. Per això
parlem d’irresponsabilitat. Aquest moment és
trist”, va dir. La portaveu

Mentre la batussa entre els partits torna a omplir pàgines i informatius davant l’enèsima ofensiva de l’Estat
espanyol, de nou judicialment, per tornar a fer mal on
saben que en fa més, la llengua, al Palau Marc s’hi podien escoltar reflexions i propostes per protegir-la i
promoure’n l’ús social i tecnològic, entre d’altres. Són
les dues cares de la política. La de les picabaralles es-

republicana va assegurar
que ERC “no descarta”
aprovar la modificació, al
costat del PSC i els comuns –que tindria una
majoria suficient–, i que
estudiaran totes les opcions i que no exclouen
cap escenari: “No fer res
—————————————————————————————————

Els comuns
demanen un ple
extraordinari per
aprovar l’acord
—————————————————————————————————

no és cap opció per nosaltres”, va dir.
Per la seva part, la líder
d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach,
va assegurar que no estava
sorpresa: “Era la crònica
d’una deserció anunciada.
Junts no ens havia fet cap
proposta en dos mesos”,
va assegurar i els va retreure haver incomplert la
seva paraula: “Nosaltres
ho hem posat tot per la
nostra banda, i només

hem vist incompliments i
silenci. La representant
dels comuns va anunciar
que demanarà un ple extraordinari la setmana vinent per votar el text:
“Que Junts no tingui paraula no significa que ERC
no la tingui. Demanem a
ERC i el PSC que aprovin
la reforma de la llei com
més aviat millor i anunciem la convocatòria d’un
ple extraordinari la setmana que ve per protegir
les escoles i el professorat
del nostre país”, va avançar Albiach.
Des del PSC-Units, la
portaveu del grup parlamentari, Alícia Romero,
va demanar també a ERC i
En Comú Podem mantenir i tirar endavant la modificació de la llei i va acusat JxCat de tacticisme:
“Esperem que aquest mal
exemple no s’estengui i
que puguem mantenir els
acords”, va dir. Romero es
va mostrar especialment
molesta per haver conegut
la notícia ahir al matí, a
través de la premsa: “Vam
ser empàtics i els vam donar marge. Haurien pogut
actuar amb més respecte”, va lamentar.
Per la CUP, la retirada
de Junts és un moment
idoni per abandonar la
proposat de reforma de la
llei de política lingüística.
“La reforma no evita l’execució de la sentència sobre
el 25% de castellà i, a més,
li dona “cobertura política”, va dir la diputada de la
CUP Nogay Ndiaye, que va
instar ERC, Junts i els comuns a sumar-se a la proposta de modificar la llei
d’educació de Catalunya
(LEC) perquè només el català sigui llengua vehicular”.
En el mateix sentit es
va manifestar Plataforma
per la Llengua, que va celebrar la decisió de Junts i va
demanar la retirada de la
proposta. Una petició per
a la qual està promovent
una recollida de signatures: “La incorporació de la
vehicularitat del castellà
en aquesta llei representaria un pas enrere que el català no es pot permetre en
l’actual situació d’emergència lingüística”, s’afirma en el manifest que
acompanya la petició.

tèrils amb l’únic objectiu de treure’n un rèdit electoral
i l’altra, la propositiva, que suma i que debat amb serenitat possibles solucions. I mira que en aquest últim
cas molts dels professionals, societat civil i experts
que han estat cridats per participar en el Pacte Nacional per la Llengua tindrien motius de sobra per passar comptes i posar vermell més d’un polític.

“La prioritat és
protegir la direcció
dels centres”
a Cambray garanteix que si cal enviarà instruccions sobre
la sentència del 25% a Aragonès fa costat als docents
V.P.
BARCELONA

El president, Pere Aragonès, i el conseller d’Educació, Josep González-Cambray, van intentar ahir calmar el profund neguit que
ha desencadenat als centres educatius l’ordre del
TSJC que obliga a implantar el 25% de castellà
d’aquí a quinze dies a totes
les aules catalanes. Aragonès i González-Cambray
van mantenir una reunió a
porta tancada amb la junta permanent dels centres
educatius al Palau de la
Generalitat en la qual van
respondre a la inquietud
dels docents garantint que
el govern “està i estarà
sempre al seu costat i que
farà tot el necessari per
protegir els centres, els docents i particularment les
direccions”, segons un comunicat fet públic per l’executiu català.
Ja al matí GonzálezCambray havia garantit
aquest suport als centres
en una entrevista a TV3,
durant la qual va afirmar
que és “molt probable” que
enviï instruccions als centres sobre la sentència del
25% si aquesta és la millor
manera de protegir els
centres.
“La màxima prioritat és
protegir les direccions
dels centres”, va subratllar el conseller, que, en
canvi, no va avançar en
quin sentit serien les instruccions que pensa enviar als centres i es va limitar a dir que “encara falten
dies i per tant el que cal fer
és valorar-ho i mirar quina
és la millor opció”. En tot
cas, va precisar, l’objectiu
és evitar que el TSJC
s’adreci directament als

Reunió amb la junta permanent de centres ■ CEDIDA

Les frases

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

“Encara falten dies, el
que hem de fer és
valorar-ho i veure
quina és la millor
fórmula”

“Farem tot el
necessari per protegir
els centres, els
docents i la direcció
dels centres”

Josep González-Cambray

Comunicat del govern

centres i també que es vegi
reflectida la voluntat del
govern “d’incrementar”
l’ús del català.
Educació està preparant el recurs a la interlocutòria d’execució del
TSJC, però aquest recurs
no atura en cap cas el termini que el TSJC ha donat
al govern per implantar el
25% de castellà. Després
de la reunió d’ahir amb la
junta permanent dels centres educatius, el govern
es reunirà avui amb la pla-

taforma Som Escola.
D’altra banda, les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) han denunciat que el departament hagi cedit les tardes
de setembre a empreses
de lleure. Asseguren sentir-se
menystingudes,
diuen que Educació les ha
acusat de tenir “un funcionament irregular” i encoratgen les famílies a
manifestar-se dissabte a
Barcelona. ■

CONSELLER D’EDUCACIÓ
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Optimisme dins
del dramatisme
ACCIÓ · Part de 21 professionals de diversos àmbits admeten en la jornada del
Pacte Nacional per la Llengua la situació crítica del català, però fan propostes per
incrementar-ne l’ús ‘GUAI’ · Fer-lo atractiu i normalitzar-lo, principals reptes
Jordi Alemany
BARCELONA

E

n paral·lel a la voràgine política i judicial que cíclicament torna a l’espai públic
al voltant de la protecció de
la llengua catalana per inacció o ingerències externes, ahir es va poder visualitzar i escoltar un diàleg i
reflexions més serenes de 21 professionals, experts i acadèmics de
diversos àmbits –cohesió social,
acolliment, educació i recerca, tecnològic i digital, la cultura, l’audiovisual i mitjans de comunicació–
sobre la realitat i el futur de la llengua convocats pel departament
Cultura en el marc de les jornades
presencials i telemàtiques convocades, i que tindran continuïtat
avui, dins del Pacte Nacional per la
Llengua, que va començar a caminar el passat 22 de febrer. Els propers mesos se n’obriran d’altres específicament per cadascun dels
àmbits temàtics.
Un cop admès que hi ha un diagnòstic no favorable sobre l’estat
de salut de la llengua catalana,
molts dels ponents, com ara l’escriptora i docent Clara Soley; l’investigador i professor de la Universitat de Vic Llorenç Comajoan;
l’experta en tecnologies de la llengua Marta Villegas; l’activista del
coneixement lliure i expert en gestió del coneixement Àlex Hinojo;
l’editora de l’Avenç, Núria Iceta, el
cantant de Trap Lildami (Damià
Rodríguez) i l’actor Òscar Intente
van voler transmetre que hi havia
motiu per ser optimistes i revertir
la presència i impuls del català en
els seus àmbits respectius. Soley,
apel·lant a la seva experiència personal de 25 anys de docència en
instituts al Vallès, ho resumia reconeixent que la situació era “dramàtica” amb un model d’immersió
nascut i aplicat amb èxit però que
en els darrers anys ja es veia “com
una fantasia”, amb un català que
ja no era un element de “cohesió
social” amb un clar retrocés en espais informals. Malgrat tot, va assegurar que no volia ser ni “catastrofista ni alarmista” per no “entorpir” un debat i un consens que
“s’ha de tornar a recuperar”.
Tots evan aportar el seu particular receptari per enfortir la presència i l’ús del català en els seus
àmbits i, fins i tot en alguns, com

La presidenta del CNJC, Júlia-Rosanna Sánchez Valverde,
dimecres escoltant el debat al Parlament ■ ACN

El ple reclama
més habitatge
públic destinat
als joves
a En un debat específic sobre

emancipació juvenil, es demana un
Pacte Nacional per a l’Habitatge
Lildami i l’actor Oscar Intente durant les seves intervencions en la jornada del
Pacte Nacional per la Llengua ahir al Palau Marc ■ DEPARTAMENT DE CULTURA

en el d’internet, “no va malament”, tot i estar lluny de poder fer
una vida digital normal en català
perquè en pocs anys, ja que “la tecnologia juga al nostre favor” i és la
mateixa per generar aplicacions
per a totes els llengües amb problemes de visibilitat similars en els
que hi treballen projectes europeus, va explicar Villegas. També
referent a l’entorn digital, Hinojo
va reblar en la necessitat, com passa en altres llengües, de fer front al
————————————————————————————————————————————

Avui es fa la segona
jornada de debats per
àmbits del Pacte Nacional
per la Llengua
————————————————————————————————————————————

“colonialisme i l’imperialisme cultural” dels algoritmes digitals, va
instar els catalans a no canviar de
llengua quan fan cerques o interactuen, a més de la necessitat de
posar els drets lingüístics en un debat mundial. En l’àmbit específic
de la producció de continguts a les
xarxes en català, el youtuber Pol
Gise va ser crític. Amb un “res funciona” ho va comparar amb el fet
que els creadors poden ser “la Masia del Barça, però qui et contracta
no sap jugar a futbol”. Per això va
demanar a la Corporació Catalana

de Ràdio i Televisió (CCRTV) no
veure’ls com a competidors, ni intentar comprar-los amb seccions
de ràdio i televisió que no fan que
els arrosseguin públic jove.I els va
recomanar que els “demanin ajuda
de com fer-ho” perquè “s’ha d’estar
on són els joves i no pretendre que
vinguin”.
Precisament per captar i seduir
el jovent en l’àmbit de la Cultura,
Lildami va incidir en la necessitat
de fer “el català guai” amb registres menys acadèmics i formals.
Una reflexió que va compartir Intente, però amb el matís de permetre l’argot i més llibertat “al carrer”
sense complexos i com passa en altres llengües, però amb una exigència elevada “als professional”
de la cultura. Iceta, de la seva banda, va recollir moltes des les propostes d’altres ponents resumintho amb els verbs “acollir, seduir,
normalitzar i prestigiar el català i
en català”.
A la sessió del matí, Fatiha El
Mouali, tècnica d’acollida a Granollers, i Shazra Javed, experta en
orientació per a estudis superiors
d’alumnes d’instituts, van demanar actualitzar i adaptar els cursos
oficials de català i que no estiguin
pensats per a castellanoparlants, a
més d’ampliar les aules d’acollida a
instituts i universitats. ■

Clara Ribas
BARCELONA

El debat específic sobre l’emancipació juvenil que ha
tingut lloc aquesta setmana al Parlament de Catalunya ha evidenciat que una
de les claus en la impossibilitat dels joves d’emancipar-se és la dificultat que
tenen per poder pagar un
habitatge. En una de les
propostes de resolució
aprovades ahir, el ple insta
el govern a incrementar el
Parc Públic d’Habitatge
Social per assolir la fita del
30% d’habitatge públic de
lloguer per als joves. Per altra banda, també es va

aprovar sol·licitar que en
el conjunt d’habitatges
protegits de lloguer de nova construcció s’assoleixi
un mínim del 25% per a les
persones de fins a 35 anys.
A més, també es va reclamar un nou Pacte Nacional per a l’Habitatge. D’altra banda, es va acordar
exigir a l’Estat el traspàs
de la competència i els
fons de les beques i ajuts a
l’estudi i impulsar un servei de suport psicològic a
tot el territori per a persones d’entre 12 i 29 anys,
sense cita prèvia i gratuït, i
situat en espais comunitaris considerats referents
per a joves.

“Estem en emergència juvenil”

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

La presidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Júlia-Rosanna Sánchez Valverde, va demanar dimecres tant al Parlament
com al govern de la Generalitat, que estableixin polítiques
de joventut que facin front a
la situació de precarietat econòmica i socials dels joves.
“Hem normalitzat que tenir
una feina digna és un privile-

gi”, va denunciar, i va assegurar que la taxa d’emancipació
juvenil, una de les més altes
d’Europa, situa Catalunya
“en un “estat d’emergència
juvenil”. Sánchez-Valverde va
exigir “compromisos reals
que no quedin en paper mullat” amb tres eixos: l’habitatge, l’ocupació i la salut mental
per fer un gir “radical” en les
polítiques de joventut.
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Viratge al Suprem en la
batalla judicial contra els
indults als presos polítics
a Relleu a la sala que ha de resoldre els recursos que demanen que es revoqui
la mesura de gràcia a La nova majoria podria acceptar a tràmit els escrits
J.P
BARCELONA

Carambola amb possible
desenllaç macabre a la
secció cinquena del contenciós administratiu del
Tribunal Suprem. Un canvi en la composició dels
magistrats que formen la
sala que ha de resoldre els
recursos presentats contra l’indult del govern espanyol als presos polítics
catalans amenaça de provocar un gir dramàtic en la
qüestió.
L’afer és tan simple
com que la majoria que hi
havia fins ara a la sala i que
en una votació el gener
passat va aprovar rebutjar
els recursos contra els indults, ara ha canviat i té
una altra majoria que, segons la premsa especialitzada de Madrid en tribunals, aprovarà ara el contrari.
Els protagonistes d’aquest viratge en la història
són els magistrats Segundo Martínez, Ángeles
Huet i Inés Huerta. Els dos
primers són els que al gener van votar contra l’admissió dels recursos. Juntament amb el magistrat
Octavio Herrero van integrar una majoria de tres a
dos que va donar per bons
els indults.
El que succeeix ara és
que per les normes de funcionament del Tribunal
Suprem, que ordena uns
torns rotatoris, la magistrada Huet deixarà el seu
lloc a Inés Huerta, que seria favorable a donar tràmit als recursos contra els
indults. És a dir, del 3 a 2 a
favor dels indults es passaria al 2 a 3 a favor de donar
curs als recursos contra la
mesura de gràcia.
A això s’hi ha d’afegir el
fet que el president d’aquesta secció, Segundo
Martínez, favorable als indults, es jubilarà aviat i la
seva marxa també incidirà en la composició de les
majories de la sala.
Pel que fa a la tramita-

Desenes de persones es van concentrar fora del palau de
justícia per fer costat a Brian Bartés ■ JPF

Brian Bartés:
“Em van
detenir per
intimidar-me”
a Un independentista viu un segon

judici per una acusació feta pels
Mossosa Afronta 6 anys de presó
Jordi Panyella
BARCELONA

Josep Rull el dia que va sortir en llibertat un cop concedit l’indult ■ EFE

Millo argumenta que tem per la seva vida

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

Els que l’han llegit diuen que
el recurs contra els indults
presentat per Enric Millo, antic delegat del govern espanyol a Catalunya i actualment
empleat a sou de la Junta
d’Andalusia, sota el poder del
PP, és un text carregat de teatralitat. Un dels arguments
que Millo defensa perquè sigui acceptat com a part en

aquest debat jurídic sobre si
els líders polítics i socials del
procés independentista han
d’estar al carrer o tancats a la
presó, és la por que assegura
haver passat a Catalunya, i
recorda les pintades on se
l’amenaçava de mort. Tot i
aquests arguments, el recurs
de Millo no va ser acceptat en
considerar el Suprem que

l’exdelegat no té la legitimitat
activa per personar-se en el
cas. Això vol dir que ha de tenir un interès real, actual i directe en l’afer. També van
presentar recurs els partits
PP i Vox, diputats i exdiputats
de Ciutadans i el PP, com ara
Inés Arrimadas, Convivencia
Cívica Catalana i Patrimonio
Sijena.

ció dels recursos, el punt
actual és que, després de
ser rebutjats el mes de gener, els que els van promoure van presentar recurs de súplica davant la
mateixa sala.
Aquest tipus de recurs
és una via legal que tenen
les parts que estan disconformes amb una resolució
d’un tribunal que no els és
favorable. Habitualment
són recursos que es perden, perquè el tribunal en
qüestió acostuma a refermar-se en allò que ja havia

sentenciat anteriorment.
Ara bé, com que la composició de la secció cinquena
del contenciós ha canviat,
el més probable és que els
recursos ara sí que siguin
admesos a tràmit.

va fer en contra seva.
La recusació la va presentar l’equip jurídic de la
Fundació
Fundiesplai,
que intervé en l’afer perquè, en el seu dia, van presentar una petició d’indult
per a Jordi Turull, ja que
en va ser patró i actualment és membre del seu
consell assessor.
El motiu de la recusació
és que Huerta va ser membre de la Junta Electoral
Central que va apartar Turull de les llistes electorals
al Congrés. ■

Recusació fallida
La composició dels membres de la sala que debatran sobre els recursos de
súplica inclourà Inés
Huerta després que el Tribunal Suprem hagi resolt
de manera negativa una
petició de recusació que es

Un fet del qual “el tribunal
dubta de la seva rellevància”, en paraules de José
Manuel del Alamo, magistrat de la secció 6ª de l’Audiència de Barcelona, va
portar el jove independentista, Brian Bartés, a seure
ahir per segona vegada al
banc dels acusats. El motiu, una nova acusació dels
Mossos d’Esquadra en
contra seva, atribuint-li
un comportament violent
contra els agents en una
protesta de caire sobiranista, comportament que
ell nega.
Amb una primera condemna de 18 mesos, Bartés va afrontar ahir un judici on la Fiscalia va mantenir la petició de 6 anys de
presó, tot i que durant la
vista oral el mosso que
acusa Bartés d’haver-li donat un cop va mantenir
una versió feble i, en algun
moment, contradictòria
amb el que ja havia dit a
instrucció, com va fer notar l’advocada de la defensa, Norma Pedemonte.
Es dóna la circumstància que el fet pel qual va ser
jutjat ahir Bartés va passar abans del cas pel qual

ja va ser condemnat. El
d’ahir era una suposada
agressió a un agent durant
la protesta pel consell de
ministres que es va fer a
Barcelona el desembre del
2018, mentre l’altre cas
era per uns incidents durant la protesta del Tsunami al Camp del Barça, el
desembre del 2019, quan
va ser detingut.
Ahir, la policia va explicar que arran de la detenció es va poder identificar
Bartés com el jove que
hauria agredit un mosso el
dia del consell de ministres. En Brian ahir va explicar que quan va ser investigat per aquest segon
cas va ser seguit per la policia i un dia que no va anar a
treballar, per trobar-se
malament, els mossos van
anar a la feina, van demanar el seu telèfon i el van
trucar a cas dient que havia d’anar a comissaria a
recollir una notificació.
En Brian hi va anar,
acompanyat de l’advocada, i quan va arribar li van
dir que no hi havia cap notificiació i que el detenien.
En Bartés ho té clar i aixó
ho va dir; “em van detenir
per intimidar-me i que no
segueixi exercint els meus
drets”. ■
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El PP salva la llei de seguretat
de Sánchez enmig de Pegasus
a La dreta derrota amb el PSOE i Podem les esmenes a la totalitat d’ERC i Junts a L’independentisme

alerta de la “fulminació” de competències i del perill d’ampliar l’arsenal repressiu si governa Vox
David Portabella
MADRID

ANUNCI

El Parlament vol la dimissió de Robles i anar a Europa

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

El Parlament de Catalunya va
aprovar ahir una moció
d’ERC que condemna “fermament” el ciberespionatge
massiu. La moció va tenir el
suport de tots els partits independentistes i d’En Comú
Podem. A més, la cambra catalana va qualificar d’“imprescindible” la dimissió de la
ministra de Defensa, Margarita Robles: “Les declaracions
de la ministra reconeixent i

justificant l’espionatge massiu a dissidents, polítics, advocats i societat civil són impròpies d’una democràcia
plena i compromesa amb els
drets humans”, establia la
proposta, que va tenir el suport d’ERC, Junts i la CUP, i
l’abstenció dels comuns.
El Parlament impulsarà la
via del dret de petició davant
del Parlament Europeu, que
pretendria reclamar les eines

necessàries per evitar l’espionatge en estats i, paral·lelament, es compromet a impulsar totes les iniciatives parlamentàries necessàries per
ajudar a aclarir la situació.
Finalment, el Parlament
també va instar el govern espanyol a modificar la “llei
franquista” de secrets oficials i regular el control extern i independent de les actuacions del CNI.

de l’Ajuntament de Sant Celoni
sobre informació pública de projecte de
reparcel·lació voluntària
Per resolució de l’Alcaldia de data
5.05.2022, es va resoldre sotmetre l’expedient del projecte de reparcel·lació
voluntària de l’àmbit de la Modificació
puntual del Pla general municipal d’ordenació del Parc de Bombers de Ca
l’Alsina Nou de Sant Celoni a informació
pública pel termini d’un mes mitjançant
anunci al tauler d’anuncis, a la seu electrònica, al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i en un diari de premsa periòdica dels de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal.
El projecte i l’expedient de la seva raó
romandran exposats al públic a l’àrea de
Medi Ambient i Territori municipal i en el
tauler d’anuncis electrònic de la corporació
(www.santceloni.cat) pel termini d’un mes
a l’efecte que s’hi puguin formular reclamacions i al·legacions.
Sant Celoni, 10 de maig de 2022
L’alcalde
Raül Garcia Ramírez

184085-1254561L

875596-1258559Q

Ajuntament de
Sant Celoni

El ministre Bolaños (Presidència) va defensar la llei de seguretat ahir al Congrés ■ ZIPI / EFE

135202-1258616Q

L’endemà que el president
Pedro Sánchez etzibés al
PP que són uns “mangantes” i que Alberto Núñez
Feijóo s’hi tornés ridiculitzant-lo com una “caricatura”, el Congrés va demostrar que la política no té memòria i va ser el PP el que va
salvar la llei de seguretat estatal enmig de l’escàndol
per l’espionatge amb Pegasus. Amb ERC enervada
per l’espionatge a Pere Aragonès però fora de l’equació
ja des de molt abans del cas
en tractar-se d’una llei de
contingut repressiu que actualitza la norma del 2015
de Mariano Rajoy, el govern
de Sánchez va ser auxiliat
pel PP i va derrotar amb
299 vots les esmenes a la totalitat presentades per Gabriel Rufián (ERC) i per Míriam Nogueras (Junts) en
un debat contaminat per la
malfiança i per la cerimònia de relleu al CNI de la
destituïda Paz Esteban per
Esperanza
Casteleiro.
“Amb l’aprovació de la llei
no hi guanya el PSOE, hi
guanya Vox. Els estan donant en safata de plata tots
els recursos repressius per
quan arribin al govern”, va
avisar Montse Bassa
(ERC).
El ministre Félix Bolaños (Presidència) era l’encarregat de defensar la llei

–que dona tot el poder al
president en “una situació
d’interès per a la seguretat”
i que preveu requisar béns
(també autonòmics) o fins i
tot obligar els majors d’edat
a fer “prestacions personals”– i no va convèncer els
socis dient que no envaeix
competències de la Generalitat. “És un 155 encobert”, va alertar Bassa
(ERC). “Quan els estats tenen l’objectiu d’eliminar
moviments polítics que
molesten, el que fan és qualificar-los de problema de
seguridad nacional i justifiquen lleis com aquesta i
justifiquen la violència, la
presó i l’espionatge a la dissidència”, va advertir Nogueras. La portaveu de
Junts va subratllar la paradoxa de cedir tot el poder a
un president que té un iPhone infectat per Pegasus i
no ho detecta fins que ha
passat un any.
Mobilitzar majors d’edat
Pensant en el 2023, Nogueras va acusar el PSOE i Podem de “preparar el camí i
les eines perquè un futur
govern del PP i Vox pugui
rematar el que queda dempeus dels drets fonamentals i les llibertats”. Des de la
CUP, Mireia Vehí va denunciar l’article 28.2, que permet mobilitzar els majors
de 18 anys, i el capítol quart
de recursos estratègics i energètics. “A vostès, tocar els

beneficis de les grans corporacions no els va bé; ara, això de mobilitzar els recursos energètics per a conflictes armats sí que ho veuen
millor”, va ironitzar Vehí,
ovacionada per Albert Botran i per ERC.
En ple xoc per Pegasus
–Sánchez compareix el 26
de maig en un ple ad hoc–,
el govern s’examinava de
salut al Congrés i va poder
aprovar la llei de seguretat i
quatre normes més sense
ERC: el decret contra oligarques russos, el projecte
de llei per evitar explosius
casolans, el projecte de llei
contra el tràfic de refugiades i la proposició no de llei
del conveni 189 de l’OIT.
“Doncs ja està mesurada la
debilitat del govern”, va
presumir el secretari d’estat de Relacions amb les
Corts, Rafael Simancas. La
llei no ha mort, però això no
vol dir que estigui aprovada
i ara falta el més difícil: pactar-la amb el PP. Perquè
una cosa és que Feijóo evités coincidir amb l’independentisme als titulars tombant la llei de seguretat i
una altra és negociar-la
amb el PSOE.
Comissió d’investigació
Davant el vet del Congrés a
investigar l’espionatge, Podem, ERC, Junts, la CUP, el
PDeCAT, Bildu, Compromís i el BNG van registrar
ahir una comissió d’investigació –amb l’ardit de no dir
Catalangate ni CNI– sobre
la vinculació d’estaments
oficials i un entramat parapolicial amb fons reservats.
“El CNI filtra que hi ha dues
opcions; nació estrangera o
descontrolats de policia i
Guàrdia Civil. Al Congrés
hem tingut Villarejo i García Castaño, grans prohoms de les clavegueres, i
ho han reconegut. Investiguem-ho”, va dir Rufián. ■

