|

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 22 DE GENER DEL 2022

Nacional

COVID-19

4

Transmissió

1,22

Dada anterior: 1,21
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 52.237
L’indicador hauria d’estar
per sota dels 1.000
contagis/dia

Dada anterior: 502
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

41.261

Dos mesos per
aplicar el 25%
de castellà

500

Una pintada a favor del
català a l’escola Turó del Drac
de Canet de Mar ■ ACN

SENSE RECURS El TSJC declara ferma la sentència que decreta més castellà a tot
el sistema educatiu LLEI L’Estat i qualsevol persona afectada en poden demanar
l’execució forçosa IGUAL El govern anuncia que no farà cap canvi en el model
Rosa M. Bravo
BARCELONA

Garantir l’aprenentatge en les dues llengües oficials

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

La Generalitat té dos mesos per ampliar l’ensenyament del castellà a tots els
centres educatius fins a
arribar al 25% de les hores
lectives. Així ho ha decretat el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya
(TSJC), que ha declarat
ferma la sentència del 16
de desembre del 2020 del
mateix TSJC, que decreta
que tots els alumnes han
de rebre l’ensenyament
“mitjançant la utilització
vehicular normal de les
dues llengües oficials”. És
a dir, el català i el castellà,
en un percentatge que no
podrà ser inferior al 25%
en cap cas. Això obliga a
fer en castellà una assignatura no lingüística de
caràcter troncal, com ara
matemàtiques o història.
El tribunal ha donat al
Departament d’Educació
deu dies perquè li comuniqui quin serà l’òrgan responsable de fer complir la
sentència, una sentència
que s’haurà d’executar en
un termini de dos mesos
a partir d’ahir. Si passat
aquest termini Educació
no ordena que s’imparteixi en castellà el 25% de
les classes, la part demandant, és a dir, el Ministeri
d’Educació, podrà demanar l’execució forçosa de la
sentència. També ho podrà fer qualsevol persona
que se senti perjudicada,

La sentència ara ferma declara l’obligació de garantir l’ensenyament de les dues llengües oficials en un percentatge no inferior al 25% cadascuna. Ho fa tenint en compte
que una sentència del Tribunal Constitucional del 1983
establia, arran d’un contenciós amb el govern basc, que
l’existència de diverses llengües oficials obligava que totes tinguessin un ús vehicular
normal en l’ensenyament. La
sentència recull que l’Estatut
d’Autonomia català impedeix
la segregació d’alumnes per
aules en funció de la llengua i
que l’ús vehicular de les dues
no ha de ser simètric, sinó

que l’ús superior del català ve
donat per una necessitat de
normalització de la llengua.
En aquest sentit, recull que la
immersió lingüística no ha de
ser entesa com un mandat
d’ensenyament monolingüe,
sinó com una eina de normalització lingüística del català.
Tanmateix, en l’anàlisi de
la jurisprudència sorgida arran dels casos individuals
–les famílies que han reclamat més castellà per als seus
fills–, el TSJC entén que hi ha
d’haver un mínim per sota del
qual no es pot entendre que
l’ús vehicular de la llengua
assoleix la condició de normal dins del sistema. La jus-

tícia ha fixat aquest mínim
en un 25%, un percentatge
que no recull cap llei educativa. I estableix, a més, que
s’ha de fer en aquesta llengua
una assignatura no lingüística curricular de caràcter
troncal. És a dir, obligatòria
per a tot l’alumnat. La sentència es fixa en el fet que,
segons dades del departament, la mitjana d’hores en
castellà és del 18% en l’educació primària, del 19% a
l’ESO i del 26% a batxillerat.
Només el 2% de les escoles
imparteixen el 25% de les
classes en castellà, mentre
que ho fan el 12% dels centres de batxillerat.

segons estipula la llei contenciosa administrativa.

i una nova llei educativa,
que ja no decreta que el
castellà és llengua vehicular. El Departament d’Educació va recórrer contra la
sentència del TSJC davant
del Suprem, però l’alt tribunal no va acceptar el recurs de cassació, tot just fa
dos mesos, de manera que
va avalar la sentència del
tribunal català. La inadmissió del recurs va retornar la pilota a la teulada del
TSJC, que va decretar ahir
la fermesa de la sentència.
Així doncs, l’actual ministeri podrà reclamar l’execució forçosa de la sentència si, d’aquí a dos mesos,
Educació no ha ordenat
ampliar l’ensenyament en

castellà fins al 25%. El novembre passat, quan es va
conèixer la inadmissió del
recurs, la reacció del govern de Pedro Sánchez va
ser ambigua. La ministra
d’Educació, Pilar Alegría,
va assegurar que la sentència del TSJC, un cop el Suprem va desestimar el
recurs de la Generalitat,
era d’obligat compliment i
s’havia d’executar. “Davant d’una sentència ferma, no hi ha debat: és
d’obligat compliment per
part de qualsevol administració pública”, va insistir.
El conseller d’Educació,
Josep Gonzàlez-Cambray,
havia assegurat tanmateix
que la ministra li havia do-

Demanar-ne l’execució
Aquesta qüestió no és menor. La sentència del 2020
la va motivar un recurs
contenciós administratiu
presentat pel Ministeri
d’Educació el 2015. Governava aleshores Mariano
Rajoy i la cartera d’Educació la dirigia José Ignacio
Wert –va fer manifesta, en
un ple al Congrés dels Diputats, la intenció del ministeri d’“espanyolitzar els
nens catalans”–. En els
cinc anys que han separat
la presentació del recurs i
la sentència, hi ha hagut a
Madrid un canvi de govern

nat garanties que no adoptaria cap iniciativa per fer
aplicar la sentència.
En canvi, hi ha un ampli
ventall de tercers, aliens al
ministeri, que sí que podrien demanar l’execució
de la sentència: qualsevol
de les famílies que desitgen més hores de castellà a
l’escola i les entitats que
els donen suport i que en
els últims mesos han estat
especialment actives, sobretot arran del cas de l’escola de Canet –cal recordar que durant els últims
anys hi ha hagut un degoteig de sentències que han
obligat a impartir el 25%
en castellà al grup d’un
alumne en particular,

mentre ha durat l’escolarització, arran de la denúncia dels pares i que són
independents de la sentència del 2020–. Segons
confirmen fonts del TSJC,
qualsevol persona o entitat pot demanar que s’executi la sentència si el Departament d’Educació no
ho ha fet en aquest termini de dos mesos. Això sí, el
tribunal ha de reconèixer
que aquest demandant té
un interès legítim i acreditat com a part perjudicada
per l’incompliment de la
sentència. Probablement
no faltaran candidats a demanar l’execució de la
sentència, vista la campanya del col·lectiu Escuela
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L’APUNT

Amb pijama
des del balcó
Elena Ferran

Les baixes han fet aturar ja un terç de les empreses.
Ho indicava la Pimec en una enquesta aquesta setmana amb l’allau de treballadors contagiats que no van a
la feina. Una pandèmia econòmica que segons la patronal afecta el 30% de les petites i mitjanes empreses, que es troben a mig gas tornant de les vacances
de Nadal. La sisena onada ha portat de nou el personal

a teletreballar i n’hi ha que no s’atreveixen a tancar
l’ordinador tot i tenir el virus. Per a algunes empreses
haurà estat la salvació, però el teletreball és un desgavell per separar feina i intimitat. Sense anar més lluny,
la veïna que porta dies tancada treia al migdia el cap
pel balcó. Amb el pijama posat plegava de la feina, a
punt per fer el dinar.

Les frases

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

“Som davant, un cop
més, d’un procés de
judicialització del
model d’escola
catalana”
Josep Gonzàlez-Cambray
CONSELLER D’EDUCACIÓ

117084-1253716L

de Todos-Escola de Tothom, en què participen catorze entitats, entre les
quals Assemblea per una
Escola Bilingüe, S’ha Acabat, Societat Civil Catalana i Profesores por el Bilingüismo. El col·lectiu va advertir ahir el govern que
utilitzarà tots els mitjans
al seu abast per fer executar la sentència, com la
petició d’execució forçosa.
També va avançar els mitjans per fer complir la
sentència: que el departament ordeni als centres
modificar els projectes lingüístics que no compleixin
amb el 25% de castellà i
que la inspecció educativa
garanteixi el compliment
d’aquestes instruccions.
Va instar també el govern
espanyol a garantir l’ensenyament en castellà.
Paral·lelament, té oberta
una campanya perquè pares i mares es presentin
com a persones afectades
i deleguin en l’Assemblea
per una Escola Bilingüe la
seva defensa a l’hora de
reclamar l’execució de la
sentència.
Arribats a aquest punt,
el conseller GonzàlezCambray va assegurar:

“La Generalitat està
apel·lant a la cohesió
social per justificar
la desobediència a les
resolucions judicials”

“La naturalesa oficial
de les dues llengües
imposa el seu
ús vehicular en
l’ensenyament”

“Som davant, un cop més,
d’un procés de judicialització del model d’escola
catalana, un model que ha
estat d’èxit, d’igualtat d’oportunitats i de cohesió
social durant dècades.” El
conseller no es va mostrar
sorprès per la decisió judicial, que va valorar com a
part del procediment després que el departament
rebés la notificació del Tribunal Suprem que no acceptaven el recurs de cassació. “Un cop nosaltres

recurs del departament i
que, per tant, la sentència
del TSJC seria ferma. “No
canvia res des de fa dos
mesos. El que estem fent
és donar resposta al que
diu la LEC, que tot l’alumnat assoleix els coneixements en català i en castellà.” Gonzàlez-Cambray
va insistir que “l’aprenentatge de les llengües no va
de percentatges”, i més
quan es va estenent, almenys a la primària, un
model educatiu competencial en què l’ensenyament de les diverses matèries s’interconnecta.
Gonzàlez-Cambray va
recordar que el seu departament ha desplegat un
pla d’impuls del català després de conèixer la disminució de l’ús de la llengua
per part dels docents i en
les relacions interpersonals en l’àmbit educatiu.
La voluntat del departament és “desplegar un
nou marc normatiu per
actualitzar i refermar el
model lingüístic en funció
del moment en què ens
trobem: el model d’aprenentatge competencial,
de transformació educativa i canvis curriculars”. ■

Escuela de Todos-Escola de
Tothom

—————————————————————————————————

L’actual ministeri
podrà reclamar
l’execució forçosa
de la sentència
—————————————————————————————————

diguem que hem rebut
aquesta notificació, se’ns
comunicarà un termini de
dos mesos per donar resposta a aquesta sentència
i nosaltres respondrem.”
El conseller no va avançar
quina serà aquesta resposta, sinó que va defensar el model actual, un model que no ha canviat des
que es va saber, al novembre, que el Tribunal Suprem no havia acceptat el

Sentència del TSJC del 16
de desembre del 2020
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Govern i sindicats insten a no
cedir i a defensar la immersió
a Aragonès reitera que ultimen un “desplegament normatiu” per blindar el català i Som Escola
l’apressa a passar de les paraules als fets a L’unionisme exigeix a l’executiu acatar la sentència
Redacció
BARCELONA

Com ja ha passat tantes
vegades, la resolució dictada ahir pel TSJC sobre
la llengua a l’escola va provocar una cascada de reaccions tant en l’àmbit
institucional com en la societat civil. Des del govern
català, sindicats i entitats, la resposta a l’escomesa judicial va ser fer
una defensa tancada del
model d’immersió, així
com una crida a no cedir
a la pressió, en aquest cas
de les togues, per intentar
aigualir-lo o, directament,
liquidar-lo. En aquest context, el president de la Generalitat, Pere Aragonès,
va proclamar, via Twitter,
que “el català no es toca i
l’escola catalana, tampoc”. “Prou d’atacs a la
llengua, a l’ensenyament i
al país sencer”, hi afegia, i
va recordar que l’executiu
està “treballant en el desplegament normatiu per
refermar el model d’escola catalana”. Sobre això,
justament, Som Escola,
la plataforma que agrupa
nombrosos col·lectius que
defensen el model educatiu del país, va instar l’executiu a complir “els compromisos que ha pres amb
la comunitat educativa”, i
que van des de fer els retocs reguladors a què feia
referència Aragonès per
preservar la immersió
fins a reforçar la presència d’inspectors que vetllin perquè el català tingui
una presència a les aules
d’acord amb el que dicta
la llei. Des d’Òmnium, una
de les entitats adherides a
Som Escola, el seu president, Jordi Cuixart, subratllava: “No pot acatar
una sentència que ataca
l’escola, la llengua i la convivència... Protegim els
mestres i blindem un consens bàsic, exemple de cohesió i orgull de país.”
Des de l’àmbit sindical,
la d’Ustec va ser una de
les veus més explícites sobre què cal fer o deixar de
fer davant l’escenari que
ha plantejat el TSJC. “La

La manifestació que Som Escola va convocar el 18 de desembre passat per defensar el model educatiu català ■ J. RAMOS

Les frases

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

“El català no es toca
i l’escola catalana,
tampoc. Prou d’atacs
a la llengua i al país
sencer”
Pere Aragonès

“No pot acatar una
sentència que ataca
l’escola, la llengua i la
convivència”

“La nostra posició es
manté com fins ara:
no acatar aquesta
resolució”

PRESIDENT D’ÒMNIUM

PORTAVEU D’USTEC

Jordi Cuixart

Iolanda Segura

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

nostra posició es manté
com fins ara: no acatar
aquesta sentència”, manifestava la seva portaveu, Iolanda Segura, que
també va instar el govern
a “convocar una cimera
d’urgència per acordar
una estratègia i fer força

“La imposició
lingüística té els dies
comptats. El govern té
deu dies per deixar
de trepitjar drets”
Carlos Carrizosa

LÍDER DE CIUTADANS A CATALUNYA

unitària” davant una sentència que, adverteix, respon “a criteris ideològics i
no pedagògics”. També va
demanar al Departament
d’Educació i a la Generalitat que “es responsabilitzin de les decisions que es
prenguin” i “defensin el

professorat, el personal
dels centres i tota la comunitat educativa perquè no quedi desemparada si no es compleix la
resolució judicial”. Rosa
Villaró, responsable de
polítiques educatives de
CCOO, va recalcar que la

immersió lingüística “ha
estat una metodologia de
consens, ja que l’aprenentatge de les llengües no va
de percentatges, sinó de
competències lingüístiques, per tal que l’alumnat n’acabi tenint en català, castellà...”, mentre que

la Intersindical també va
demanar al govern català
que “no només no apliqui
aquesta sentència que liquidaria l’educació en català, sinó que reforci encara més (com van anunciar en el pla d’impuls de
la llengua a l’educació) el
model lingüístic i apliqui
la normativa catalana per
la qual la llengua vehicular de l’educació a Catalunya és el català”. Per reblar el clau, la presidenta
de les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (Affac),
Belén Tascón, una entitat
de més de 500.000 famílies, es va mostrar “sorpresa” per la sentència
del TSJC, perquè la seva
“execució hauria de demanar-la la part interessada, que és el ministeri”
i, a més, “es basa en un article que ja no existeix a la
Lomloe”.
L’unionisme ho celebra
Per contra, des de col·lectius i partits unionistes
ahir tot eren cants de
victòria i crides a aplicar
la resolució. I, en aquest
sentit, també hi va haver
advertiments. “Cridem
l’atenció sobre la gravetat
que ara tindria qualsevol
instrucció o actuació dirigida a impedir l’eficàcia
de la sentència ja ferma”,
deia la plataforma Escuela de Todos, que hi afegia:
“No hi ha cap raó que pugui justificar l’incompliment de la sentència, per
la qual cosa convidem la
Generalitat a assumir la
nova realitat jurídica i a
canviar el sistema educatiu català per adaptar-lo
a la Constitució i a l’ordenament jurídic.” Així mateix, formacions com ara
Vox van amenaçar, a través del seu líder a Catalunya, de presentar “tantes
denúncies com calgui” si
no es fa complir el manament del TSJC. “La imposició lingüística a Catalunya té els dies comptats.
La Generalitat té deu dies
per deixar de trepitjar els
drets dels ciutadans i assumir que el castellà ha de
ser vehicular a Catalunya.
La justícia democràtica
és inexorable”, proclamava, per la seva banda, el líder de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa.
Lorena Roldán, per part
del PP, també va voler ser
contundent amb l’executiu d’Aragonès: “Que sàpiguen que no callarem.
Si insisteixen en la desobediència, hi plantarem
cara.” ■
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El Parlament reté l’escó de
Juvillà i recorre al Suprem

a La cambra manté el xoc amb la Junta Electoral i imposa la decisió del ple de no retirar-li l’acta
perquè la sentència no és ferma a Juvillà reclama cautelars perquè no va poder al·legar a la JEC

la Junta Electoral, que, en
la resolució de dijous, ja es
va definir com a part competent per deixar sense
efecte l’acta de diputat en
aplicació, va esgrimir, de
la llei electoral, que recull
que un diputat perd l’escó
en el moment immediat
que se l’inhabilita, tal com
va fer el TSJC en la sentència del 14 de desembre.
Per salvaguardar l’escó,
però, el Parlament i els representants de la mesa saben que no faran prou fent
valer el paper de la cambra, per la qual cosa també
estudien quines altres vies
jurídiques es poden aplicar per tal que Juvillà no
perdi l’escó. En la compareixença d’ahir, els diputats no van voler aclarir si
desobeiran.
Al marge de la decisió

la frase

—————————————————————————————————

“Ni renunciem ni ens
aferrem a la cadira, es
tracta de sumar i anar
junts en la denúncia
de la repressió”
Pau Juvillà

SECRETARI DE LA MESA I DIPUTAT DE
LA CUP

La data

—————————————————————————————————

14-12-21

El TSJC inhabilita Juvillà per
desobediència. S’anuncia recurs al Suprem. El dia 17 la
cambra defensa l’escó.

El diputat Pau Juvillà al costat de la presidenta del Parlament i els membres de la mesa d’ERC i Junts, així com del diputat dels comuns Lucas Ferro ■ EFE

Emma Ansola
BARCELONA

El Parlament no retirarà
l’acta al diputat i secretari
de la mesa, Pau Juvillà, ni
tampoc lliurarà les credencials al següent membre de la llista dels anticapitalistes tal com li va reclamar dijous passat la
Junta Electoral Central en
resposta al recurs presentat per Ciutadans, Vox i el
PP en què demanaven la
inhabilitació immediata
del diputat sense haver
d’esperar que la sentència
del TSJC esdevingui ferma pel Suprem.
La cambra catalana vol
mantenir així el xoc de legitimitat que va suposar la
defensa immediata de l’escó de Juvillà amb un ple al
Parlament arran de la sentència del TSJC del 14 de

desembre. El rastre que va
deixar la causa contra el
president Torra arran
d’una sentència similar
per desobediència va permetre a la cambra avançar-se a l’esperada decisió
de la Junta Electoral Central, que també es va involucrar en l’afer judicial de
Torra a petició de Cs.
D’altra banda, anit a última hora, els advocats de
Juvillà també optaven per
presentar de forma urgent
un recurs contenciós administratiu davant el Suprem contra la resolució
de la JEC i, a més a més, hi
afegien la petició de cautelars. Els advocats esgrimeixen que la JEC no ha
obert període d’al·legacions per a Juvillà abans
de dictar la resolució com
si ho va fer per al Parlament per la qual cosa es

Fora del Parlament per no haver retirat un llaç groc

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

“Compareixem junts i ferms
contra la repressió per insistir
que donarem una resposta
conjunta a aquest nou atac a
la sobirania del Parlament.”
El diputat Pau Juvillà prenia
ahir la paraula i es presentava
envoltat dels seus companys
a la mesa del Parlament per
fer valer la unitat. Juvillà i la
CUP remarquen que amb

aquesta nova ingerència
“s’amplia el focus” i ja són
unes 4.000 les persones a les
quals es persegueixi per la
seva “dissidència política”.
“La JEC no és un organisme
judicial”, assenyalava Juvillà.
La lluita jurídica la volen portar fins al final; això és Europa
i, de moment, no volen parlar
de desobediència, sinó de la

importància de donar “una
resposta col·lectiva” a la repressió. Juvillà va ser denunciat per una regidora de Ciutadans a Lleida per haver-se
negat a treure un llaç groc de
la finestra del despatx de la
CUP que penjava cap a la façana de la Paeria. Era en període electoral i la CUP no s’hi
presentava. ■

crea indefensió en l’acusat
i reclamen que se suspengui la decisió de la JEC de
retirar-li l’acta.
Juvillà va estar ahir
acompanyat de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i dels membres
de la mesa Alba Vergés i
Ruben
Wagensberg
(ERC), Aurora Madaula

(Junts) i el diputat Lucas
Ferro, dels comuns, en
una compareixença davant de la premsa en què
només ell va prendre la paraula. Juvillà va apel·lar al
dictamen aprovat al Parlament per 113 vots a favor i
que va tenir també els vots
del PSC, ja que, d’acord
amb el reglament de la

cambra, només amb sentència ferma es pot retirar
l’acta al diputat. La sentència del TSJC encara no
és ferma perquè Juvillà hi
presentarà recurs al Suprem. Aquesta és la posició a la qual el Parlament
s’aferra en espera que ara
es resolgui la via administrativa oberta a través de

de Juvillà de presentar
anit el recurs, la presidenta ha convocat els membres de la mesa del Parlament a una reunió dilluns
per tractar aquestes vies
legals i d’altres, com ara la
demanda de cautelars per
tal que sigui el Suprem o
un altre òrgan superior,
com el Tribunal Constitucional, qui dirimeixi, davant aquest escenari inèdit, qui té competències
per retirar una acta de diputat, si una junta electoral, la JEC o una cambra legislativa, el Parlament.
És en aquest punt on la
causa de Juvillà es diferent a la de Torra, ja que,
en el cas de l’expresident,
el Parlament va actuar
quan la JEC ja li havia retirat l’acta. En aquell cas,
Torra també va demanar
mesures cautelaríssimes
al Suprem perquè no se li
retirés l’acta com reclamava la JEC, però li van ser
denegades. ■
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El govern circumscriu a l’Alt
Pirineu i l’Aran la consulta
sobre els Jocs d’hivern
a La votació tindrà lloc a la primavera i exclourà els habitants de l’àrea metropolitana
i el Prepirineu a Vilagrà preveu “externalitzar” disciplines a “altres territoris i països”
Emili Bella
BARCELONA

La Generalitat els anomena Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern Pirineu Barcelona 2030, però, malgrat
que el nom de la capital de
Catalunya figuri en la candidatura, els barcelonins
no podran votar en la consulta popular que el govern
està organitzant per a finals de la primavera i que
considerarà vinculant. Només els 63.000 habitants
majors de 16 anys de la vegueria de l’Alt Pirineu i
l’Aran (l’Alta Ribagorça,
l’Alt Urgell, la Cerdanya, el
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran) podran
participar en la votació, que
encara no té data ni pregunta. A part dels barcelonins, tampoc podran fer-ho
els ciutadans del Solsonès,
el Berguedà i el Ripollès.
La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà,
va presidir la primera reunió de la taula territorial
per configurar la candidatura, amb participació
dels consells comarcals
prepirinencs, diputacions
i l’Ajuntament de Barcelona. “Centrar-nos en la vegueria de l’Alt Pirineu és
per acostar les decisions
al territori on passaran els
esdeveniments; ens creiem les vegueries”, va argumentar Vilagrà. Tanmateix, el govern vol que també quedi “un llegat per a la

Maria Eugènia Gay, durant l’acte de presa de possessió, ahir,
com a delegada del govern a Catalunya ■ EFE

La consellera Vilagrà, ahir, amb la secretària general de l’Esport, Anna Caula ■ EFE / E.F.

La frase

—————————————————————————————————

“No tindria sentit
que construíssim
infraestructures ‘ad
hoc’ per quinze dies”
Laura Vilagrà

CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA

ciutat de Barcelona i l’àrea
metropolitana”.
En qualsevol cas, es
tracta d’una candidatura
impulsada per Catalunya,
però la Generalitat preveu
que les disciplines sense

tradició al país i que requereixin infraestructures
“faraòniques” que només
s’hagin d’utilitzar quinze
dies s’externalitzin a “altres territoris i països”.
En aquest sentit, el president d’Aragó, Javier
Lambán, preveu reunir-se
molt aviat, abans que acabi el mes de gener, amb
el president català, Pere
Aragonès, per abordar els
Jocs. De moment, segons
la consellera, no s’ha parlat de la possibilitat que
s’hi afegeixi Andorra.
“No tindria sentit que
construíssim infraestruc-

tures ad hoc per quinze
dies. Plantegem una candidatura sòlida, coherent,
sostenible, que no plantegi
obres faraòniques amb
disciplines en què nosaltres no tenim tradició”, va
resumir Vilagrà, en un
missatge per convèncer
els opositors als Jocs. Kilian Jornet, Araceli Segarra, Quim Torra, Lluís
Llach, Ruben Wagensberg
i Anna Gabriel es van adherir el desembre passat al
manifest Per un Pirineu
viu, aturem els Jocs d’hivern, impulsat per la plataforma Stop JJOO. ■

Més del 74% de la vegueria afectada veu interessants els Jocs d’hivern

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

El 74,6% dels ciutadans de
l’Alt Pirineu i l’Aran pensen
que la celebració dels Jocs
Olímpics d’hivern seria interessant per al Pirineu, mentre
que el 20,7% opinen el contrari, segons una enquesta
del govern feta pública ahir. Al
conjunt del país, el 73,3%
dels enquestats veuen positiva per al territori la candidatura, mentre que el 68,1%
consideren que beneficiaria
tot Catalunya. Tres de cada

quatre catalans veuen de bon
ull la possibilitat dels Jocs,
encara que això és irrellevant,
perquè el govern ha decidit
que només votaran els habitants de la vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran. Sigui com vulgui, els catalans valoren especialment la possibilitat d’internacionalització, la promoció econòmica, el creixement
econòmic i la millora de les infraestructures, però també hi
veuen perills. “Llegim molt

clarament què diu la ciutadania en relació amb el possible
cost econòmic que podrien
tenir els Jocs o l’impacte ambiental. Som molt sensibles a
aquests riscos”, va recalcar la
consellera Vilagrà. L’enquesta
es va fer entre el 9 i el 20 de
desembre a més de 1.500
persones, 300 de les quals,
de la vegueria de l’Alt Pirineu
i Aran. La millora de les infraestructures apareix com
el principal repte del Pirineu.

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC)
celebra el “suport massiu”
dels catalans a la candidatura. El seu president, Gerard
Esteva, assegura que el projecte “és sostenible des del
punt de vista econòmic,
ecològic i social i està alineat
amb els objectius del Comitè
Olímpic Internacional”. La
UFEC demana reduir costos,
un compromís ecològic i la
necessitat de deixar un llegat.

Gay promet
diàleg, consens
i escoltar la
ciutadania
a La nova delegada del govern pren
possessió del càrrec a Lloa la feina de

la seva predecessora, Teresa Cunillera
Redacció
BARCELONA

La nova delegada del govern, Maria Eugènia Gay,
va prendre possessió ahir i
va prometre treballar des
de la base del “diàleg” i “la
cerca de consens” al capdavant d’un càrrec que assumeix “per preservar
l’estat de dret i servir la
ciutadania”. La ja exdegana del Col·legi d’Advocats
de Barcelona (ICAB) va tenir paraules d’elogi per a la
seva antecessora, Teresa
Cunillera, de qui va lloar la
feina feta i que ha dut a
l’actual moment de distensió institucional entre
l’Estat i la Generalitat.
“Hem de buscar fórmules
per resoldre els problemes
de la ciutadania. Només
així podrem garantir un
futur de reactivació econòmica, d’amplis acords i
consensos que ens permetin aprofitar al màxim
l’oportunitat que suposen
els fons europeus”, va afirmar. A més, va emfatitzar

que la institució que ara
encapçala “vetllarà per la
transparència i serà propera, moderna i oberta”.
“Vull fer un esforç de país,
construint des de la cooperació, des de la col·laboració, des del diàleg, des de la
cerca del consens en tots
els temes com la millor
manera per avançar i progressar”, va dir.
En el seu discurs, la nova delegada del govern
també va insistir en la lluita per la igualtat i l’erradicació de la violència de gènere, i va voler traslladar
un missatge “optimista i
constructiu” a la ciutadania. Maria Eugènia Gay va
jurar el càrrec en un acte
davant la ministra de Política Territorial i portaveu
del govern espanyol, Isabel Rodríguez, i en què la
representació del govern
català va anar a càrrec de
la consellera d’Igualtat i
Feminismes, Tània Verge
(ERC). L’alcaldessa de
Barcelona, Ada Colau,
també hi va ser present.■
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Els eurodiputats de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, a la sortida del tribunal de Sàsser ■ NATÀLIA SEGURA

Madrid qüestiona que Sassoli
reconegués Puigdemont

a L’eurocambra diu que havia de seguir les “ordres judicials” de Luxemburg, però també defensa el
vet inicial de Tajani a El TGUE estudia el recurs dels eurodiputats de Junts, que denuncien discriminació
Natàlia Segura i
Raventós
Luxemburg

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Quan el 19 de desembre
del 2019 el recentment
traspassat president del
Parlament Europeu, David Sassoli, va ordenar als
serveis jurídics revisar els
efectes interns de la sentència sobre Oriol Junqueras, va fer un gir de 180°
en la política que havia tingut la cambra fins llavors
amb l’expresident Carles
Puigdemont. Un dia després, Puigdemont i Toni
Comín s’acreditaven com
a eurodiputats. Ho van fer
sis mesos tard i el greuge
encara cou, com es va veure ahir a Luxemburg.
El Tribunal General de
la Unió Europea (TGUE)
va celebrar ahir una vista
pel recurs de Puigdemont i
Comín contra el vet inicial
de l’eurocambra a reconèixer el seu mandat just després de guanyar les eleccions europees del maig
del 2019 a Catalunya. Si

bé ara ja són eurodiputats, consideren que es
van vulnerar els seus
drets polítics, especialment perquè veuen que hi
ha una intencionalitat
“política”.
Ara com ara, el govern
espanyol encara qüestiona que se’ls acabés reconeixent. Ho va admetre
ahir l’advocada de l’estat
davant la Unió Europea,
Andrea Gavela. “Potser
no hauria de fer aquesta
pregunta... Què n’opina,
el govern espanyol, de la
decisió del Parlament Europeu de reconèixer-los
com a eurodiputats?”, li
va preguntar un dels cinc
jutges de la sala que porta
el cas, el danès Sten Frimodt Nielsen.
La resposta va ser molt
reveladora en les formes i
en el fons. “En aquell moment ens va semblar sorprenent (...), però interpretem que no suposa cap
pronunciament sobre la
legalitat dels requisits espanyols perquè té un ca-

Vista llarga i intensa a Luxemburg

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

El cas que va analitzar ahir el
TGUE pot semblar menor en
comparació amb l’expectativa que han generat les prejudicials del magistrat del Suprem Pablo Llarena per les
euroordres contra l’expresident Carles Puigdemont. Però la vista d’ahir va ser d’una
durada i una intensitat que
denoten la importància del
fons de la qüestió per a la justícia de la UE.
L’audiència va durar més
de quatre hores (més que la
del cas Junqueras o el de Valtònyc) i l’interrogatori dels

cinc jutges que formen la sala
sisena del TGUE va ser minuciós i exigent amb totes les
parts implicades. Sens dubte,
qui ho va passar pitjor va ser
la nova advocada de l’estat
davant la Unió Europea, Andrea Gavela. Recentment estrenada en el càrrec, a Gavela
li faltava la confiança de la seva antecessora, la veterana
Sonsoles Centeno. La sàvia
lletrada ha abandonat el vaixell cap a una vida millor en
un bufet privat en un any d’alt
voltatge polític als tribunals
europeus.

ràcter provisional, com
una acció en interès de
preservar el mandat. Podem entendre la posició,
sense no necessàriament
compartir-la”, va dir Gavela per sortir al pas sense
ser massa contundent, ja
que la decisió va obeir a la
sentència dels mateixos
tribunals europeus. El

magistrat la va felicitar
per l’esforç.
Situació “difícil” per a la
cambra
L’eurocambra no renega
de la decisió de David Sassoli, però tampoc deixa
amb el cul enlaire l’anterior president, Antonio
Tajani. Admetent que la

victòria electoral de Puigdemont i Comín els va posar “en una situació difícil”, el lletrat de la cambra
Niklas Göerlitz va defensar ahir que al principi no
els podien reconèixer perquè no apareixen a la llista
de les autoritats espanyoles, que es van negar a incloure’ls perquè no havien
jurat la Constitució. “No
teníem alternativa”, va
assegurar Niklas Göerlitz.
No podien contradir un
estat.
No obstant això, sis
mesos després i per ordre
judicial europea ho van
fer. Segons Göerlitz, el desembre del 2019 es van
“desviar” d’aquest principi “pel caràcter obligatori” de les decisions judicials de Luxemburg sobre
Junqueras. “Era una situació sense precedents.”
Per això no van esperar a
rebre la nova llista de l’Estat espanyol. Encara l’esperen, de fet.
Aquí Gonzalo Boye, advocat dels eurodiputats

Les frases

—————————————————————————————————

“Podem entendre la
posició, sense no
necessàriament
compartir-la”
Andrea Gavela

ADVOCADA DE L’ESTAT ESPANYOL
DAVANT LA UNIÓ EUROPEA
—————————————————————————————————

“Hi havia una
intencionalitat
política”
Gonzalo Boye

ADVOCAT DELS EURODIPUTATS DE
JUNTS
—————————————————————————————————

“Era una situació
sense precedents”
Niklas Göerlitz

LLETRAT DE LA CAMBRA

de Junts, va aprofitar per
fer una mica de sang: “No
ha canviat res a Espanya
des de la sentència de Junqueras. Bé, no ha canviat
res a Espanya en els últims cent anys.” Més enllà
del que faci Madrid, Carles Puigdemont i Toni Comín esperen que el TGUE
els doni la raó dient que
l’eurocambra es va equivocar l’estiu del 2019 en
negar-los l’escó. Gonzalo
Boye augura que la sentència tindrà un “efecte
dominó” en les causes
principals: les prejudicials
i la immunitat. ■
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Entre l’espasa i la
paret per l’obsessió
amb la Constitució
a Un magistrat del TGUE qüestiona que es demani acatar

la carta magna espanyola per ser eurodiputat
Natàlia Segura i
Raventós
Luxemburg

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La Constitució espanyola
va ser molt present ahir
en la vista judicial al Tribunal General de la UE
pel cas de l’escó de Carles
Puigdemont i Toni Comín.
Els de Junts es queixen
que al principi els van impedir accedir al càrrec
perquè no havien jurat la
Constitució. Temps més
tard, el Parlament Europeu va ignorar el requisit
espanyol i els va reconèixer quan els tribunals
de la UE van dir en la re-

186403-1253535L

solució del cas Junqueras
que el mandat s’assumeix
només per l’elecció a les
urnes.
Els magistrats del
TGUE van fer moltes preguntes a l’advocada de
l’Estat espanyol davant la
UE, Andrea Gavela, sobre
aquesta exigència. La sentència del cas Junqueras
no deia explícitament que
l’acatament de la Constitució s’havia de suprimir,
però de facto és el que va
passar. El govern espanyol
no ha fet cap pas per canviar la llei electoral i alinear-se amb la jurisprudència europea.

Ben el contrari. Ahir
Gavela va defensar que el
requisit “és perfectament
legítim i raonable, perquè
no exigeix militància, només acatament”. Amb certes dificultats per mantenir la coherència amb la
sentència europea, va argumentar que, encara que
se’ls reconegui, els parlamentaris no poden “gaudir plenament” del seu estatus fins que jurin la carta
magna. Ara bé, també va
dir que al Congrés i al Senat directament no poden
ocupar l’escó.
Com que alguns aspectes de les eleccions euro-

L’advocada de l’Estat espanyol Andrea Gavela, al TGUE ■ NATÀLIA SEGURA / ACN

pees es regeixen per les
lleis electorals estatals, això també s’aplicava fins
que Luxemburg ho va invalidar per la porta del darrere. Però, com que no ho
van dir explícitament, a
Madrid fan veure que no
els afecta i que el requisit
pot continuar vigent.
El jutge danès del
TGUE Sten Frimodt Nielsen va avisar ahir que
aquest fet podria suposar
“un problema” per al Parlament Europeu, en el

sentit que, si no es jura la
Constitució i es declara
“vacant” l’escó com diu la
llei electoral espanyola,
llavors la cambra no té el
nombre de membres que
hauria de tenir. “Seria
un problema de dimensions constitucionals europees”, va remarcar.
Gavela va acabar reconeixent que el text de la
llei electoral espanyola “no
és gaire afortunat en vista
de les dificultats que està
generant”. “No és una va-

cant, és una suspensió”, va
intentar aclarir, i hi afegia:
“És com una habitació
d’hotel que és buida, però
està reservada.” Segons
ella, es manté aquesta “reserva fins al final de la legislatura per respectar el
mandat” i el vot dels electors. Segur que queden
molt contents en veure
que la persona que han
escollit a les urnes no pot
votar ni tenir veu a la cambra democràtica que els
representa. ■

