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El Parlament ja disposa de
regles contra l’assetjament
a La cambra aprova els protocols per prevenir, detectar, abordar i resoldre els assetjaments, ja
siguin sexuals o psicològics a La cambra era de les poques administracions que encara no en tenia
Redacció
BARCELONA

162986-1254255Q

El Parlament ja disposa finalment de protocols per
prevenir, detectar, abordar i resoldre els assetjaments sexuals psicològics
dins de l’administració
parlamentària. L’última
reunió de la Mesa del Parlament del darrer període
de sessions celebrada el
dia 21 de desembre va
aprovar dos protocols diferenciats per a cada tipus
de setge i divendres ja van
sortir publicats en el Butlletí Oficial del Parlament.
Fins ara el Parlament i el
personal que hi treballa
disposava d’un codi de
conducta que va ser ratifi-

cat en ple el juliol del 2016,
Ara amb sengles protocols
aprovats s’obre tot un ventall d’actuacions que s’activen en el moment que hi
ha una denúncia.
El protocol per a l’assetjament psicològic determina quines situacions laborals es poden considerar assetjament psicològic
i quines actuacions es poden dur a terme per prevenir aquestes situacions en
l’administració parlamentària, detectar-ne indicis i
resoldre-les. A més, també
comporta el compromís
de la cambra per eliminarles i garantir la salut de les
persones que n’han estat
víctima.
D’altra banda, el proto-

Sessió plenària a l’hemicicle del Parlament celebrada el 23 de desembre. Els protocols
afecten els treballadors, els diputats i periodistes ■ ACN

col per als assetjaments
sexuals és fruit del pla
d’igualtat del Parlament
aprovat el 2020 i en aquestes normes s’inclouen mesures cautelars i sancions
que poden arribar a comportar la prohibició de l’accés al Palau del Parlament
per un període de sis mesos a cinc anys, en funció
de la gravetat dels fets.
L’objectiu és eliminar
aquest tipus d’assetjament en l’àmbit del Parlament i afecta, entre d’altres, el personal de l’administració i dels grups parlamentaris, els diputats,
els membres del govern,
els periodistes que cobreixen la informació parlamentària i els compareixents. L’Oficina d’Igualtat
és l’òrgan receptor de la informació, queixes i denúncies, d’atenció a la víctima
i de seguiment del protocol mentre que la Comissió d’Abordatge de les Situacions d’Assetjament és
l’òrgan investigador dels
casos d’assetjament. Les
sancions han de ser aprovades al final del procés
pels membres de la mesa
del Parlament. ■
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Defensa jurídica
de la immersió i
salvaguarda
dels docents
a Aragonès rebutja “desobeir” perquè el govern té els

arguments jurídics i legals per defensar l’escola catalana
a Cs vaticina “la fi de la immersió” més aviat que tard
Redacció
BARCELONA

La decisió en ferm del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) d’imposar un 25% de classes en
castellà a les escoles catalanes va centrar el debat
polític d’ahir, amb posicions enfrontades que van
arribar a picabaralla al
passeig de Vic en el cas
d’una comitiva del PP que
volia instal·lar una carpa
informativa que no disposava de permís municipal.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès,
prometia ahir des de la
mateixa capital d’Osona
defensar “amb totes les eines a l’abast” el model d’escola catalana davant del
que qualifica d’“una mena
de 155 educatiu” que pretén trencar el consens
d’anys sobre la necessitat
que el català continuï sent
la llengua vehicular de l’escola. El cap de l’executiu
va rebutjar que la resposta
sigui una qüestió d’“obeir

Les frases

—————————————————————————————————

“No és qüestió
d’obeir o desobeir.
Tenim els arguments
jurídics i legals per
defensar el model”
Pere Aragonès
PRESIDENT DE LA GENERALITAT
—————————————————————————————————

“Les sentències
estableixen que el
règim d’imposició
lingüística ha d’arribar
a la seva fi”
Nacho Martín Blanco
PORTAVEU DE CIUTADANS

o desobeir”, sinó que es
tracta de defensar un model basat en la llei educativa catalana, que disposa
d’“un ampli consens” des
de fa 13 anys. Aragonès va
prometre la salvaguarda
d’alumnes, docents i mares i pares, perquè serà
l’executiu el que assumirà
“la responsabilitat política, jurídica i d’acció”.
Per la seva banda, la lí-

der d’En Comú Podem al
Parlament, Jéssica Albiach, va demanar al govern que presenti un recurs de reposició a la sentència del TSJC per saber
com s’ha d’aplicar tenint
en compte que es basa en
una llei educativa espanyola, la Lomce, que ja no
existeix. A més, la líder
d’En Comú Podem demana a la conselleria d’Educació garantir als docents
la protecció perquè no siguin “atacats, arraconats i
assenyalats”, afirmava en
declaracions
recollides
per l’ACN. Per la seva formació, el model educatiu
ha d’estar basat en criteris
pedagògics i no pas judicials: “L’ha de decidir la
ciutadania i no un jutge al
seu despatx.”
La “fi” de la immersió
Contràriament, el portaveu de Ciutadans, Nacho
Martín Blanco, va celebrar la sentència del TSJC
i va vaticinar en declaracions a la premsa que

El president Aragonès, en declaracions ahir a la capital d’Osona ■ ACN

“més aviat que tard” arribarà “la fi de la immersió
lingüística” a Catalunya.
El diputat demana al govern que apliqui la sentència i a l’executiu de Pedro
Sánchez, que “no miri cap
a un altre costat” davant
del que considera un intent d’ERC i Junts de
“desacatar” la sentència.
Ahir mateix, desenes de
persones es manifestaven
a Cubelles en favor del català com a llengua vehicular després que, fa un
mes, el TSJC fixés un 25%
de castellà en un curs a
l’escola Vora del Mar. ■

Tensió per un acte del PP a Vic

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

Dos centenars de persones
en defensa del català van impedir ahir que una comitiva
del PP accedís a la plaça Major de Vic, on volien instal·lar
una carpa que no disposava
de permís. Segons l’ACN, davant dels manifestants, la comitiva del PP va intentar accedir a la plaça anant cap al
passeig escortats pels Mossos d’Esquadra i entre crits
de “fora feixistes dels nostres
barris” i amb Els segadors sonant a un volum molt alt per

impedir que es poguessin
captar les declaracions als
mitjans dels dirigents populars. Entre crits i un intent
d’empenta al president Alejandro Fernández, els populars van abandonar el passeig a indicació dels Mossos.
El partit ha denunciat a la fiscalia la negativa del permís
municipal. El PP català triava
ahir a Vic la junta local, que
presidirà Pau Ferran i de la
qual Ainara Pérez serà secretària general.

El PDeCAT dona llibertat d’acció
als candidats a les municipals
Xavier Miró
BARCELONA

El Partit Demòcrata (PDeCAT) donarà llibertat
d’acció als seus candidats
a les eleccions municipals
perquè es presentin sota
les sigles i les coalicions
que considerin adients en
cada municipi tenint en
compte que el partit no es

presentarà a les alcaldies
amb la seva marca. El consell nacional extraordinari del partit postconvergent va donar ahir el vistiplau a una opció que obre
la porta a diversos tipus
d’entesa electoral dels alcaldes i candidats que militen al partit tenint en
compte, a més, que podran utilitzar els drets

electorals de què disposen
com a PDeCAT. El secretari general adjunt, Marc
Solsona, va considerar el
consell nacional d’ahir
com un acte de “reafirmació del partit demòcrata”
tot i admetre que haurà
d’afrontar debats i prendre decisions els propers
mesos per l’aposta que
s’ha fet de participar en la

creació del nou partit Centrem, liderat per la fins ara
secretària general del
PDeCAT, Àngels Chacón.
Solsona deixa clar que el
PDeCAT s’ha posat a disposició de Chacón perquè
“pugui sortir bé” el nou
Centrem, però també va
admetre que hi ha un “debat intern viu” sobre
aquesta aposta. ■

Marc Solsona, secretari general adjunt del PDeCAT, en una
imatge d’arxiu ■ ACN
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El nou jutge del cas Tsunami
a la Jonquera cita 15 díscols
a El titular del jutjat 4 de Figueres vol prendre declaració als investigats que no s’han personat al
jutjat a La diputada Marta Rosique, d’ERC, sense notícies de la tramitació del seu suplicatori
Jordi Panyella
BARCELONA

Canvi de toga al jutjat número 4 de Figueres. El magistrat Rafael Ponce ha
abandonat la plaça empordanesa i el seu lloc l’ha ocupat un debutant en la carrera judicial, Antonio Coscia Requena. El jutjat en
qüestió és el que investiga
la protesta organitzada
pel Tsunami Democràtic a
la Jonquera dels dies 11 i
12 de novembre del 2019,
i la primera mesura que ha
dictat el nou jutge és citar
a declarar els 15 investigats que fins ara no s’han
presentat al jutjat quan
han estat requerits.
La causa de la Jonquera
és, de totes les que s’han
emprès contra el moviment sobiranista català, la
que aglutina més persones
en una sola investigació,
200. Contra els alcaldes
que van participar en l’organització del referèndum, la fiscalia va anunciar que actuaria contra
712, però finalment no-

Acció de suport als encausats pel tall de la Jonquera quan van ser citats a declarar a la caserna de la Guàrdia Civil de Girona ■ M. LLADÓ / ARXIU

més es van emprendre accions penals contra una
setantena.
El gran nombre de persones investigades en
aquest procediment del
jutjat número 4 de Figueres ha fet que la instrucció
hagi anat molt lenta, afegit al fet que la covid ha dificultat els tràmits. Fins

ara, el jutge Ponce havia
citat els afectats en grups,
els divendres. De manera
prèvia, alguns van ser citats a declarar a dependències de la Guàrdia Civil
d’altres punts de Catalunya.
La causa de la Jonquera
es va alimentar, fonamentalment, de les denúncies

presentades arran de les
identificacions que els
Mossos d’Esquadra i la
Guàrdia Civil van fer a les
persones que hi havia en el
punt del tall de la frontera.
En desplegar-se la policia, els cotxes que hi havia
a l’autopista AP-7 van ser
obligats a circular en sentit sud, cap a la Jonquera,

Giró es troba amb el nou
president de FemCat
a El conseller l’insta a

contribuir a impulsar
l’economia i a enfortir
el teixit productiu

Redacció
BARCELONA

El conseller d’Economia i
Hisenda de la Generalitat,
Jaume Giró, es va reunir
divendres amb el nou president de la Fundació
d’Empresaris de Catalunya (FemCat), David Marín, per compartir l’anàlisi
dels principals reptes de
l’economia catalana i les
incerteses derivades de la
situació geopolítica mundial davant les quals les
empreses catalanes hau-

David Marín i el conseller Giró durant la trobada ■ EL PUNT AVUI

ran de preparar-se per ferhi front. Giró va demanar a
FemCat que continuï “treballant per contribuir a enfortir el teixit empresarial

i a impulsar l’economia
productiva, i per construir
entre tots un país més
pròsper i amb més igualtat
d’oportunitats”. ■

861682-1254230L

La xifra

—————————————————————————————————

200

Persones conformen la causa de la protesta del Tsunami
a la Jonquera, dels dies 11 i 12
de novembre del 2019.

primer en el sentit contrari de la marxa per entrar després al costat
dret, i obligats a passar un
filtre policial on se’ls identificava.
La diputada
La investigació del que va
ser la segona acció de Tsunami Democràtic, després
de la protesta a l’aeroport
del Prat, té una singularitat processal que consisteix en la presència de la
diputada d’Esquerra Republicana al Congrés de
Diputats Marta Rosqiue.
Aquest fet en complica la
tramitació, perquè, en cas
de ser processada, el cas
de Rosique l’ha d’assumir
el Tribunal Suprem, on es
jutgen les persones aforades. Fins ara no s’ha iniciat cap tràmit per demanar el suplicatori i processar la diputada republicana al Suprem.
El dia que les forces policials van esbandir la protesta de la Jonquera, el dimarts 12 de novembre del
2019, centenars de persones van protagonitzar
uns quilòmetres més
avall, a l’altura de la ciutat
de Girona, un altre tall
d’autopista. Aquells fets,
on també hi va haver intervenció policial, va acabar amb el processament
de 52 persones. El jutjat
responsable del cas va dictar l’arxivament per a 49
persones i només va mantenir el cas viu en tres dels
activistes. ■

