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Transmissió

Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 1,18
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 19.507
L’indicador hauria
d’estar per sota dels
1.000 contagis/dia

Dada anterior: 506
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

1,14

13.548

506

Més mossos per a antico
FETS El conseller Elena diu que la unitat
passarà de 12 a 30 agents i que es blindaran
les investigacions RESPON S’atribueix
el canvi a la cúpula i nega una purga o un
bescanvi polític CÀSTIG L’oposició ho
critica i hi veu un “avís per a navegants”
Jordi Alemany
BARCELONA

El conseller d’Interior,
Joan Ignasi Elena, va
anunciar ahir en compareixença a petició pròpia
en comissió al Parlament
que redoblaran el personal
de la unitat operativa adjunta d’anticorrupció, que
passarà dels dotze responsables actuals –un sotsinspector, dos caporals, dos
caporals en pràctiques i
set agents– a una trentena, i que, a més, ampliaran
l’oferta formativa en contractació pública i dotaran
la unitat de “més filtres”
per blindar-la de qualsevol
ingerència política o jeràrquica en l’elaboració d’un
nou protocol.
Elena va demanar la
col·laboració de l’oposició
per elaborar aquest document, que compartiran
amb el Tribunal Superior
de Justícia (TSJC) i la Fiscalia Superior de Justícia,
en el marc de la comissió
sobre el model policial per
assegurar l’hermetisme
de les investigacions i que
només puguin retre comptes als fiscals i jutges. El
conseller ho va anunciar
com “un compromís personal per combatre la corrupció”. I al mateix temps
que responia a les acusacions d’haver fet els canvis
a la cúpula dels Mossos
precisament quan alguns
“portaven causes sensibles” –en paraules del diputat del PSC-Units Ramon Espadaler– que implicaven l’actual presidenta del Parlament, Laura
Borràs, quan estava al
capdavant de la Institució
de les Lletres Catalanes, i

el seu predecessor en el
càrrec, Miquel Buch, pel
servei d’escorta a l’expresident de la Generalitat
Carles Puigdemont.
Totes les intervencions,
a excepció de la CUP, que
es va centrar més en el model policial i no en el qui, es
van focalitzar en el cas del
relleu del que era l’intendent Antoni Rodríguez al
capdavant de la Comissaria General d’Investigació
Criminal i que ara dirigirà
la comissaria de Rubí, assegurant que va demanar
l’empara del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per poder
continuar les investigacions després d’ingerències d’un superior. Tots ho
interpreten com una “purga”, fet que Elena va negar
reiteradament, i hi va afegir que cap canvi a la cúpula aturaria una investigació i “cap dels responsables acceptaria” instruccions, perquè, a més, “són
hermètiques”, no arriben
als seus superiors jeràrquics ni a la política, ja que
sols se n’informa les instàncies judicials. Per això,
va assegurar que qüestionar els professionals i la
seva honorabilitat és “insultant i injust ateses les
seves trajectòries”. El conseller també va subratllar
que el substitut de Rodríguez, Ramon Chacón, ja
era el número dos i que a
la comissaria d’investigació hi ha 2.200 agents i,
“per sort, les investigacions no depenen de qui la
lidera en cada moment”.
No es va pronunciar sobre si encarregaria una investigació interna com li
van demanar el PSC i Vox.

Les frases

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

“Em sembla un error
estendre dubtes sobre
si es continuaran o no
les investigacions i les
tasques pròpies”
Joan Ignasi Elena
CONSELLER D’INTERIOR

“Són investigacions que
no conec, no coneixeré ni
he de conèixer”, deia, recordant que feien referència a fets d’una època en
què ell no hi era, i hi afegia
que, si s’haguessin produït, “seria reprovable”.
En qualsevol cas, va deixar
clar: “Quan alguna persona del meu departament

“Ens pot vèncer en
els vots, però no ens
pot convèncer amb
els arguments”
Ramon Espadaler
DIPUTAT DE PSC-UNITS

ho faci, el destituiré.”
El conseller va coincidir
amb el republicà Chakir el
Homrani a l’hora de replicar les acusacions de part
de l’oposició –que ho considerava “una purga i un
avís per a navegants” de
cara a altres càrrecs–
d’haver utilitzat el cos policial per a “l’arena políti-

ca”. Elena va negar cap
operació de “bescanvi polític” entre els socis de govern per tapar incomoditats i va negar que amb els
canvis s’hagi “castigat ningú”. Interpel·lat directament pel PSC i els comuns
sobre qui havia decidit els
canvis i qui els sabia, el
conseller va ser taxatiu:
“Jo, i només ho coneixia el
president.”
Va defensar la idoneïtat
dels canvis després d’un
treball de sis mesos de conèixer el cos i “sense una
idea preconcebuda”, amb
la voluntat de tenir els millors perfils per tirar endavant els reptes de la conselleria amb un model de lideratge “més plural, més

cooperatiu i amb més paritat, i orientat al treball
horitzontal”, i que reserva
al nou comissari en cap,
Josep Maria Estela, que
substitueix el major Josep
Lluís Trapero. Elena també va admetre que ja sabia
que no convenceria l’oposició, com així va ser, però
considerava l’operació de
canvis dins la “normalitat” quan s’arriba al càrrec, i va recordar que també ho havien fet Miquel
Sàmper, Miquel Buch i el
mateix Espadaler sense
tant rebombori. A Espadaler, de fet, li va posar com a
exemple que havia canviat
el 44% de comissaris i el
60% d’intendents quan va
exercir el càrrec. ■
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L’APUNT

Els límits de la
salutació nazi
Teresa Márquez

Una turista holandesa va fer aquest diumenge la salutació nazi davant el camp de concentració d’Auschwitz, a Polònia, segons sembla, perquè volia immortalitzar-se en una fotografia. La idea li va sortir cara, perquè la policia la va detenir i la va multar. Durant l’interrogatori va admetre que el gest havia estat una estupidesa i que se’n penedia d’haver-ho fet. Resulta si més

no curiós i sorprenent que a Polònia, on la democràcia
passa hores molt baixes, tinguin tan clar els límits del
feixisme i els apliquin sense fer-ne excepcions. Res a
veure amb una altra democràcia consolidada com és
l’espanyola, on l’exaltació i la gesticulació feixista no
només es tolera, sinó que es defensa sota el paraigua
de la llibertat d’expressió.

orrupció

Una pistola elèctrica de la policia local de Caldes de Malavella ■ EL PUNT AVUI

El síndic de greuges crida a
limitar les descàrregues
amb pistola elèctrica
El conseller d’Interior, Joan
Ignasi Elena, durant la seva
intervenció en la comissió ■

a Ribó persegueix que s’impedeixi una utilització reiterativa i continuada de l’arma
paralitzant a La major part de les policies locals no han adaptat els seus protocols

MARTA SIERRA / ACN

Redacció
BARCELONA

Col·laboració pel cas dels bombers
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Interpel·lat per l’oposició sobre la presumpta corrupció a
la cúpula dels bombers, amb
factures duplicades i indicis
de comissions d’un 2% en els
contractes de manteniment
dels camions, el conseller
Joan Ignasi Elena va garantir
la col·laboració i va assegurar
que donarien tota la informació necessària. El diputat
d’ECP Marc Parés li va recordar que un dels investigats,
el director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Joan Delort, havia
estat nomenat per Elena, i el
conseller va assumir el càrrec
a mitjan juny, una vegada ja

havien resolt el contracte sota sospita i van acordar una
nova licitació incorporant-hi
els recursos que “realment
es gastaven”, que ha situat en
un 50% més. Elena va explicar que la “pràctica irregular”
es remunta a fa “molt temps”,
fa uns dotze anys, i que des
que el seu equip va arribar a
Interior han actuat des del
“minut zero” per revertir
aquestes dinàmiques.
El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC)
va suspendre ahir les declaracions dels set investigats
de la cúpula dels bombers
previstes per divendres.

El síndic de greuges demana que es tingui en compte
la posició del Comitè Europeu per a la Prevenció de la
Tortura i d’altres Penes o
Tractes Inhumans o Degradants del Consell d’Europa, que mostra la preocupació per l’ús abusiu
que es pugui fer de les pistoles elèctriques i tem que,
pel fet que no són armes letals, es premi el gallet amb
més facilitat que amb les
pistoles tradicionals, segons consta en l’informe
Expansió, reglamentació
i ús de les pistoles elèctriques entre les policies a
Catalunya, que Rafael Ribó va presentar ahir al
Parlament. En concret, el
síndic proposa que el Departament d’Interior de la

Generalitat estableixi un
nombre màxim de vegades que es pot prémer el
gallet, una limitació la necessitat de la qual es va fer
evident a Sabadell, on els
Mossos d’Esquadra van reduir una dona amb “sis
descàrregues”, segons va
recordar Ribó. En aquest
cas, el síndic ha obert una
actuació d’ofici que encara
està en curs. La limitació
vol impedir un ús reiteratiu i continuat de l’arma.
El PSC va retreure al
síndic parteixi de la concepció “que la tasca policial és poc professional”,
va descartar-ne la limitació de descàrregues –cada
una dura cinc segons– i va
defensar que es reguli amb
criteris de màxima seguretat.
Ribó també aposta per
estendre la prohibició

d’utilitzar aquestes armes
contra tots els menors
d’edat, no solament fins
els dotze anys. El 2016, el
Parlament va donar llum
verd a l’elaboració d’un reglament sobre l’ús de pistoles elèctriques i el 2018
el Departament d’Interior
en va aprovar un protocol
d’ús. L’informe mostra aspectes no assolits: des del
2015, només la policia local d’Arenys de Mar ha
substituït el seu protocol
intern per l’aprovat el
2018 (la de Tona està en
procés de fer-ho).
Dels 33 cossos de policia local que l’any 2015 tenien dispositius conductors d’energia, d’un total
de 213, a partir de la presentació de l’informe del
2016 van decidir dotarse’n 24 cossos més. Només
deu cossos policials tenen

les pistoles elèctriques en
servei respecte a les 21
que hi havia el 2015. N’hi
ha sis que no n’han fet cap
ús, i dels quatre restants
n’hi ha dos que les han fet
servir més d’una vegada.
Des de Junts per Catalunya, la diputada Ester
Vallès va insistir que l’enregistrament amb vídeo
per part dels agents de l’ús
d’aquestes armes hauria
de ser necessari en tots els
casos, i no “sempre que sigui possible” com es preveu actualment.
D’altra banda, el síndic
no considera que sigui l’arma idònia per al servei que
presten els vigilants municipals. A Catalunya n’hi ha
més de 500 distribuïts per
gairebé 140 municipis, i
alguns fan servir la pistola
elèctrica de la marca Taser. ■
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El diputat Pau Juvillà, ahir en la reunió de la mesa del Parlament que va decidir portar al ple el recurs de la cambra al Suprem ■ EFE

El Parlament porta al ple la
retenció de l’escó de Juvillà
a Se sotmet a votació l’acord ahir de la mesa de presentar un recurs i demanar cautelars al Suprem
contra la decisió de la JEC a El PSC s’absté i anuncia que també ho farà en la sessió d’aquesta tarda
Emma Ansola
BARCELONA

El Parlament es continua
armant contra la decisió
de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar l’escó
al diputat de la CUP Pau
Juvillà. La mesa va aprovar ahir presentar un recurs contenciós administratiu al Tribunal Suprem
contra la decisió de la JEC
de fer ús de l’article 6.2 de
la Loreg, que permet inhabilitar càrrecs públics sense sentència ferma. Prèviament, amb l’objectiu

d’enfortir aquest consens
i d’acord amb el precedent
que ja va establir el cas
del president Quim Torra,
ahir també es va optar
perquè aquesta decisió de
la mesa es porti a aprovació en el ple que tot just comença aquest migdia. Es
registrarà per via d’urgència a través del punt del reglament que permet modificar l’ordre del dia.
Aquest recurs, que obre
la via del contenciós administratiu, pretén entrar a
dirimir el fons de la nova
situació jurídica que s’ha

obert amb la inhabilitació
de Juvillà, i el xoc juridicopolític entre la JEC i el Parlament. Ara haurà de ser el
Suprem el que determini
qui té la legitimitat per
inhabilitar un diputat sense sentència ferma, si la
Junta Electoral com a òrgan administratiu, o bé
una cambra legislativa, en
aquest cas, el Parlament.
En la petició de presentar recurs contenciós
al Suprem, també s’hi inclourà la petició d’aplicar
mesures cautelars per tal
de deixar sense efecte la

Les xifres

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

72

2

vots, els d’ERC, Junts, la CUP
i els comuns, aprovaran avui la
proposta de recórrer al Suprem
contra la decisió de la JEC.

mesos és el termini de què disposa el Parlament per presentar recurs al Suprem contra la
resolució de la JEC.

demanda de fer efectiva de
manera immediata la retirada de les credencials. La
rapidesa en la tramitació
–hi ha dos mesos de termini per presentar el recurs–

obeeix a la pressió sobre
la mesa del Parlament que
exerceix Ciutadans, que
ahir mateix també presentava un escrit en què
reclamava a la mateixa

presidenta, Laura Borràs,
que li retirés de manera
immediata l’acta a Juvillà
d’acord amb la petició de la
JEC. És per aquest motiu
que, amb el recurs i la petició de mesures cautelars, el Parlament vol fer
valer el reglament de la
cambra i el que considera
que és la seva competència, la inhabilitació d’un
diputat sempre que hi hagi
sentència ferma.
Fonts de la mesa i dels
grups independentistes
explicaven ahir que la Junta Electoral “no pot laminar una competència”. El
PSC, per la seva banda, va
decidir abstenir-se ahir en
la mesa del Parlament, tot
i que va expressar el seu
suport al diputat Pau Juvillà en la seva defensa jurídica. Els socialistes admeten que hi ha una certa
“contradicció” entre el
que estableix la Loreg i el
reglament del Parlament
a l’hora d’inhabilitar un diputat sense sentència ferma. Amb tot, els socialistes han decidit que avui
també s’abstindran en la
votació en el ple.
El recurs del Parlament
s’afegeix al que divendres
passat ja va anunciar el
mateix Pau Juvillà a títol
personal. El diputat basa
el seu recurs en un defecte
de forma. Concretament,
en el fet que la JEC no li
va demanar al·legacions
davant la petició de la
JEC d’inhabilitar-lo. Juvillà també sol·licitarà mesures cautelars.
Cal recordar que la sentència del Tribunal Superior de Justícia que el 14
de desembre el va inhabilitar per la via penal encara
no és ferma, ja que l’afectat pot presentar recurs
de cassació al Suprem, un
tràmit que ja s’ha iniciat.
Aquest és el motiu principal pel qual el Parlament
no li va retirar l’acta i fins i
tot va ser ratificada en
la Comissió de l’Estatut
dels Diputats amb els vots
d’ERC, el PSC, Junts, la
CUP i els comuns. ■

Un article de la Loreg pensat per a activistes terroristes
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Evitar que
formacions
polítiques illegals i qui
E.A.
justifiqui la
violència terrorista o hi doni suport pugui
utilitzar noves vies per, fraudulentament, concórrer en futurs
processos electorals i obtenir
representació institucional.”

La
clau

Amb aquest objectiu, el 29 de
gener del 2011 es va reformar la
llei orgànica de règim electoral
general (Loreg) i es va introduir
el text que va servir de base per
inhabilitar Quim Torra, Oriol
Junqueras i, ara, Pau Juvillà. Es
tracta de la figura de la “inelegibilitat sobrevinguda”, establerta en l’article 6.2.b de la Loreg.
En el cas de Torra, els serveis de

L’expresident Zapatero va
reformar la Loreg el gener del 2011

la cambra ja van elaborar aleshores un informe molt crític en
què es retreia a la JEC la utilització d’una figura que no havia
estat creada amb aquesta finalitat amb l’únic objectiu d’inhabilitar de manera automàtica un
càrrec electe, la qual cosa vulnera els drets de participació
política del diputat que recull la
Constitució. Segons els serveis

jurídics, la causa de la “inelegibilitat sobrevinguda” connecta amb els delictes vinculats a
l’activitat terrorista i a les formacions polítiques que hi donaven suport, uns supòsits molt
allunyats dels actuals, que són
un delicte de desobediència per
no haver retirat un llaç groc
com exigia la Junta Electoral a
Juvillà. ■
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Malestar per
l’exclusió de tres
comarques a la
consulta pels Jocs
a S’alcen les primeres veus al Berguedà, el Solsonès i el Ripollès

que lamenten que Vilagrà no els compti per votar sobre la
candidatura a Alsina modelarà ara el sistema de participació
Emili Bella
BARCELONA

L’exclusió per part del govern de la Generalitat del
Berguedà, el Solsonès i el
Ripollès de la consulta popular sobre la celebració
d’uns Jocs Olímpics d’hivern al Pirineu ha generat
malestar. L’alcalde de Berga, Ivan Sànchez (CUP), i
el representant del Consell Comarcal del Solsonès
a la taula territorial que ha
de configurar la candidatura, Joan Subirana (regidor d’ERC a Sant Llorenç
de Morunys), van reclamar ahir que els habitants
de les seves comarques puguin participar en la votació, que ha de tenir lloc al
final de la primavera.
“No han de tenir por de
consultar la seva gent. Si el
projecte dels Jocs ja genera dubtes, hi afegeixes
més dubtes perquè no
consultes part del territori
afectat; ja no és que el projecte neixi coix, sinó que
neix gairebé mort”, va denunciar Sànchez a l’ACN.
“Si no ens fan una consul-

181886-1252764Q

La frase

—————————————————————————————————

“No ens han deixat
ni tan sols l’opció
d’opinar, de decidir
ni de votar”
Jordi Munell
ALCALDE DE RIPOLL

ta oficial, la farem extraoficial”, va reblar l’alcalde.
Es dona la circumstància
que la CUP és contrària al
projecte.
Subirana no descarta
que el Solsonès també realitzi una consulta com la
que vol tirar endavant
Berga, ja que els Jocs d’hivern hi tindrien un impacte directe. “Al Prepirineu
ens sentim una mica en
terra de ningú”, va lamentar el regidor.
Al Ripollès reclamen
concreció sobre quines
disciplines es desenvoluparan a cada lloc, ja que la
vall de Núria, per exemple,
pertany a aquesta comarca. Per la seva part, l’alcalde de Ripoll, Jordi Munell

(Junts per Catalunya), va
expressar decepció: “No
ens han deixat ni tan sols
l’opció d’opinar, de decidir
ni de votar.”
Des de JxCat, defensors
dels Jocs, es posava èmfasi
ahir que la decisió de circumscriure la consulta a la
vegueria de l’Alt Pirineu i
l’Aran és de la consellera
de la Presidència, Laura
Vilagrà, d’ERC, tot i que
ara l’organització de la votació queda en mans del
Departament d’Exteriors,
encapçalada per Victòria
Alsina (JxCat), que és qui
té les competències en la
matèria. En aquest sentit,
la portaveu del partit, Elsa
Artadi, va puntualitzar
que Vilagrà ha fet una “primera aproximació” i que
caldrà veure ara “com es
comença a aterrar”. “Ara
hem de veure quin encaix
té i com es fa aquesta consulta, si es fa una única
consulta o es fa un procés
participatiu; nosaltres voldríem que fos el més ampli
possible. Estem a l’expectativa de com es pot fer”,
va observar Artadi, que va

Vilagrà (al mig), anunciant divendres passat que la consulta serà vinculant ■ EFE / E.F.

demanar que Barcelona,
actuï de capital i va assegurar que la candidatura no
costarà diners a la ciutadania. ERC, en canvi, es
resisteix a avançar si farà
campanya a favor o en
contra dels Jocs i es manifesta senzillament satisfeta que es faci la consulta.
“Escoltarem el territori i
posarem urnes; si pot tenir sentit el projecte defensarem que es pugui fer,
si veiem que això no és
possible, no”, va explicar
la portaveu republicana,
Marta Vilalta. Mentrestant, els comuns criticaven que el govern impulsi
una consulta sense haver
presentat el projecte concret a la ciutadania i sucaven pa en l’exclusió de les
tres comarques. ■

L’Aragó vol coorganitzar la cita
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

O s’organitza amb l’Aragó, o
no hi haurà Jocs d’hivern. En
aquests termes ho va plantejar ahir el president aragonès,
Javier Lambán, que va advertir que els dos territoris han
d’anar junts a l’hora d’organitzar l’esdeveniment. Lambán
va recordar que aquest és el
criteri del Comitè Olímpic Espanyol, amb el president del
qual, Alejandro Blanco, es va
reunir ostentosament ahir.
L’Aragó no vol quedar relegat
a un paper de comparsa, ni
encarregar-se de les sobralles
que no vulgui o no pugui organitzar Catalunya, ni que la
marca catalana sigui l’exclusiva. “Per prudència i perquè
vull que els Jocs tirin enda-

vant, confio que en les properes setmanes reconduïm la situació”, va assegurar Lambán,
que va reiterar que “no es
tracta que les coses es facin
com vulgui Catalunya o l’Aragó, sinó com vol el COE i o
Aragó i Catalunya van junts i
en el mateix nivell en el que a
la configuració de la candidatura es refereix o no hi haurà
Jocs”. “Els aragonesos no ens
mereixem que ens insultin
plantejant que som una candidatura de segona”, va coincidir el president del PP aragonès, Jorge Azcón.
Lambán té previst abordar
aviat la qüestió amb el president Pere Aragonès, però encara no hi ha data.
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La llei d’habitatge envaeix
les comunitats, diu el CGPJ
a L’òrgan de govern dels jutges vetlla per la competència autonòmica i nega encaix constitucional
a la llei estatal a El nou informe fa objeccions al fre dels preus del lloguer en les àrees tensionades
David Portabella
MADRID

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ), l’òrgan de govern dels jutges
presidit pel conservador
Carlos Lesmes i amb un
mandat caducat des del
desembre del 2018, manté un intens torcebraç
amb el govern espanyol a
propòsit de la llei estatal
d’habitatge tot i viure en
funcions sine die. Després
que el ple del poder judicial
interí tombés un primer
informe del vocal progressista Álvaro Cuesta en el
qual avalava la idoneïtat
de la llei amb matisos, un
segon informe –a càrrec
ara dels vocals José Antonio Ballestero, afí al PP, i
Enrique Lucas, proposat
pel PNB– extrema la crítica a l’avantprojecte de llei
estel·lar de la ministra Raquel Sánchez i ho fa amb
la insòlita coartada de la
defensa de l’autonomisme
i la denúncia de la invasió
de competències de les comunitats. L’informe del
CGPJ, que no és vinculant
però sí que és preceptiu i
sense el qual no hi pot haver llei, se sotmetrà a votació dijous i ataca punts
emblemàtics de la llei com
ara el fre a l’alça dels preus
dels lloguers en zones tensionades de les grans ciutats, com ara Barcelona.
La llei d’habitatge viu
una cursa d’obstacles des
de l’embrió: era un projecte inconclús de José Luis
Ábalos –rellevat per Raquel Sánchez el 10 de juliol– i un habitual punt de
fricció del PSOE i Podem,
ja que la ministra de Drets
Socials és Ione Belarra.
Per acabar de reblar el
clau, la tensió entre socis
de coalició a La Moncloa
no va impedir que el Consell de Ministres del 15 de
juny aprovés un recurs
d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional contra la llei catalana de lloguers 11/2020.
ERC i Podem van agrair
que l’Estat impugnés la llei
sense demanar-ne la suspensió –ho podia haver fet

—————————————————————————————————

OPINIÓ
Lluís
Falgàs
—————————————————————————————————

Conseqüències
per les
“llicències
d’edat”

L

La ministra Raquel Sánchez, amb la delegada Maria Eugènia Gay i l’alcalde de Badalona, ahir al Gorg ■ MARTA PÉREZ / EFE

Les frases

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

“La llei serà una
realitat, estem segurs
de la seva validesa i de
la solvència jurídica i
constitucional”

“L’intent de frenar els
drets dels inquilins ve
d’una obsessionada
reacció per impedir
l’avenç social”

“El CGPJ està caducat
i segrestat pel PP.
Opinar sobre la
regulació dels preus
és una extralimitació”

Raquel Sánchez

Ione Belarra

Carme Arcarazo

MINISTRA DE TRANSPORTS, MOBILITAT
I AGENDA URBANA

MINISTRA DE DRETS SOCIALS

SINDICAT INQUILINES DE CATALUNYA

i hauria estat automàtic–,
però Junts i la CUP es van
indignar. “L’independentisme no ha celebrat mai
les engrunes”, va etzibar
Míriam Nogueras (Junts).
“Ara que no et suspenguin
fulminantment una llei
impugnada és una victòria
política? Si us plau... Es
tracta d’aconseguir drets i
que la llei catalana s’estengui a tot l’Estat”, advertia
Mireia Vehí (CUP).

pendent, el CGPJ és prolífic en les desqualificacions
a l’avantprojecte de la ministra Sánchez. “Sent un
tema constitucionalment
sensible, té abast limitat i
contingut farragós”, “nociu”, “contradictori”, “incongruent” i “imbuït d’un
clar dirigisme de l’actuació
de les institucions autonòmiques i locals”, són alguns
retrets que el CGPJ dedica
a la llei social preeminent
del govern.

da” la seva “generalització
i manteniment” quan la
pandèmia acabi. I desdenya com a “vulgars” les definicions d’habitatge digne i alerta del risc que es
“fossilitzi” el concepte habitatge digne, que és “relatiu”. “Entre habitatge digne i infrahabitatge, sens
dubte existiran necessàriament situacions intermèdies”, diu el text del
CGPJ que es vota dijous i
que té el govern de Pedro
Sánchez amb l’ai al cor.

Atzucac legislatiu
Enmig de l’atzucac legislatiu de tenir una llei catalana en vigor però sota impugnació –d’acord amb el
dictamen del Consell de
Garanties–i una llei estatal

Habitatge digne, discutit
Pel CGPJ, la “complexitat
reglamentista” de la llei
podria portar “no pocs
procediments judicials” i
“potser no resulta adequa-

“La llei serà realitat”
La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana, Raquel Sánchez,
va esvair qualsevol dubte:

“La llei serà una realitat,
estem segurs de la seva validesa i de la seva solvència
tècnica i jurídica i constitucional.” Belarra (Drets
Socials) responsabilitza el
CGPJ dels “intents de frenar els drets dels inquilins” amb una “reacció
obsessionada a impedir
l’avenç social” i augura la
imminència de la llei.
Extralimitació d’opinió
Des del Sindicat d’Inquilines de Catalunya, Carme
Arcarazo recorda que
l’atac a la llei ve d’un CGPJ
“caducat i segrestat pel
PP”. “L’informe del CGPJ
es justifica pel fet que hi ha
punts de la llei com ara els
desnonaments que afecten el dret processal, però
opinar sobre la regulació
de preus és una extralimitació i no hi han de fer cap
valoració política”, adverteix Arcarazo, que recorda que la recomanació de
compensar el llogater ja es
dona ara en la llei “amb el
límit de bonificació fiscal
que arriba al 90%”. ■

a setmana passada va
estar marcada per
l’anomenada “llicència
d’edat” del Parlament, estesa a altres institucions. El tema s’allargarà aquesta setmana, la vinent i fins que
quedi superat per algun altre escàndol. Molts polítics
asseguren que van assabentar-se de l’escàndol per la
premsa. Ignoraven que determinats funcionaris eren
retirats abans d’hora, a 60
anys, en 15 anys a la cambra
catalana, i cobrant el sou íntegre i amb el tracte de personal en actiu. Un escàndol
en què ningú tornarà els diners cobrats ni la feina que
es van estalviar. Només cal
esperar que la mesa del Parlament demani perdó, a
banda d’alguns perdons
personals que ja s’han demanat. S’hauria de fer en
format institucional i amb el
format de tornar-ho a fer.
Per sort en aquest país les
jubilacions i les seves prèvies tenen molt recorregut.
Convenis col·lectius avalats
sindicalment i prejubilacions
com s’estan fent en altres
empreses públiques amb
llum i taquígrafs. L’escàndol
ha provocat que el Parlament vagi perdent bous i esquelles i que doni arguments amb difícil justificació
a l’extrema dreta. Així es
veurà en la sessió de control
de demà, quan els grups
parlamentaris es llancin els
plats pel cap o bé mirin cap
a un altre costat. Ara mateix
el desprestigi és total. Tots
els presidents del Parlament
i la majoria de membres de
les meses des de l’any 2008
ho sabien i callaven en pro
d’una anomenada pau social laboral. Ningú veia que
s’hagués de fer soroll. La situació política sovint feble
de Catalunya envers Espanya no dona per a aquest tipus d’escàndols. Fora de Catalunya són utilitzats de manera exagerada. Es mediatitza com si en el Madrid polític i l’Espanya política i autonòmica no passés mai res.
En passen, d’aquestes i de
l’alçada d’un campanar.

| Nacional | 9

EL PUNT AVUI
DIMARTS, 25 DE GENER DEL 2022

La ministra de
Justícia avisa
que cal complir
amb el 25%
a Pilar Llop menysté el Consell d’Europa i la resolució que
insta a posar fi a la repressió a La consellera Ciuró demana

que es doni una resposta des de la política al cas català
Jordi Panyella
BARCELONA

La sentència que obliga
l’administració educativa
de Catalunya a fer un 25%
de les classes en castellà
s’ha de complir. Així de
clar ho té la ministra de
Justícia, Pilar Llop, que, en
una visita ahir a Barcelona
i en ser preguntada per la
resolució sobre les llengües en l’educació, va afirmar que “les sentències cal
complir-les”.
Llop es va pronunciar
sobre aquesta qüestió en la
roda de premsa posterior a
la reunió que va mantenir
amb la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, en què
van abordar temes relacionats amb la justícia, i d’altres de més calat polític,
com és per exemple la reforma del delicte de rebellió i sedició o la fi de la repressió, com va demanar
el Consell d’Europa. “Cal
donar una resposta política a un afer polític”, va dir
la consellera.

La xifra

—————————————————————————————————

1,2

milions d’euros reclama la
Generalitat a l’Estat en matèria de dotació de noves tecnologies als jutjats.

En relació amb la sentència sobre les llengües a
l’escola, la ministra va començar la seva argumentació passant la pilota a la
Generalitat, de qui va recordar que “té dos mesos
per presentar al·legacions,
una vegada hagi estat requerida pel tribunal”. La
ministra va donar a entendre que la Generalitat encara té aquest recurs per
frenar l’aplicació de la sentència i, en últim terme, va
deixar clar que “les sentències cal complir-les” i, ficant-se en un terreny més
pedagògic que no pas jurídic, va concloure que l’objectiu ha de ser que tots els

alumnes acabin els estudis
amb el mateix nivell de coneixement en les dues
llengües.
Al seu torn, la consellera Ciuró va insistir en la
idea que la sentència està
fora de lloc, perquè “no té
cap sentit establir uns percentatges, perquè els
alumnes ja tenen una bona
competència en les dues
llengües”. Ciuró va definir
la política d’immersió lingüística com un “model
d’èxit”.
Llop va passar de puntetes sobre aquesta qüestió, i
també va passar de llarg de
la petició de la Generalitat
de dur a la pràctica l’informe del Consell d’Europa
que, per amplíssima majoria, va aprovar demanar a
l’Estat espanyol que posés
fi a la repressió i modifiqués els delictes de rebellió i sedició. La ministra va
deixar clar que Espanya
compleix les sentències
dels tribunals europeus,
però que les resolucions
del Consell d’Europa, com

Llop i Ciuró, ahir a la seu del Departament de Justícia, on es van reunir ■ ACN

la que va al·legar ahir la consellera Ciuró, no són vinculants. Sobre una possible
reforma del Codi Penal, la
ministra va explicar que els
tècnics del seu departament hi estan treballant,
però des d’una perspectiva
global.
La ministra va deixar
clar que ningú esperi cap
reforma imminent sobre
aquests delictes, en primer
lloc perquè al Congrés no hi
ha la majoria suficient per
tirar endavant la reforma
d’una llei orgànica, i en segon lloc perquè, segons va

dir, “ara la prioritat és la recuperació econòmica i la
gestió dels fons europeus”.
A la trobada d’ahir, la
consellera de Justícia va exposar a la ministra un memorial de greuges que passa per aconseguir un millor
finançament, el compliment de l’Estatut amb la
creació del Consell de Justícia de Catalunya, o la millora del coneixement del català dels jutges que exerceixen a Catalunya.
En relació amb la qüestió econòmica, la Generalitat reclama a l’Estat els di-

ners corresponents a la
part de noves tecnologies
dels edificis judicials de nova construcció, i que suposen 1,2 milions d’euros.
També es continua insistint a poder gestionar les
taxes que es recapten a
Catalunya.
En relació amb el català
a la justícia, la ministra
va torna a fugir d’estudi
en el moment de valorar la
petició, ja històrica, de
la Generalitat de fer que el
català sigui un requisit per
als jutges que venen a Catalunya. ■

Pròxima conferència d’Aragonès
sobre els reptes de futur del país
Redacció
BARCELONA

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, pronunciarà el pròxim 14 de
febrer una conferència
per “marcar els reptes de
futur del país”, coincidint
amb el primer aniversari
de la victòria de la majoria
independentista que va fa-

cilitar la seva investidura,
el famós 52% –sumant el
resultat d’ERC, Junts per
Catalunya, la CUP i el Partit Demòcrata– que es va
esquerdar amb l’aprovació del pressupost amb els
comuns en lloc dels cupaires. El 14 de febrer de l’any
passat l’independentisme
va obtenir la majoria més
àmplia en nombre de dipu-

tats (74) i en percentatge
de vot. Aquest serà el punt
de partida d’Aragonès,
que ja va pronunciar el 12
de gener una conferència
a Madrid, en aquell cas,
per reptar el govern espanyol a pactar un referèndum d’autodeterminació.
És d’esperar que Aragonès concreti quines alternatives cal preveure, tal

com ell mateix va advertir
en el seu discurs institucional nadalenc, en cas
que la negociació amb el
govern espanyol fracassi.
La Generalitat està pendent de la data de la pròxima reunió de la taula de
diàleg, que la consellera de
la Presidència, Laura Vilagrà, espera que tingui lloc
abans del març. ■

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, al Club
Siglo XXI de Madrid el 12 de gener ■ EFE / MIGUEL OSES
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França es dota d’un consell
educatiu de llengües,
incloent les “regionals”
a El ministre Jean-Michel Blanquer constitueix l’organisme, on també hi ha les
estrangeres i les antigues a La immersió lingüística queda exclosa del nou pla
Vicenç
Batalla
París
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

El reconeixement d’una
llengua a França en l’ensenyament que no sigui el
francès es fa a poc a poc, i
sempre amb totes les prudències. Ahir es va constituir el Consell Superior de
les Llengües, desdoblat en
tres col·legis diferents per
a les estrangeres, les anomenades “regionals” i les
antigues, llatí i grec.
Aquest és el plantejament
del ministre d’Educació,
Jean-Michel
Blanquer,
que vol afavorir uns alumnes més hàbils amb un
idioma que no sigui el francès, apostant per un cert
bilingüisme, però en cap
cas la immersió lingüística
per a les llengües a l’Estat
francès en perill d’extinció
com el català.
Aquest nou consell, a
semblança del Consell
Científic i del Consell de la
Laïcitat, està presidit pel
crític literari italià i membre del Col·legi de França
Carlo Ossola i té com a secretari general el cap en
l’educació escolar de continguts pedagògics i llengües regionals, Laurent
Bergez. I compta com a
membres amb personalitats
en
cadascun
d’aquests tres col·legis.
L’objectiu serà vetllar per
la construcció “de polítiques lingüístiques adaptades a les necessitats dels
territoris”.
En l’exposició que van
fer els responsables del
ministeri, es preveu un ensenyament diari a primària de vint minuts en una
llengua que no sigui el
francès. A secundària, la
possibilitat de fer alguna
de les assignatures no pròpiament lingüístiques en
un altre idioma. I, a l’institut, d’afegir-hi, de forma
voluntària, una tercera
llengua. Però, en tots
aquests casos, els responsables feien èmfasi en les

El diputat Santi Rodríguez i el president del PP a Barcelona,
Manu Reyes, ahir davant la fiscalia, on van portar l’escrit ■ ACN

El PP imita Cs
portant tensió
als carrers i la
política al jutjat
a Presenten una denúncia a la fiscalia

contra l’Ajuntament de Vic per no haver-los
deixat muntar una carpa al carrer
El ministre d’Educació francès, Jean Michel Blanquer ■ IAN LANGSDON/EFE

J. Panyella
BARCELONA

Esperant l’òrgan de concertació de Jean Castex
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Davant de la mobilització per
part de les diferents xarxes
que fa 50 anys que practiquen la immersió lingüística
a l’escola, com La Bressola a
la Catalunya del Nord, per
protestar per la censura del
Consell Constitucional a la
llei Molac, el primer ministre,
Jean Castex, va haver de
crear una comissió d’estudi

per reconduir la situació, es
va reunir amb aquestes xarxes, conjuntament amb el
seu ministre Jean-Michel
Blanquer, i va acabar publicant una circular el 16 de desembre on reconeix la immersió com a “estratègia
possible d’aprenentatge de
les llengües”.
També es va anunciar que

s’instauraria un organisme
de concertació permanent de
les llengües regionals, de caràcter interministerial. El problema és que encara no s’ha
fet, i el temps de durada
d’aquest govern és el de les
eleccions presidencials de
l’abril que ve. Una circular no
té caràcter de llei i, per tant,
pot ser revocada.

llengües estrangeres, com
l’anglès, l’alemany, el castellà o l’italià, amb la seva
possible homologació en
l’àmbit de la UE i facilitant
la mobilitat amb un Erasmus ampliat.
Conscient del moment
delicat per la polèmica sobre l’amenaça de la immersió lingüística per a les
associacions privades que
la practiquen després de la
censura, l’any passat, del
Consell Constitucional a
una llei que ho volia estendre, Blanquer es va mos-

trar conciliador quan tocava
indirectament
aquest tema. “Som en una
nova etapa amb la publicació de la circular sobre l’ensenyament de les llengües
i les cultures regionals (al
desembre, per part del cap
del govern, Jean Castex)”,
va manifestar el ministre.
“I ens comprometem en
un treball de recollida i elaboració de recursos que
acabarà amb la publicació
d’un vademècum sobre la
pedagogia de les llengües
regionals i en la creació

d’una pàgina a la nostra
web Eduscol.” A Blanquer
se l’acusava de ser al darrere de la seixantena de diputats de la majoria del
president, Emmanuel Macron, que van presentar el
recurs al Constitucional a
la coneguda com a llei Molac, per part d’un altre diputat centrista bretó.
Ahir, el ministre va tornar
a expressar el seu concepte sobre l’ús de les llengües: “Un universalisme
per evitar les fragmentacions identitàries.” ■

El Partit Popular que lidera Alejandro Fernández
ha importat alguna cosa
més que Lorena Roldán en
la seva opa a Ciutadans.
Una d’aquestes apropiacions és la manera de fer
del partit taronja de tensar el discurs contra el
sobiranisme a través de
l’agitació social als carrers
i la judicialització del debat polític.
Això és el que ha passat
aquests dies arran de la
decisió de l’Ajuntament
de Vic de no permetre al
PP muntar una carpa informativa del partit a la
plaça Major de la capital
osonenca. En resposta,
una delegació dels populars, encapçalada per Fernández, es va voler passejar per Vic, dissabte passat, en una manera de fer
que recorda altres comportaments de desafiament a l’independentisme
que han protagonitzat en
el passat Inés Arrimadas i
Carlos Carrizosa.

La resposta popular a
la decisió de l’alcaldessa
Anna Erra no es va quedar
en la protesta de dissabte.
Ahir, el diputat Santi
Rodríguez i el president
del PP a Barcelona, Manu
Reyes, van judicialitzar el
cas posant els fets en
coneixement de la fiscalia. A parer del diputat, el
comportament de l’alcaldessa Erra vulnera els
drets democràtics dels
militants populars, reconeguts en la Constitució espanyola. Per la
seva banda, Reyes va
qualificar de capriciosa
l’actitud d’Erra.
L’alcaldessa de la capital d’Osona, membre de
Junts per Catalunya, ja va
ser investigada per la difusió a través de la megafonia de l’Ajuntament d’un
missatge de suport als
presos polítics. Va ser un
advocat d’Oviedo que va
formalitzar la denúncia i
finalment el cas va quedar
arxivat per decisió del
TSJC, que no hi va veure
el delicte de malversació
de què se l’acusava. ■

