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Més torb que neu

L

a candidatura dels Jocs d’hivern
del 2030 de Barcelona i el Pirineu
sembla una cursa de muntanya,
amb trampes i tempesta. Tot menys
consens. Els Jocs Olímpics de 1992 van
gestar-se des del pacte barceloní. S’hi
va arrossegar la Generalitat, que en recelava pel desequilibri territorial que
genera, i l’Estat, que no els desitjava
perquè va acabar havent de finançar
més infraestructures de les que mai havia construït a Catalunya (aeroport,
rondes, carreteres...). Ara es busca
aprofitar l’embranzida per rebre inversió. Però l’olimpisme realista actual
prioritza usar instal·lacions ja fetes i no
hipotecar territoris, excepte a la Xina,
que inaugura ja els Jocs més artificials.
Ser seu olímpica el 2030 seria una
promoció i oportunitat de negoci per a
les comarques pirinenques. Sembla assenyat dur el patinatge a Barcelona o
els salts als Alps, optimitzant espais.

“
La candidatura
dels Jocs d’hivern té
tantes possibilitats de
fracassar com ganes
d’aprofitar-la si es fa
i de no ser-ne exclòs

Però la neu, al Pirineu, és cada cop més
aleatòria durant l’hivern, més que estacional, i el creixement pot arribar a ser
insostenible. El Prepirineu, que en patirà les conseqüències però no en serà la
seu, voldria dir-hi la seva en la consulta
a la qual no ha estat cridat. Consultes

ciutadanes que són terreny abonat per
al vot emprenyat i del no a tot. El govern no ho té clar i per això ho preguntarà als ciutadans de les comarques que
en serien seu, on empreses i sectors implicats es freguen les mans amb la possibilitat de ser olímpics. L’Aragó i el Comitè Olímpic Espanyol ja van avisar
ahir que la candidatura serà estatal i
conjunta o no serà. L’Aragó disposa de
millors autovies i un bon domini esquiable per a inversió pública que va liderar
el socialista Morlán essent secretari de
Foment, però no té el crèdit olímpic de
Barcelona. No sembla que l’Estat hagi
de permetre a Catalunya liderar l’aspiració olímpica, tot i que ara semblen voler “espanyolitzar-nos” duent esdeveniments esportius com ara la Vuelta o la
roja. De moment, massa poc consens
comparat amb el 1992, quan fins i tot
hi va haver cent mil voluntaris, un altruisme i solidaritat ara impossibles.

Sísif
Jordi
Soler

De reüll.Emma Ansola
De llicències
i dietes

E

l nou període de sessions al Parlament va començar
el 15 de gener de la manera més convulsa i a hores
d’ara encara es paguen els plats trencats que va
provocar una trencadissa a totes bandes. I el problema
és la ferida oberta que hi ha deixat i que no acaba de
tancar. Notícies com ara les llicències d’edat per als
treballadors amb més de 15 anys a la cambra i el
pagament de triennis que comptabilitzen tota una vida
laboral a l’administració pública donant origen a sous
escandalosos, han creat una alarma
i pressió pública que els polítics ahir
No pot ser
mateix, tot just quan feia una
que retallin
setmana de la notícia, van decidir
privilegis a un tallar d’arrel. Les escandaloses
tercer i deixin prejubilacions d’or afecten els
treballadors de la cambra catalana i
intactes
des d’ahir estan extingides. Els
els teus
polítics van ràpid en afers de tercers
o deu ser que no consideren que hi
hagi tanta alarma ni indignació social pel fet que ells
mateixos cobrin dietes que no realitzen o que una part
del seu salari no cotitzi, ja que fa més de mig any que
intenten arribar a un acord que no acaba de signar-se.
Sobre la taula d’estudi hi ha des de l’opció de cobrar per
dieta realitzada, la més lògica i justa, fins a unes vint
opcions més de càlculs, però res. Retallar privilegis i
mantenir els teus encara que siguin de menor quantia
pot deixar impracticable un patí cada cop més enfangat.

Les cares de la notícia
PRESIDENTA DEL PARLAMENT

Laura Borràs

Un escàndol menys

-+=

La mesa del Parlament, a proposta de la presidenta,
suprimeix l’article que regula les llicències d’edat als
funcionaris de la institució, que els donaven dret a cobrar sense treballar. Són un escàndol i no tenia cap
sentit no posar-hi remei.
REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Jordi Rabassa

Justícia històrica
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Barcelona posa en marxa un programa per honorar la
memòria dels ciutadans que van ser deportats als
camps de concentració nazis instal·lant davant del lloc
on van viure una placa Stolpersteine com la que recorda
Lluís Companys davant del Palau de la Generalitat.
DIRECTOR DE CINEMA

Daniel Monzón

Els Gaudí escalfen els motors

-+=

Las leyes de la frontera, del director mallorquí (13); El
ventre del mar, d’Agustí Villaronga (12); Libertad, de
Clara Roquet (11); Mediterráneo, de Marcel Barrena
(10), i Sis dies corrents, de Neus Ballús (9), són les
pel·lícules més nominades als premis Gaudí.

El millor futbol: el
Barça femení
b El millor futbol que es fa avui a
Catalunya el practiquen les jugadores del primer equip del Barça femení. El joc més vistós, tècnicament
perfecte, amb lluita decidida fins al
final, guanyant sempre i molt sovint
per golejada. Ho proven els quatre
títols aconseguits darrerament i el
fet de ser el millor equip revelació
d’Europa. Amb unes jugadores ultrapremiades com l’Alexia Putellas i
brillants dins i fora del camp com la
ribetana i penedesenca Aitana Bonmatí. A qui no per això els pugen els
fums al cap, sinó que són persones
senzilles, amb fair play, amables i
solidàries, amb el cap molt ben moblat. Ben diferent del primer equip
masculí, ple de vaques sagrades
multimilionàries que no foten ni brot
i a qui la junta hauria de fotre al carrer ipso facto.
I tanmateix remant contra corrent, amb una federació espanyola
plena de franquistes i madridistes
incrustats incapaç de potenciar el
femení en aspectes com el foment
de la professionalitat, la igualació de
retribucions amb el masculí o la visibilitat (sobretot per televisió), i que a
més les perjudica en la manca de reconeixement de l’arcaica i démodée
FIFA.
En fi, enhorabona al futbol femení
i al Barça, un equip que sí que té el
suport del club, en oferir-li jugar al
Camp Nou, i de l’afició, que en poques hores va esgotar les entrades
pel clàssic. Felicitats! Gràcies per
oferir-nos el millor futbol.
RAIMON GUSI AMIGÓ
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)

La música en els
restaurants
b La música en alguns restaurants
ha esdevingut una modernitat mal
entesa. Sembla que menjar sense
soroll, gaudint de la conversa, sigui
propi de vells. El mal de la música
sense motiu afecta gran part dels
espais públics: botigues, hotels, oficines... Sembla que la pau comporti
avorriment i que necessitem el soroll
per no pensar gaire. El silenci s’ha
convertit en el més gran dels luxes;
sembla que existeix un horror vacui
que t’obligui al soroll. Els restaurants
haurien de garantir l’opció de poder
menjar sense molestar els clients
que vulguin tan sols gaudir de l’àpat i
la conversa. El que ha d’oferir un restaurant és comoditat, bon tracte i
una bona restauració. Ja deia Pepe
Rubianes que a un restaurant s’hi va
amb la música escoltada.
ANTONI VILANOVA CASALS
Barcelona
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El Parlament
elimina les
llicències d’edat
a La mesa acorda sense negociar amb els funcionaris la

supressió de l’article que regulava cobrar sense treballar
Emili Bella / Emma Ansola
BARCELONA

La mesa del Parlament va
tirar ahir pel dret i va acordar per unanimitat, a proposta de la presidenta de la
cambra, Laura Borràs, suprimir l’article que regula
les escandaloses llicències
d’edat al personal funcionari de la institució –que
permet cobrar sense treballar– recollit en l’Estatut
del Règim de Govern Intern del legislatiu.
La supressió definitiva
de l’article 79 s’haurà
d’aprovar en la comissió
d’Afers Institucionals, que
és la comissió legislativa
competent en matèria de
funció pública, en què no
s’esperen bastons a les rodes. Així, la mesa ha decidit eliminar l’article sense
negociar-ho abans amb els
treballadors.

La frase

—————————————————————————————————

“El motiu del bloqueig
va ser l’actitud i el
comportament del
lletrat envers una altra
membre de l’Ogdaip”
Esther Andreu

SECRETÀRIA DEL PARLAMENT

La gestió de la informació relacionada amb les
llicències d’edat, però, va
obrir ahir una guerra en el
si de la cambra de conseqüències imprevisibles.
Guerra interna
El motiu va ser la carta que
l’exlletrat major Antoni
Bayona, exintegrant de
l’Òrgan de Garantia del
Dret d’Accés a la Informació Pública (Ogdaip), va
fer arribar als membres
de la mesa, en què explica-

va la seva versió dels fets i
assegurava que la cambra
va obstaculitzar l’accés
a la informació sobre les
llicències d’edat al diari
Ara i demanava investigar
l’actuació de la secretària
general de la institució,
Esther Andreu. Segons
Bayona, es podria haver
facilitat la informació en
només 45 dies. Actualment Bayona és lletrat ras
de la cambra.
La resposta va arribar al
vespre a través de la secretària general, que lamentava en un comunicat les
acusacions de Bayona, criticava la seva deslleialtat i
el seu menyspreu envers
els companys de la cambra
i l’acusava directament de
ser part activa del bloqueig
a causa de l’“actitud i el
comportament del lletrat
envers una altra membre
de l’Ogdaip” que va provo-

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, dilluns ■ ACN

car la seva renúncia a ser
en aquest òrgan el 21 de
novembre. Bayona no va
dimitir fins al 23 de desembre. En vista de la falta
d’efectius, l’ens està format per tres persones i,
segons ha pogut saber
aquest diari, les dimissions no es van fer efectives fins que es va donar
sortida a la petició d’informació que reclamava
el diari, després d’una reunió de treball a la cambra
catalana el 4 de gener. ■

Aragonès se cita amb els partits

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

Pròxima ronda de contactes
del president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb els
partits independentistes
amb representació parlamentària i amb Òmnium
Cultural i l’ANC, coincidint
amb el primer aniversari de
les eleccions del 14 de febrer.
Segons la portaveu del govern, Patrícia Plaja, el president vol “compartir la situa-

que el fet de ser aforat “no
servirà perquè les seves
mentides i falsedats quedin impunes”.

Casado planta
Sànchez i rebrà
la seva querella
a El líder de Junts

retreu les mentides al
del PP, que no acudeix
a l’acte de conciliació

David Portabella
MADRID

Els jutjats de primera instància de Madrid al carrer
Poeta Maragall 66 (plaça
de Castilla) són a sis-cents
quilòmetres de la seu de
Junts per Catalunya i a només cinc quilòmetres de la
seu del PP al carrer Génova, 13, però qui va faltar a
la convocatòria de l’acte de
conciliació va ser Pablo

Casado. Un cop assumida
la seva absència i que no
donaria la cara, el secretari general de Junts, Jordi
Sànchez, va acusar el líder
del PP d’“abocar mentides” per alimentar tensions sobre la realitat lingüística a les aules a Catalunya i es va reafirmar en
la decisió de tirar endavant la querella ja presentada contra ell per un delicte de calúmnies, injúries i incitació a l’odi arran
de frases fora de la realitat
com ara que els professors
impedeixen als nens anar
al lavabo si ho demanen en
castellà.

ció política actual” i abordar
les perspectives per al 2022.
El mateix dia 14 pronunciarà
una conferència sobre la
qüestió. Aragonès també es
veurà amb el president d’Aragó, Javier Lambán, per abordar els Jocs Olímpics d’hivern
al Pirineu. L’objectiu és que
els dos territoris puguin treballar de manera coordinada i
paral·lela en els Jocs.

Jordi Sànchez (Junts) amb l’advocat Jordi Pina abandonant ahir els jutjats de Madrid ■ ACN

Davant l’evidència que
el president del PP “no ha
acceptat retirar les seves
mentides” i que els seus representants legals no estan disposats a explorar
cap acord –inicialment ja
era així, però és que ara a
més hi ha una campanya

electoral en marxa fins a
les eleccions del 13 de febrer a Castella i Lleó i el PP
es disputa els votants amb
Vox–, Sànchez ha decidit
“plantar-se i dir prou a tota
aquesta manera de fer política” basada a “mentir
sistemàticament” sobre

Catalunya. Casado és un
diputat al Congrés i per
tant té aforament –només
el Tribunal Suprem el pot
jutjar i prèvia sol·licitud de
suplicatori–, però el secretari general de Junts confia que el Suprem haurà de
donar curs a les querelles i

La destrucció d’un Patrol
Si la primera querella serà
una realitat –Sànchez havia demanat en va que Casado fes una roda de premsa i es retractés en públic i
l’indemnitzés amb 24.000
euros (que el dirigent de
Junts volia donar a organitzacions sense ànim de
lucre promotores del català), també hi haurà una segona querella per les paraules pronunciades pel líder del PP en un acte –i
posteriorment publicades
a les xarxes socials– sobre
el Nissan Patrol de la conselleria d’Economia i en
les quals acusava l’exlíder
de l’ANC d’haver “destrossat un cotxe de la Guàrdia
Civil” el 20 de setembre del
2017 i d’haver “instigat a
la violència”, entre altres
afirmacions. ■
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Presó per la solidaritat de
Madrid amb l’1 d’octubre

a Condemnen dos joves a gairebé quatre anys de presó per delictes de lesions a L’advocat de

l’acusació és el mateix que va defensar un dels ultres que van atacar la Blanquerna el 2013
Jordi Panyella
BARCELONA

Tres anys i vuit mesos de
presó. Aquest és el cost de
la solidaritat dels madrilenys amb la celebració del
referèndum per l’autodeterminació de Catalunya
l’1 d’octubre del 2017. Dos
joves activistes madrilenys han estat condemnats
per un jutjat de Madrid,
del total de sis que van ser
jutjats.
El cas es remunta a la
tarda del diumenge 1 d’octubre del 2017, quan un
grup de cent persones van
secundar una convocatòria per concentrar-se a la
plaça del Sol de Madrid
en solidaritat amb el movi-

ment independentista català. La concentració la va
animar les imatges que arribaven de Catalunya amb
les brutals càrregues de la
Policía Nacional i la Guàrdia Civil contra els votants. En un moment donat, hi van arribar un grup
de militants de la ultradreta amb la intenció de rebentar la concentració.
Aquell dia no hi va haver cap detenció ni cap incident que es comuniqués,
i al cap d’uns mesos sis
manifestants van ser detinguts, de matinada, a casa seva, acusats de lesions
i desordres públics. L’acusació era dels ultres que
tenien com a advocat el
mateix que va defensar

Un instant de la concentració que va tenir lloc la tarda de l’1 d’octubre del 2017 a la plaça del
Sol de Madrid, sis participants de la qual van acabar processats i dos, amb condemna ■ EFE

El Porta a Porta
(PaP) arriba al nucli
de Vinyols i els Arcs
El 10 de gener passat, Vinyols i els Arcs va
començar el servei de reciclatge per fraccions
amb el sistema porta a porta, que ha impulsat
el Consell Comarcal del Baix Camp a través de
l’empresa pública SECOMSA.

157210-1254252Q

Finalment, són 7 municipis (l’Aleixar,
l’Argentera, Botarell, Duesaigües, Maspujols,
Vilanova d’Escornalbou i Vinyols i els Arcs) els
que s’han afegit a Riudecanyes i Riudecols,
poblacions que ja oferien aquest model de
reciclatge PaP des de l’any 2000 i 2018,
respectivament.
L’Ajuntament ha repartit a tots els domicilis
un cubell multiproducte i bosses
compostables per als residus orgànics. També
s’ha instal·lat a les façanes un enganxall i una
placa proveïda amb un xip que en un futur
ser virà per implantar el pagament per
.

generació. Aquest sistema serà més just que
l’actual, ja que es podrà aplicar la taxa
d’escombraries en funció de si es recicla bé o
no.
Abans d’acabar el mes de gener es retiraran
totes les illes de contenidors soterrats i
només quedarà una deixalleria d’emergència
per donar servei en casos concrets.
Amb aquest nou sistema s’espera augmentar
el reciclatge i aconseguir un poble més net i
sostenible.

un dels atacants de l’any
2013 a la Blanquerna.
La sentència condemna dos dels manifestants
solidaris amb l’1 d’octubre
per un delicte de lesions i
un altre de lesions lleus,
en concurs amb un delicte
contra els drets fonamentals, i també a indemnitzar els dos ultres. Als altres quatre se’ls absol després de tenir-los sotmesos
a un llarg procés judicial
de més de quatre mesos,
amb “desgast emocional i
econòmic”. Els dos condemnats presentaran recurs, disconformes amb
els fets que es declaran
provats i en el condemna.
Amb aquest, són quatre
els casos originats a Madrid de repressió a simpatitzats al moviment independentista. Dos casos h
an acabat amb condemna.
D’altra banda, l’inspector de la Policía Nacional
que va agredir el fotoperiodista Jordi Borràs, especialitzat en l’estudi dels
moviments ultres, ha estat condemnat a una pena
d’un any de presó després
d’acceptar la seva responsabilitat. ■

|

10 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 26 DE GENER DEL 2022

Colau vincula la querella als
interessos del sector privat
a L’alcaldessa participa en la trobada anual al Col·legi de Periodistes a La líder dels comuns nega
que infringeixi el codi ètic a La primera regidora de la ciutat decidirà el seu futur polític al maig
Jordi Panyella
BARCELONA

L’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, anirà a declarar “molt tranquil·la” el
dia 4 de març als jutjats de
Barcelona, on ha de respondre de la querella que
ha presentat en contra seu
l’Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática. Colau, que denuncia l’opacitat d’aquesta associació que fa gala de
transparència, atribueix
aquesta estratègia de setge jurídic a interessos privats en defensa dels seus
negocis. En aquest sentit,
va recordar les denúncies
que han presentat en contra de l’equip de govern
des del sector immobiliari
i de les aigües. “Ja tenim
deu querelles arxivades”,
va recordar l’alcaldessa,
que va vincular els responsables d’aquesta última
querella amb la societat
Agbar. “No ens espantaran. Som un govern democràtic i un lobby no impedirà que fem la nostra feina”, va reblar l’alcaldessa.
Amb relació a la querella en concret, Colau va
dir: “Em refermo encara
més en el fet que no hi ha
cas. El jutge farà el que
cregui que ha de fer, però
em reafirmo en el fet que
el cas no tindrà cap recorregut.” L’alcaldessa va lamentar aquesta estratè-

Ada Colau, durant la seva intervenció d’ahir en l’acte del Col·legi de Periodistes ■ MARTA PÉREZ / EFE

gia de setge judicial en
contra seu, i també l’atac
que rep contra la seva persona. “Hi ha una intencionalitat política de personalitzar-ho en mi”, va dir
en resposta a preguntes
d’aquest diari.
Colau va fer aquest pronunciament al Col·legi de
Periodistes, on va participar en la tradicional cita
anual L’alcaldessa respon, en què va abordar diversos temes d’actualitat
responent a preguntes de
la premsa. L’alcaldessa va

defensar que s’hagi mantingut en el càrrec tot i que
el codi ètic del seu partit fixi que els càrrecs polítics
investigats per la justícia
han de dimitir. “La dimissió es produiria si s’obrís
una investigació per enriquiment il·lícit o finançament irregular, no en el
cas de corporacions que
ataquen per defensar els
seus interessos”, va dir.
El futur polític de l’alcaldessa també va ser un
dels temes que van sorgir
arran de la intervenció del

Extraescolars per a tots els nens

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

L’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, ha fet un pas més
en la seva estratègia de posar els nens i nenes al centre
de les polítiques socials i,
aprofitant la seva participació ahir en l’acte L’alcaldessa
respon, va anunciar que es
posarà en marxa un programa per garantir l’accés universal i generalitzat a les activitats extraescolars dues tardes a la setmana. La mesura

oferirà activitats de suport
educatiu, culturals, artístiques, esportives, científiques
i d’idiomes en temps de lleure. Per dur a terme aquest
pla, es destinaran 23 milions
d’euros entre aquest any i el
següent, amb un sistema de
beques que arribarà a una
població potencial de 24.000
infants i joves d’entre 3 i 16
anys que viuen en famílies
vulnerables.

degà del Col·legi, Joan Maria Morros. Fins ahir, Colau havia volgut mantenir
el suspens pel que fa a la
decisió de repetir com a
cap de llista del seu partit
en les eleccions del maig
de l’any vinent, i ahir no va
desvelar la incògnita però
sí que va avisar que aquesta decisió serà presa al
maig. “Un any abans de les
eleccions és un bon moment”, va dir. En resposta
a preguntes d’aquest diari
sobre aquesta qüestió vinculada al seu futur polític,
la líder dels comuns va
insistir: “He d’exercir d’alcaldessa i no de candidata.” I alhora es declarava
una “municipalista convençuda” que “no canviaria per res” la seva feina a
l’Ajuntament.
Fugir de la campanya
L’alcaldessa va demanar
que el debat municipal giri
a l’entorn dels temes de la
gestió i dels problemes de
la ciutat, i que s’eviti la
picabaralla de caire electoral. Tot i això, i amb relació a una de les regidores
que més han intensificat
els atacs a Colau en els
últims temps, Elsa Artadi,
l’alcaldessa va assenyalar
que parla massa d’ella mateixa i massa poc de projectes de ciutat.
Quant a l’estat de la ciutat de Barcelona, Colau en
va fer un bon diagnòstic, en
el sentit que va dir que està
ben posicionada internacionalment. També va parlar del president Pere Aragonès, amb el qual va admetre que hi ha bona sintonia,
en contraposició amb el
president anterior, Quim
Torra, amb qui es va haver
d’“esforçar per tenir una
bona relació”. Amb Aragonès, en canvi, l’alcaldessa hi
té “més acord polític i una
millor interlocució”. ■

El ple defensa l’escó de Juvillà amb
l’abstenció del PSC i l’amenaça de Cs
Redacció
BARCELONA

Amb els vots favorables
d’ERC, JxCat, la CUP i els
comuns, els 17 en contra
de Vox i Cs i l’abstenció
dels PSC, el ple del Parlament va aprovar presentar el recurs contenciós
administratiu al Tribunal
Suprem acompanyat de

mesures cautelars contra
la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar l’escó al secretari tercer de la mesa i diputat de
la CUP, Pau Juvillà, per no
despenjar uns llaços grocs
durant la campanya de les
eleccions espanyoles.
Els socialistes, tot i votar al desembre a favor de
mantenir-li l’escó fins que

no hi hagués sentència ferma, van justificar l’abstenció pels “dubtes jurídics”
en considerar que hi ha
una contradicció entre el
que diu la llei orgànica del
règim electoral (Loreg) i el
que diu el reglament del
Parlament sobre si s’ha
d’aplicar ja la sentència.
De la seva banda, el diputat de Cs Nacho Martín

Blanco va amenaçar de denunciar a la JEC la votació,
que va qualificar de “desobediència i martingala”.
La diputada de la CUP
Montserrat Vinyets va lamentar que el Parlament
no pugui plantejar un conflicte de competències
amb la JEC i que només
pugui presentar un recurs. ■

El secretari tercer de la mesa, Pau Juvillà, i la presidenta
del Parlament, Laura Borràs, durant el ple ■ R. GARRIDO / ACN
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972 18 64 45
TEATRE
MUNICIPAL
DE GIRONA
OFERTA 2X1
LIMITADA

De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda,
i divendres
de 8 del matí a 2 de la tarda

CARTES ÍNTIMES,
CARTES D’AMOR
Orquestra de Cambra de
Granollers

Teatre Auditori de
Granollers, diumenge 06 de
febrer, a les 19 h

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 20 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

ALGUNS DIES
Seu del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) a Estrasburg, Alsàcia ■ ARXIU

La via urgent del
TEDH és a l’abast
dels expresos
a Els recursos “políticament sensibles” o “mediàtics”

D'AHIR
Jordi Casanovas - Ferran Utzet

SIVERIA
de Francisco Javier Suárez Lema

Teatre Municipal
de Girona,
dissabte 29 de gener,

Teatre de Lloret,
dissabte 5 de febrer,
a les 20 h

a les 20 h
Preu de l'entrada:
28 euros

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 14 euros

Per a reserves,
cal trucar al
972 18 64 45

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

tenen més prioritat a Estrasburg des del 2021
Natàlia
Segura Raventós
Estrasburg

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

Els expresos independentistes tenen bones perspectives amb vista a una
revisió ràpida de la condemna pel referèndum de
l’1-O per part del Tribunal
Europeu de Drets Humans. Des del 2021 aquest
tribunal ha establert nous
criteris per accelerar casos
especialment rellevants.
Anteriorment, gairebé només s’aplicava la via ràpida
quan hi havia risc de mort
o de maltractament. Mentrestant, a la pila de queixes –que triguen uns quatre o cinc anys a resoldre’s– s’estaven acumulant casos importants.
Amb la introducció dels
nous criteris, el TEDH ara
té més marge per tramitar
de manera urgent aquells
recursos que poden “canviar o aclarir” la legislació
estatal o internacional,
que afecten “qüestions socials o morals” o que tracten “qüestions de drets humans emergents”. També
si han tingut una “cobertura mediàtica interior destacada i/o si són política-

Mal historial en judicis justos

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

La qualitat dels judicis és l’assignatura pendent de l’Estat
espanyol a Estrasburg. Gairebé la meitat de les condemnes del Tribunal Europeu de
Drets Humans (TEDH) a Espanya en els últims 40 anys
són per haver vulnerat el dret
a un judici just. Segons les estadístiques publicades ahir
pel TEDH, la vulneració del
dret a un judici just va tornar a
centrar les condemnes d’Es-

trasburg a l’Estat el 2021. De
les deu sentències contra
l’Estat espanyol, cinc van
constatar que els tribunals
espanyols no havien respectat aquest dret. D’aquesta
manera es consolida la tendència d’Estrasburg a esmenar la judicatura espanyola, ja
que des de finals dels 70 gairebé un 50% de totes les condemnes que ha rebut l’Estat
han estat per judicis injustos.

ment sensibles”.
La causa del procés
compleix el criteri. De fet,
el president del TEDH, Robert Spano, va reconèixer
ahir que són conscients de
la “importància” que té a
Catalunya i a l’Estat espanyol. “No operem en el
buit, som conscients del
context”, va dir ahir l’islandès en la seva roda de
premsa habitual per afrontar el nou any judicial.
Els magistrats europeus tenen sobre la taula
una dotzena de casos relacionats amb el procés, la
majoria amb la detenció i
l’empresonament dels líders independentistes. Hi

ha els quatre recursos
contra la sentència del Tribunal Suprem del president d’Òmnium, Jordi
Cuixart; l’expresident de
l’ANC Jordi Sànchez, i els
exconsellers Jordi Turull i
Josep Rull. La resta han
d’arribar.
De moment, una formació de jutges està “examinant” com gestionar
tots aquests recursos. En
cas que els admetin a tràmit, hauran de decidir si
els tramiten de manera
urgent i si els agrupen.
Fonts del tribunal remarquen que encara no s’ha
pres cap decisió al respecte d’això. ■

TEATRE
MUNICIPAL
DE GIRONA
OFERTA 2X1
LIMITADA

CANÇONS
OBLIDADES
Banda Municipal de Barcelona Festival Tradicionarius

Auditori de Barcelona,
Sala 1- Pau Casals,
dissabte 26 de febrer,
a les 20 h

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 16 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

MADE OF
SPACE

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DEL CIRC

Guy Nader i Maria Campos

Elefant d'Or. Girona

Teatre Municipal

Pavello Municipal Girona
Fontajau

de Girona,
dissabte 5 de febrer,
a les 20 h
Preu de l'entrada:
20 euros

Per a reserves,
cal trucar al
972 18 64 45

OFERTA 2x1
IL·LIMITADA
Dijous 17 de febrer a les 20.30 h i
dissabte 19 de febrer, a les 12 h
ESPECTACLE BLAU
Butaca Or: 29 euros
Butaca Plata: 23 euros
Divendres 18 de febrer,
a les 17.30 h i a les 21 h
ESPECTACLE VERMELL
Butaca Or: 29 euros
Butaca Plata: 23 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45
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Atenció al client
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