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L’Estat fixa la bilateral el 18-F
i espera Aragonès a La Palma
a Sánchez dona per fet que el president va a la conferència de presidents del 25 de febrer i aplana
el camí a la Generalitat amb la comissió bilateral a La Moncloa: “ERC ha vist el precipici al Congrés”
David Portabella

Les frases

MADRID

El que no va ser possible el
30 de juliol del 2021 a Salamanca ho serà el 25 de febrer del 2022 a l’illa de La
Palma. A La Moncloa hi ha
la total seguretat que el
president espanyol, Pedro
Sánchez, comptarà amb
la presència del president
Pere Aragonès en la conferència de presidents convocada el 25 de febrer a
l’illa canària, que es refà
dels estralls dels 85 dies
d’erupció devastadora del
volcà Cumbre Vieja. Si bé
Aragonès encara no ha fet
el pas de verbalitzar el que
a La Moncloa ja es dona
per descomptat, els dos
governs van exhibir ahir la
seva sincronia anunciant
alhora –a través de les
dues portaveus, Patrícia
Plaja i Isabel Rodríguez–
que la pròxima reunió de
la comissió bilateral EstatGeneralitat serà el 18 de
febrer a Barcelona (com a
partit de tornada de la del
2 d’agost a Madrid).

—————————————————————————————————

“La Generalitat ha
participat de les
tasques tècniques
prèvies a la
conferència de La
Palma i Catalunya hi té
un paper important”
—————————————————————————————————

“La taula de diàleg es
reunirà quan hi hagi
acords rellevants que
s’hi puguin portar”
Isabel Rodríguez

MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL
I PORTAVEU DEL GOVERN ESPANYOL

La ministra Rodríguez ha acordat la data de la bilateral amb la consellera Vilagrà ■ ACN

El govern de Sánchez se
sent còmode jugant amb
les dues baralles –la de la
bilateralitat i la de les cites
a disset amb la resta de les
comunitats–, una tàctica
que li ha funcionat amb el
lehendakari Íñigo Urkullu.
Qui se li resisteix, però, és
Aragonès, present en la
conferència telemàtica
del 22 de desembre però
absent a la cita presencial

del juliol a Castella i Lleó.
“La Generalitat ha participat de les tasques tècniques prèvies a la conferència i esperem que hi participin perquè abordarem
qüestions importants: no
només la situació de la
pandèmia, sinó sobretot la
recuperació econòmica, el
desplegament dels fons
europeus i la participació
imprescindible de les co-

munitats autònomes en
aquesta tasca. I aquí Catalunya, com la resta, hi té
un paper molt important a
assumir”, va confiar la ministra portaveu. En privat,
però, que Aragonès hi serà
no és ara una esperança,
sinó una seguretat. La cita
a La Palma serà doble: el
dijous 24 de febrer tindrà
lloc un homenatge oficial
als habitants de La Palma

amb el rei Felip VI i el divendres 25 serà la cita de
treball de Sánchez amb els
presidents autonòmics.
Fonts de La Moncloa
fan la interpretació que celebrar la comissió bilateral
Estat-Generalitat just una
setmana abans servirà per
aplanar el camí a Aragonès davant les possibles
reticències de Junts a un
retorn a tots els fòrums.

La bilateral per abordar
les qüestions sectorials i
de traspassos pendents,
de fet, va tard: s’hauria
d’haver reunit entre finals
de gener i principis de febrer. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, va detallar que encara s’ha de
tancar l’ordre del dia i que
la Generalitat espera que
la cita sigui “profitosa”.
Qui presidirà la trobada
serà la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà,
que manté una fluida interlocució amb Rodríguez.
Pel que fa a la taula de
diàleg, ara congelada i
pendent de si les eleccions
a Castella i Lleó del 13 de
febrer van seguides de les
d’Andalusia, la ministra
portaveu és clara adduint
l’ajornament sine die: “La
taula de diàleg es reunirà
quan hi hagi acords rellevants que s’hi puguin portar.” Si la llei no escrita és
alternar bilateralitat i
multilateralitat, després
de la bilateral del 18-F i de
la cita a disset del 25-F li
tocaria el torn a la taula.
Per La Moncloa, el que
“no deixarà seqüeles” és
l’episodi rocambolesc de
l’aprovació de la reforma
laboral gràcies a Cs i al vot
erroni del diputat del PP
Alberto Casero, i no perquè Sánchez s’hagi espantat i pensi mimar els socis
sinó pel suposat vertigen
d’ERC al Congrés en veure
que va anar d’un vot. “ERC
ha vist el precipici”, sosté
l’entorn de Sánchez. ■

Vilagrà desvincula el
futur del Pirineu dels Jocs
a Diu que faran els

deures pendents
encara que surti
un no en la consulta

J. Alemany
BARCELONA

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va
assegurar ahir que els deures pendents amb les comarques del Pirineu es faran amb independència
de si finalment s’hi fan els
Jocs Olímpics d’hivern el
2030. “El govern no vincula el futur del Pirineu ni del
conjunt del model productiu del país a un esdeveniment”, va replicar al diputat d’En Comú Podem

(ECP) Marc Parés, que li
va qüestionar la idoneïtat
del projecte per l’impacte
sobre el model territorial i
a partir dels dubtes ambientals, esportius, socials, econòmics i participatius que els genera.
La consellera va assegurar que compareixerà en
comissió al Parlament per
explicar més detalls d’un
projecte del qual encara
no tenen “totes les incògnites desvelades”, però
que acabarà la gent del territori en la consulta prevista a finals d’abril. En les
trobades que han “intensificat” amb els agents del
territori afectat, va assegurar que també hi inclouran els contraris, i va afe-

gir-hi que les comarques
del Berguedà, el Solsonès i
el Ripollès, que han quedat
excloses de la consulta
prevista inicialment, tindran “una veu representada en el procés participatiu”. Parés li havia retret
que semblava que volguessin acotar el territori de la
consulta al resultat favorable que n’esperaven i va reclamar que no fessin “xantatge” als veïns de l’Alt Pirineu i Aran vinculant el
seu sí a l’execució de les inversions. Vilagrà va reiterar que saben que qüestions com ara la millora de
les comunicacions per afavorir la mobilitat interna,
el mercat laboral, el desenvolupament sostenible, la

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, intervenint ahir en el ple ■ PARLAMENT

lluita contra el despoblament, la diversificació econòmica, la falta d’equipaments i l’expansió de la fibra òptica són accions que
el govern ha planificat per
als pròxims 15 anys perquè “no depenguin del turisme i de la neu”.
En una altra interpel·lació en el ple per part del diputat de la CUP Xavi Pelli-

cer, per retreure al govern
que “no s’ha avançat” i “està suspenent” en els compromisos en matèria d’habitatge per deixar d’enviar
antidisturbis en els desnonaments de persones vulnerables o aturar l’aplicació de la llei mordassa, el
conseller d’Interior, Joan
Ignasi Elena, va admetre
que quan es produeix un

desnonament “és un fracàs de les polítiques públiques”. Però també va recordar que feia només vuit
mesos que governaven,
que en breu presentarien
el nou protocol intern del
cos per regular la seva actuació i que treballen en el
protocol de relació amb el
Tribunal Superior de Justícia (TSJC). ■
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Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 0,63
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 3.484
L’indicador hauria
d’estar per sota dels
1.000 contagis/dia

Dada anterior: 394
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

0,63

2.727

Pilotada
endavant
amb el 25%

396

Manifestació de
Som Escola, contra la
sentència ■ JUANMA
RAMOS

RESPONSABILITAT El darrer dia de termini, el govern assumeix davant del
TSJC la responsabilitat d’aplicar la sentència que imposa el castellà COM Es pren
els dos mesos que té per aplicar-la per tancar la nova normativa OBJECTIU
Referma que “la prioritat absoluta és la protecció del personal docent” i directiu
Xavier Miró
BARCELONA

La Generalitat utilitzarà
els dos mesos que té per
aplicar la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)
que imposa el 25% de castellà a les escoles i instituts
del país. El govern ha esgotat el termini de deu dies
que li va oferir el TSJC per
comunicar com aplicarà la
sentència i qui serà el responsable de fer-la complir
–el termini comptava des
del 20 de gener, quan el
TSJC va declarar ferma
la sentència del 16 de desembre del 2020 que elimina el català com a llengua vehicular de l’ensenyament de primària i secundària i va trencar així
un consens polític i social
majoritari de dècades.
En la resposta al tribunal, el govern assumeix la
responsabilitat de fer efectiva la sentència a través
del Departament d’Educació, amb el conseller Josep Gonzàlez-Cambray al
capdavant. L’objectiu d’aquesta assumpció de responsabilitats és protegir
les direccions dels centres, el professorat i els

Les frases

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

“S’ha donat resposta al
TSJC per remarcar que
tota la responsabilitat
política i jurídica
l’assumirà el
departament, amb el
conseller al capdavant”

“La prioritat absoluta
és la protecció del
personal docent, els
equips directius i
qualsevol funcionari”

funcionaris de les decisions en matèria lingüística que prengui el govern
properament. La portaveu
de l’executiu, Patrícia Plaja, va afirmar ahir que la
comunicació per escrit al
TSJC “remarca que tota
la responsabilitat política i
jurídica l’assumirà el departament, amb el conseller al capdavant”.

Tots els actors tindran la
informació pertinent, però no seria prudent avançar detalls ara”, valorava
la portaveu després de la
reunió setmanal del consell executiu. Garantir i
protegir el model d’escola
catalana és la prioritat del
nou marc normatiu, segons l’executiu.
La fiscalia ha donat a
entendre que, encara que
Educació assumeixi per
escrit la responsabilitat
d’aplicar la sentència del
25% de castellà, això no
evita que, en darrer terme, la responsabilitat sobre el model lingüístic
de cada centre recaigui
sobre la direcció. Quan li
van preguntar per aquesta
qüestió, la portaveu de
l’executiu va reiterar que
“la prioritat absoluta és la
protecció del personal do-

No avança com ho farà
Sobre el com, però, l’executiu no ha volgut avançar
res, perquè disposa de dos
mesos –a comptar des
del 20 de gener mateix–
per complir amb la sentència. El com forma part de
la modificació del marc
normatiu que el departament està elaborant i del
qual ahir no va voler avançar cap contingut. “Tenim
dos mesos en l’horitzó.

Patrícia Plaja

PORTAVEU DEL GOVERN CATALÀ

La data

—————————————————————————————————

20.01.22

És la data a partir de la qual
compta el termini de dos mesos que té el govern per aplicar la sentència del TSJC.

cent, els equips directius i
qualsevol funcionari de
qualsevol àmbit”. En darrer terme, i pel que fa a les
peticions de partits i grups
com ara Ciutadans a la
Comissió Europea perquè
imposi el 25% de castellà
a les aules catalanes, el govern reafirma que, “amb el
fals argument de la defensa del castellà”, el que realment busquen és “la persecució del català en un
model d’èxit” educatiu,
també lingüístic, que ha
estat reconegut per la mateixa UE.
Enmig del cas Juvillà
L’aplicació de la sentència
del 25% ordenada per l’alt
tribunal català ha estat
aquesta setmana un dels
elements de la polèmica
gestió del cas del diputat
Juvillà al Parlament des-

prés que la presidenta de
la cambra, Laura Borràs,
fes públic que va proposar
al govern desobeir l’ordre
del TSJC en paral·lel a
mantenir des del Parlament la desobediència a
la Junta Electoral Central
sobre l’escó del diputat,
desobediència que finalment Borràs no ha dut a
terme a la cambra.
Abans-d’ahir, en declaracions a RTVE, el conseller Cambray va informar de contactes sobre la
qüestió amb la ministra
d’Educació, Pilar Alegría,
converses que es mantindran, tot i que no en va
revelar el contingut. En
l’entrevista, el conseller

d’Educació va recordar
que “el castellà és present
a les escoles de Catalunya” i va reiterar que no
es poden establir quotes
per als aprenentatges de
llengües, perquè “no són
compartiments estancs”.
De fet, el govern ha confirmat darrerament que
l’ús del català ha anat retrocedint en les escoles els
darrers anys, fins al punt
que menys de la meitat
dels professors l’utilitzen
com a llengua habitual
per dirigir-se als alumnes.
Reforçar inspeccions per
conèixer el grau de compliment de la norma lingüística ha estat una de
les mesures. ■
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Efectivament, ho
han tornat a fer
Jordi Alemany

Doncs sí, davant la repressió administrativa, política i judicial que l’independentisme ens recorda cada dia que
no cessa, ho han tornat a fer. Escenificació política de
nul·la unitat estratègica, retrets a tort i a dret, improvisació, pèssimes explicacions i degradació institucional. I
havent d’escoltar que no els podem criticar perquè no
s’ha d’oblidar qui és l’enemic. Ja fa massa anys que co-

neixem el sainet de la unitat per haver-nos d’empassar
proclames per trobar “un mínim comú antirepressiu”,
creure’ns que es presenten plans i accions en plena turbulència per la retirada de l’escó de Juvillà o sentir que
“rebem moltes pressions” de l’Estat i la JEC. Com si l’escenari fos nou, no hagués passat un 1-O, ni judicis i moltes inhabilitacions. La gent té molta paciència.

La resolució afecta tot el
sistema, a diferència de les 80
que van adreçades a escoles
a El Ministeri d’Educació i qualsevol afectat poden demanar que s’executi el
veredicte a La sentència és fruit d’un contenciós presentat pel PP el 2015
Rosa M. Bravo
BARCELONA

Per mitjà d’aquest anunci es fa avinent que
en el Butlletí Oficial de la Província núm.
CVE202210006176, de data 25-01-2022,
apareix publicat l’acord per a la derogació de
l’Ordenança reguladora de la intervenció administrativa de les activitats (OMRAC), adoptat pel Ple municipal en sessió de data 2312-2021.
Signat digitalment per:
L’alcaldia, Mireia Ingla Mas
26-01-2022

que és el mateix departament l’òrgan responsable
del compliment de la sentència, cosa que no vol dir
que l’acati. El departament té un termini de dos
mesos, a comptar des del
20 de gener, per executarla. Si no ho fa, la part demandant, és a dir, el Ministeri d’Educació –ara en
mans del PSOE–, en pot

demanar l’execució forçosa. També qualsevol persona o entitat que se senti
perjudicada pel no compliment, sempre que el TSJC
l’accepti com a part legitimada. El govern espanyol
encara no s’hi ha pronunciat i entitats com Escuela
de Todos ja han anunciat
que es personaran per demanar-ne l’execució. ■

Ajuntament de
Sant Sadurní d’Anoia
ANUNCI

Ajuntament de
Sant Antoni de Vilamajor
ANUNCI d’aprovació inicial de la “Memòria justificativa de l’exercici de l’activitat
econòmica i creació de l’entitat mercantil
‘Empresa de Serveis de Vilamajor, La Municipal S.L.’”
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 29
d’abril de 2021, va aprovar inicialment la
“Memòria justificativa de l’exercici de l’activitat econòmica i creació de l’entitat mercantil
‘Empresa de Serveis de Vilamajor, La Municipal S.L.’”
En virtut d’aquest anunci s’obre un període
d’informació pública per termini de trenta
dies hàbils, durant el qual es podran presentar al·legacions i reclamacions, de conformitat amb l’article 148 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Sant Antoni de Vilamajor, 7 de febrer de
2022
L’alcalde,

109004-1254067Q

castellà com a llengua vehicular formal i que el
TSJC va xifrar en un 25%
de l’horari lectiu. La sentència del TSJC és ferma
des del 20 de gener, després que el Suprem no acceptés el recurs presentat
per Educació.
El departament va comunicar dilluns al TSJC
que n’acusava recepció i

Raül Valentín i del Valle

869198-1254874Q

184085-1254561Q

Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès
ANUNCI

L’escola Turó del Drac, de Canet, on el TSJC ha decretat el 25% de les classes en castellà ■ ACN

133133-1254732Q

Des del 2014 s’han produït
unes 80 sentències que
han obligat determinats
centres educatius a impartir el 25% de les classes
en castellà. Les sentències
han estat la culminació de
contenciosos presentats
per famílies que han demanat més hores de castellà per a un alumne en
concret, interposats després que el Departament
d’Educació hagués denegat modificar el règim lingüístic del centre. El departament assenyala que
aquestes sentències s’adrecen a un centre en concret, fet que impedeix a
Educació donar-hi resposta. És un cas diferent del
contenciós que el Ministeri d’Educació va presentar
el 2015, encapçalat llavors
pel popular José Ignacio
Wert, contra el departament per instar-lo a garantir, en tot el sistema educatiu, l’ensenyament en

En compliment del que disposa l’article 17 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament, en sessió ordinària del Ple de data 25 de gener de 2022, ha aprovat amb el quòrum legalment exigible,
entre d’altres, els acords següents:
Primer: Aprovar provisionalment per a l’exercici 2022 i següents la modificació de l’Ordenança
fiscal número 7, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, així com el seu text refós, amb la finalitat de modificar la disposició
transitòria següent:
“De manera transitòria, se suspèn aquesta ordenança fiscal amb efectes d’1 de gener de 2022 i
fins a 31 de desembre de 2022, la qual reprendrà la seva vigència un cop finalitzi el termini de
suspensió, a tots els efectes i per a tots els obligats tributaris de la mateixa”.
Segon: Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local; 17.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, els acords
provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí
Oficial de la Província, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.
En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.
L’alcalde president
Ton Amat Ibáñez
Sant Sadurní d’Anoia, 27 de gener de 2022
166508-1254856Q
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La diputada de la CUP al Parlament Eulàlia Reguant, acompanyada dels diputats del partit, durant la roda de premsa d’ahir ■ EFE

La CUP no rellevarà Juvillà fins
a tenir resposta del Suprem

a Els anticapitalistes volen capgirar la repressió i proposen a Junts i ERC collar l’Estat posant data a
un nou referènduma La mesa del Parlament demana un informe sobre la retirada de l’escó al diputat
Emma Ansola
BARCELONA

Les frases

Demanen la dimissió de Borràs

“Només és possible
una estratègia de
boicot i oposició a
l’Estat. Per això
volem posar data al
referèndum”

El portaveu dels comuns, David Cid, va demanar la dimissió de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, per haver
“enganyat” els diputats i la
ciutadania en relació amb el
cas Juvillà. El portaveu de
Ciutadans al Parlament, Nacho Martín Blanco, s’hi va
afegir per “sectarisme i falta
de transparència” i per la “degradació que ha generat en
les institucions catalanes”. A
més, sol·licita que es gravi i es
difongui la propera Junta de

Portaveus, en què està previst que Borràs doni explicacions sobre el cas Juvillà. La
CUP, en canvi, va evitar entrar
en aquesta roda de peticions
de dimissions, si bé considera que alguna explicació cal
donar quan en el ple que havia de vindicar l’acta per a Juvillà no es va convocar el diputat ni per correu electrònic
ni per SMS. Tot i que Borràs
va atribuir la decisió als serveis de la cambra, la formació
considera que la presidenta

era coneixedora de la situació, que no va aturar. La secretària general de la cambra
va assumir la retirada de l’acta de Juvillà. Això, mentre
ahir Borràs a l’inici del ple
recordava que la sessió començava amb la “composició
alterada” per la “ingerència
d’un òrgan administratiu que
s’atorga facultats que són
competència del poder judicial”. “No es pot normalitzar el que ha passat aquesta
setmana”, va dir.

avui traslladarà al president Pere Aragonès, de
posar data a un nou referèndum, que els anticapitalistes ja situaven en
aquesta legislatura, abans
del 2025.
La diputada Eulàlia Reguant, acompanyada de
la resta de diputats de la
CUP –també hi havia l’exdiputat Pau Juvillà, que
ahir va anar a la cambra a
retornar les pertinences
com a diputat–, va comparèixer per explicar que “és

indispensable” revertir la
repressió que exerceix
l’Estat i, per això, ara “cal
posar pressió a l’Estat” posant data al referèndum,
pactat o no, com a única
via democràtica que pot
aportar una solució. “La
retòrica porta a la frustració”, assegurava, per la
qual cosa demana que l’independentisme es posi a
treballar i prengui la iniciativa amb un nou referèndum, que ha de ser batallat des de l’exterior, a

“escala
internacional”.
“És aquesta via la que més
bons resultats ens ha donat”, recordava la diputada amb referència a l’1-O.
Reguant també va respondre a les crítiques de la
presidenta Laura Borràs,
que acusava els anticapitalistes de voler-la posar
“a la picota” demanant en
l’últim ple la delegació del
vot per a Juvillà. “El nostre
objectiu no és generar més
repressió, tots la vivim”,
sentenciava. Aquell dia,

—————————————————————————————————

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

La CUP queda amb vuit
diputats i no substituirà
Pau Juvillà fins que el Tribunal Suprem doni resposta o bé a les cautelars
presentades per l’exdiputat de la CUP contra la
resolució de la JEC o bé al
recurs de cassació contra
la sentència del TSJC,
amb la qual cosa la sentència ja esdevindrà ferma.
La CUP vol anar pas a pas i
esperar a veure quina és la
primera resposta que donen els magistrats espanyols abans de tornar a recuperar l’escó.
Així ho va comunicar
el grup ahir, el mateix dia
que es confirmava des de
la secretaria general del
Parlament la retirada oficial de l’escó al diputat de
la CUP arran de la resolució de la JEC. La data de la
baixa, 28 de gener, l’endemà que la JEC informés la
cambra que l’acta de Juvillà quedava sense efecte i
tramitava les credencials
de la següent de la llista.
Tanmateix, els cupai-

—————————————————————————————————

“Ni taula de monòleg,
ni vies màgiques per
recuperar la DUI”
Eulàlia Reguant
DIPUTADA DE LA CUP

res volen fixar la “mirada
endavant” després que el
cas Juvillà, d’una banda,
hagi deixat desfigurada
la unitat independentista
entre Junts, ERC i la CUP
i, de l’altra, hagi constatat
que ni la “taula del monòleg” ni la “via màgica” de
recuperar la declaració
unilateral d’independència posen fi a la repressió
ni aporten solucions al
conflicte polític. Per això,
va llançar de nou la seva
proposta electoral, que

Juvillà no estava convocat
al ple i els anticapitalistes
van voler refermar que la
situació era així demanant una delegació de vot
que la presidenta no va
concedir. “Sabem que Juvillà no estava convocat al
ple ni va rebre els SMS de
convocatòria”, lamentava
per exigir explicacions.
De fet, tots els passos
que es van seguir al Parlament des que la JEC va enviar la seva resolució el 28
de gener fins que Juvillà va
quedar sense escó després
del ple del 3 de febrer seran motiu d’un informe
que ahir la mesa del Parlament va encarregar als
serveis de la cambra. Volen saber què va passar
amb el servei informàtic i
amb els talls que van impedir que Juvillà fos convocat a aquell ple.
Sense relleu a la mesa
D’altra banda, també està
pendent la substitució de
Juvillà a la mesa del Parlament. De moment, no hi ha
hagut moviments per cap
banda, tot i que els partits
refermen l’acord d’inici de
mandat en què s’atorgava
a la CUP un lloc a la mesa
del Parlament. La decisió,
però, s’ha de votar en un
ple amb urna i papereta,
per la qual cosa cal que
abans la Junta de Portaveus incorpori aquest punt
en l’ordre del dia del ple. La
formació dels anticapitalistes va decidir que fos el diputat Carles Riera qui agafés el relleu de Juvillà a la
mesa del Parlament. ■
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Justícia obrirà
fosses lligades a
maquis i hospitals
de campanya

a Ciuró avança al Parlament les línies d’actuació en matèria
de memòria per al 2022 a La segona part d’enguany es

concretarà el nou pla d’excavacions, que cobrirà fins al 2025
Emili Bella
BARCELONA

La direcció general de Memòria Democràtica posarà l’accent enguany en
l’obertura de fosses vinculades als maquis i als hospitals de campanya a les
comarques de l’Urgell, el
Segrià, la Noguera i la Terra Alta, segons va anunciar ahir la consellera de
Justícia, Lourdes Ciuró, al
ple del Parlament. “Vull
destacar que s’està treballant en la localització de
les fosses vinculades amb
els maquis de Castellnou
de Bages i amb les de la incursió a la Vall d’Aran el
1944, així com en les fosses de l’Alt Urgell”, va situar Ciuró.
El departament es proposa acabar el 2022 les intervencions que s’estan
duent a terme en indrets
on s’han localitzat restes
en superfície, com al Baix
Camp, la Ribera d’Ebre i la
Terra Alta, i l’obertura de
fosses localitzades fora

La frase

—————————————————————————————————

“Treballem per
reparar, ni que sigui
una mica, el dolor de
les famílies i ajudar-les
a tancar el dol”
Lourdes Ciuró

CONSELLERA DE JUSTÍCIA

dels cementiris a les comarques de l’Anoia, el Moianès i el Berguedà.
Ciuró va avançar que
durant el segon semestre
de l’any es concretarà el
nou pla de fosses, que anirà del 2023 al 2025. Igualment, en els pròxims mesos es retornaran a les famílies les restes de més
persones desaparegudes
durant la Guerra Civil i la
dictadura franquista que
han estat recuperades i es
tancarà l’any amb la inauguració d’una exposició divulgativa sobre les actuacions que ha dut a terme la
Generalitat en l’àmbit de
les fosses.

Catalunya té documentades més de 600 fosses
d’aquell període, de les
quals se n’han obert 61
(36, en el marc dels plans
de fosses iniciats a partir
de 2017). Actualment hi
ha 6.223 persones inscrites en el cens de persones
desaparegudes. El 25%
són casos de persones de
fora de Catalunya i un
2,5% dels inscrits són dones. D’altra banda, el programa d’identificació genètica, creat el 2016, disposa de 2.684 mostres extretes a familiars. “Farem
un esforç més gran i més
ambiciós per incrementar
aquesta xifra i augmentar
el coneixement de la societat sobre el cens de persones desaparegudes i el programa d’identificació genètica”, va explicar Ciuró.
El 2021 es van poder retornar les restes de set individus a les seves famílies. Enguany el pressupost dedicat a la memòria
gairebé s’ha duplicat, passant dels 447.000 euros de

Pedralbes serà un segon
Palau de la Generalitat
Xavier Miró
BARCELONA

El Palau de Pedralbes serà
“un segon Palau de la Generalitat” com a seu de representació institucional
de Catalunya. Ho explicava ahir el govern en confirmar que la Generalitat ja
és titular del palau, situat
entre jardins en uns ter-

renys de més de 73.000 m²
a la part alta de la Diagonal
barcelonina. El traspàs de
la propietat de l’Ajuntament a la Generalitat s’ha
fet efectiu divuit anys després que els governs català
i barceloní signessin la cessió d’ús a la Generalitat de
les instal·lacions a canvi
que el govern català financés dues terceres parts del

Museu del Disseny DHub
de Barcelona, concretament 55 milions. Però no
va ser fins al març del 2019
que l’Ajuntament va acordar la cessió de la titularitat a la Generalitat.
El Palau de Pedralbes
serà “seu representativa” i
tindrà un “rellevant paper
institucional” de la Generalitat, segons informava

La consellera Ciuró, entregant les restes del soldat republicà Josep Sans Cabot als seus
familiars a Sant Andreu de Llavaneres, el novembre passat ■ ACN

L’exhumació de Cipriano Martos, el segon semestre
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La conselleria de Justícia
abordarà durant el segon semestre de l’any l’exhumació
de Cipriano Martos, les restes
del qual romanen encara en
una fossa al cementiri de
Reus. El militant antifranquista va morir el 1973 després
d’haver estat detingut i haver
ingerit àcid sulfúric durant un
interrogatori de la Guàrdia Civil. Les despulles de Martos

van ser inhumades en una
fossa de beneficència del Cementiri General de la capital
del Baix Camp sense permetre que la família assistís a la
inhumació ni que s’emportés
el cos a la seva terra d’origen,
Granada.
“Un exemple d’esperança i
també de perseverança és el
de família de Cipriano Martos, víctima de la repressió

del tardofranquisme; enguany es durà a terme la seva
exhumació del cementiri de
Reus perquè pugui descansar
al costat dels seus familiars i
no pas en la fossa de beneficència en què va ser inhumat
després de ser torturat fins a
la mort per la seva militància
antifranquista, el 17 de setembre de 1973”, va glossar la
consellera Ciuró.

l’any passat a més de
800.000.
El 2021 es van dur a terme treballs arqueològics
en quatre fosses: la de Mas
de Santa Magdalena a Móra d’Ebre (on es van recuperar 177 individus), la

del cementiri de Montjuïc
per intentar trobar el poeta cubà Pablo de la Torriente (sense èxit), la de la
Pobla de Massaluca (on es
van recuperar quatre cossos) i una prospecció a la
masia de la Griera de Gurb

(Osona) per cercar dos
bombers de Barcelona que
no van aparèixer. També
es van realitzar 31 recollides de restes en superfície
localitzades per ciutadans, mossos d’esquadra o
agents rurals. ■

ahir la portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja. L’objectiu és poder traslladar a
Pedralbes grans actes de
protocol i institucionals de
la Generalitat, alguns dels
quals s’han anat fent fins
ara al saló Sant Jordi del
Palau de la plaça de Sant
Jaume.
Tot i el traspàs a la Generalitat, Pedralbes continuarà sent la seu del Secretariat de la Unió per la
Mediterrània, i també serà
la seu de la nova edició del
musical Festival Jardins
de Pedralbes, ja contractat
per l’Ajuntament de Barcelona. ■

El Palau de Pedralbes, a l’avinguda Diagonal barcelonina, en
una imatge d’arxiu ■ JOSEP LOSADA
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Leviatan despòtic
“P

er qui no sap cap a quin
port va, cap vent li és favorable. A qui sap cap a
on va, tots els vents li són favorables.” Pràcticament fa dos mil
anys que el cordovès Sèneca ho
va escriure i sembla mentida que
una veritat que ha sobreviscut
tants anys encara ara a casa nostra paregui que la desconeixem.
En les darreres singladures, la
manca d’un rumb clar ens ha sotmès a un seguit d’oratges i tràngols polítics que ens han afeblit,
ens han desconcertat i ens han
dividit, fins al punt que hem perdut l’orientació. Recuperar-la no
ens serà fàcil mentre estiguem
afectats per aquesta fata morgana o miratge que, com tota distorsió òptica, ens fa embarrancar
en el primer escull que hi ha.
Si un dia volem guanyar, el que
no podem fer mai és viure en una
il·lusió que ens allunyi de la realitat. El principi de realisme, encara
que ens costi acceptar-lo, és imprescindible si no volem fer el ridícul o, el que és pitjor, perdre tota credibilitat. La història més recent ens ha intoxicat amb una
mena d’il·lusió com a antídot del
desencís d’haver-nos vist a un
pam de la llibertat i fracassar. Però no podem quedar-nos en
aquests llimbs i necessitem urgentment aterrar i refer-nos per
avançar. El país no es pot aturar i
no podem perdre temps, perquè

La sessió del Parlament que va debatre la situació del diputat Juvillà ■ ORIOL DURAN

el que ara deixem de fer ens faltarà demà. El que ha passat aquesta setmana passada al Parlament
de Catalunya és l’evidència més
clara dels efectes de viure en un
miratge. Costa d’acceptar-ho, però amb tantes patacades ja hauríem d’entendre que som un país
autonòmic i a més tenim les institucions amb autonomia limitada
pels poders centrals i amb la connivència de molts dels nostres. En
l’assaig El pasillo estrecho de
l’editorial Deusto, dels professors
Daron Acemoglu i James A. Ro-

binson, es fa un repàs històric de
com s’assoleix la llibertat i per
què en alguns països triomfa la
llibertat i en altres no, i fa tres
grups de poder que els anomena
Leviatan, el monstre marí del llibre de Job i fent al·lusió al llibre
de Thomas Hobbes on explica la
relació entre l’home i l’Estat. I en
l’assaig fan tres grups de Leviatans: el despòtic, l’absent i l’encadenat. Tot i que al llibre l’encadenat (per la llei o l’estat de dret) és
el democràtic, el que està passant a Catalunya des de fa un

temps té moltes semblances
amb el Leviatan despòtic des del
moment que s’aplica el Codi Penal i les lleis i els reglaments segons l’enemic. A voltes es retorça,
se li fa dir el que no diu, i s’imparteix justícia. Deia Plató: “L’obra
mestra d’una injustícia és semblar justícia sense ser-ho.” És clar
que el que ha passat aquesta setmana al Parlament amb el diputat Pau Juvillà, que sense sentència ferma i per ordre imperativa
de la Junta Electoral Central ha
estat desposseït de l’escó, és una

intromissió greu i un desvirtuament de la voluntat popular, i per
tant, en aquest cas, el Leviatan és
més despòtic que encadenat.
El que fa estrany és que la part
majoritària del Parlament s’hagi
mogut navegant pel miratge, fins
que ha topat amb l’escull. Calia
arribar fins aquí? Què hi hem
guanyat? Ja sé que hi ha qui defensa “l’honor sense vaixells”,
com dèiem la setmana passada,
però em penso que per gestionar
un país com el nostre, sempre en
conflicte amb aquest Leviatan
despòtic, cal més intel·ligència
estratègica fins i tot per descobrir
els de la nostra riba que ens posen els paranys.
Tampoc ha estat gens exemplar el Congrés dels Diputats de
Madrid aquesta setmana, on
s’han evidenciat molts dels dèficits democràtics que arrosseguem des de fa molts anys. El primer dèficit és la desvirtuació del
parlamentarisme, volent imposar
un acord extraparlamentari al
Congrés. Ni tan sols han mantingut les formes. La reforma de la
reforma laboral era única i indivisible i a més intocable. És clar,
amb aquests fonaments era difícil entrar en negociació per dir
que no es podia negociar res.
Després, el gran partit de l’oposició, maquinant tota una estratègia per fer fracassar el govern i la
reforma. Gràcies a l’error en la votació del diputat del PP Alberto
Casero, es va esfondrar tota la
trama popular. L’espectacle ha
estat dels que es recordaran
anys. I faria bé el PSOE d’aprendre que el Leviatan despòtic no és
llibertat, és despotisme.

Jutgen dos joves acusats
d’un atac en un acte de Vox
a La fiscalia demana

en el judici un total de
nou anys de presó
als acusats

Jordi Panyella
BARCELONA

La fiscalia va demanar
ahir un total de nou anys
de presó a dos joves que el
8 de febrer del 2019 van
participar en una escridassada contra un acte organitzat pel partit d’ultradreta Vox al restaurant Bo
di Napoli de Barcelona.
El propietari del local
ha protagonitzat inci-

dents de caire espanyolista, com quan va escridassar una clienta que li va demanar la carta en català i
per resposta va trobar expressions de l’estil: “Tots
els catalans heu d’estar a
la presó” o visques a Franco.
En aquest marc, el partit que lidera Ignacio Garriga a Catalunya va convocar un acte contra el qual
es van manifestar un grup
de persones que van expressar el seu rebuig de
manera ostentosa. Segons
el relat de fets que fa la fiscalia, els dos joves que van
acabar sent acusats i pro-

cessats anaven amb la cara tapada i van llançar objectes contundents contra
els seguidors del partit
d’ultradreta. Va volar una
ampolla de vidre i una caixa d’eines, segons l’acusació.
Fins al lloc del restaurant s’hi van presentar els
Mossos d’Esquadra, que
van fer un cordó policial
que va acabar carregant
contra els opositors de
Vox. En la fugida, un dels
dos acusats va voler entrar
en una botiga que acab ava
d’abaixar la persiana i, en
no poder-ho fer, va colpejar-la amb el peu causant-

La xifra
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casos de protestes contra actes de Vox, dos a Barcelona,
un a Vic i un a Girona, s’han
acabat judicialitzant.

Seu de l’Audiència de Barcelona, on es va fer el judici ■ J.L.

hi danys, segons el fiscal.
Els actes de Vox a Catalunya han tingut, en moltes ocasions, l’oposició ve-

ïnal en protestes que han
derivat en processos judicials. N’hi ha un d’obert a
Girona per uns fets del 30

de gener del 2021. Al barri
del Raval, a Barcelona,
també hi va haver una protesta, que va acabar amb el
processament de vuit persones, a les quals Vox demana 6 anys de presó i la
fiscalia, una multa de
36.000 euros.
A Vic, la protesta contra un míting de Vox del febrer del 2021 va acabar
amb nou detinguts, tres
dels quals ho van ser al cap
d’uns mesos que passessin
els fets. ■

