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Torra sosté que ell
hauria ordenat
no acatar la
sentència del 25%
a L’excap de govern convida Aragonès a fer una reflexió sobre el
recorregut polític de la legislatura a El 131è president considera

que ERC, JxCat i la CUP no tenen com a objectiu la independència
Emili Bella
BARCELONA

El president de la Generalitat que va ser inhabilitat
per desobediència, Quim
Torra, va assegurar ahir
que ell hauria ordenat al
seu conseller d’Educació
que traslladés als centres
educatius que la sentència
del 25% de castellà a les
aules “no s’acata”. Bufetada de Torra al seu successor, Pere Aragonès.
L’excap de govern va
carregar igualment contra el pacte quadripartit
que obre la porta al reconeixement per llei del castellà com a llengua d’ús a
les aules també perquè implica que la llengua en què
s’ensenya primer als nouvinguts no sigui sempre el
català. Bufetada de Torra
al PSC i En Comú Podem,
però sobretot a ERC i
Junts per Catalunya, encara que aquest darrer
partit va deixar en suspens el seu suport a la iniciativa i el va condicionar a

La frase

—————————————————————————————————

“Si has posat al
programa que la
immersió no es toca i
es blinda, assumeix les
conseqüències”
Quim Torra
131È PRESIDENT DE LA GENERALITAT

l’extensió del consens social davant l’onada de crítiques que va aixecar la
proposta de modificació
de la llei de política lingüística. “Si has posat al programa que la immersió no
es toca i es blinda, assumeix les conseqüències.
Et pot portar la inhabilitació? Doncs t’hi pot portar.
Ho anirem acceptant
tot?”, va lamentar en una
entrevista a TV3.
Fart de les “desavinences permanents” entre els
partits independentistes
de què ja va ser víctima el
seu govern, el 131è president de la Generalitat, un
dels primers a criticar

l’acord parlamentari –“No
en el meu nom”–, va instar
Aragonès a fer una reflexió sobre quin recorregut
polític té aquesta legislatura. “Quan hi ha aquestes
discrepàncies en tot, s’ha
de fer aquesta reflexió profunda”, va constatar.
També va criticar que en
la conferència que va oferir Aragonès el febrer passat al MNAC no hi hagués
“una proposta concreta”,
amb terminis, per avançar
cap a l’Estat propi. Ho va
rematar dient que durant
aquesta legislatura hi ha
hagut “reculades que no
ens podem permetre” i criticant la taula de diàleg,
que al seu parer no té “cap
raó de ser ni cap objectiu”.
De fet, una tercera bufetada va incloure la CUP,
ja que per Torra els partits
independentistes no tenen ara la independència
com a objectiu polític: “És
una cursa de relleus que
està interrompuda. Hi ha
un tall que han acceptat
tots els partits.” ■

Els presidents Quim Torra i Pere Aragonès, en un acte al Parlament ■ ARXIU / J. LOSADA

Un sindicat de la Guàrdia Civil vol el 25% a totes les escoles

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

No només la justícia potineja el català a l’ensenyament.
Ara és també un sector de la
Guàrdia Civil, amb el suport
de membres de la policia espanyola a Catalunya, qui se
sent impel·lit a reclamar al
Tribunal Superior de Justícia (TSJC) que s’executi en
totes les escoles del país el
25% de castellà. Les associacions Convivencia Cívica
Catalana i Hablamos Español van informar ahir en un

comunicat que presentaran
avui davant del TSJC la sollicitud d’execució de la sentència en nom de l’associació sindical Justicia para la
Guardia Civil (Jucil), ja que
consideren “notori i evident
que la Generalitat no ha
complert” la sentència.
En concret, demanaran al
tribunal que insti “personalment i individualment tots
els directors de centres educatius de Catalunya a com-

plir la sentència en els seus
estrictes termes a partir del
següent trimestre, amb totes les prevencions corresponents”.
Per a les dues entitats espanyolistes, el fet que els
membres de les forces i els
cossos de seguretat de l’Estat puguin ser destinats a
qualsevol municipi de Catalunya és el que obliga a executar la sentència al conjunt
del sistema educatiu.

Petició formal del Parlament per
visitar la comissaria de Via Laietana
Redacció
BARCELONA

La comissió de Justícia del
Parlament ha demanat
per carta a la delegada del
govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay,
que permeti una visita de
representants de la Comissió de la Dignitat i de diputats a la comissaria de la

Via Laietana de Barcelona,
centre de tortures del
franquisme, per comprovar que les obres que hi
duu a terme el Ministeri de
l’Interior “no espatllen un
espai que hauria de ser de
denúncia de la tortura”. La
carta, signada pel diputat
d’ERC i president de la comissió parlamentària, Jordi Orobitg, recorda a la de-

legada que els seus membres van expressar la voluntat de realitzar la visita
el 17 de febrer “per conèixer l’estat actual de l’edifici i comprovar les modificacions i alteracions que
es duen a terme en relació
amb el seu valor històric”.
Entitats de memòria,
partits polítics i l’Ajuntament de Barcelona han re-

clamat reiteradament al
govern espanyol la cessió
de l’edifici a la ciutat per
convertir-lo en un espai de
denúncia de la tortura i la
repressió.
“Primer la visita formal,
després parlarem de com
recuperar dignitat i memòria a Via Laietana”, va
piular el líder d’ERC al consistori, Ernest Maragall. ■

Concentració periòdica que convoca la Comissió de la
Dignitat davant de la comissaria, el dia 16 ■ JORDI PANYELLA
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La demora d’un mes per
abaratir la llum exaspera
a Sánchez aprova demà el pla que deslliga el gas del preu de l’electricitat amb límits, però les llars i
pimes no ho notaran fins al maig a Puja avui a 231 euros, un 6% més i sis vegades més que el 2021
David Portabella
MADRID

Llars i empreses esperen
un fet contracultural: que
el govern de Pedro Sánchez intervingui el mercat
i alteri el preu de l’electricitat per abaratir-lo amb
aval de la UE, on el primer
manament és el respecte a
la lliure competència. Però Brussel·les no és Brussel·les sense demora. “Per
fi es reconeix l’excepció
ibèrica”, va lloar Sánchez
divendres al final del Consell Europeu amb el portuguès António Costa. Però
el “per fi” no és immediat i
exaspera l’oposició (del PP
a Junts passant per ERC
han lliurat al govern mesures concretes a l’abast) i
fins i tot el soci de Podem
(que volia un impost a
grans elèctriques): Sánchez aprova demà en el
Consell de Ministres el pla
de xoc contra els preus de
l’energia amb la fórmula
que deslliga el gas del preu
de l’electricitat –amb un
sostre per a les centrals de
cicle combinat (cremen
gas per fer electricitat),
però que el pla hagi de ser
enviat a Brussel·les per rebre el vistiplau “en tres o
quatre setmanes” vol dir
que les llars i les empreses
no ho notaran fins al rebut
de la llum del maig.
Que la llum no esperarà
ni Sánchez ni la UE es

Telechea, Rufián, Capdevila i Salvador (ERC) es reunien dimecres amb Ribera, Bolaños i Díaz al Congrés ■ E. NARANJO / EFE
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“Per què no retribuir
l’electricitat segons la
seva generació i no en
un incomprensible i
opac ‘pool’ diari?”
Joan Capdevila

DIPUTAT D’ERC I PRESIDENT DE LA
COMISSIÓ D’INDÚSTRIA AL CONGRÉS

comprova avui: el preu de
l’electricitat al mercat majorista (pool) repunta fins
als 231,73 euros, un 6%
més que ahir, i multiplica
per més de sis el preu de fa
just un any (38,6 euros).

“Proposem al govern
esglaonar els preus de
forma que, per a tots,
els primers 100 MWh
tinguin bonificació”

“Cal ser conscient
que, si ja és complicat
per a grans empreses,
encara ho és més el
que patiran pimes”

Míriam Nogueras

Ferran Bel

PORTAVEU DE JUNTS AL CONGRÉS

PORTAVEU DEL PDECAT AL CONGRÉS

El preu màxim del dia serà
entre les 20 h i les 21 h
(288,86 euros), i el més
baix, de quatre a cinc de la
matinada (195,01 euros).
Lluny queda el rècord absolut del 7 de març

(544,98 euros), però avui
és un 13% més cara que
abans de la invasió russa
d’Ucraïna.
Si bé Sánchez encara
ultima la lletra petita de
quin sostre fixarà al preu

del gas i com compensarà
les centrals de cicle combinat sense que els diners
surtin del pressupost (del
contribuent), el sector especula que el preu límit
que fixarà el BOE a aquestes centrals que cremen
gas estaria al voltant dels
125 euros per MWh. Per
Rubén Sánchez, secretari
general de Facua, el govern espanyol “no té excusa”. “Pot fixar un límit de
50 euros el MWh per al
preu de l’electricitat i forçar una gran baixada. Però també por fer el que vol
l’oligopoli: establir un preu

màxim molt més alt i inventar que no podia fer res
més”, avisa Sánchez. En el
debat de les xifres, “ara
que la UE ha dit que ja es
pot intervenir en el mercat i que es començarà a
parlar de límits”, el portaveu de Podem al Congrés,
Pablo Echenique, recorda
que produir un megawatt
nuclear costa 40 euros i un
d’hidroelèctric, 10 euros.
En un article a El Siglo,
el diputat d’ERC i president de la comissió d’Indústria del Congrés, Joan
Capdevila, denuncia les
disfuncions del mercat:
“Si les borses tenen mecanisme de correcció quan
es desplomen per fortes
pèrdues, per què no posen
un límit a la descarada especulació del preu del gas?
Per què no es retribueix
l’electricitat segons la seva
generació i no en un opac i
incomprensible i tendenciós pool diari?”
Per Míriam Nogueras
(Junts), “l’hora d’escoltar
era fa un any”. Tot i així,
Junts ha ofert al govern un
catàleg de mesures que no
depenen de la UE sinó del
BOE: un esglaonament
dels preus de tal forma que
els primers 100 MWh tinguin una bonificació per a
tots i a partir d’aquí vagi a
menys si hi ha més consum, l’equiparació dels
peatges de transport de la
xarxa de 25kV i la de
36kV, “una mesura que
tindria un impacte immediat en tot el teixit empresarial català”, i rellançar el
Midcat per interconnectar Catalunya i la UE.
En el PDeCAT, Ferran
Bel insta Sánchez a “ser
conscient de l’estructura
empresarial a Catalunya:
si ja és molt complicat per
a les grans empreses, encara ho és més el que patiran les pimes”. ■

Junts desautoritza Ciuró per haver
obert la porta a pactar amb el PSC
Redacció
BARCELONA

L’executiva de Junts per
Catalunya va desautoritzar ahir la consellera de
Justícia, Lourdes Ciuró,
per haver obert la porta a
pactar amb el PSC a la Generalitat. “El que no farem
nosaltres és autoexcloure’ns del terreny de joc”, va

afirmar en una entrevista
a Nació Digital, interrogada sobre eventuals aliances amb els socialistes.
“Nosaltres jugarem amb
les mateixes regles que
tothom. I és clar que qui
està pactant amb el PSOE
és ERC a Madrid, que és el
mateix que va prémer el
botó del 155. Per tant, entenc que això ja no és una

condició. Aquestes regles
també les aplicaria al meu
partit. No vull jugar amb
regles diferents”, va assegurar la consellera.
En un comunicat a última hora de la nit, Junts va
refermar que l’estratègia
del partit es basa a aplicar
el mandat de les eleccions
del 14 de febrer, que va donar la victòria a l’indepen-

dentisme amb una majoria del 52% dels vots. El
partit de Carles Puigdemont va voler aclarir que
no es planteja en cap cas
acords de govern a la Generalitat amb partits que
no formen part d’aquesta
majoria independentista.
JxCat sí que va pactar amb
el PSC a la Diputació de
Barcelona. ■

La consellera de Justícia, ahir, a Arenys de Munt ■ ACN
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Cati Morell

OPINIÓ
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Un tren de la línia 1 de Rodalies, a l’estació de Vilassar de Mar,
en una imatge d’arxiu ■ XAVI AGUILAR

El president Aragonès, ahir, a l’acte celebrat al cementiri d’Arenys de Munt ■ C.M.

Crònica de l’oblit
d’un soldat republicà

L’R1, tallada
entre Pineda i
Malgrat pel
fort onatge
a Renfe preveu restablir avui el servei
ferroviari a El Maresme demana a

l’Estat inversions urgents a la xarxa

“S

om un poble que, davant l’adversitat i sota el jou, no es dona mai per vençut.” Així ho va
escriure Josep Flores Xuriguera, l’avi
Pepitu, l’any 1977, en un clam a la perseverança. Ahir, 45 anys després
d’aquesta reflexió, la família va reobrir
la seva tomba per enterrar-hi les restes del seu pare, el soldat republicà
Andreu Flores Flores, mort a la batalla
de l’Ebre quan ell només tenia mig
any. Era l’agost del 1938 i, poc després, la guerra acabaria amb una dolorosa victòria feixista que el privaria,
per sempre més, no només de conèixer el seu pare sinó també de saberne res o tan sols parlar-ne. Les guerres tenen això: tots hi perden, però
uns hi perden més que els altres.
Quedava, però, un indici inesborrable:
un cognom.
Ahir, el cementiri d’Arenys de Munt
va obrir les portes per rebre les restes
d’Andreu Flores Flores. El president
de la Generalitat, Pere Aragonès, i la
consellera de Justícia, Lourdes Ciuró,
van voler viure en primera persona el
moment de la restitució de la memòria i el retorn de les restes del soldat
republicà al lloc a què pertanyen.
Agraït per la “generositat de la família
en compartir aquest moment tan íntim”, Aragonès es va mostrar emocionat de “recuperar la memòria familiar
esborrada per la guerra” com un estí-

mul per a aquells que encara no han
trobat els avis o besavis ferits o morts
entre el 1936 i el 1939. Perquè Andreu
Flores Flores representa a tots i cadascun dels 20.000 republicans desapareguts que la Generalitat busca
des que l’any 2016 es va posar en
marxa el primer Pla de Fosses, que va
permetre encreuar informació genètica de les restes trobades amb la dels
milers de catalans que no han recuperat els seus avantpassats, enterrats
en més de 700 fosses repartides per
tot el país. “És un fet extraordinari –va
assegurar la consellera Ciuró– poder
encreuar informació genètica i obtenir resultats positius.” I així ho ha viscut la família Flores, després d’una re—————————————————————————————————————————————

El cementiri d’Arenys de
Munt rep les restes del
republicà Andreu Flores,
recuperades d’una fossa
—————————————————————————————————————————————

cerca que va començar el novembre
del 2005, quan els historiadors arenyencs Agustí Barrera i Francesc Forn
van publicar el nom d’Andreu Flores
Flores als Fulls Arenyencs de Cultura
en un article sobre “El cost humà de
la guerra de 1936 a 1939”, i va acabar
el gener passat, quan les proves
d’ADN fetes a les restes trobades a

l’excavació del mas de Santa Magdalena van donar positiu. Andreu Flores
Flores tornava a tenir nom.
Després de disset anys de recerca,
la perseverança de Jèssica Flores, la
filla petita de l’avi Pepitu, ha permès
fer justícia, “retornar la dignitat i rescatar de l’oblit” el soldat republicà que
va lluitar per defensar els drets i les llibertats del seu fill i els seus nets. Amb
un emotiu discurs, en el qual Jèssica
Flores va tenir també un record per la
iaia Lola, vídua d’Andreu, va voler fer
un reconeixement també a totes les
dones que van patir “el silenci” imposat de la postguerra, el “dolor silenciat” i la ràbia continguda. “Som hereus d’aquests soldats que van morir
defensant la llibertat i els valors republicans –va dir– perquè hi havia en joc
un ideal de justícia i lluita contra el feixisme. I la lluita no ha acabat.” Posar
veu al silenci, rescatar el record de les
ombres, fugir de la por i retornar els
morts a les seves tombes és el pas
necessari per restablir la dignitat. I
ahir la família Flores ho va fer. Va tornar l’avi a la seva tomba, on acompanya el fill que no va veure créixer, el fill
amb qui no va poder jugar. I a la seva
tomba, per fi, hi llueixen flors de record a un soldat desconegut que va
lluitar per ells, per nosaltres. I a les
flors hi ha un lema: “Ni oblit ni perdó.”
S’ha trencat el silenci. ■

Redacció
PINEDA DE MAR

L’R1 de Rodalies i l’RG1
van quedar tallades ahir
entre Pineda de Mar i Malgrat de Mar a causa del fort
onatge dels últims quinze
dies, que va provocar un
descalçament a la via.
L’onatge es va endur part
del talús que separa les
vies de la línia de la costa,
fet que va posar-ne en perill l’estabilitat. Renfe va
posar en marxa un servei
alternatiu per carretera
entre Pineda i Blanes,
mentre que la circulació a
la resta de la línia es va desenvolupar amb relativa
normalitat, si bé es va veure afectada per un atropellament mortal a Calella,
a l’altura del càmping Roca Grossa, que va obligar a
interrompre la circulació
durant prop de tres hores
entre Calella i Sant Pol.
Durant aquest lapse, el servei alternatiu per carretera es va allargar entre Blanes i Arenys de Mar. Adif
preveu restablir aquest
matí la circulació de trens

entre Malgrat i Pineda.
Els incidents a la línia
del Maresme són habituals quan hi ha mala mar
per la proximitat de les
vies a la platja. El president del Consell Comarcal
del Maresme i alcalde de
Vilassar de Mar, Damià del
Clot, va reclamar ahir a
l’Estat inversions urgents
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“O s’inverteix o
aquests problemes
succeiran cada cop
amb més freqüència”
Damià del Clot
PRESIDENT DEL CONSELL
COMARCAL DEL MARESME

per evitar que incidències
com la d’ahir siguin cada
cop més freqüents. “Avui
ha estat a Santa Susanna,
però durant el Glòria va
ser a Tordera i Palafolls.
O s’inverteix o aquests
problemes vinculats al
canvi climàtic succeiran
cada cop amb més freqüència”, va alertar. ■

