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La imatge de l’acord al qual van arribar la setmana passada els quatre partits per modificar la llei de política lingüística ■ EL PUNT AVUI

Pressió a Junts perquè es
mantingui dins l’acord
a ERC es mostra disposada a fer-hi “petites esmenes”, els comuns volen més consens i el PSC creu

que dins de Junts hi ha qui hi dona ple suport. Destaquen que fins ara ningú ha sortit del pacte
Clara Ribas
BARCELONA

Tres dels quatre partits
que la setmana passada
van signar l’acord per a
una modificació de la llei
de política lingüística consideren que el pacte és vigent i que, per tant, la modificació tirarà endavant,
amb un consens més ampli si cal, i també, segons
van avançar alguns dels
seus representants, amb
la possibilitat de fer-hi esmenes. ERC, el PSC-Units
i ECP van remarcar ahir
que, tot i que Junts es va
desmarcar de l’acord al
cap de poques hores que
aquest fos presentat, fins
al moment no hi ha renunciat.
La secretària general
adjunta i portaveu d’ERC,
Marta Vilalta, considera
que el pacte és vigent:
“L’acord està ben travat,
és fort i manté el consens”.
La representant republi-

cana va recordar l’ampli
suport que va rebre la proposta de modificació, ja
que, va advertir, la proposició va ser signada, presentada per 106 diputats,
i, fins ara, “ningú ha dit el
contrari”. Això demostra,
segons considera la representant republicana, que
el consens existeix: “D’entrada, el consens hi era i
creiem que hi continua
sent, ja que fins ara ningú
ha presentat cap renúncia”, va assenyalar. La portaveu d’ERC va insistir
que cal tirar endavant la
tramitació de la proposició de llei dins la cambra
parlamentària i no va descartar que, una vegada endegat el procés, s’hi puguin fer “petites esmenes”
per modificar-la i afavorir
així, va dir,“que tothom
estigui més còmode”.
També la portaveu del
grup parlamentari del
PSC, Alícia Romero, va
considerar ahir que, tot i

Les frases

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

“L’acord està ben
travat, és fort i manté
el consens. El van
signar i presentar
106 diputats”

“JxCat no és un partit
sòlid per aguantar les
crítiques a Twitter.
No podem governar
a cop de Twitter”

“És un consens no
vist en una dècada. No
m’entra al cap que el
que era bo dijous ara
no ho sigui”

Marta Vilalta

Alícia Romero

Joan Mena

PORTAVEU D’ERC

PORTAVEU DE PSC-UNITS

PORTAVEU D’EN COMÚ PODEM

Ofensiva de Ciutadans a la fiscalia i al Congrés
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ciutadans ha iniciat una
ofensiva per portar la polèmica del català als jutjats i també al Congrés dels Diputats, a
Madrid. El partit va denunciar
ahir a la fiscalia, el conseller
d’Educació, Josep-González
Cambray, i també quatre càrrecs més d’Educació, als
quals acusa d’haver-se negat
a aplicar la sentència que
obliga els centres educatius
catalans a impartir un mínim
del 25% de les assignatures
en castellà. A Madrid, el grup

parlamentari de Ciutadans
ha registrat al Congrés la pregunta següent: “El govern
d’Espanya té previst demanar l’execució de la sentència
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que garanteix la vehicularitat del castellà a Catalunya?”.
A Barcelona, davant les
portes de la fiscalia, el líder de
Ciutadans a Catalunya, Carlos Carrizosa, va anunciar
que a la denúncia per presumpta prevaricació presen-

tada pel seu grup se n’hi afegirà una altra per desobediència que està ultimant
l’Associació per una Escola
Bilingüe, legitimada jurídicament per sol·licitar a la sala
contenciosa administrativa
l’execució de la sentència. En
el moment en què associacions com aquesta ho sol·licitin i Educació es negui a complir la sentència, Carrizosa
assegura que Cambray estarà incorrent en un delicte de
desobediència.

que Junts s’ha allunyat de
l’acord, no n’ha sortit, sinó
que ha demanat temps per
ampliar el consens. La representant socialista va
atribuir els dubtes de
Junts a les “discrepàncies
internes”, ja que, segons
va assegurar, dins de la
formació de Junts hi ha
qui dona ple suport a la
modificació.
Ampliar el consens és
també per a Catalunya en
Comú una necessitat per
assegurar la fermesa de
l’acord. El portaveu dels
comuns, Joan Mena, va recordar ahir que la iniciativa, que va ser registrada
per PSC-Units, ERC,
JxCat i ECP, reuneix un
consens que no s’havia
produït en una dècada.
Tot i això, es va mostrar
disposat a acceptar modificacions: “Si JxCat presenta esmenes, les estudiarem perquè no m’entra
al cap que un acord que dijous al matí era bo, sis hores després ja no ho fos.” El
portaveu dels comuns va
anunciar, d’altra banda,
que aquesta formació proposarà ampliar aquest
buscat consens, incloent
a l’acord al Pacte Nacional
per la Llengua Catalana.
Mentides i Twitter
Els tres partits van coincidir també a criticar els
atacs que ha rebut la proposta de modificació des
que se’n van conèixer els
detalls. Segons Vilalta,
s’han dit “mentides” sobre el text, sense especificar-ne l’origen: “No permetrem que es diguin
mentides sobre el que fem
per defensar la llengua”, i
va remarcar que el text
proposat fa “el que cal fer,
que és reforçar el català en
el sistema educatiu”.
Per la seva part, la portaveu del PSC va lamentar
que Junts es deixés influenciar per les crítiques:
“No és un partit suficientment sòlid” per aguantar
les crítiques a Twitter. Si
hi ha quatre que els diuen
botiflers, s’espanten i reculen. No podem governar
a cop de Twitter perquè
Twitter no és la societat”,
va remarcar.
Finalment, el portaveu
dels comuns atribueix les
crítiques a interessos de
partit: “Que hi hagi forces
polítiques disposades a liquidar aquest ampli consens i posar en risc la protecció del català demostra
qui fa política pensant en
el país i qui ho fa pensant
en el partit”, va concloure
Mena.
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Catalunya aspira a set
proves en els Jocs d’hivern
a El govern avala l’acord tècnic del COE per donar cabuda a esquí alpí, descens, eslàlom, surf de neu, estil
lliure i hoquei sobre gel, i s’hi podria afegir esquí de muntanya a L’Alt Pirineu vol proves a cada comarca
Redacció
BARCELONA

Catalunya aspira a donar
cabuda a set proves olímpiques en els Jocs d’hivern
2030 després que el govern
avali l’acord tècnic sobre
modalitats que el Comitè
Olímpic Espanyol (COE)
va enviar ahir als governs
català, aragonès i espanyol. La comissió tècnica
integrada pels tres governs
i encapçalada pel president del COE, Alejandro
Blanco, ha acordat que a
Catalunya es facin les proves olímpiques d’esquí alpí,
descens, eslàlom, surf de
neu, estil lliure i hoquei sobre gel, amb la possibilitat
que aquesta llista s’ampliï
amb la modalitat d’esquí
de muntanya. Per la seva
banda, Aragó seria la seu
de les proves de biatló, es-

La frase

—————————————————————————————————

“És la proposta més
competitiva per
presentar al
Comitè Olímpic
Internacional”
Mònica Bosch

L’esportista català Quim Salarich, en un eslàlom en els Jocs Olímpics de Pequín ■ @RFEDINV

COORDINADORA DE LA CANDIDATURA
ALS JOCS OLÍMPICS 2030

quí de fons, patinatge artístic i patinatge de velocitat curta i llarga i cúrling.
La coordinadora de la
candidatura nomenada
pel govern, Mònica Bosch,
afirmava ahir que l’acord
tècnic elaborat pel comitè
intergovernamental és “la
proposta més competitiva
per presentar al Comitè
Olímpic Internacional”.
Sense entrar a valorar si
el repartiment de modalitats entre Catalunya i Aragó era equilibrat, Bosch
sosté que s’assoleix l’objectiu de fer del Pirineu “el
centre de les disciplines”
dels Jocs d’hivern i que les
delegacions tècniques hi
han estat d’acord en el si
del comitè: “Hem arribat a
un acord. Quan s’hi arriba,
és perquè tots hi estàvem
d’acord.”
Així, per exemple, el comitè intergovernamental

Els contraris s’organitzen i Lambán en vol més
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La Plataforma Stop Jocs ha
fet una crida a participar en
“una manifestació de país”
el dia 15 de maig a Puigcerdà
contra la celebració al Pirineu
català dels Jocs Olímpics
d’hivern del 2030. Per un Pirineu viu, stop Jocs serà el lema de la protesta, que tindrà
lloc a la capital de la Cerdanya. La plataforma ja té el suport d’entitats com ara No al
Transvasament de l’Ebre i Zero Port, i també del sindicat

agrari Unió de Pagesos, però
confia que se n’hi vagin afegint, també des d’Aragó. La
crida la feia ahir Stop Jocs
des de la població d’Espui,
a la vall Fosca, a tocar de les
construccions que havien de
donar cabuda a una nova estació d’esquí a Catalunya que
finalment va quedar a mig
fer. Bernat Lavaquiol, un dels
portaveus de la plataforma,
va exigir al govern que la consulta prevista avui a l’Alt Piri-

neu i Aran s’estengui també
al Ripollès, el Berguedà i el
Solsonès, segons l’ACN. D’altra banda, el govern d’Aragó
va avançar primer que analitzaria l’acord tècnic per veure
si hi havia “equilibri” respecte
a Catalunya. Més tard, fonts
del govern d’Aragó donaven
a entendre que no estaven
d’acord amb la proposta enviada pel COE perquè, diuen,
no hi va haver acord en la darrera reunió tècnica.

ha descartat que tinguin
lloc al Pirineu disciplines
com ara els salts d’esquí,
per als quals no es disposa
de les infraestructures.
Tindrien lloc, doncs, en
un altre país, i es manté
l’aposta per Sarajevo, que
ja disposa dels equipaments, que només caldria
renovar. De fet, Bosch dei-

xa clar que al Pirineu s’utilitzarien els equipaments
existents i el domini esquiable actual, que no
s’ampliarà.
El govern català també
aspira a poder incloure en
la candidatura esports
que de moment no són
olímpics. Sense anomenar
aquestes modalitats, la co-

ordinadora de la candidatura va avançar que estarien relacionades no només amb la neu i el gel, sinó específicament amb la
muntanya.
La candidatura ja ha
anunciat que l’hoquei sobre gel es farà probablement al Palau Sant Jordi de Barcelona com a pri-

mera opció, perquè es requereix un pavelló gran
per a la competició, tot i
que també en caldrà un de
més petit.
Pel que fa a les modalitats d’esquí alpí, eslàlom i
descens, se celebrarien a
les estacions de la Masella i
la Molina, mentre que Baqueira-Beret donaria cabuda a l’estil lliure i al surf
de neu. El govern català
també aspira que l’esquí
de muntanya s’acabi celebrant a les instal·lacions
de Boí-Taüll. De fet, ahir
mateix els presidents de
l’Alt Pirineu i la síndica
d’Aran van explicar que
pressionaran el govern
perquè es facin proves a
cada comarca de manera
equitativa. Per exemple, si
no es confirmés la celebració a Boí-Taüll de l’esquí de
muntanya, l’Alta Ribagorça quedaria sense proves,
com passa ara com ara als
Pallars i a l’Alt Urgell. ■

—————————————————————————————————

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

Els dos governs
de coalició

E

n els pròxims dies
hauríem de saber on
som políticament. Tot
indica que els presidents
Aragonès i Sánchez mantindran les seves respectives legislatures i no avançaran eleccions, malgrat entreveure que continuaran i
s’ampliaran les picabaralles
entre socis. Avui es podrà
visualitzar l’estat d’entesa
de la coalició del govern espanyol quan el Consell de
Ministres del PSOE i Unides
Podem hagi de consensuar
el decret de mesures per fixar el topall al preu del gas i
els ajuts concrets als lloguers i a les famílies vulnerables. L’entesa més difícil
se centra en el preu de l’electricitat perquè el PSOE
voldria involucrar-hi les
elèctriques espanyoles per
l’anomenada transició ecològica, mentre que els ministres de Podem es decanten per gravar les elèctriques perquè rebaixin de
manera immediata el preu
de la llum. Sobre el Sàhara,
al Consell de Ministres no
en parlen per no prendre
mal i, darrerament, de
l’agenda catalana també
ben poca cosa. A Catalunya
el govern de coalició s’ha de
pronunciar en les pròximes
hores sobre la consulta pels
Jocs Olímpics, aclarir la
candidatura Catalunya/Aragó i també replantejar la
plantada de JxCat a l’acord
sobre política lingüística,
com també l’acatament o la
desobediència respecte a la
sentencia del 25%. Si continua la picabaralla, l’ús del
català esdevindrà més un
problema polític que no lingüístic. No es veu unitat
d’acció en el govern però
tampoc una trencadissa de
dalt a baix d’aquell més del
50% del Parlament favorable a la Independència. Ara
mateix el tema més complicat de la coalició catalana
és el pronunciament, els
pròxims dies, dels socis de
govern quan s’obri judici
oral a la presidenta del Parlament. El tema és complex
perquè l’independentisme
hi té més a perdre que a
guanyar i l’oposició hi té un
bon argument. Un afer que
caldria mesurar segons la
seva sentència i no fer-ho
abans d’hora. ■
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El jutge nega de nou a
la Generalitat que es
personi en el cas 3%
a L’Audiencia Nacional la refusa com a acusació particular

perquè al govern hi veu “hereus dels partits investigats”
Redacció

El jutge de l’Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha
rebutjat la petició del govern de personar-se com a
acusació particular en una
branca del conegut com a
cas 3%, que investiga el
possible finançament il·legal de l’antiga Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de la
productora Triacom. En
una providència coneguda
ahir, Pedraz segueix el criteri de la fiscalia anticorrupció i sosté que la Generalitat ni ha acreditat la
condició d’ofesa o perjudicada, ni ha aportat dades
que ho mostrin. “Màximament”, prossegueix, si “a
la Generalitat hi ha membres del partit polític directament hereu dels partits polítics investigats en
aquesta causa”, en al·lusió
a la vinculació entre CDC i
Junts per Catalunya.
El president Pere Aragonès havia autoritzat fa
unes setmanes els serveis
jurídics perquè es personessin com a acusació particular, adduint que de la
informació que havia aparegut als mitjans “es desprèn que l’objecte de la
investigació comprendria
fets que afectarien els interessos i l’esfera jurídica
de la Generalitat”. Si fossin “acreditats”, deia, podrien ser qualificats de delictes de frau contra les administracions públiques,
malversació de fons públics, tràfic d’influències o
suborn, amb la Generalitat i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals com a perjudicades.
L’Audiencia Nacional ja
havia rebutjat el febrer de
l’any passat la petició del
govern de ser part acusadora en la peça principal del
cas 3%. Llavors, la sala penal va argumentar igualment l’“obstacle processal
insalvable” d’haver exercit
“la doble condició d’investigada i acusadora”. ■
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El president Aragonès havia demanat que la Generalitat fos acusació particular ■ EFE

