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Es faran a sisè de
primària i quart
d’ESO per conèixer
el nivell de català
i castellà

Exàmens
orals per
avaluar les
llengües

Càritas informa que
la pandèmia ha
abocat 300.000
persones més a
l’exclusió social

L’exclusió
social
s’aguditza a
Barcelona

L’Alt Pirineu i l’Aran dec
DOBLE El govern fa equilibris i idea una
consulta decisiva a la vegueria sobre si
presenta candidatura als Jocs del 2030 i
una altra per si el Berguedà, el Ripollès i
el Solsonès s’hi volen afegir DATASerà
el 24 de juliol, només amb vot presencial
Òscar Palau
BARCELONA

nès.

La teva comarca s’ha
d’involucrar en el proj
ecte
vinculat als Jocs Olímpi
cs i
Paralímpics d’hivern 20
30?

litat
El govern de la Genera
ha de presentar la
cs
candidatura per als Jo
cs
pi
Olímpics i Paralím
d’hivern 2030?

Sí, estic d’acord que
s’hi involucri

Sí, l’ha de presentar

No, no estic d’acord qu
e
s’hi involucri

r
No, no l’ha de presenta

La doble consulta al Pirineu per
als Jocs d’hivern del 2030

Val
d’Aran
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Sobirà

Alta
Ribagorça
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Jussà

Cerdanya

Ripollès

Alt Urgell

Solsonès

Berguedà

Data de
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El Pirineu català tindrà no
una, sinó dues consultes
políticament vinculants el
dia 24 de juliol sobre si vol
donar cabuda als Jocs d’hivern del 2030. Aquesta és
la solució salomònica que
ha trobat el govern per
congeniar totes les demandes de tenir-hi veu i vot que
havien arribat des dels partits i els territoris afectats,
tot i que, d’autènticament
decisiva sobre si la Generalitat hi ha de presentar
candidatura o no, només
n’hi haurà una, la que es farà a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran (el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alta
Ribagorça, l’Alt Urgell i la
Cerdanya, a més de la Val
d’Aran). Al Ripollès, el Berguedà i el Solsonès, la consulta hi serà subsidiària i
amb una altra pregunta,
ja que demanarà als veïns
si es volen “involucrar” en
els Jocs (a través d’activitats esportives i culturals
prèvies com ara entrenaments, tecnificacions o
l’Olimpíada Cultural), cosa
que estarà condicionada al
fet que surti que sí a la vegueria. En el primer cas, el
resultat serà l’addició dels
vots dels sis territoris; en el
segon, cada comarca podrà
decidir per separat si vol tenir un paper en els Jocs. No
es fixarà cap mínim de participació perquè el resultat
es consideri vàlid.
“Després de la proposta
validada divendres pel
COE, sabem on passaran
les coses i on tindran més
impacte territorial, i és a la
vegueria de l’Alt Pirineu i
Aran, on tindran lloc la ma-

joria de disciplines”, justificava ahir la consellera de la
Presidència, Laura Vilagrà,
en una compareixença extraordinària a Palau. La número 3 del govern recordava que, tot i que no totes les
seves comarques donaran
cabuda a proves –no descarta, això sí, que n’hi assignin en el futur si aconsegueixen introduir nous esports de muntanya en el
programa olímpic–, totes
són igual de necessàries pel
seu suport logístic amb
l’allotjament i els hospitals
de referència. I això no vol
dir, segons ella, que “altres
comarques indirectament
afectades no puguin i hagin
de tenir-hi un paper”, per
bé que el govern sosté que,
pel seu pes demogràfic superior, incloure les altres
tres comarques –i, no cal
dir-ho, el Barcelonès– en la
mateixa consulta en pervertiria el resultat. En tot
cas, tant els vuit consells
comarcals i el Conselh Generau d’Aran com les respectives capitals, a més
dels municipis on es faran
competicions, inclosa Barcelona, seran presents en
igualtat de condicions en
la comissió territorial que
s’ha format per prendre decisions sobre el projecte.
Ahir se’n va informar tothom abans de fer públics
els detalls de la consulta.
Si el territori ho valida,
a l’estiu mateix el COE formalitzaria oficialment la
candidatura davant del
Comitè Olímpic Internacional. En aquest sentit,
Vilagrà va informar també
divendres l’organisme estatal –que s’ha mostrat
contrari a una consulta
amb pregunta binària so-

Consulta 2:
Berguedà, Ripollès i So
lso

a, Alt
Consulta 1: Alta Ribagorç
sà
Jus
Urgell, Cerdanya, Pallars
.
Pallars Sobirà i Val d’Aran

24 de juliol
del 2022

Les frases

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

“Optem per aquesta
fórmula perquè ens
sembla justa i possible
jurídicament, i ens
permet escoltar i fer-ne
partícip tot el Pirineu”

“Necessàriament el
govern explicarà el
projecte de manera
neutral, amb totes les
potencialitats que s’hi
hagin identificat”

CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA

CONSELLERA DE GOVERN OBERT

Laura Vilagrà

bre els Jocs– de la solució
decidida finalment, i ahir
ho va tornar a fer. I, segons
ella, “respecten” la decisió
de la Generalitat. “Hem
tingut diverses consideracions sobre la pregunta”,
admetia, tot assegurant
que s’havia plantejat fins i
tot introduir-hi el vot ponderat. “Però ho hem de valorar políticament i jurídicament, i les preguntes

Victòria Alsina

han de ser clares i sense
portar a equívoc”, cloïa.
Les característiques
El president Pere Aragonès va signar ahir al matí
mateix el decret que avui
publica el DOGC d’impuls
de la convocatòria de la doble consulta, que es veurà
complementat amb un segon decret a final de maig
que contindrà tots els de-

talls de com es du a terme,
segons avançava la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, l’encarregada d’organitzar-la. “La firma ens
permet començar institucionalment tota la logística que hi va al darrere”, exposava. Ahir, en tot cas, ja
en desvelava força detalls.
D’entrada, que no es parlarà de “cens” –sols s’utilitza
en eleccions–, sinó de registre de participants, que
facilitarà l’Idescat, amb
tots els majors de 16 anys
que acreditin almenys un
any de residència als territoris convocats.
Alsina, d’altra banda,
defensava la tria del diumenge 24 de juliol perquè
és la data “més propera” en
què era possible votar com-

plint els terminis administratius. Fins i tot celebrava
que tindrà “un simbolisme
important”, perquè l’endemà es compliran 30 anys
de la inauguració dels Jocs
de Barcelona. “No deixa de
ser una data molt olímpica”, subratllava. Tot i ser
en plenes vacances, la votació només serà presencial. Segons les estimacions actuals, es configuraran unes 121 meses a la vegueria, on seran cridades
unes 55.000 persones, i
137 més a les altres tres comarques, amb 63.000 votants potencials.
No es donarà la possibilitat de vot anticipat ni per
correu, i tampoc hi haurà
vot telemàtic, “per un tema de logística, terminis i
increment de costos asso-
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El debat es juga a
Barcelona
Xavier Miró

El conductor d’un autobús del Maresme declara satisfet sobre el túnel de les Glòries: “Això s’ha fet per treure cotxes i afavorir el transport públic.” El president del
Consell del Maresme deia sobre l’R1 de rodalies que
primer s’ha de decidir quin transport públic de futur
cal a la comarca. El debat va començar amb la limitació de velocitat als accessos a Barcelona, que va gene-

rar una gran polèmica que s’ha demostrat estèril. Han
seguit el tramvia per la Diagonal, els carrils bici, les
ZBE, les superilles, tots polèmics. Sovint sembla que
l’oposició a aquests canvis respon a interessos econòmics i polítics que continuen obviant allò essencial: els
problemes de contaminació, salut, habitabilitat de
l’espai públic o mobilitat que són la raó de fer-los.

cidiran
El president
Aragonès,
ahir, signant
el decret
d’impuls de la
consulta ■
RUBÉN MORENO

ciats”, justificava Alsina. I
és que, segons ella, l’actual
marc jurídic no hi ajuda,
per la qual cosa avançava
que es treballarà en una
nova llei de participació
que ho faciliti i incorpori
consultes telemàtiques.
“Però ara no hi arribem”,
admetia. Ara, afirmava en
tot cas, s’han seguit les recomanacions jurídiques i
es fa servir la via “que té
menys risc d’impugnació”.
El cost de la consulta puja a 1,1 milions, que es cobriran amb fons propis
dels dos departaments. A
partir del maig, això sí, caldrà sumar-hi el que es destini a la campanya comunicativa que farà la Generalitat per estimular el vot.
“S’explicarà el projecte
tècnic amb dues dimen-

El govern deixa
al COE la decisió
sobre Aragó
—————————————————————————————————

El govern no dona cap possibilitat de reobrir l’acord signat
divendres amb el COE i el govern espanyol, per molt que
l’aragonès, amb el qual també
s’havia tancat d’entrada, se’n
despengés després dient que
aquesta setmana presentarà
una nova proposta. “És una
decisió tancada i un acord tancat; en cap cas ens obrim a negociar”, deia Vilagrà, que defensava el pacte tècnic assolit:
“Tenim les disciplines reines
(esquí de muntanya i surf de
neu) al millor lloc on podem
ubicar-les, i no farem infraestructures d’esports que no tenen seguiment i tradició a Catalunya.” Segons ella, no ha
tornat a parlar amb el govern
de Lambán, ni ho pensa intentar. “El contacte amb Aragó el
té el COE, que és l’ens que l’ha
interpel·lat”, etzibava, i deixava
així a les seves mans la decisió
final. Això sí, no volia afegir
llenya al foc i evitava valorar si
Catalunya hi podria anar sola.
“No és moment d’obrir altres
possibilitats; ja és una situació
prou delicada”, cloïa.

sions: el que passarà en les
dues setmanes de Jocs, però també el mapa d’oportunitats a mitjà i a llarg termini que es crea amb el
projecte”, assenyalava Alsina, que, tot i que afirma
que el govern serà neutral,
no amaga que és favorable
al sí. Això sí, seran els partits i entitats legalment
constituïts –que ho hauran de sol·licitar a una comissió de control que farà
d’òrgan supervisor– els
que faran campanya pel sí
o pel no. Si la candidatura
tira endavant, s’establirà
un “diàleg preferent” amb
els estaments olímpics per
concretar el projecte, i en
paral·lel s’obrirà un procés
de participació als territoris perquè també puguin
“enriquir” la proposta. ■

Les conselleres Vilagrà i Alsina, explicant ahir els detalls de la doble consulta ■ ACN

Reaccions
contraposades als
territoris afectats
a No tots a l’Alt Pirineu i Aran veuen clara la consulta, però
agraeixen decidir a Divisió a la resta; els consells, d’acord
Ò. Palau / J. Casas
BARCELONA / RIPOLL

L’anunci de la doble consulta va generar ahir tot
tipus de reaccions contraposades al territori afectat. D’entrada, els presidents dels consells comarcals del Berguedà, el Ripollès i el Solsonès valoren
positivament la decisió del
govern de fer dues consultes amb preguntes diferents sobre els Jocs, perquè ha “escoltat” la demanda del territori. “Al final han entès que formem
part del Pirineu i que aquí
passaran coses”, deia, des
del Berguedà, Josep Lara,
que veu comprensible que
les preguntes difereixin:
“A les comarques directament més afectades és lògic que se’ls demani sí o
no.” Des del Solsonès, Sara Alarcón creu que és una
“bona fórmula per encabir-hi tothom” i també
considera que la doble pre-

Les frases

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

“Estem molt satisfets,
perquè inicialment
semblava que hi
hagués un cert rebuig
que se’ns consultés”

“El 24 de juliol no
és la millor data; el
govern va tard amb
la consulta i la
manera de fer-la”

Josep Lara

Carles Isús

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“La consulta és un
error polític. Si no
acaba fructificant la
candidatura, ja sabrem
de qui és la culpa”

“Som Pirineu. No té
gaire sentit que es
voti diferent de les
comarques implicades
pròpiament”

Juan Antonio Serrano

Mònica Sanjaume

gunta és adequada, ja que
el govern ja els va informar
que al Solsonès no tindrien lloc els Jocs directament, sinó que només hi
hauria entrenaments o activitats complementàries.
“Per tant, hi ha una coherència en les preguntes”,
admetia. “Contents perquè el govern ha passat de

no tenir en compte els tres
territoris a generar una
pregunta per a nosaltres i,
per tant, vol dir que ens té
en compte”, deia Joaquim
Colomer des del Consell
del Ripollès.
Segons l’alcalde de Ripoll, Jordi Munell, poder
ser consultats i poder votar sempre és positiu. “El

PRESIDENT CONSELL DEL BERGUEDÀ

ALCALDE DE VIELHA

PRESIDENT CONSELL PALLARS SOBIRÀ

ALCALDESSA DE RIBES DE FRESER

Ripollès com a comarca pirinenca ha de poder decidir la seva implicació en un
projecte olímpic que pot
ser un impulsor de la marca Pirineu a escala internacional i alhora accelerar
infraestructures al servei
de la població de la comarca i del Pirineu”, afirmava,
fent referència a aspectes
com la línia R3 del tren, la
fibra òptica, el 5G i el 6G,
l’habitatge social a partir
de les viles olímpiques descentralitzades… En canvi,
l’alcalde de Berga, Ivan
Sánchez, creu que la pregunta és “ambigua”, ja que
“dona per fet que se celebraran els Jocs”, i demana
“valentia” al govern: “No
ens hem de vendre per
quatre molles. Hi ha consulta, però quin tipus de
consulta?”, etzibava.
A l’altra banda, l’alcalde
de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, valorava
“molt positivament” que
l’àmbit de la consulta vinculant sigui l’Alt Pirineu i
Aran com a “unitat territorial, vegueria i part més
afectada” en el projecte.
Viaplana admetia que “és
una mica més tard del que
s’havia dit”, però troba que
això farà que el govern tingui més marge per aportar
la informació necessària.
En altres punts de la
vegueria, en canvi, expressaven dubtes sobre la necessitat de la consulta. El
president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà,
Carles Isús, troba “arriscat” fer la consulta quan ja
s’ha presentat el projecte
tècnic i la veu amb “temor”
pel fet de “supeditar-lo” a
una pregunta amb resposta binària. A més, veu la
data com “un problema
més”, perquè és un període de màxima afluència
turística i pot “complicar”
que la resposta sigui sí.
També l’alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano,
creu que “no té gaire sentit” plantejar una consulta
ara que ja s’ha presentat
la proposta. Per a ell, des
del començament, la votació és “un error polític”, ja
que recorda que és coneguda la posició de la Val
d’Aran “a favor” d’una
candidatura que dinamitzi el Pirineu i posi fi als dèficits que presenta. ■
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Turull i Borràs es perfilen per
al nou lideratge de Junts

a Sànchez nega enfrontaments interns més enllà del “soroll de cadires” normal en un procés congressual,
però admet “dèficit de lleialtat” a ERC demana que tot plegat no afecti l’“estabilitat del govern” de coalició
J. Alemany
BARCELONA

L’anunci de l’encara secretari general de Junts, Jordi
Sànchez, de no presentarse a la reelecció en el congrés previst per a la primera quinzena de juny a la Catalunya del Nord ha obert
el tauler de joc de possibles
candidatures per liderar la
formació, entre les quals
es perfilen els noms de la
presidenta del Parlament,
Laura Borràs, i del vicepresident de la formació, l’exconseller Jordi Turull. Hi
ha un sector de Junts que
ha estat crític amb la direcció de Sànchez, però
ahir, en declaracions a
TV3, el protagonista va negar que hi hagi enfrontaments i va assegurar que,
tot i ser un partit “nou i
tendre”, també hi ha un
“planter prou sòlid” perquè l’anunci de no presentar-se a la reelecció “no sigui un daltabaix”.
Sànchez va defensar
que hi hagi una llista que
tingui “musculatura” i que

Turull, Sànchez, Borràs i Artadi, la nit electoral del febrer del 2021 ■ ORIOL DURAN

combini sensibilitats, procedències i “ideologies
complementàries”, admetent que és una dificultat.
Tanmateix, va negar que
hi hagi dissonàncies més
enllà del “soroll de cadires”
normal quan es fa un procés congressual.
Pel que fa als noms propis de Borràs i Turull, als
quals ell mateix va afegir el
de l’actual portaveu, Josep
Rius, i el de la candidata

per Barcelona, Elsa Artadi, va assegurar que “són
actius imprescindibles” i
que podrien ser bons líders. I sense parlar de ningú en concret, va assenyalar com a autocrítica que
“en alguns lideratges tenim un excés de vanitat i
un dèficit de lleialtat de
grup”. L’únic lideratge “indiscutit” és el del president de la formació, Carles
Puigdemont, de qui va dir

que té “molt madura” la
decisió de si continua al
capdavant del partit compatibilitzant-ho amb el
Consell per la República.
La intenció de Junts és
resoldre les discrepàncies
abans d’iniciar la maquinària de les municipals i
centrar-se a ser els primers en nombre de regidors. El soroll a l’entorn de
Junts existeix i ahir l’expresident Quim Torra va

Borràs guanya
temps pel judici
dels contractes
a El TSJC accepta les

al·legacions per
accedira a estudiar la
documentació

Redacció
BARCELONA

El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC) ha donat quinze
dies més a la presidenta
del Parlament, Laura Borràs, i la resta d’investigats
per les irregularitats a la
Institució de les Lletres
Catalanes (ILC) perquè
puguin consultar la documentació, al·legar, dema-

nar més diligències o l’arxivament del case. El
TSJC va acceptar les al·legacions presentades per la
defensa de Borràs que encapçala Gonzalo Boye, en
les que lamentava que no
van poder accedir a la totalitat de la causa fins dies
després de la interlocutòria i quan ja corria el termini per presentar els escrits. Per això revoca la resolució del 14 de març en
la que deixava la presidenta a un pas de judici
La causa està oberta
per prevaricació, malversació, falsedat documental i frau administratiu per

La presidenta del Parlament Laura Borràs el 14 de març
davant del TSJC ■ ACN

dir a la cadena SER que no
havia tingut mai una relació d’“empatia” amb Sànchez, mentre que l’exvicepresident primer del Parlament Josep Costa expressava en una piulada,
referint-se a la legislatura
en què va ser diputat: “Algunes de les pitjors pressions per fer-nos recular i
acatar varen sortir de les
presons.” Per això, considera “una bona notícia”
que “es vagin apartant de
la primera línia els líders
que estan en llibertat condicional.” De tots dos, Sànchez va dir que no han estat mai militants de JxCat
i, de Costa, va deixar anar
que tampoc explicaria decisions com ara “no acceptar determinades inhabilitacions imposades” pel
Suprem quan ell era vicepresident del Parlament.
Enmig de la batussa
dialèctica, la portaveu
d’ERC, Marta Vilalta, reclamava que el procés intern de Junts no impacti
negativament en el govern
de coalició. ■

suposats contractes irregulars quan ella presidia la
ILC del 2013 al 2017. Segons la interlocutòria,
hauria adjudicat indirectament a un conegut seu
set contractes per més de
132.000 euros relacionats
amb la web de la institució
i considera que “es feia
amb criteris arbitraris”.
D’altra banda, l’exdiputada de la CUP, i exiliada a
Suïssa, Anna Gabriel, assistirà avui a la vista al Tribunal de Justícia de la
Unió Europea on el seu advocat, Benet Salellas, reiterarà els arguments presentats per escrit a les
qüestions prejudicials del
jutge Llarena., que es va
negara traspassar la causa
a un jutjat ordinari de Barcelona, al·legant que
abans calia que anés al Tribunal Suprem. Gabriel
considera que no es respecten els drets fonamentals com el del jutge predeterminat per la llei. ■

—————————————————————————————————

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

Època Feijóo

C

orria l’any 1986 i Mariano Rajoy encara no
havia aterrat a Madrid.
Per uns mesos va tenir escó al Congrés, al qual va renunciar per dedicar-se de
ple a la política gallega. Llavors era un novell president
de la Diputació de Pontevedra amb futur polític. Rajoy
va tenir una conversa informal –hi vaig participar– en
un hotel de Madrid amb
periodistes catalans per
contrastar informació. Rajoy va opinar que el PP, llavors AP, no hauria d’existir
a Catalunya. Creia que era
suficient que UDC agrupés
la dreta catalana en les
eleccions i que en les generals fessin pinya amb el PP.
És a dir, quelcom semblant
a la Unió del Poble Navarrès (UPN), que, malgrat tot,
va acabar fusionant-se
amb el PP. Des d’aleshores
ha plogut molt i des de
sempre el PP de Catalunya
ha existit, avui en hores baixes, mentre que la UPN i la
UDC, igual que CDC, han
desaparegut. Ha existit un
PP sovint com a partit de
dretes i en poques ocasions com a partit conservador català, malgrat les intencions de Josep Piqué,
que va quedar frenat per la
unitat d’Espanya d’Aznar.
Ara, Alberto Núñez Feijóo
té l’oportunitat de tornar a
fer que el PP a Catalunya
esdevingui un partit per a
un electorat conservador
català. Com a primers
símptomes, a Sevilla, com
a president, no va citar en
cap moment Vox. Es va distanciar d’Abascal i va oferir
col·laboració a l’actual govern central amb l’objectiu
de destituir les ministres de
Podem. Tot indica que hi
haurà una nova etapa al PP
amb uns nous aires que
caldrà seguir. Veurem les
intencions que portarà per
a un PP a Catalunya avui
sota zero i en competència
amb Vox –11 diputats al
Parlament– i amb Cs –amb
sis– i també amb la competència d’uns partits conservadors catalans que intenten treure el cap amb sigles disperses en les eleccions municipals de l’any
vinent i en les pròximes
eleccions al Parlament.
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Exàmens orals a
sisè de primària
i a quart d’ESO

a Cambray creu que garantirà el nivell necessari i complet en
cada llengua a Rebutja ajornar l’avançament de l’inici del curs
Redacció
BARCELONA

El conseller d’Educació,
Josep Gonzàlez-Cambray,
va explicar ahir al Parlament que el departament
preveu que es facin exàmens orals de català i castellà a sisè de primària i
quart d’ESO. Segons Gonzàlez-Cambray, seria un
reforç per garantir un ple
coneixement dels dos idiomes cooficials i no establir
percentatges de cada llengua, sinó que cada centre
adapti el seu projecte lingüístic i pedagògic a la seva pròpia realitat. Per això, va defensar la manera
com el departament vol
“blindar jurídicament” els
centres davant de les sentències que imposen el
25% de castellà.
Gonzàlez-Cambray va
defensar les seves polítiques adreçades a combatre
la segregació escolar, reduir
les ràtios d’alumnes per aula, incrementar l’ús i el coneixement del català, eliminar la segregació per sexes
en escoles concertades i fer
gratuït el segon curs d’educació infantil als centres
públics. Arran de les crítiques de l’oposició, Gonzà-

lez-Cambray va assegurar
que tots els canvis s’han fet
amb diàleg amb els docents, exceptuant, en part,
l’avançament del calendari.
D’altra banda, el conseller va criticar l’actitud dels
sindicats educatius dels últims dies pel fet de no voler
seure a la taula de negociació després de fracassar la
mediació del Departament
de Treball. A més, va recordar que Educació ha fet
tres propostes per arribar a
acords, i els sindicats les
han rebutjat totes, però no
han fet cap contraproposta.
Així, ha refermat que, de les
catorze exigències sindicals, set ja estan en marxa o
es posaran en marxa el curs
que ve, tres estan programades per als propers cursos i les altres quatre són
decisions pedagògiques del
departament o no tenen calendari per falta de diners.
Una d’aquestes propostes pedagògiques i que
no afecten els drets laborals, va dir, és l’avançament del curs escolar. Segons ell, beneficia els alumnes i les famílies, i els docents no faran més hores.
A més, aquest calendari
s’assimila al de la resta de
l’Estat i d’Europa i afavo-

reix els alumnes més vulnerables perquè no caldrà
que les famílies hagin de
buscar activitats de pagament durant els primers
dies de setembre. ■

CatComú demana destituir Cambray

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

El portaveu de CatComú,
Joan Mena, va demanar ahir
al president de la Generalitat,
Pere Aragonès, “que entomi
la situació” i destitueixi el
conseller d’Educació, Josep
Gonzàlez-Cambray si no presenta la seva dimissió. “La comunitat educativa s’ha expressat molt majoritàriament
en contra de les polítiques del
conseller. No esperem res
més que no sigui la seva dimissió”, va dir. Mena va assegurar que Gonzàlez-Cambray
“ha tingut temps per reconduir les polítiques” i que no es
tracta “només d’un conflicte

des del punt de vista educatiu, sinó que s’ha convertit en
una crisi de govern”.
També ahir, al Parlament,
l’oposició va retreure a Gonzàlez-Cambray una suposada
falta de diàleg amb la comunitat educativa i li va demanar
que reflexioni sobre el fet que
en època de reversió de les retallades s’hagin unit tots els
sindicats en manifestacions i
vagues que feia anys que no
es veien. Sobre l’avançament
del calendari, el PSC li ha demanat que l’ajorni almenys
un curs, cosa que GonzàlezCambray va refusar.
186403-1256615L

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ahir al Parlament ■ ACN
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SOCIETAT

Condemnat a 9 anys l’acusat que
es va fer mesurar el penis

Barcelona ja té
obert el 83% de la
seva planta
hotelera

L’Audiència de Girona ha condemnat a una pena de 9 anys
de presó Badr Shaimi, també
anomenat Badr Hamchouch,
per un delicte de detenció illegal (4 anys) i un altre
d’agressió sexual (5 anys) a
una noia de 12 anys, fets perpetrats en una casa ocupada
el gener del 2019. El fiscal havia demanat una pena de
20 anys de presó per a l’acusat, que va demanar que el

El 83% dels hotels de Barcelona ja estan oberts, segons
va confirmar ahir el Gremi
d’Hotels de Barcelona (GHB),
que confia que s’arribarà a
l’estiu amb tota la planta hotelera reactivada. Dos anys
després d’haver-los hagut de
tancar tots per la pandèmia, el
GHB veu com l’evolució de
Barcelona ha anat paral·lela a
la de ciutats que s’orienten a
un model de client similar: Tòquio, Buenos Aires, Roma,
Amsterdam, París, Berlín, Lisboa o Milà. La reactivació dels
hotels coincideix amb una revifada turística, tant d’oci com
de negoci, i la previsió de cara
a la Setmana Santa (del dijous 14 al diumenge 17 d’abril)
és que hi hagi un 80% d’ocupació. Per tant, malgrat la situació internacional de guerra, els hotelers són “optimistes”, tot i que recorden que els
índexs de facturació encara
estan lluny de com eren en
prepandèmia. ■ REDACCIÓ

Ajuntament de
Gavà
ANUNCI

Edicte
El tinent d’alcalde de l’Àrea d’Economia, Finances, Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de Terrassa ha dictat la resolució núm. 2022-03-30 APOB-05501/2022,
de data 30 de març de 2022, per la qual s’aprova inicialment la “Memòria valorada per a l’arranjament del sender de continuació del camí de l’Anella Verda-tram 2bis”, redactada en
data gener de 2022 pels tècnics municipals del Servei de Medi Ambient, amb un pressupost
d’execució material de trenta-cinc mil vuit-cents cinquanta-set euros amb trenta-quatre cèntims (35.857,34 €), el pressupost de contractació és de quaranta-dos mil sis-cents setanta
euros amb vint-i-tres cèntims (42.670,23 €) (sense IVA) i el pressupost de contractació de
cinquanta-un mil sis-cents trenta euros amb noranta-vuit cèntims (51.630,98 €) (amb IVA). El
termini d’execució de les obres es preveu que sigui de dos (2) mesos.

861922-1257075Q

El document s’exposa a informació pública durant un període de trenta (30) dies comptats
des de la darrera publicació d’aquest edicte, que serà inserit al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (e-Tauler). El document es pot consultar a la pàgina web de la corporació, dins l’espai de la seu electrònica municipal:
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/projectes-d-obres, i es considera que si no s’hi
presenten al·legacions en el referit període, esdevindrà aprovat definitivament.
Terrassa, 30 de març de 2022
Imma Soler Castellví
Cap de Servei de Contractació
Per delegació de signatura del secretari general
de data 26 de gener de 2021

www.terrassa.cat

dre que els seus genitals estaven “dins de la més estricta
normalitat”. La sentència imposa que Shaimi indemnitzi la
víctima amb 15.250 euros i
dicta una ordre d’allunyament
a més de 250 metres. I també
dicta que, un cop complertes
les dues terceres parts de la
condemna o si obté la llibertat
provisional, se l’expulsi del
país durant un període de 10
anys. ■ TURA SOLER
860624-1256879L

sotmetessin a una inaudita
prova pericial, la mesura del
seu penis, per demostrar que
no era possible la violació
amb penetració perquè, si
s’hagués produït, la noia hauria tingut unes lesions que no
se li van detectar. Finalment,
l’Audiència no l’ha condemnat
per agressió sexual amb penetració, que no han vist acreditada, però no pas de resultes de la pericial, que va resol-

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local
de data 21 d’abril del 2021, es va aprovar inicialment el «PROJECTE D’URBANITZACIÓ
DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PLA GENERAL METROPOLITÀ L’ESCOLA
BON SOLEIL DE GAVÀ.».
Durant el termini d’informació pública no es
van presentar al·legacions tal com consta a
l’expedient.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 17 de març del 2022, s’ha aprovat definitivament l’esmentat projecte.
El qual es fa públic de conformitat amb el que
determina l’article 37 del Decret 179/1995, de
13 de juny, que aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Tinenta d'alcaldessa de l'àmbit d'Urbanisme,
Habitatge i Sostenibilitat Ambiental,
ROSA MARIA FERNÁNDEZ LABELLA
28 de març del 2022
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SOCIETAT

Les gelades causen
pèrdues a tots els
sectors agrícoles
El fred i les gelades dels últims dies tindran un impacte
directe en tots els sectors
agrícoles de Catalunya. En va
alertar ahir Unió de Pagesos
(UP), que va explicar que els
danys no només poden afectar la fruita dolça i la seca, sinó també els herbacis i la vinya, per la qual cosa demanen
a l’administració que faci “el
seu propi recompte per indemnitzar correctament els
agricultors perjudicats”.
De moment ha estat el
sector de la fruita seca el que
ha registrat les pèrdues més
importants, amb una afectació de fins al 100% en diversos punts del territori com el
Pallars Jussà, l’Alt Camp,
l’Anoia, la Ribera d’Ebre, les
Garrigues i alguns punts de
l’Urgell.

Per altra banda, entre un
15 i un 35% dels ametllers, els
festucs i els avellaners de les
comarques del Baix Camp i el
Tarragonès també han resultat perjudicats, en aquest cas
a causa de les fortes ventades.
Pel que fa a la fruita dolça,
UP situa unes afectacions del
100% en comarques de Lleida i Tarragona i l’àrea metropolitana, sobretot en cultius
de pera, pruna i albercoc de
les Garrigues i la Ribera
d’Ebre. En altres comarques
lleidatanes com l’Urgell, el Pla
d’Urgell, la Noguera i el Segrià
també donen per perdudes
les collites. També hi ha pèrdues en cultius de pèsols, faves i colza, així com en les
plantacions de blat.
■ REDACCIÓ

831627-1257093Q

Ajuntament de Vic
EDICTE
861922-1257001L

L’alcalde president, mitjançant decret núm. 2022-03-29 DECR-05818/2022 de data 29 de març de 2022, ha aprovat inicialment el “Projecte executiu
de subministrament i instal·lació de 18 punts amb càmeres de reconeixement de matrícules per gestionar els accessos a les Àrees de vianants, i 19
punts per la gestió de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), a la ciutat de Terrassa”, redactat en data 7 de març de 2022 per l’empresa Ingenieros
Emetres S.L.P, amb un pressupost d’execució material de sis-cents cinquanta-cinc mil vuit-cents setanta-tres euros amb noranta-set cèntims
(655.873,97 €), i un pressupost de contractació de set-cents vuitanta mil quatre-cents noranta euros amb tres cèntims (780.490,03 €) (sense IVA), i
nou-cents quaranta-quatre mil tres-cents noranta-dos euros amb noranta-quatre cèntims (944.392,94 €) (amb IVA). El termini d’execució de les
obres es preveu que sigui de vint-i-quatre (24) setmanes.
El document s’exposa a informació pública durant un període de quinze (15) dies comptats des de la darrera publicació d’aquest edicte, que serà inserit al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (e-Tauler). El document es pot consultar en la pàgina
web de la corporació, dins l’espai de la seu electrònica municipal: https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/projectes-d-obres, i es considera que
si no s’hi presenten al·legacions en el referit període, esdevindrà aprovat definitivament.
Terrassa, 30 de març de 2022
Imma Soler Castellví
Cap de Servei de Contractació
Per delegació de signatura del secretari general
de data 26 de gener de 2021

Un pagès mostra el dany de les gelades en un una finca de
préssecs ■ ACN
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Per Decret d’Alcaldia de data 24 de març de 2022 es va aprovar definitivament el projecte d’urbanització del polígon d’actuació urbanística PAU 28 El Nadalet, redactat per l’arquitecte Jordi Martín González-Mellado.
I, així mateix, es va disposar publicar aquest decret en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al diari El Punt Avui, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament.
Vic, 1 d’abril de 2022
La secretària,
Maria Pilar Lobera Calvo

135202-1257097Q

Ajuntament de
Sant Celoni
ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA, EMÈS PER L’AJUNTAMENT, DELS ACORDS PROVISIONALS DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS

Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia - Financiado por la Unión Europea - Next GenerationEU

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 del
Ple de data 31 de març de 2022, ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d’altres, els
acords següents:

Exp.: DECR-05510/2022

Edicte

www.terrassa.cat

1r. Aprovar provisionalment amb vigència per a l’exercici de 2022 la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, en el sentit d’introduir una disposició transitòria per a 2022.
2n. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional, així com el
text complet de l’Ordenança fiscal modificada, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

861922-1257000L

L’alcalde president de l’Ajuntament de Terrassa ha dictat el decret núm. 2022-03-29 DECR-05510/2022 de data 29 de març de 2022 pel qual s’aprova inicialment el “Projecte executiu de semaforització de tres cruïlles a Terrassa”, redactat per l’empresa DOYMO, i el document “Annex d’actualització de preus del Projecte executiu de semaforització de tres cruïlles a Terrassa”, redactat en data 17 de març de 2022 pels tècnics municipals del
Servei de Mobilitat, amb un pressupost d’execució material de dos-cents setanta-nou mil dos-cents quaranta-cinc euros amb tretze cèntims
(279.245,13 €), i un pressupost de contractació de tres-cents trenta-dos mil tres-cents un euros amb setanta-un cèntims (332.301,71 €) (IVA
exclòs) i de quatre-cents dos mil vuitanta-cinc euros amb set cèntims (402.085,07 €) (IVA inclòs). El termini d’execució de les obres es preveu que
sigui de sis (6) mesos.
Els documents s’exposen a informació pública durant un període de quinze (15) dies comptats des de la darrera publicació d’aquest edicte, que
serà inserit al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (e-Tauler). Els documents es poden consultar en
la pàgina web de la corporació, dins l’espai de la seu electrònica municipal: https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/projectes-d-obres, i es considera que si no s’hi presenten al·legacions en el referit període, esdevindran aprovats definitivament.
Terrassa, 30 de març de 2022
Imma Soler Castellví
Cap de Servei de Contractació
Per delegació de signatura del secretari general
de data 26 de gener de 2021

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui hi tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-s’hi presentat reclamacions els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Sant Celoni, 1 d’abril de 2022
L’alcalde
Raül Garcia Ramírez

POLÍTICA

El CxRep recupera
per Sant Jordi
l’antiga revista
clandestina ‘Ariel’
El Consell per la República ha
posat en marxa una campanya per Sant Jordi per protegir i potenciar la llengua catalana que consisteix en la distribució de l’exemplar número
23 de la revista Ariel, una publicació feta als inicis del franquisme per intel·lectuals i artistes catalans que es va difondre en la clandestinitat. La
iniciativa vol homenatjar i reivindicar el llegat de memòria
històrica i cultural del país. El
número 23 va ser recuperat
abans que la policia l’interceptés. ■ REDACCIÓ

SALUT

Identifiquen un
biomarcador per
diagnosticar la
fatiga crònica
Una recerca de l’IRBLleida, l’Inefc i Andòmeda Fundació, amb
el suport de la Diputació de
Lleida, ha permès identificar
un biomarcador que permet
diagnosticar amb un 90%
d’encert les persones que tenen la síndrome de la fatiga
crònica, una malaltia que pot
afectar uns 4.000 lleidatans.
Els pacients fan una prova
d’esforç que permet veure
com aprofiten l’oxigen i determinar si estan afectats o no
per la malaltia. L’estudi es publicarà a la revista Apunts. Medicina de l’esport. ■ REDACCIÓ

