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El rebut de la
llum podria
abaratir-se
un 30%

El govern espanyol
confia que l’acord
aconseguit a
Brussel·les frenarà
la inflació

Demanda dels
municipis per
frenar les
ocupacions

Front comú de les
nou poblacions
que formen part de
l’associació de l’Arc
Metropolità

Aragonès
assenyala
Robles

INDIGNATS · La ministra de Defensa reconeix implícitament
l’espionatge a l’independentisme i encén el president, que ja
demana el seu cap PAS · Junts i la CUP reclamen a ERC, que se’n
pot desmarcar avui al Congrés, que no doni estabilitat a l’Estat
Òscar Palau / Clara Ribas
BARCELONA

Les hostilitats entre el govern català i l’espanyol arran de l’esclat del Catalangate van enfilar-se ahir un
esglaó més, quan el president Pere Aragonès va verbalitzar en la sessió de control al Parlament el que era
un secret de domini públic,
i va posar nom i cognoms,
els de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la
demanda genèrica de dimissions que havia fet fins
ara el govern. “La ministra
de Defensa ha d’assumir
responsabilitats, i si ella no
ho vol fer que n’hi facin assumir”, va etzibar Aragonès, que instava Pedro
Sánchez, que li va atorgar
la confiança, a destituir-la
si no plega ella, perquè “no
està responent amb la capacitat mínima per a
aquest càrrec”. “Fins ara
les explicacions han estat
absolutament
insuficients, i en alguns casos insultants”, va deplorar
igualment Aragonès.
El detonant que va precipitar la petició va arribar
a primera hora des del
Congrés, on, responent a
una qüestió de la CUP, la
ministra va admetre implícitament i sense manies

l’espionatge polític a l’independentisme. “Què ha de
fer un Estat quan algú vulnera la Constitució, declara la independència, talla
les vies públiques o està tenint relacions amb dirigents polítics d’un país que
està envaint Ucraïna?”, es
va destapar. I no es va quedar aquí, ja que va continuar buidant el pap contra
els independentistes, acusant-los d’hipocresia: “Els
va molt bé en aquest mo—————————————————————————————————

Robles es mostra
orgullosa del CNI i
envia els afectats
als tribunals
—————————————————————————————————

ment aparèixer com a víctimes, però no diuen res
quan es hackegen organismes com el SEPE o telèfons de ministres.” “No els
he vist mai defensar els
principis bàsics de l’estat
de dret”, va cloure.
Robles, en canvi, es va
mostrar orgullosa del CNI i
va assegurar que “tots els
organismes” de l’Estat
“compleixen estrictament
la legalitat” i estan “compromesos amb l’estat de
dret des de fa moltíssim”.
Segons ella, molts dels que
estan “donant lliçons hau-

ran de callar” quan el CNI
pugui aportar tota la informació en la comissió de secrets oficials i va criticar
que
l’independentisme
acusi “sense cap suport
probatori”. A més, com va
fer dimarts al Senat, va
tornar a instar els afectats
a anar als tribunals “si tenen dubtes”. “Això és un
estat de dret, són els jutges
els que diuen si hi ha espionatge”, va reblar.
En un to més moderat,
en canvi, es va expressar el
president Pedro Sánchez,
que va parlar ahir per primer cop des que el cas va
esclatar fa 10 dies, si bé va
esquivar també qualsevol
assumpció de responsabilitat. Sánchez va defensar
les mesures ja adoptades,
que segons ell aporten
“transparència, objectivitat i rendició de comptes”
al cas. Igualment, va defensar que el CNI ha actuat
sempre “atenent-se escrupolosament a la llei” i va recordar que el seu govern ja
ha demostrat la ferma voluntat de “diàleg” per “fer
possible el retrobament
entre la societat catalana”.
“Al llarg d’aquesta legislatura, aquest govern amb
paraules i fets ha demostrat la ferma voluntat de
diàleg per superar una cri-

Les frases

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

“Què ha de fer un
Estat quan algú
vulnera la Constitució
i declara la
independència o talla
les vies públiques?”

“Molts dels que ara
estan donant lliçons
hauran de callar quan
el CNI aporti la
informació”

“El govern espanyol
defensa el diàleg
per fer possible el
retrobament entre
la societat catalana”

Margarita Robles

Pedro Sánchez

si”, va dir al líder d’ERC Gabriel Rufián, a qui va demanar “reconstruir” la confiança i “reforçar” el diàleg.
Altres ministres van
parlar també del cas. El de
la Presidència, Félix Bolaños, també en un to més
suau va demanar que no es
prejutgi el CNI i s’esperi a
les explicacions que donin
els seus responsables en la
comissió de despeses reservades: “Escoltin el CNI i
comprovin que l’estat de
dret funciona i ho fa amb
totes les garanties”, va etzibar al diputat d’EH Bildu
Jon Iñarritu, un altre dels
espiats, que el va acusar de
“no fer front com cal” a l’es-

càndol i també li va exigir
“mesures contundents”.
Pel seu cantó, la ministra
de Justícia, Pilar Llop, va
acusar els independentistes d’alimentar “el monstre” de l’extrema dreta
amb les seves queixes: “Encoratjar el fantasma que la
democràcia no funciona
dona ales als qui enyoren
temps passats d’exili i repressió”, va alertar, mentre deia que “no és el camí”.

gestionar el pitjor escàndol
d’espionatge de les darreres dècades”, va respondre
Aragonès des del Parlament, visiblement irritat,
mentre acusava Robles de
“bombardejar” qualsevol
intent de trobar responsables i solucions. “Pel simple
fet de defensar la independència, hi ha via lliure perquè se’ns espiï, això és el
que ha dit”, es va indignar,
en resposta al líder del
grup d’ERC, Josep Maria
Jové, que al seu torn va
acusar Robles del fet que
en els últims dies “no ha
parat de mentir, difamar i
amenaçar”. Jové va exigir
que es desclassifiqui la in-

MINISTRA DE DEFENSA

Reacció catalana
“Avui hem vist unes declaracions de la ministra de
Defensa que la incapaciten
políticament per continuar en aquest càrrec i per

PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL
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Torni a dialogar,
senyor conseller
Virtudes Pérez

De veritat que per no assistir a una reunió com a mesura de pressió s’han de donar per trencades les negociacions que permetrien millores per a l’any vinent en
el sistema educatiu? Costa de creure que el Departament d’Educació no es repensi la seva decisió i torni a
intentar tancar un acord amb els sindicats per al curs
vinent. En primer lloc, per respecte als mestres i pro-

El president Pere Aragonès,
dirigint-se ahir al líder del PSC,
Salvador Illa, durant la sessió de
control al Parlament ■ Q.G. / EFE

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

“[A Illa] Som prou
bons per votar a favor
d’iniciatives del
govern i prou dolents
per ser espiats?”

“Avui la ministra
ha reconegut que no
pensa fer res. Com més
temps passi, pitjors
conseqüències”

Pere Aragonès

Laura Vilagrà

formació sobre el cas, i va
deixar clar que, com més
trigui la resposta, “més
conseqüències legals però
també polítiques” tindrà,
en al·lusió a la possible retirada del suport al Congrés.
En una interpel·lació al
vespre, en el mateix sentit
es va expressar Laura Vilagrà, la consellera de la Presidència.
Aquest fet va centrar
bona part de la sessió de
control. El líder del grup de
Junts, Albert Batet, va felicitar-se del trencament de
relacions amb La Moncloa,
i va deixar clar que “no es
pot continuar donant suport ni mantenint l’estabi-

litat de l’Estat”. Segons ell,
Sánchez ahir no va aportar
“cap solució ni cap voluntat d’investigació creïble”,
sinó tan sols “paraules buides, com buida és la seva
voluntat de diàleg”. “L’Estat espanyol no dialoga, espia”, va resumir.
La diputada de la CUP
Eulàlia Reguant va reclamar també al govern “concreció” en les mesures que
emprendrà davant les declaracions de “la guardiana
de les clavegueres”. “El
PSOE no són socis fiables,
se’ns pixen a sobre i ens
diuen que plou”, va etzibar
la cupaire, que va retreure
que els socialistes “no te-

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA

nen cap incentiu” en la taula de diàleg perquè la part
catalana ha renunciat a la
confrontació, i va reclamar
que s’acabi “la concertació”
amb l’Estat en projectes
com ara el dels Jocs. Aragonès responia un i altra reclamant que es traci una
resposta “d’acord amb la
unitat d’acció, compartint
estratègia i no amb retrets”
entre les víctimes. “La resposta política ha de ser la
màxima unitat i les màximes aliances”, concloïa,
mentre recalcava que cal
assegurar-se també que no
pugui tornar a passar.
El cap de l’oposició, Salvador Illa, va condemnar
d’entrada “tota activitat illegal” i “entén el neguit”
dels espiats, però es va mostrar sorprès per les acusacions. “Em costa creure
que vostè cregui que jo o algun membre del govern
d’Espanya hem tingut a
veure amb l’espionatge polític”, deia a Aragonès,
mentre defensava Robles i
el seu “inequívoc compromís per l’estat de dret”. Illa
es va oferir a “col·laborar”
en l’aclariment dels fets,
però alhora va reclamar
“no barrejar llibretes” i li va
implorar que no caigui “en
la política obstruccionista i
de bloqueig”, en al·lusió a
les votacions al Congrés.
“Som prou bons per votar a
favor d’iniciatives del govern i prou dolents per ser
espiats?”, li va replicar Aragonès, que va retreure que
calen unes “mínimes condicions” per a la negociació,
i, “el que és pitjor, la reacció
política no està a l’altura”.
El portaveu d’ERC al
Congrés, Gabriel Rufián, ja
va advertir al matí que el
cas pot trencar definitivament la majoria progressista al Congrés. “Al PSOE,
potser no li agrada ERC,
Bildu, Més País, Compromís, el PDeCAT o Podem,
no passa res, diguin-ho, tenen una alternativa, el PP,
que és de centre, de centre
penitenciari”, va ironitzar.
En les votacions d’avui allà
es veurà fins on arriba
l’enuig d’ERC, que ahir al
vespre no tenia decidit un
vot que sembla decantar-se
cap al no. De moment, ahir
Sánchez va anul·lar un
viatge a Polònia per poder
ser-hi avui. ■

fessors, que han aguantat primer les retallades i després la pandèmia. I, en segon lloc, per responsabilitat.
Per a un conseller d’Educació el més important, el
principal objectiu, de fet, hauria de ser garantir la millor educació possible als alumnes de Catalunya. I això
no ho pot aconseguir si té el col·lectiu de docents en
contra.

El PSC vota a favor
que el Parlament ho
dugui a la justícia
a S’aprova amb el rebuig de Vox, Cs i el PP a Borràs fa fora

un diputat de Cs que no volia que llegís un text de condemna
Ò. Palau
BARCELONA

El Parlament va aprovar
ahir al matí, en un punt introduït d’urgència en el ple
a última hora, presentar
una denúncia davant de
les autoritats judicials pel
Catalangate, que afecta diversos diputats i exdiputats. Només Vox, Cs i el PP
s’hi van oposar, ja que els
comuns i fins i tot el PSC
hi van votar a favor amb
els grups independentistes, just després del que va
ser el primer debat parlamentari sobre el cas d’espionatge massiu. “Estem a
favor d’aclarir els fets i que
s’estableixin les responsabilitats necessàries”, justificava el socialista Ferran
Pedret, que refusava qualsevol “intervenció de les
comunicacions” que no
tingui empara legal o autorització judicial, i reclamava atenir-se sempre “a les
garanties d’un procediment”. Pedret puntualitzava que en precedents similars de casos d’espionatge els últims anys sempre han donat suport a investigar-ho, si bé recordava que “l’àmbit en què cal
donar explicacions” haurà
de ser la comissió de secrets oficials del Congrés.
La líder dels comuns,
Jéssica Albiach, assegurava el suport “a totes les iniciatives per aclarir la veritat”, si bé assenyalava que
aquest no és un conflicte
“entre Catalunya i l’Estat”, sinó “entre demòcrates i conspiradors”. “És un
atac de l’estat profund
contra l’estat de dret”,
sentenciava. En tot cas,
reclamava que al final de
les investigacions es depurin responsabilitats, “i ai-

Alonso, en el moment de ser expulsat de l’hemicicle ■ EFE

xò vol dir dimissions”, si
bé alertava que “no tindria
sentit” que l’independentisme ho fes pagar a la ciutadania, en al·lusió, per
exemple, al seu vot en el
decret de mesures per la
guerra d’Ucraïna que avui
ha d’aprovar el Congrés.
El diputat d’ERC Jordi
Orobitg va insistir que
“cap autorització judicial
pot avalar” una intromissió en la intimitat per
idees polítiques, i Junts va
lamentar que ni el govern
estatal ni la fiscalia hagin
pres mesures. “Cal una comissió oberta per aclarirho: o comissió o complicitat”, etzibava la portaveu,
Mònica Sales. Des de la
CUP, Carles Riera va deixar clar que “no és negociable” que no hi hagi conseqüències polítiques, i va
constatar que “no hi ha
cap motiu” per participar
en “l’estabilitat de l’actual
marc polític”. “S’imposa la
no cooperació”, concloïa.
Abans del debat, la presidenta, Laura Borràs, va
llegir una declaració, aprovada la setmana passada a
la junta de portaveus, per
condemnar l’espionatge

polític,
solidaritzar-se
amb els afectats i exigir a
l’Estat la investigació dels
fets i l’adopció de mesures
perquè no es repeteixi.
Borràs va fer fora de l’hemicicle el diputat de Cs
Matías Alonso, que es va
queixar reiteradament
sense tenir la paraula que
el reglament no la facultava per llegir el document,
ja que només ho permet en
cas de declaracions “unànimes”. “Vergonya de presidenta, de Parlament i de
lletrats”, s’indignava el líder del grup, Carlos Carrizosa, que veuria “normal”
que s’hagués espiat els que
“volen destruir l’Estat”.
“Els afectats poden anar
als jutjats, però la institució s’ha de mantenir al
marge”, opinava Alejandro Fernández, del PP,
que es fa creus que es deixi
entrar independentistes a
la comissió de secrets del
Congrés. A la sessió de control posterior, el president
Pere Aragonès va censurar
“l’actitud impresentable”
de Cs, que “cada vegada
que hi ha un tema que els
molesta es dediquen a
muntar un xou”. ■
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Primera comissió a l’Estat
sobre abusos en l’Església

a El Parlament de Catalunya és la primera cambra legislativa que crea una comissió per investigar la
pederàstia en l’àmbit de l’Església a S’obrirà posteriorment a àmbits com ara l’esport i l’educació
Clara Ribas
BARCELONA

El Parlament va aprovar
ahir la creació d’una comissió d’investigació sobre abusos sexuals i la pederàstia en l’àmbit de l’Església, fet que converteix
la cambra catalana en la
primera a tot l’Estat, i en
tot el període transcorregut des de la Transició,
que crea un instrument
d’aquest tipus. Una iniciativa semblant va quedar
frenada recentment al
Congrés dels Diputats.
La proposta, que ha estat impulsada per ERC, la
CUP i els comuns, va rebre
els vots favorables de
JxCat, el PSC i Cs. Vox i el
PP van votar en contra i hi
va haver una abstenció, del
diputat del PSC-Units Ramon Espadaler, que va justificar la seva posició per
ser “catòlic practicant”, va
dir. Segons els seus impulsors, la comissió ha de servir per saber l’abast de la
pederàstia dins l’Església
catòlica i per conèixer la

Els grups parlamentaris que van registrar la proposta van coincidir a assenyalar que l’obertura de la
comissió no representa
una persecució a l’Església
catòlica: “No és un atac al
cristianisme, ni a l’Església, però sí que és una investigació de quina responsabilitat té l’Església
en el fet que els abusos es
produïssin i en el seu encobriment”, va dir González.
Per la seva part, Sanz va
recordar l’abundància de
casos recents: “Maristes,
Montserrat o La Salle de

La frase

—————————————————————————————————

“No és un atac
al cristianisme ni
a l’Església. Però
cal saber quina
responsabilitat hi té”
Jéssica González

DIPUTADA DEL GRUP D’ECP

Sessió plenària del Parlament, ahir, en què es va aprovar la creació de la comissió ■ ACN

veritat. Així, la representant d’ERC Raquel Sanz va
recordar que en la comissió es podran demanar “totes les compareixences necessàries” i reclamar “tots
els arxius canònics que calguin”. Per la seva part, la

representant dels comuns
Jéssica González va remarcar el caràcter pioner
de la iniciativa.
Per facilitar l’aprovació
de la comissió, els grups
impulsors s’han obert al
fet que es puguin investi-

gar els abusos sexuals en
altres àmbits, com ara
l’educació i el lleure. Així
ho va confirmar ahir la
presidenta del grup parlamentari d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, que
va demanar, però, “no per-

dre el focus” de la comissió
d’investigació, ja que, va
dir: “L’Església catòlica té
una responsabilitat que és
ineludible.” Albiach va demanar també que no hi hagi “vetos” a l’hora de citarhi compareixents.

Premià de Mar”, i va criticar l’Estat espanyol per no
voler-los investigar: “L’Estat no hi és ni se l’espera.”
També el representant de
JxCat David Saldoni ho va
celebrar i va ironitzar: “Almenys aquí no ens fan por
les comissions d’investigació”, amb referència al Catalangate.
Vox va qualificar el text
votat de “sectarisme anticatòlic”, mentre que el PP
considera que ho hauria
d’investigar el Defensor
del Poble.

Blindada la rebaixa de
les taxes universitàries
a S’estableix que

s’han de reduir els
preus públics de
manera progressiva

C. R.
BARCELONA

El ple del Parlament va
aprovar ahir blindar, per
llei, a través d’una disposició transitòria, la reducció
dels preus públics de les
taxes universitàries, una
petició que va finalitzar un
procés obert fa 10 anys i
que es va materialitzar en
la presentació d’una iniciativa legislativa popular
(ILP), que va aconseguir
reunir 62.000 signatures.
La ILP es va aprovar amb

La xifra

—————————————————————————————————

17

euros per crèdit és el preu
final a què s’ha d’arribar després d’aplicar les rebaixes
previstes en el text aprovat.

el vot a favor d’ERC, Junts,
Vox, la CUP i el PP. El PSC,
els comuns i Ciutadans
s’hi van abstenir.
Segons el text aprovat,
la rebaixa s’haurà de fer
“de manera progressiva”
durant els tres exercicis
econòmics següents a
l’aprovació de la llei. L’objectiu final és arribar a un

preu únic en els estudis de
grau i que aquest sigui
“igual o inferior” al preu
més baix dels fixats en el
decret dels preus universitaris
per
al
curs
2021/2022.
L’aprovació de la llei és,
segons el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), “un pas endavant per garantir l’accés
a la universitat a tots els
estudiants” i una garantia
que “els preus de l’educació no depenguin del color
polític del govern”, segons
va afirmar la portaveu del
sindicat, Anna Rosselló,
després de l’aprovació del
text. Rosselló hi va afegir,
d’altra banda, que els impulsors de la llei esperen

La consellera Gemma Geis, amb els estudiants i diputats impulsors de la ILP ■ ACN

que aquesta rebaixa sigui
“l’inici del camí cap a la
gratuïtat de la universitat”.
La portaveu estudiantil
va denunciar, a més, que el
procés per aconseguir
aquest acord ha suposat

molt esforç per part dels
seus impulsors, alguns
dels quals, va recordar,
van haver d’afrontar, va
dir, “repressió i persecució
policial”.
Per la seva part, la consellera Gemma Geis va

destacar també en roda de
premsa posterior al ple
que la rebaixa no tindrà un
impacte en el pressupost
de les universitats i que
blindar els comptes dels
centres era “summament
important”.
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OPINIÓ

Judith Toronjo

Diputada de JxCat

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

Més equitat, més universitat
30% del cost de les matrícules de grau. Per tant, podem dir que ja hem començat a aplicar el mandat de
la ILP abans de la seva
aprovació.Una fita aconseguida des del consens, de

169600-1257635Q

L

es universitats són
una peça clau de la
nostra societat, una
eina bàsica per al progrés
social, cultural i econòmic,
vehicle de transmissió de
coneixement i d’igualtat
d’oportunitats. Parlem
d’una institució de gran
prestigi al país, compromesa amb la societat a la qual
serveix, que també necessita millorar alguns aspectes. Aquesta setmana el
Parlament ha fet un pas
endavant per avançar en
l’equitat del sistema universitari, la igualtat d’oportunitats, i l’accés de totes les
persones que ho vulguin a
l’educació superior. Hem
millorat molt en els últims
anys però encara hi ha desigualtats tant en l’accés
com a l’hora d’escollir grau,
entre d’altres, i reduir
aquesta bretxa és una de
les nostres responsabilitats
com a diputats. Per això,
aquest dimecres hem aprovat una modificació de la
llei d’universitats que fixa
per llei la rebaixa dels preus
públics universitaris, de
manera que, en tres cursos,
tots els graus hauran de tenir el mateix preu que el
que ara val un grau d’experimentalitat A, és a dir, el
que té el preu més baix,
poc més de 17 euros per
crèdit. Això suposa, a la
pràctica, eliminar les diferències de preu entre graus
i que, per exemple, un estudiant de medicina pagui el
mateix que un de filologia.
El que és més rellevant
és que no només es marca
aquesta rebaixa de preus,
sinó que la blindem perquè
cap govern en el futur tingui la temptació de revertirla.
Aquesta modificació va
arribar al Parlament a través d’una iniciativa legislativa popular que Junts per
Catalunya i ERC, els dos
grups que donem suport al
govern, vam estar oberts a
negociar amb els seus promotors. I així ho hem fet.
Des del primer moment
vam tenir clar que rebaixar
els preus universitaris era
una prioritat i per això es va
incloure en el pacte de govern de fa un any. Com a
mostra d’aquest compromís, una de les primeres
decisions que va prendre el
Departament de Recerca i
Universitats va ser rebaixar
un 40% els preus dels
màsters oficials de les universitats públiques, que
s’afegeix a la rebaixa d’un

la mà d’estudiants, sindicats, entitats i altres agents
del sistema universitari a
qui vull agrair el debat parlamentari, perquè quan
fem les coses junts som
més forts i millors.

Volem una educació superior més innovadora, inclusiva i accessible que respongui al repte de convertir-se en eix vertebrador de
la societat. Per això volem
anar més enllà en el nostre

compromís amb l’equitat i
construir les bases d’un
model de finançament estable que suposi més pressupost per als centres. Tal
com hem fet aquest any
aprovant un augment del

pressupost del 14% per a
Recerca i Universitats. Perquè destinar més recursos
al sistema universitari del
país vol dir més benestar
per als seus ciutadans.
La Catalunya del sí, per
tant, és aquella que diu sí a
més oportunitats per als
joves i que diu sí a garantirlos un futur millor.

