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Barcelona vol
rebre menys
grans vaixells
de creuer

Colau espera pactar
amb la Generalitat i
l’Estat com frenar el
creixement “sense
límits” del sector

La T-casual
s’afegeix al
pagament
sense contacte

La T-mobilitat es
podria acabar de
desplegar a totes
les zones i títols a
principis del 2023

L’acord pel català,
EXTREM · Els quatre partits de l’acord pel català a l’escola
salven un pacte abans del ple d’avui ADJECTIUS · El català
es considera vehicular i el castella, curricular DECRET · Es
preveu que el govern publiqui un decret complementari
Clara Ribas
BARCELONA

El ple del Parlament de Catalunya debatrà avui –si
no hi ha sorpreses d’última
hora– la proposició de llei
d’ús i aprenentatge de les
llengües oficials a l’ensenyament no universitari,
que van aconseguir pactar
ahir a la tarda, el PSCUnits, ERC, JxCat i En Comú Podem. El polèmic
“acord per la llengua”, podria ser una realitat aquest
divendres al migdia, quan
es calcula que se sotmetrà
a votació. Una vegada
aprovat, es preveu que el
govern presenti un decret
llei, que es convertirà en
un altra eina per fer front a
la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que imposa un 25% d’assignatures
en castellà a les aules, i donarà cobertura als centres
educatius.
Es tanca així un episodi
que va començar el 24 de
març passat, quan els mateixos quatre grups van
presentar una proposta de
modificació de la llei de política lingüística que va
quedar congelada, ja que
JxCat volia buscar més
consens social.
Sense percentatges
En el preàmbul de la nova
llei, les forces signants exposen l’evolució del model
d’ensenyament com una
de les justificacions per les
quals cal descartar percentatges d’una o una altra llengua: “Els continguts i les habilitats s’adquireixen mitjançant matèries i àrees competencials i
transversals. Això és especialment palès en els apre-

Les frases

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

“La defensa de la
llengua no pot ser
patrimoni de cap
opció, partit ni
ideologia”

“És una llei sòlida
i robusta i un
instrument perfecte
per protegir el model
d’escola catalana”

Jordi Sànchez

Marta Vilalta

SECRETARI GENERAL DE JXCAT

SECRETÀRIA GRAL. ADJUNTA D’ERC

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“Es manté l’esperit de
l’acord del 24 de març
i la diferència és que
hem canviat
d’instrument jurídic”

“Hem pogut escoltar
la comunitat educativa
i es fixa que s’han de
prioritzar els criteris
pedagògics”

Alícia Romero

David Cid

PORTAVEU DEL GRUP PSC-UNITS

PORTAVEU D’EN COMÚ PODEM

nentatges lingüístics, fortament dependents del
context sociolingüístic de
l’alumnat i que desborden
les organitzacions curricular basades en paràmetre numèrics.”
La proposició reconeix
el castellà com a llengua
d’“ús curricular” i estableix que el nombre d’hores lectives en cada llengua es fixarà sobre la base
de criteris “exclusivament
pedagògics”.
Concretament, la llei sosté que el català serà la llengua “normalment usada com a vehicular” en l’ensenyament
a Catalunya i també en
l’acollida de nous alumnes,
mentre que el castellà
s’utilitzarà “en els termes
que fixin els projectes lingüístics de cada centre”.
Els partits signants
confien que aquesta nova
norma, sumada a la llei
d’educació de Catalunya
(LEC), la llei de política lingüística i el futur decret llei
del govern, permetran
crear un marc per protegir
els docents davant possibles requeriments judi-

cials i per blindar el model
d’immersió lingüística.
Satisfacció dels firmants
El secretari general de
JxCat, Jordi Sànchez, va
celebrar el “consens polític
i el major consens social”
aconseguit en el pacte. “La
defensa de la llengua no
pot ser patrimoni de cap
opció, partit ni ideologia”,
va advertir. Per la seva
part, la portaveu de JxCat
al Parlament, Mònica Sales, va puntualitzar que la
nova llei “en cap cas” situa
el castellà com a vehicular:
“És llengua d’aprenentatge, però en cap cas vehicular”, va reblar.
Des d’ERC, la secretària
general adjunta i portaveu, Marta Vilalta, va definir la nova llei com a “sòlida i robusta” i com un instrument perfecte per “protegir el model d’escola catalana”.
El portaveu d’En Comú
Podem, David Cid, va celebrar també l’acord perquè,
va dir, és “sòlid” i “refà consensos”. “El text s’ha enriquit” respecte a l’acord ini-

David Cid
(ECP), Alícia
Romero (PSC)
Mònica Sales
(JxCat) i Marta
Vilalta (ERC),
ahir sortint de la
reunió pel
català ■ ACN

cial”, va dir Cid, que hi va
afegir: “Hem pogut escoltar la comunitat educativa
i hem fixat que els criteris
pedagògics són els que han
de decidir com s’ha de
combinar la presència de
les llengües oficials.”
La portaveu del grup
PSC-Units, Alícia Romero,
va assegurar que la nova
llei permetrà “complir millor” la sentència del TSJC i
va destacar el fet que el
pacte s’hagi mantingut a
quatre. Segons Romero, la
norma feta ad hoc manté
l’esperit de l’acord subscrit
el 24 de març per reformar

la llei de política lingüística
del 1998. “La diferència és
que hem canviat d’instrument jurídic.”
La portaveu socialista
va assegurar que, segons
veu el seu partit, el redactat que s’ha acordat expressa de manera “clara”
que el castellà és llengua
d’aprenentatge a les escoles de Catalunya, la qual
cosa equival a reconèixer
la seva vehicularitat.
També va mostrar la seva satisfacció el president
de la Generalitat, Pere
Aragonès, que va celebrar
que s’hagi assolit un “gran

acord de país”. El meu
agraïment a la generositat
i l’esforç de tothom”, hi va
afegir a través de Twitter.
La CUP i la Ustec, crítics
En un altre extrem, el diputat de la CUP Carles Riera va criticar l’acord i va assegurar que aquest converteix el castellà també en
llengua vehicular en considerar-la “d’ús curricular”.
Aquest nou pacte, va dir,
Riera, “elimina la immersió lingüística i fomenta la
segregació escolar”, va assegurar el diputat a través
de Twitter.
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L’APUNT

No s’entén
Xavi Aguilar

No s’entén com hem arribat fins aquí. No s’entén que
els interessos partidistes (de tots els colors) continuïn
per damunt d’un bé comú com la llengua pròpia. Ni que
després de setmanes de negociacions s’arribi a una
fórmula recargolada que per uns és “un gran acord de
país” per protegir el català i per d’altres resulta d’allò
més inconcret i inconsistent. Tampoc no s’entén que

quedi la sensació que es passarà la pilota a les escoles,
quan la Generalitat hauria de ser rotundament inequívoca en aquesta qüestió i assenyalar el camí. Però sobretot no s’entén com hem fracassat tant com a societat per arribar fins aquest punt. Clar i català, com havia
estat fins ara l’educació a les aules del país i com hauria
de ser-ho en el futur. Peti qui peti.

, salvat
Aragonès i Puigneró, en la presentació ahir del balanç del primer any del govern ■ Q.G. / EFE

El govern assegura
que ja ha complert
un terç del programa
a Aragonès admet que el diàleg no ha donat fruit des dels
indults a La transformació verda i la social, les més avançades
Òscar Palau
BARCELONA

També el sindicat majoritari entre els docents, Ustec, es va mostrar ahir contrari a l’acord polític que
preveu qualificar el castellà com a “llengua curricular” De fet, la portaveu, Iolanda Segura, va considerar que és “una presa de pèl
inadmissible”. El sindicat
va manifestar que no tenen “cap esperança” que
Educació “defensi la vehicularitat del català a tots
els centres” i tenen “molta
por i preocupació perquè
es generarà segregació per
raó de llengua, cosa que és
inadmissible”.

Una llengua vehicular o curricular

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

Que el castellà sigui llengua
curricular, però no vehicular,
permet a JxCat, a ERC i als
comuns assegurar que la
llengua castellana no té el
mateix tractament que la catalana, que rep en exclusivitat
l’adjectiu vehicular.
En canvi, pel PSC, el concepte curricular implica que
el castellà és llengua d’aprenentatge, ja que, sobre la base del projecte lingüístic, cada centre podrà decidir si ensenya una o més assignatu-

res en llengua castellana.
En l’acord del 24 de març
es deia que el català és vehicular però s’hi afegia: “També
és emprat el castellà en els
termes que fixin els projectes
lingüístics de cada centre.” A
més, s’establia que l’ensenyament “de les llengües oficials
i en les llengües oficials ha de
tenir garantida una presència
adequada en els currículums”, i es reconeixia així el
castellà com a llengua
d’aprenentatge.

El president Pere Aragonès, coincidint amb el primer aniversari de la seva
presa de possessió, i el vicepresident Jordi Puigneró van fer balanç ahir del
compliment del programa
de govern, que asseguren
que ja s’ha desplegat en un
33,88%, en una compareixença solemne a Palau.
La xifra és fruit de l’anàlisi
de 782 mesures i 702 submesures compromeses a
l’inici de la legislatura, que
s’han valorat una per una
d’acord amb un barem
gradual que va des del 0%
que es dona a les no iniciades fins al 100% per a
les ja acabades. De les quatre grans transformacions
promeses, la verda seria
la que té les accions més
avançades, amb un 39,3%,
seguida de la social (34%),
la democràtica (29,2%) i la
feminista (26,3%). El detall es pot consultar en un
nou web que ha endegat el
govern per retre comptes.
“El grau de compliment

és satisfactori; hem posat
les bases del canvi i les
transformacions a què ens
vam comprometre”, assenyalava Aragonès, que recordava també que ha calgut afrontar els efectes de
la pandèmia i de la guerra
d’Ucraïna, i encara de la repressió contra l’independentisme. El president
destacava la intenció des
de l’inici d’avançar sobre la
base dels grans consensos
de país i els pactes transversals. “Aquesta capacitat d’arribar a acords és
imprescindible en un país
plural i divers com el nostre”, reivindicava. Això sí,
també lamentava la situació de “bloqueig” en què es
troba la resolució del conflicte polític amb l’Estat.
“És evident que l’evolució
no està anant com voldríem i els resultats no són
els esperats; des dels indults no s’ha avançat
prou”, admetia amb relació a la taula de negociació.
Així, tot i que no la dona
per exhaurida, recalca que
el govern estatal “s’ha de
moure” per restablir la

confiança després del Catalangate, per la qual cosa
estarà “amatent” a la compareixença de Pedro Sánchez demà al Congrés. Del
que hi expliqui, en pot dependre en bona part la reunió que tenen pendent,
que no vol que sigui només
per “buscar una fotografia”, sinó que tingui “continguts” i compromisos
per part del seu homòleg.
Aragonès també va dir
que Economia ha iniciat
els treballs previs per al
pressupost del 2023, amb
el càlcul dels ingressos,
punt en què Puigneró va
matisar que el fet que el
d’enguany s’aprovés amb
els comuns “no vol dir”
que s’hagi de reproduir
l’acord “mimèticament”.
En aquest sentit, el president va recordar que la
CUP ja li va retirar la confiança en aquesta votació,
així que “no té sentit” sotmetre’s a la qüestió de confiança que duia el seu pacte d’investidura, perquè
aportaria “dosis d’inestabilitat que no convenen” a
la societat catalana. ■
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La justícia europea retorna
la immunitat a Puigdemont
a El TJUE veu risc de detenció dels eurodiputats de Junts i argumenta la necessitat de donar-los protecció
d’urgència a També sospita de la imparcialitat del president del comitè d’Afers Jurídics, un electe de Cs

Tribunal Suprem.
En segon lloc, el tribunal de Luxemburg veu un
requisit d’urgència que
justifica la suspensió cautelar de l’aixecament de
la immunitat. A diferència
de la decisió del juliol del
TGUE, la interlocutòria
indica que els eurodiputats han demostrat jurídicament la “previsibilitat
de la seva detenció i entrega a les autoritats espanyoles” si no tenen protecció parlamentària.
Finalment, el TJUE carrega fortament contra el
president del comitè
d’Afers Jurídics de l’eurocambra, Adrián Vázquez,
eurodiputat de Ciutadans,
així com contra el ponent
encarregat dels suplicato-

La frase
—————————————————————————————————

“Llarena haurà de
respectar la decisió i
retirar les
euroordres”
Gonzalo Boye
ADVOCAT DE CARLES PUIGDEMONT

Comín, Puigdemont i Ponsatí, en una roda de premsa celebrada el juny del 2021, després de recuperar, també, la immunitat parlamentària ■ ACN

Nazaret Romero
González
Brussel·les

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nou gir en el contenciós
que els eurodiputats de
Junts Carles Puigdemont,
Toni Comín i Clara Ponsatí mantenen obert al Tribunal de Justícia de la
Unió Europea (TJUE) per
la immunitat. El tribunal
de Luxemburg els va retornar ahir de manera
provisional la protecció
parlamentària que el Tribunal General de la Unió
Europea (TGUE) els va ne-

gar al juliol, quan va desestimar una demanda de
cautelars. Després de la
decisió del Parlament Europeu del març del 2021
de retirar-los la immunitat, els tres eurodiputats
mantenen la batalla en la
justícia europea i, en contra del que s’havia defensat fins ara, Luxemburg va
canviar ahir de posició i
va acceptar donar-los, de
manera cautelar, protecció parlamentària.
El TJUE basa la seva decisió en tres arguments.
Primer, justifica la sus-

pensió provisional de
l’execució dels suplicatoris aprovats per l’eurocambra adduint que veu
“una gran probabilitat”
que Puigdemont, Comín i
Ponsatí siguin detinguts.
La interlocutòria argumenta que el mateix procés d’euroordre “comporta l’obligació” d’arrestar
les persones per a les quals
es demana l’extradició. De
fet, Puigdemont va ser detingut a Sardenya malgrat
que l’euroordre estava
suspesa per una pregunta
prejudicial presentada pel

En espera de resoldre el recurs

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

El retorn de la immunitat als
eurodiputats de Junts és
provisional, en espera de la
decisió definitiva sobre el recurs presentat el 19 de maig
del 2021 contra la decisió de
l’eurocambra d’aixecar-los la
immunitat a petició del Tribunal Suprem.
Els eurodiputats van al·legar en el recurs irregularitats
en el procés del suplicatori i
també risc de ser detinguts,
cosa que els impediria desen-

volupar la seva activitat política com a membres del
Parlament Europeu. El TGUE
havia rebutjat fins a dos cops
la immunitat provisional demanada pels eurodiputats,
que ara els ha estat concedida pel TJUE. “Llarena ho haurà de respectar i retirar les
euroordres”, va assegurar
l’advocat Gonzalo Boye després que es conegués la decisió del TJUE, i que va qualificar de “molt important”.

ris, el búlgar Angel Dzhambazki, dels Conservadors i
Reformistes Europeus, el
grup al qual pertany Vox.
La interlocutòria dona la
raó als eurodiputats de
Junts en els dubtes sobre la
imparcialitat de Vázquez i
Dzhambazki en el procés.
“En aquest cas, la conducta
del ponent i del president
del comitè d’Afers Jurídics
a la qual es refereixen els recurrents és, prima facie,
tal que demostra parcialitat o prejudici personal
contra ells”, diu la interlocutòria, molt dura amb el
rol de l’eurodiputat de Ciutadans per les sospites sobre la seva imparcialitat en
el procés del suplicatori. ■

Intervenció va advertir Borràs
d’un abús en contractes menors
Redacció
BARCELONA

La Intervenció de la Generalitat va advertir el 2014
la Institució de les Lletres
Catalanes (ILC), en el
mandat de Laura Borràs,
que estava abusant dels
contractes menors i que
hauria de fer procediments negociats, amb

més publicitat. Borràs va
presentar al·legacions a
l’informe d’Intervenció
dient que era totalment legal fer aquell tipus de contractes. Un administratiu
de la Institució va declarar
ahir al TSJC i va dir que entre el 2014 i el 2016 Borràs
era qui li deia a qui havia
d’adjudicar els contractes
i ell l’obeïa.

Aquest administratiu,
Borràs, Isaías Herrero i un
amic d’aquest últim estan
investigats per haver adjudicat a dit a Herrero, amic
de Borràs, diversos contractes fraccionats relacionats amb diversos projectes del web de l’ILC. Segons fonts jurídiques, en la
seva declaració voluntària
davant del magistrat ins-

tructor, l’administratiu ha
explicat que Borràs li enviava els pressupostos de
diverses empreses per a
cada contracte i després li
deia a qui li havia d’adjudicar el contracte, que normalment era el d’import
més baix. Totes les ofertes
procedien d’Herrero, simulant empreses diferents. ■

Laura Borràs, en una entrevista televisiva, quan dirigia la
Institució de les Lletres Catalanes ■ JUANMA RAMOS / ARXIU
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El Suprem canvia de criteri
i revisarà ara els indults
a Una ajustada majoria de tres vots a dos a la sala del contenciós accepta revisar la concessió dels
indults als presos a La marxa enrere es produeix per la incorporació d’una jutgessa conservadora
Redacció
BARCELONA

La secció cinquena de la
sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem ha decidit, en contra
del seu criteri inicial, revisar ara els indults concedits pel govern espanyol
als líders polítics catalans
empresonats per l’organització del referèndum
de l’1-O. Per una ajustada
majoria de tres vots contra dos, la secció de la sala
ha acceptat els recursos
de reposició que van presentar el PP, Vox i Ciutadans, així com diversos
particulars com l’exdelegat del govern del PP a Catalunya, Enric Millo, contra la decisió de la mateixa
sala que rebutjava revisar
els indults. En aquell moment, al gener passat, la
sala també va rebutjar revisar la decisió del govern
espanyol per tres vots a
dos en considerar la falta
de legitimació activa dels
recurrents que va al·legar
l’Advocacia de l’Estat.
Aquell, però, era un tribunal presidit pel progressista Segundo Menéndez,
que ara ha estat substituït
pel fet de jubilar-se pel
també progressista Octavio Herrero. El canvi de
majoria a la sala contenciosa, però, s’ha produït
pel relleu de la magistrada
Ángeles Huet, de Jutges-

198072-1259020Q

.

bunal després que el Suprem rebutgés la recusació contra ella que va presentar l’equip jurídic de la
Fundació Fundesplai, que
intervé en l’afer perquè,
en el seu dia, van presentar una petició d’indult
per a Jordi Turull, ja que
en va ser patró i actualment és membre del seu
consell assessor. El motiu
de la recusació era que
Huerta va ser membre de
la Junta Electoral Central
que va apartar Turull de
les llistes electorals al Con-

Les frases

—————————————————————————————————

“La justícia, en les
qüestions de
Catalunya, està
altament polititzada”
Pere Aragonès
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

—————————————————————————————————

“La justícia patriòtica
espanyola insisteix en
la politització, la
repressió, la
persecució”
Míriam Nogueras
PORTAVEU DE JUNTS AL CONGRÉS

Els set líders polítics empresonats a Lledoners, el dia de posada en llibertat per l’indult ■ JOSEP LOSADA

ses i Jutges per la Democràcia, que ha estat substituïda per la conservadora
Inés Huerta, que és qui ha
fet decantar la balança.
Segons informava ahir
Efe, Huerta ha votat a favor de revisar els indults al
costat dels magistrats
conservadors Fernando
Román i Wenceslao Olea, i
en contra del criteri dels
progressistes
Octavio
Herrero i Ángel Arozamena.
La conservadora Inés
Huerta forma part del tri-

Suprem “altament polititzat” i “justícia patriòtica”

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

El president de la Generalitat,
Pere Aragonès, considera “altament polititzat” el Suprem,
com demostra que ara hagi
canviat de criteri en haver-hi
hagut un canvi de composició entre els seus membres.
En la compareixença al Palau
de la Generalitat per valorar
el seu primer any de mandat,
Aragonès va alertar que les
decisions del Suprem depenen del “color” polític dels

jutges que el componen. “La
justícia espanyola, en les
qüestions de Catalunya, està
altament polititzada”, reblava
el cap de l’executiu abans de
desitjar, però, que els recursos presentats siguin finalment rebutjats, i no va dubtar
a referir-se al PP, Vox i Ciutadans com a “partits que treballen per empitjorar les coses”. El portaveu d’ERC al
Congrés, Gabriel Rufián, va

acusar el PSOE de no ajudar
perquè “podria fer moltíssimes més coses que no fa”.
Junts considera el replantejament de la sala una mostra
més de la “justícia patriòtica
espanyola, que insisteix en la
politització, la repressió, la
persecució” en paraules de la
portaveu al Congrés, Míriam
Nogueras, una justícia que va
acusar Pedro Sánchez de
sostenir.

grés dels Diputats.
El tribunal, per tant, ha
ordenat finalment la continuació dels procediments i ha posposat al tràmit de sentència el pronunciament sobre la falta
de legitimació activa dels
recurrents que va sostenir
l’Advocacia de l’Estat per
rebutjar els recursos.
La sala, doncs, ha estimat tots els recursos particulars –també hi ha els
de la líder de Cs, Inés Arrimadas– i els dels partits,
excepte l’interposat per
l’entitat Pro Patrimonium
Sijena i Jerusalem, que
s’ha rebutjat per unanimitat. ■
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Sánchez comença
a desclassificar
pel seu telèfon
a Permet al CNI informar el jutge del seu cas a Marlaska: “No
hi ha clavagueres, ara” a Nou vet del PSOE a investigar
David Portabella
MADRID

Quan retorni de Davos, Pedro Sánchez afrontarà demà al Congrés un dels
plens més durs que li reserva el calendari: el monogràfic per l’espionatge
de Pegasus al qual s’ha vist
forçat per l’independentisme. Si bé ERC sospita que
el president espanyol hi farà algun anunci, com ara
més de disposició a desclassificar expedients, el
Consell de Ministres va iniciar ahir la desclassificació
començant pel telèfon de
Sánchez –i no pel dels 18
independentistes–
tot
permetent al Centre Criptològic –depenent d’Esperanza Casteleiro– informar el jutge de l’Audiència
José Luis Calama.
És una llei no escrita
que Sánchez es reserva

anuncis d’impacte quan té
un ple difícil al Congrés, i
en l’aire té pendent posar
data a la reunió amb el president Pere Aragonès i a la
taula de diàleg.
El vot a Jaén i a Girona
Com que les eleccions a
Andalusia del 19 de juny
condicionen ara l’agenda,
Gabriel Rufián (ERC) va
fer un avís: “Responsabilitzar ERC de si els voten o no
a Jaén per reunir-se amb
catalans és com si ERC
responsabilitzés el PSOE
de no ser votada a Girona
perquè a Girona no agrada
que et reuneixis amb no sé
qui a Madrid.” A Sánchez,
Rufián li exigeix cites amb
continguts, desclassificar
textos i canvis en la llei de
secrets oficials del 1968.
“Cal saber què va passar
per poder parlar del qui i
del per què”, rebla Rufián.

A Junts, Míriam Nogueras
exigeix “una investigació, i
no una d’interna del CNI”.
“Tenim un president que
ens diu «jo no sé res», quan
és ell qui ordena al CNI què
fer d’acord amb la directiva d’intel·ligència on hi ha
el punt de neutralitzar l’independentisme”, rebla.
Per Mireia Vehí (CUP), ha
arribat l’hora de la fi de la
taula del diàleg quan el
PSOE “o bé no controla el
CNI i algunes parts de l’Estat, o bé menteix”.
Mentre que al Congrés
el PSOE va tornar a vetar
–del bracet del PP i Vox–
una comissió per investigar l’espionatge i el clavegueram, en la sessió de
control al govern ahir al
Senat, el ministre de l’Interior, Fernando GrandeMarlaska, va tenir dos
duels agres amb Josep
Lluís Cleries (Junts) i Mi-

Grande-Marlaska observant el seu telèfon ahir en la sessió de control al Senat ■ SERGIO PÉREZ / EFE

rella Cortès (ERC). “Des de
fa quatre anys almenys no
hi ha clavegueres de l’Estat. Poden riure... Des de fa
quatre anys no hi ha cap
intercepció telefònica de
qualsevol tipus sense autorització judicial”, va sentenciar Grande-Marlaska.
“Si no hi ha clavegueres,
per què es neguen a una
comissió d’investigació?
Què han d’amagar? Deu
ser molt”, rebatia Cortès.
“Han pogut i poden observar i olorar les clavegueres
de l’Estat en el seu apogeu”, va etzibar Cleries. ■

Ada Colau concreta la denúncia

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

El govern municipal de Barcelona va fer ahir el pas de concretar en denúncia els casos
d’espionatge als regidors Ernest Maragall, Elsa Artadi i
sobre el procés de negociació
entre ERC i Barcelona en Comú per l’elecció d’alcalde el
2019. La denúncia, presentada en nom de l’alcaldessa Colau, desenvolupa l’acord de
ple del 22 d’abril passat que
instava a protegir els regidors
afectats. L’escrit considera

que s’han comès els delictes
de descobriment i revelació
de secrets, incidint en el procés democràtic, atemptant
contra la llibertat ideològica i
els drets de participació. Per
la seva part, Òmnium Cultural va fer públic ahir la seva
petició a l’ONU de creació
d’una comissió de recerca internacional sobre el cas d’espionatge polític a independentistes per identificar-ne
els responsables.

Política

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

Cs abraça Fraga contra les “nacionalitats”
ANTISISTEMA · La idea d’Arrimadas de reformar la Constitució per eliminar l’article 2 suscita una allau de reaccions que van
des de la mofa fins a la hilaritat FI · L’afany converteix la UCD en postmoderna i obvia que calen 210 diputats al Congrés, i no 10
David Portabella
MADRID

P

ostal de l’1 de novembre
del 2015: Albert Rivera
viatja a Àvila per lloar el
llegat d’Adolfo Suárez i
per dir “sí a la Transició”. Postal
del 23 de maig del 2022: Inés
Arrimadas va a Sevilla per fer
un al·legat antisistema i exigir
la reforma de la Constitució per
abolir l’article 2 i l’al·lusió a les
“nacionalitats i regions”. Set
anys –i 30 escons menys– després del joc d’apropiació de Suárez, Ciutadans, autoproclamat
constitucionalista, es reinventa
ara dinamitant el pacte del

1978 i desferma una allau de reaccions que van de la hilaritat a
la mofa pel fet d’abraçar l’al·lèrgia al mot nacionalitat que ara
fa 44 anys abanderava Manuel
Fraga a Alianza Popular.
En l’homenatge pòstum a la
posició retrògrada de Fraga, Arrimadas no cita el precursor.
“L’article 2 dona a entendre que
hi ha territoris de primera i de
segona”, lamenta la líder de Cs.
Fa més de quatre dècades, però,
Fraga oferia un argument més
elaborat sobre l’Espanya una:
“Per a AP no existeix més nació
que l’espanyola [...]. I no és el
moment de tornar sobre el fet
indiscutible que nació i nacio-

Arrimadas vol abolir l’article 2 de
la Constitució ■ MARTA PÉREZ / EFE

nalitat és el mateix”, raonava
l’exministre de Franco.
Com que una reforma de la
Constitució exigeix tres cinquenes parts del Congrés (210 diputats de 350) i Cs n’hi té 10, la
mofa es convertia ahir en una
reacció fisiològica. “És ridícul,
esperpèntic. Té 10 diputats! És
perdre la vergonya i la dignitat
de diputat! Voler modificar la
Constitució amb una proposició
no de llei!”, advertia Ferran Bel
(PDeCAT). “Fa olor a desesperació. Les nacionalitats històriques no desapareixeran pel que
digui Cs”, sentenciava la portaveu de Junts, Míriam Nogueras.
A la CUP, Mireia Vehí evocava

les memòries de Jordi Solé Tura
per recordar que l’article 2 “venia dictat des d’El Pardo”. “Imaginin on és avui Cs si el volen fer
més restrictiu...”
A Sevilla, Arrimadas va gosar
dir que “sempre a Andalusia se
la posa dins dels territoris de segona”, quan l’Estatut del 2007
la defineix com a “realitat nacional” amb aval del PSOE i el
PP. “Som conscients dels problemes que suscita la inserció
del terme nacionalitats, però la
seva desaparició n’engendraria
altres de majors”, advertia Rafael Arias-Salgado el 1978 en
nom d’UCD. Arias-Salgado és
ara postmodern gràcies a Cs. ■
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Lambán insta Sánchez a
intercedir en la candidatura
a Aragó insisteix a tenir-hi més protagonisme, però La Moncloa recorda que la responsabilitat és
del COE a El govern evita pronunciar-se i ho deixa en mans del que el comitè estatal decideixi avui
Ò. Palau
BARCELONA

El president d’Aragó, Javier Lambán, va reclamar
ahir al president espanyol,
Pedro Sánchez, que intervingui per “posar ordre” i
evitar que la candidatura
dels Jocs d’hivern del
2030 “descarrili definitivament per la manifesta
desigualtat i desequilibri”
que s’està plantejant entre
Catalunya i la seva comunitat. “Ara el govern d’Aragó no té cap confiança en
el COE”, va deixar clar,
després que la vigília, un
cop finalitzada l’onzena
reunió sense acord entre
les parts, el Comitè Olímpic Espanyol anunciés que

.
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renunciava a pactar una
candidatura conjunta i digués que avui mateix presentarà unilateralment
una proposta definitiva,
que probablement “es bolcarà” més en Catalunya
que l’acord tècnic inicial
assolit també amb Aragó,
atesa la posterior negativa
reiterada de Lambán a validar-lo. “La Generalitat ha
imposat el seu model i la
manera d’entendre la candidatura, i el COE l’ha acceptat, però nosaltres no
el podem acceptar”, reiterava ahir. El dirigent aragonès constatava que la
qüestió “s’està dirimint
des del principi en el terreny estrictament polític”, per la qual cosa “es re-

serva” accions en aquest
àmbit, com la invocació de
Sánchez, ja que, segons
l’última proposta del COE,
“el paper d’Aragó quedaria
reduït a simple comparsa”. Lambán recordava el
compromís el setembre
passat tant de Sánchez
com del president del COE,
Alejandro Blanco, que la
candidatura seria “en condicions d’igualtat absoluta” entre les dues comunitats i amb un repartiment
equilibrat de les proves.
Així mateix, va defensar que en els darrers anys
el seu govern ha invertit
prop de 50 milions al Pirineu aragonès, i també hi
destinarà gairebé tots els
fons europeus que rebi ara

Javier Lambán, president d’Aragó, ahir a Osca ■ ACN

en instal·lacions d’hivern.
“Aquest esforç no el poden
dilapidar ni devaluar compartint candidatura amb
el Pirineu català, que és el

nostre competidor comercial”, subratllava, ja que això, segons ell, “devaluaria” el seu producte des del
punt de vista comercial i

de l’atracció de turistes.
La portaveu de La Moncloa, Isabel Rodríguez, evitava ahir mateix fer cas a
Lambán i, en canvi, feia
costat al COE. Recordava
que la “responsabilitat” de
la candidatura és seva, i
reclamava “col·laboració”
a “totes les administracions”. “El govern estatal
treballa en col·laboració
amb el Comitè Olímpic Espanyol per aconseguir una
candidatura guanyadora;
aquesta és la voluntat i
l’afany”, subratllava.
Entretant, el president
Pere Aragonès es mostrava tranquil i evitava entrar
en el fet de si “altres territoris tenen una altra posició”, mentre refermava la
determinació del govern
d’organitzar els Jocs i d’arribar a consensos per ferho. “Estarem molt atents a
la proposta que faci el COE,
amb qui hem treballat de
manera coordinada, no en
tenim cap queixa”, valorava. Altres fonts del govern
consultades evitaven fer
més valoracions i es limitaven a tornar a demanar al
COE que “estudiï totes les
alternatives”. ■

