P16

NACIONAL

L’ESPORTIU

El govern retirarà els
símbols franquistes
amb una nova llei

Futbol Mundial

La norma permetrà suprimir noms, treure
monuments i anul·lar condecoracions de la
dictadura tot i que els ajuntaments s’hi oposin

Jugarà la final
contra França
diumenge

El monument
franquista de Tortosa

180180-1188266Q

Croàcia
elimina (2-1)
Anglaterra en
la pròrroga

1,20€
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ENTREVISTA Josep Bargalló. CONSELLER D’ENSENYAMENT

“Sense acords amb
l’Estat no podrem fer
un pas definitiu”
SUSPENSIONS · “El Parlament és sobirà. Les
inhabilitacions no estan en mans de Llarena”

A les 13.30, a les
20.30 i a les 23.30 h

Nacional

P14

Uns 30 mestres de l’IES El
Palau sol·liciten el trasllat
Nacional

P8

801175-1178781®

Tots els presos polítics
ja són a presons catalanes

El president de la Generalitat, Quim Torra, estreny la mà a la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon ■ ACN

Seguint l’exemple d’Escòcia
Els grups sobiranistes busquen una sortida a les suspensions del TS
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La televisió

www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45
2x1 TOT L’ANY

Granollers
C. Montseny, 4
de Granollers
Preu de l’entrada: 6,90 €

Tarragona
CC Les Gavarres, Autovia
Tarragona-Reus, Parc. 2
de Tarragona
Preu de l’entrada: 7,20 €
DE DILLUNS A DIJOUS,
EXCEPTE FESTIUS I
VIGÍLIES DE FESTIUS
L’oferta només és vàlida
per al mateix dia i sessió.
Queden excloses de la promoció les
pel·lícules en 3D digital i les pel·lícules
distribuïdes per la Warner. Promoció
no vàlida per a esdeveniments.
No acumulable a altres promocions

Cal presentar
directament la targeta
de subscriptor
juntament amb el DNI
a la taquilla del cinema

2x1 TOT L’ANY

De dilluns a divendres,
de 8 del matí a 3 de la tarda

TORTURED
SOUL

DE DIMECRES A
DIUMENGE,
EXCEPTE FESTIUS I
VIGÍLIES DE FESTIUS
L’oferta només és vàlida
per al mateix dia i sessió.
Queden excloses de la promoció les
pel·lícules distribuïdes per la Warner,
així com les retransmissions en directe
d’òpera i ballet. Promoció no vàlida per
a esdeveniments. No acumulable a
altres promocions

Cal presentar
directament la targeta
de subscriptor a la
taquilla del cinema

2x1 TOT L’ANY

13.30 /20.30 / 23.30 L’ENTREVISTA

Plaça dels Jurats
de Girona,
dijous 26 de juliol,
a les 10 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada: 17 euros

Xevi Xirgo entrevista el
conseller Josep Bargalló
El director d’El Punt Avui, Xevi Xirgo, entrevista el
conseller d’Ensenyament del govern de la Generalitat,
Josep Bargalló, a la seu del departament.

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

FAMILIARIA
DIA DE FAMÍLIA A
EMPÚRIES
Una oportunitat única per
visitar i viure el jaciment
d’Empúries en família.
S’oferiran tallers i activitats
per als nens i nenes.

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada: 15 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

PARADISE
Poliesportiu Municipal
de la Pobla de Segur,
divendres 20 de juliol,
a les 10 del vespre

08.30 Notícies locals.
09.00 L’entrevista. Convidats: Gerard Corbella,
cap de continguts del Memorial Democràtic de
la Generalitat de Catalunya; Roger Heredia,
president de l’Associació Banc d’ADN, i Joan
Pinyol, net d’un soldat republicà enterrat al
Valle de los Caídos.

10.00 CONNEXIÓ PARLAMENT

Comissió d’Empresa i
Coneixement
El Punt Avui TV emet, en directe, la sessió informativa de la comissió d’Empresa i Coneixement amb la
consellera Maria Àngels Chacón, sobre els objectius i
les actuacions del seu departament.

12.00 L’entrevista. Reemissió.
13.00 Notícies locals.
13.30 L’entrevista. Xevi Xirgo entrevista Josep
Bargalló.

15.00 CONNEXIÓ PARLAMENT

Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública
OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada: 15 euros

El Punt Avui TV emet, en directe, la sessió informativa de la comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller Jordi Puigneró, sobre els
objectius i les actuacions del seu departament.

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

Cines El Punt
Vallès
C. Santa Teresa, 17
de Cerdanyola del Vallès
Preu de l’entrada:
8 € 2D i 10 € 3D

DILLUNS I DIMARTS
EXCEPTE FESTIUS I
VIGÍLIES DE FESTIUS
L’oferta només és vàlida
per al mateix dia i sessió

Cal presentar
directament la targeta
de subscriptor a la
taquilla del cinema

LA FURA
DELS BAUS
Festival Portalblau

Sala Polivalent
de l’Escala,
dissabte 21 de juliol,
a les 10 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada: 18 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

Atenció al client

972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1188976L

La graella
TV3

Festival Tempo
Sota les Estrelles

Ruïnes d’Empúries,
dissabte 21 de juliol,
de 10 del matí a 8 del vespre

C. Girona, 173
de Barcelona
Preu de l’entrada: 8 €

La nostra graella

18.00 Notícies locals.
19.00 L’illa de Robinson. Programa d’anàlisi de
l’actualitat conduït per Igor Llongueres.
◗ Tertúlia. Amb Carles Ribera, Anna Puig, Rita
Giménez, Afra Blanco i Agustí Carles.
◗ L’entrevista. El periodista de L’Esportiu Sergi
Hernàndez parla sobre el Mundial de Rússia.
20.30 L’entrevista. Xevi Xirgo entrevista Josep
Bargalló. Reemissió.
22.00 L’illa de Robinson. Reemissió.
23.30 L’entrevista. Xevi Xirgo entrevista Josep
Bargalló. Reemissió.

00.50 Notícies locals.

NOTA: Aquesta programació podria quedar
alterada segons la durada de la comissió
d’Empresa i Coneixement i de la comissió
de Polítiques Digitals i Administració
Pública al Parlament.

www.elpuntavui.tv

06.00 Notícies 3/24.
08.00 Els matins.
S’entrevista Marcel Mauri,
vicepresident d’Òmnium, el president
de la qual, Jordi Cuixart, porta més de
vuit mesos en presó preventiva acusat
de sedició.
11.00 Notícies 3/24.
14.00 Telenotícies comarques.
14.30 Telenotícies migdia.
Amb Raquel Sans. Esports: Marta
Bosch.
15.40 Cuines. Salmó fumat amb mongetes.
15.55 Com si fos ahir.
L’Helena vol parlar amb la Joana, i
l’Andreu convenç la seva mare perquè
accepti la trobada. Mentrestant,
també intenta posar ordre a la vida del
Vicenç. La Marta, per la seva banda,
s’ho ha fet venir bé perquè l’Armando
es retrobi amb el seu antic amor de
joventut, l’Adela. La noia explica el seu
pla al Quim. Paral·lelament, el Cesc vol
demostrar a la Gemma que ha canviat
i li diu que vol conèixer el Manel, el
seu fill. La Gemma no sap si l’home és
sincer.
16.35 Tot es mou.
Amb Helena Garcia Melero, Francesc
Sòria i Lluís Marquina.
20.15 Està passant.
21.00 Telenotícies vespre.
Amb Ariadna Oltra. Esports: Quim
Robert.
22.05 Polònia.
This is Cinema. En aquesta ocasió, es
recorden els millors gags de pel·lícules
de la temporada. Si Spielberg hagués
rodat el desembarcament de policies
i les càrregues policials de l’1-O,
segurament hauria fet una versió molt
semblant a la pel·lícula Salvem el soldat
Ryan. També es recorda l’arribada del
155 a la Generalitat, al més pur estil
1492, del cineasta Ridley Scott.
22.45 Katalonski. Amb Halldor Mar. El
programa va fins a Tòquio buscant el
mític professor Ko Tazawa.
23.55 Quan arribin els marcians. Amb
Júlia Bertran i Jofre Font.
00.35 Gran reserva.
02.30 Ritmes a l’aula.

SUPER 3 / 33
06.01 La vaca Connie.
06.34 Dinotrux. La Blayde / Batalla.
07.19 Zoom, el dofí blanc.
07.44 Les tres bessones.
08.30 El Mic i els seus amics.
08.55 Dora, l’exploradora.
09.45 Els germans Kratt.
10.30 Prodigiosa: Les aventures de
Ladybug i Gat Noir.
11.15 Lucky Fred.
11.52 Bola de drac Z.
12.35 Els pingüins de Madagascar.
13.23 Shin Chan.
14.12 El detectiu Conan.
15.00 Pat, el gos.
15.35 Salve, rei Julien!
16.22 Doraemon.
17.08 El Zack i el Quack.
17.50 El Mic i els seus amics.
18.18 Dora, l’exploradora.
19.05 Dinàmiks. Amb Dani Jiménez.
19.35 Home: Aventures amb la Tip i
l’Oh.
20.00 Tom & Jerry.
20.55 El detectiu Conan.
21.20 Com si fos ahir.
22.00 Quarts de nou. A Vic se celebra la
Festa Major de Sant Miquel dels Sants.
22.25 Premis Nacionals de Cultura.
Cerimònia de lliurament dels Premis
Nacionals de Cultura, des del Teatre
Zorrilla de Badalona. Amb Gemma
Ruiz.
23.35 Riu avall.
00.24 Quarts de nou.
00.49 Premis Nacionals de Cultura.
01.59 Riu avall.
02.48 Quarts de nou.
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“Sense acords
amb l’Estat no
podrem fer un
pas definitiu”

Així ho sosté
el conseller
d’Ensenyament,
Josep Bargalló,
en una entrevista

Tots els
presos polítics
ja són a
Catalunya

Turull, Rull i Forn
arriben al penal de
Lledoners entre
mostres de suport
i clams de llibertat

Buscant sortida a
CRUÏLLA La mesa, que ahir no havia
rebut la resolució de Llarena, es reuneix
avui per mirar com hi dona curs VIA El
síndic ho veu “inviable”, i la defensa dels
diputats creu que podran delegar el vot
Òscar Palau
BARCELONA

Desentortolligar el confús
manyoc jurídic que suposa
l’aplicació en la pràctica de
la interlocutòria del jutge
del Suprem Pablo Llarena
en què dicta la suspensió
dels sis diputats processats per rebel·lió. Aquest
continua sent a hores d’ara
el principal maldecap tant
dels serveis jurídics dels
grups afectats com del mateix Parlament, que no havia rebut encara oficialment ahir la resolució del
jutge que insta la mesa a
“adoptar les mesures precises per a la plena efectivitat” de la suspensió.
Des d’Edimburg, el president Quim Torra insistia
al matí que la interlocutòria “és indecent” i una altra
mostra que la separació de
poders a l’Estat “és un mite”. Torra confia que el Parlament “donarà resposta”
a aquest “atac directe”, ja
que “és el que ha de defensar la seva sobirania”. I de
moment la mesa es reunirà aquest matí i tractarà
amb tota seguretat la qüestió. I si bé no ho donaven
per fet, fonts properes assumien que possiblement
demani un informe als lletrats sobre com es fa complir la interlocutòria, un fet
que Llarena deixava a les
seves mans. De fet, fins i
tot el PP instava a demanar aquest informe.
El principal motiu de
dubte continua sent com
interpretar la facultat que
el jutge s’inventa, perquè
no se l’acusi d’alterar majories, que els diputats suspesos poden ser rellevats

temporalment “en els seus
càrrecs i funcions públiques” per “altres integrants de la seva candidatura”. Si aquests “altres integrants” són gent que no
va entrar de diputat, ara
haurien d’assumir l’acta,
un fet que obligaria a la renúncia definitiva dels suspesos, ja que l’ordenament
jurídic espanyol no preveu
relleus temporals, i la junta
electoral no podria donarlos cap acreditació provisional. Ni, evidentment, es
podria ampliar la cambra a
més dels 135 diputats escollits a les urnes.
Si aquests “altres integrants” són diputats ja en
exercici, en la pràctica Llarena estaria permetent
que els suspesos deleguin
el vot, com de fet ja estan
fent ara, malgrat que l’ordenament teòricament no
ho permet, com insistien
ahir des de Cs. En aquest
cas, l’únic efecte pràctic de
la suspensió seria que deixarien de cobrar els sous.
Aquesta segona, segons
ha pogut saber El Punt
Avui, és precisament la solució per la qual aposten les
defenses dels diputats, que
tenen clar, com ho tenen
els partits, que en cap cas
renunciaran a l’acta, entre
altres coses perquè el jutge
tampoc els hi obliga. Mentre encara està estudiant
totes les sortides possibles,
JxCat es mantenia ahir en
el discurs de la vigília, en el
sentit que qualsevol suspensió l’ha d’aprovar el ple,
previ dictamen de la comissió de l’estatut del diputat, segons marca l’article
25. “El reglament del Parlament és molt clar”, recor-

La mesa del Parlament afronta avui una
reunió decisiva per veure com entoma la
suspensió que li imposa el jutge Llarena de sis
diputats ■ ACN / ARXIU

Les frases

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

“A l’Estat la separació
de poders és un mite;
la lluita no és contra el
govern, sinó contra el
conjunt de poders”

“Quina junta
electoral, quan no ho
preveu cap llei, lliurarà
actes a diputats
provisionals?”

“No hi ha reglament
del Parlament que
pugui passar per
sobre de la llei
d’enjudiciament”

“Les resolucions
judicials s’han de
complir i no es poden
sotmetre a la votació
del Parlament”

Quim Torra

Rafael Ribó

Inés Arrimadas

Miquel Iceta

daven fonts del grup, que,
això sí, tampoc tancaven
del tot la porta a l’aposta
per la delegació de vot que
fan les defenses. ERC i
JxCat, de fet, van mantenir contactes ahir a la recerca d’una posició comuna, i haurien acostat posicions al voltant d’“alguna

solució que permeti que els
diputats no deixin les actes
i mantenir la majoria parlamentària”, explicaven
fonts republicanes, que no
aclarien que es tractés
“ben bé” d’una delegació de
vot estricta. “Hi ha algunes
propostes sobre la taula
que generen força con-

sens”, indicaven, sobre la
possibilitat que arribin a alguna entesa avui mateix,
tot i que segons ells és
JxCat el que primer s’haurà d’aclarir internament,
ja que hi ha cert debat. I és
que si bé ERC admet, com
feien els comuns la vigília,
que una votació en el ple

que contradigués la resolució judicial podria no tenir
cap efecte, sí que entén que
Llarena faculta el Parlament a triar com aplica la
resolució, i aquí hi ha molt
més marge de maniobra.
En tot cas, segons les mateixes fonts, la mesa podria acordar avui d’entra-

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

SÍNDIC DE GREUGES

LÍDER DE CIUTADANS

PRIMER SECRETARI DEL PSC

| Nacional | 7

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 12 DE JULIOL DEL 2018

L’APUNT

El salvavides
de Llarena
Anna Serrano

Que Pablo Llarena és perfectament conscient que la
suspensió dels cinc diputats en presó preventiva i de
Carles Puigdemont suposa una brutal interferència
del poder judicial en el legislatiu ho prova que el jutge
del Suprem ha tirat de creativitat per incorporar la
possibilitat que puguin ser apartats temporalment de
les seves funcions sense necessitat de deixar l’escó.

L’opció que planteja per no alterar les majories parlamentàries no té empara en cap text legal. I ha obert un
debat a la cambra catalana sobre la seva possible aplicació. La fórmula inventada pel jutge del Suprem està
encaminada a salvar-lo de la més que probable rebregada que en un futur li arribarà dels tribunals europeus. És, en realitat, el salvavides de Llarena.

la suspensió
Ridao serà triat avui lletrat major
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

da traslladar la qüestió a la
comissió de l’Estatut del
Diputat, com marca el reglament, que al seu torn
hauria d’encarregar un informe als lletrats.
Qui ja compareixia ahir
per emetre el seu contundent diagnòstic era el síndic de greuges, Rafael Ribó, que era taxatiu: la suspensió automàtica dels sis
diputats és “inaplicable”,
sosté, perquè la doctrina
del mateix TC –en una sentència del 1987– remarca
que hi ha d’haver hagut l’ús
“d’armes i explosius” perquè es pugui considerar rebel·lió, i per tant es pugui
aplicar als processats l’article 384bis de la llei d’enju-

diciament criminal, en virtut del qual els ha suspès
Llarena. Ribó, a més, denuncia “greus dificultats
d’aplicació efectiva” de la
substitució
provisional
d’un diputat que suggereix
el jutge, ja que “no està prevista enlloc de l’ordenament jurídic”, ni a la Loreg,
a més que “s’extralimita en
funcions judicials i envaeix
potestats legislatives”, incloent la sobirania del Parlament. En aquest sentit,
subratlla que la suspensió
“pot tenir un efecte en el
joc de majories” i afecta
“directament el dret de
participació i representació dels afectats”. Per això
ja ha tramès l’informe a la

La majoria independentista
de la mesa triarà avui el lletrat
Joan Ridao, a proposta del
president, Roger Torrent, nou
lletrat major, càrrec vacant
des que Antoni Bayona va
plegar fa un mes. Ridao és lletrat des del 2016, i abans havia estat al Consell de Garanties Estatutàries i havia estat

docent a la UB. També havia
estat diputat d’ERC al Congrés i va arribar a assumir la
secretaria general, tenint un
gran protagonisme en l’Estatut. Això va valdre ahir dures
crítiques de Cs, que ho van
qualificar de “cacicada” per
rellevar els lletrats imparcials,
i ja van anunciar-hi un recurs.

comissària europea en
drets humans, i a l’assemblea parlamentària del
Consell d’Europa “per si
veuen oportú” fer alguna
actuació.

s’ha introduït la suspensió
de càrrecs, i entenem que
això sí que és recurrible.”
Segons ell, el text és “improcedent” per la mateixa
jurisprudència que invoca
Ribó de l’any 1987, i perquè la interlocutòria no és
ferma contra tots des del
moment que deixa presentar recurs a dos dels
encausats, Toni Comín i
Meritxell Serret, que es
van incorporar més tard.
A més, Cuevillas recordava una altra sentència del
1994, que condiciona la
suspensió al fet que els
processats siguin a la presó, i això no és així amb
Puigdemont i Comín. Un
altre front obert, doncs.

Recurs de les defenses
El síndic també animava
els diputats a recórrer a les
instàncies jurisdiccionals
–els recordava que fins i
tot poden presentar recurs d’empara al TC–, i les
seves defenses ja van
avançar ahir que ho faran:
recurs de reforma contra
la suspensió, primer al
mateix Llarena, i després
a la sala d’apel·lacions. Un
recurs que, per cert, formalment introdueix una
altra variant al laberint, ja
que implica formalment
que la suspensió no és ferma, i, per tant, pot crear el
debat de si ja cal aplicar-la.
“La interlocutòria de conclusió del sumari no és recurrible, però el text resol
coses que no li són pròpies,
i contra les quals sí que es
pot recórrer”, resumia a El
Punt Avui un dels advocats, Gonzalo Boye. Ell, de
fet, sosté, com Ribó, que el
Parlament als diputats
“no els hauria de suspendre”, perquè la resolució
“és inexecutable, ja que no
s’ajusta a dret”. “Llarena
no és legislador, no li pot
dir al Parlament què pot
fer i què no”, subratlla. Un
altre dels advocats, Jaume
Alonso-Cuevillas, ja havia
explicat la vigília a El Punt
Avui TV: “En la resolució

Cs, PSC i PP, amb el jutge
Els partits unionistes, per
la seva banda, van coincidir a exigir ahir que s’apliqui la resolució i amenaçaven amb accions judicials
si s’acaba duent al ple, un
fet que, segons el líder popular Xavier García Albiol,
seria “impropi” d’una democràcia. “És una sentència i cal complir-la, és una
barbaritat que els independentistes hagin dit que la
sotmetran a votació”, deia
també Inés Arrimadas, de
Cs. En la mateixa línia s’expressava Miquel Iceta, que
no troba que la sentència
modifiqui les majories. Cs i
PP coincidien que la llei estatal té rang superior al reglament del Parlament,
extrem en què no estan
d’acord els advocats. ■

Quim Torra i Nicola Sturgeon conversen al despatx de la
primera ministra escocesa ■ JORDI BEDMAR

Torra i Sturgeon
defensen el dret a
l’autodeterminació
a El president i la ministra principal

escocesa, reunits a Edimburg,
aposten pel referèndum pactat
Daniel
Postico
Londres
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon,
va rebre ahir el president
català, Quim Torra, a la seva residència oficial a Bute
House, a Edimburg. Tots
dos líders van defensar el
dret a l’autodeterminació
de Catalunya amb un referèndum com el que es va
celebrar a Escòcia.
En un comunicat conjunt posterior, Torra i
Sturgeon van destacar
que “el camí a seguir per a
Catalunya ha de ser mitjançant solucions pacífiques i democràtiques
que impliquin el diàleg entre les autoritats espanyola i catalana sempre des
del respecte al dret a l’autodeterminació del poble
català”.
“A l’Europa del segle
XXI, els problemes d’autodeterminació s’han de solucionar a través de referèndums
democràtics
pactats entre les dues
parts i amb el corresponent reconeixement internacional”, afegeix el

text. I van posar com a exemple la consulta sobiranista celebrada a Escòcia
el 2014 després de posarse d’acord els governs de
Londres i Edimburg. “És el
millor exemple d’aquesta
mena de processos”, van
destacar.
No obstant això, en una
entrevista a la BBC d’Escòcia, el president català va
dir que va ser correcte organitzar un referèndum
sense autorització de l’Estat espanyol, “després
d’anys i anys intentant
acordar aquest referèndum amb Madrid”.
En declaracions als mitjans després de la reunió,
Torra va explicar que s’havien compromès a estrènyer els vincles entre les
dues nacions en matèria
cultural, social i econòmica, i va anunciar la constitució d’un equip de treball
per fer efectius els acords.
La d’ahir va ser la primera
reunió entre els principals
mandataris d’Escòcia i Catalunya des que el 2008
Salmond i Carod-Rovira,
aleshores ministre principal escocès i vicepresident
de la Generalitat, es van
trobar a Barcelona. ■
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Tots els presos polítics ja
són en presons catalanes

a Turull, Rull i Forn arriben a Lledoners entre mostres de suport a Els seus advocats en tornaran a

demanar l’alliberament la setmana vinent, davant una fiscal general contrària a la presó preventiva
E. Bella / M. Piulachs
BARCELONA

190319-1191714Q

Dosi d’alleujament per als
familiars dels presos polítics. Jordi Turull, Josep
Rull i Quim Forn són des
d’ahir a la presó de Lledoners, al Bages, procedents
del penal madrileny d’Estremera. Amb l’acostament dels tres exconsellers tots els dirigents empresonats pel procés són
en centres penitenciaris
de Catalunya. El trasllat va
començar dilluns. Els anteriors titulars de Presidència, Territori i Interior
van fer nit al de Zuera (Saragossa) i la Guàrdia Civil i
els Mossos d’Esquadra van
realitzar el canvi de custòdia a Brians II al voltant de
les dotze del migdia, de
manera que la comitiva de
la policia catalana, formada per dos cotxes patrulla i
dues furgonetes, va arribar pocs minuts abans de
la una a Lledoners, on Turull, Rull i Forn es van retrobar amb Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi
Sànchez i Jordi Cuixart,
que hi van ingressar dimecres de la setmana passada. L’expresidenta del
Parlament Carme Forcadell i l’exconsellera de Treball Dolors Bassa són a la
presó del Puig de les Basses, a Figueres.
Els tres últims presos
polítics que han tornat a

La comitiva policial amb Turull, Rull i Forn, arribant ahir a Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada ■ EFE / SUSANNA SÁEZ

Catalunya van passar una
revisió mèdica i psicològica al mòdul d’ingressos de
Lledoners i després els van
assignar cel·les individuals al mòdul 2, on hi ha
gairebé un centenar d’interns. El president Quim
Torra els visitarà avui.
Un centenar de manifestants independentistes
van rebre Turull, Rull i
Forn amb llaços grocs i
crits de “Llibertat”, “Som
República”, “1 d’octubre,
ni oblit ni perdó”, “Ni un
pas enrere” o “El nostre
conseller és a la presó” des
de darrere de les tanques

de seguretat col·locades
pels Mossos a l’accés al recinte. Els partits independentistes i els comitès de
defensa de la República
(CDR) van convocar a la
tarda concentracions de
suport davant del centre
penitenciari. Centenars
de persones s’hi van desplaçar. El vicepresident
d’Òmnium, Marcel Mauri,
va afirmar que el PSOE “és
còmplice d’aquesta repressió” i que no pot mirar
cap a una altra banda. La
presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, va qualificar de vergonya l’empre-

Passadís per als 1.170 represaliats
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La Crida per la Llibertat va organitzar un acte de denúncia
ahir a Barcelona per retre homenatge als 1.170 represaliats per la justícia espanyola
a causa del procés independentista. Milers de voluntaris
van desfilar amb cartells amb
les cares dels exiliats i els em-

presonats i van formar un
“passadís per la llibertat” per
la Via Laietana des de la plaça
d’Urquinaona fins a la plaça
de Sant Jaume. L’homenatge
també recordava els més de
700 alcaldes perseguits i els
prop de 260 càrrecs destituïts en virtut de l’article 155.

sonament: “No han comès
cap delicte.” “A Catalunya
hi ha homes i dones innocents tancats a la presó
per haver liderat un pro-

cés legítim i democràtic”,
va denunciar la parella de
Forn, Laura Masvidal.
Els presos són a prop de
casa, però no a casa. L’ad-

vocat de Rull i Turull, el penalista Jordi Pina, té previst visitar avui els seus
clients. Xavier Melero, advocat de Forn, també ho
farà avui. Pina va avançar
ahir que totes les defenses
dels nou presos polítics
han acordat de demanar
la seva llibertat provisional novament, la setmana
vinent. En aquest cas, serà
la primera prova de foc per
a la nova fiscal general de
l’Estat, María José Segarra, que els seus companys
defineixen com a molt treballadora, allunyada de la
política i contrària a la presó provisional si no hi ha
en perill la vida d’una persona. És previst que el judici es faci a finals d’aquest
any o el gener vinent, com
a molt tard, fet que alguns
juristes interpreten com
una dificultat perquè la fiscalia canviï ara d’opinió, i
aquesta sigui admesa per
la sala del Tribunal Suprem, ja que el magistrat
Pablo Llarena ja ha donat
carpetada a la seva instrucció.
La segona prova de foc
és si la fiscalia, en el seu escrit d’acusació, finalment
acusarà els polítics i líders
socials catalans pel delicte
de rebel·lió (fins a 25 anys
de presó) o el rebaixarà a
conspiració a la rebel·lió,
com s’especula ara, un fet
que reduiria fins als vuit
anys la pena màxima per
aquest delicte, a banda de
la suposada malversació.
Dels quatre fiscals del
Suprem encarregats de la
causa catalana, tres semblarien disposats a rebaixar l’acusació inicial. També hi ha veus que indiquen
que alguns fiscals ja han
amenaçat de forçar una
junta de fiscals si Segarra
ordena, al seu parer, massa concessions als independentistes catalans. ■
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Conseller d’Ensenyament

Josep Bargalló
“No podem tenir
una plantilla amb
un 30% d’interins”
CINC NOVES CONVOCATÒRIES “No hi haurà una nova convocatòria de places, n’hi
haurà cinc. En cinc anys volem que els interins siguin un 10%. L’excel·lència del sistema
necessita una estabilitat del professorat” OPOSICIONS “Han de ser menys memorístiques”
Xevi Xirgo
BARCELONA

P

ocs dies després de la primera
trobada entre els governs català i
espanyol, i just quan s’ha acabat
el curs escolar, el conseller Bargalló repassa en aquesta entrevista (un
resum de l’extensa conversa amb ell que
avui emetrà El Punt Avui Televisió) l’actualitat política i els canvis de cara als
propers cursos escolars, alguns d’ells
molt rellevants.
Què en pensa, de la trobada Torra-Sánchez de dilluns passat?
Que va ser una primera presa de contacte i que el que importa és que n’hi haurà
una segona per parlar dels temes amb
més profunditat.
Però va quedar clar que el govern espanyol ni vol que tornem a votar ni que tinguem dret a l’autodeterminació...
Però se’n va parlar, i molta estona. I el segon pas és que hi ha una segona reunió i
se’n continuarà parlant.
La portaveu del govern de Sánchez, Carmen Calvo, va deixar clar que Catalunya
ja té “un altíssim grau d’autogovern”...
És que per a ells no ens en cal més. I per a
nosaltres tampoc. Ara el que ens cal és
fer un altre pas, una cosa diferent. No
hem vingut a fer més autonomisme. Volem arribar a un altre lloc.
A tornar a proclamar la república?
Ja la va proclamar el Parlament, la república. Nosaltres venim a construir-la.
I la construiran gràcies als acords amb
el govern espanyol?
S’ha de construir, i s’ha de construir a

més tenint a la taula un element gravíssim, que són els presos i els exiliats. El
més greu que tenim damunt la taula com
a país és tenir presos i exiliats.
La CUP diu que han renunciat a l’1-O.
És el seu balanç, previsible. I tindrien raó
si no anéssim més enllà, si no avancéssim en les converses. És evident que sense converses i sense acords amb l’Estat
no podrem fer un pas definitiu, perquè
ara ja sabem tots que per fer un pas definitiu hi ha d’haver un principi d’acord. I
aquest principi d’acord que altres països
amb els seus estats han aconseguit en el
temps, nosaltres l’hem d’aconseguir.
Veu de veritat l’Estat permetent un referèndum?
Si nosaltres ens mantenim ferms com a
societat, si ens mantenim ferms al carrer, si ens mantenim ferms al Parlament
i si ens mantenim ferms com a govern,
vindrà.
Necessiten la CUP per tenir majoria al
Parlament.
Sí. I hi farem acords. I que alguns dels
avenços els farem també amb els comuns, n’estic absolutament convençut.
Tothom ja sap que no és fàcil i, per tant,
no ha d’estranyar a ningú que hi hagi dificultats constants.
Necessitaran també els vots dels diputats que ara el jutge Llarena ha suspès.
El jutge Llarena i el sistema judicial espanyol continuen volent decidir quins
són els resultats d’unes eleccions. Ho
han fet constantment. No els van agradar els resultats de les eleccions i estan
intentant canviar-los. Els resultats de
les eleccions van ser els que van ser, i si
hi torna a haver eleccions, tornaran a
ser similars.

La resolució que pren el jutge Llarena,
no és d’obligat compliment?
El Parlament té un reglament que no està en mans del jutge Llarena. I el reglament del Parlament diu que les inhabilitacions les fa el Parlament. Per tant, el
Parlament és sobirà. No podem barrejar
tan fàcilment els poders legislatiu, executiu i judicial.
Per tant, vostè és partidari que el Parlament no faci cas d’aquesta resolució?
Jo no li diré al poder legislatiu què ha de
fer; jo, que justament soc poder executiu. Jo crec que el Parlament de Catalunya té tot el dret a dir que és ell qui decideix si inhabilita els diputats i les diputades.
Ja ha parlat amb la ministra d’Educació?
No. Ni ella amb mi. Suposo que per molts
motius, però entre d’altres perquè el nivell de competències educatives que té la
Generalitat és molt clar i molt alt, i per
tant hi ha molt poques qüestions a parlar
del dia a dia amb el ministeri.
Això no ha passat els darrers anys. Al
ministeri fins i tot han volgut revisar el
contingut dels llibres de text de les escoles catalanes.
Això és competència del Departament
d’Ensenyament.
No preveu ingerències?
No ho sé. Que facin el que vulguin, que no
ho poden fer. Nosaltres som l’autoritat
educativa a Catalunya i de Catalunya. I
no hi ha res més. El ministre Wert ho va
intentar i no ho va aconseguir. I durant
el 155 el ministeri espanyol ho va intentar i no ho va aconseguir. Ara diuen que
no ho intentaran i jo ho he de creure; però si ho intentessin tampoc ho aconseguirien.

Vostè ja va ser conseller d’Ensenyament
l’any 2003, però només tres mesos, perquè va haver de rellevar Josep Lluís Carod-Rovira com a conseller primer, quan
es va reunir amb ETA a Perpinyà i al govern de Maragall hi va haver un daltabaix. Va ser una filtració intencionada?
Es va filtrar molt malintencionadament,
contra la persona de Carod-Rovira i també contra el govern, contra el canvi i contra tot.
El CNI seguia Carod-Rovira de la mateixa manera que ara sembla que seguia
l’expresident Puigdemont a Bèlgica?
El CNI ha seguit molta gent al llarg de la
història de Catalunya. I li puc posar un
exemple: quan jo era conseller primer,
un dia que anava a peu a Palau, els Mossos que feien d’escorta em van fer entrar
corrent en un portal. Quan em van deixar sortir els vaig preguntar: “Què ha
passat?” I em van dir que ens seguien
uns individus sospitosos i que, quan els
havien fet fer identificar, resulta que
eren del servei d’informació de la Guàrdia Civil. Ja m’estaven seguint quan era
conseller primer, l’any 2004. Fixi’s.
Quan això que en diem “el procés” no
havia ni nascut...
No. Per tant, imagini’s el temps que fa
que ens segueixen. Ho feien abans i ho
fan ara.
Deia abans que confia a arribar acords
amb els comuns. Hi està més a prop que
amb el PSC?
Si parlem d’acords estrictament per a
votacions al Parlament, és evident que
entre el Congrés i el Parlament hi haurà
ara alguns vasos comunicants. Hi haurà
moments en què el PSC al Parlament votarà coses amb el govern català perquè hi
haurà moments que el govern espanyol
necessitarà vots a Madrid. Però això és
més superficial. Si parlem d’acords estructurals, més fonamentals, és evident
que amb els comuns podem parlar de
més coses que amb el PSC. Ara amb el
PSC hi ha coses que no val la pena ni parlar-ne.
Ja hi negocia, amb els comuns?
He parlat tant amb el PSC com amb la
CUP i amb els comuns d’algunes coses
del departament. Amb la CUP ens hem
entès en alguns temes educatius i en
d’altres no; però ja m’han fet avinent que
la CUP no està en predisposició de votar
els pressupostos inicialment. Amb els comuns i amb el PSC hem parlat de temes
educatius i de la possibilitat que alguns
dels acords es reflectissin en el pressupost. N’estem parlant.
Confia que els socialistes espanyols
compleixin els acords a què puguin arribar amb el president Torra?
No ens refiarem dels acords, si n’hi ha,
fins que no es compleixin. No ens refiem
dels acords per si mateixos. Perquè tenim un munt d’exemples d’incompliments. Zapatero ja va prometre una cosa
que no va fer, que era respectar l’Estatut.
Va canviar l’Estatut pactant-lo amb
l’aleshores líder de l’oposició, Artur Mas,
i llavors no va complir ni aquest pacte.
Per tant, el que puguin acordar els dos
governs només tindrà validesa quan es
dugui a la pràctica. Només cal refiar-nosen quan es duguin a la pràctica.
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I parlar del que passa al món és el que ha
de fer l’escola. Si l’endemà d’un BarçaMadrid es parla de si Ronaldo es va tirar
a la piscina o no, com no es pot parlar del
que va passar l’1-O? Em crec que algú es
pogués sentir més o menys a disgust, però era evident que se n’havia de parlar.
Però intentar judicialitzar el debat a l’aula de l’endemà de l’1-O...
Això ha fet que ara els professors tinguin por d’explicar segons què?
Més que por, el que ha passat és que bona part del professorat s’ha sentit vulnerable. I per sortir d’aquesta vulnerabilitat en alguns casos han optat pel silenci.
Ha triomfat, per tant, una determinada
estratègia.
Una determinada estratègia i el 155. El
155 va significar que a Catalunya no hi
havia cap autoritat educativa. No hi havia cap autoritat educativa per impedir
que el fiscal, els mitjans de comunicació,
el delegat del govern..., entressin a l’aula. L’autoritat educativa ho havia d’impedir, i això no va passar. I per això el
professor es va sentir vulnerable. Mitjans de comunicació fent fotos, noms
d’alumnes fets públics, el delegat del govern espanyol a Catalunya recollint denúncies anònimes, la fiscalia acceptant
denúncies sense ni primer preguntar al
departament... Per això algun professorat va optar pel silenci, per no parlar de
segons quins temes.
Parlant del que es pot fer o no es pot fer
a l’aula, vostè no és partidari de prohibir
els mòbils, com han fet a França, per
exemple, no?
No. És que seria com si jo ara li digués
que prohibim els bolígrafs perquè hi ha
professors a qui els molesta que alguns
alumnes piquin amb el bolígraf a la taula
fent soroll contínuament. El mòbil no
s’ha de prohibir, s’ha de fer servir per
motius educatius. La tecnologia mòbil
és una eina d’aprenentatge si s’utilitza
com a tal. Seria al·lucinant que el país
que fa un Mobile World Congress o que
té un 22@ prohibís el mòbil a l’aula.

El conseller Bargalló, poc abans de l’entrevista, al seu despatx del departament, a la Via Augusta de Barcelona ■ ORIOL DURAN

❝

No hem vingut a fer
autonomisme, ara ens cal
un altre pas. I sense acords
amb l’Estat no podrem fer
un pas definitiu
Què en pensa, d’aquell pacte d’Artur
Mas amb Rodríguez Zapatero?
Que va fer el que havia de fer. El deslleial
va ser Zapatero, que va tractar el cap de
l’oposició d’una manera molt superior a
la del president socialista que hi havia a
Catalunya. Mas va fer el que políticament més li convenia. I aquell dia Zapatero es va carregar el PSC de Maragall i el

Podeu veure l’entrevista
avui a El Punt Avui TV, a
les 13.30 h i a les 20.30 h

tripartit. I crec que Mas després ha anat
canviant la seva actitud no pas per cap
interès partidista sinó per convicció.
I de Puigdemont, què en pensa?
No hi he parlat mai directament. Crec
que és una persona que ha mostrat una
fermesa i una solidesa molt importants, i
que en el seu exili està mantenint una de

❝

El reglament no està en
mans del jutge Llarena i
diu que les inhabilitacions
les ha d’aprovar el
Parlament, que és sobirà
les potes que el país necessita per continuar endavant, que és la lleialtat republicana, i el recordatori a tots, especialment als que estem en un govern en el
qual ell hi hauria de ser.
El govern de Puigdemont va dur el país a
l’1-O. L’endemà, el 2-O, era un dilluns i
molts professors en van parlar a l’aula.

Segur que algun professor que ara mateix ens llegeix deu pensar: “Vingui vostè a fer classe quan a l’aula no paren de
sonar els mòbils.”
Les normes de funcionament intern de
cada centre, això ho poden sancionar.
Perfectament. I prohibir-ho. Prohibir els
mòbils amb so a classe, per exemple. Però el mòbil es pot utilitzar també amb finalitats educatives. El departament no
prohibirà els mòbils. Seria una regressió
educativa i, a més, ganes de prohibir
una cosa que no es complirà.
En els tres mesos que va ser conseller
d’Ensenyament ja parlava de com evitar
la segregació escolar. I ara parla del decret d’admissió d’alumnes per evitar
aquesta segregació escolar. Aquest és
per a vostè un tema cabdal? Les concertades desincentiven l’admissió d’alguns
alumnes de famílies amb poc poder adquisitiu?
No és només una discussió sobre pública o concertada. Hi ha una primera segregació que és social, de barris que són
diferents, amb famílies vulnerables,
amb alumnes que no tenen capacitat
d’aprenentatge a casa, amb fractura di-
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gital... I no pot ser que una escola, sigui
pública, sigui privada, augmenti la segregació del seu entorn. Si en un barri la
majoria dels seus habitants estan a
l’atur, no podem pretendre que l’escola
tingui alumnes que siguin de famílies
que no estan a l’atur. Això serà així. Les
escoles no han de triar els seus alumnes,
no poden augmentar la segregació que
ja pateixen.
Parla de les concertades?
No necessàriament. Però és cert que la
majoria de les escoles públiques participen del criteri que hem establert, tan
cert com que una part de la privada tradicionalment no hi ha participat.
Com evita, però, que els pares vulguin
matricular els seus fills en escoles allunyades de determinades zones amb més
immigració?
Fent que les escoles amb alta complexitat, que és com les definim, esdevinguin
escoles d’excel·lència; i fent que l’escola
d’alta complexitat tingui més recursos
que la que no ho és. El mateix pressupost en situacions desiguals és injust.
Els pressupostos han de tenir una part
fixa i una de variable en funció de les característiques del centre, de la seva
complexitat, del nombre d’alumnes amb
necessitats especials, del nombre
d’alumnes nouvinguts...
Canviaran els barems?
Sí.
El curs vinent?
No. Seria una insensatesa fer canvis immediats.
El que sí que ha dit és que no hi haurà diner públic per a les escoles que discriminen per sexe. Ja els ho ha comunicat?
Sí. He parlat amb totes les patronals, de
centres privats i de concertats, i amb algunes d’elles més d’una vegada. I hem
fet reunions conjuntes. I a totes els he
dit el mateix: l’aportació de recursos públics als centres docents és incompatible amb no dur a la pràctica allò que la
llei d’educació a Catalunya marca com a
valors. Un d’aquests valors és la participació en l’escolarització dels alumnes de
la seva zona. I aquest criteri el definirem
ben definit. Ho escriurem. Qui ho compleixi tindrà el concert i qui no, no. I un
altre criteri serà la coeducació. Si algú

❝

El CNI ha seguit molta gent
els darrers anys. A mi ja em
seguien el 2004, quan era
conseller primer. Ho feien
abans i ho fan ara

❝

Si parlem d’acords
estructurals, és evident
que amb els comuns
podem parlar de més
coses que amb el PSC

❝

Puigdemont està
mantenint una de les potes
que el país necessita, que
és la lleialtat republicana, i
ens ho recorda a tots

❝

No he parlat amb la
ministra ni ella amb mi. El
nivell de competències
nostre és molt clar i molt
alt, i hi ha poc a parlar

em defensa que pedagògicament és bo
ensenyar matemàtiques d’una manera
diferent als nois que a les noies, llavors
discutim-ho. Però no es pot discutir que
no sigui bo que els nois i les noies facin
servir el mateix menjador, que utilitzin
les mateixes pistes de bàsquet, el mateix teatre o el mateix servei d’autobusos. Això no ho puc discutir.
La decisió és ferma i es posarà en pràctica el proper curs?
La decisió és ferma i es posarà en marxa
el primer curs que hàgim de renovar els
concerts educatius, que serà el curs
2019-2020.
Que hi hagi un 30% de la plantilla de
professors que siguin interins, no és un
percentatge molt alt?
És un percentatge molt més que alt, és
altíssim.
Ara hi haurà una convocatòria de places,
no?
No n’hi haurà una, no, n’hi haurà cinc.
En cinc anys volem arribar al 8%-10%
d’interins. Del 30% hem de passar al
10%. El compromís és el 8%, però ja li
dic que ens acostarem al 10%, perquè
quan un ho passa a números absoluts, la
xifra és molt gran. Però és que l’excellència del sistema necessita una estabilitat del professorat. I en el sistema actual no hi és. I això s’ha de resoldre convocant places de funció pública. Ara el
sistema per resoldre-ho és aquest. Tot i
que mirarem de modificar alguna cosa,
convocant unes oposicions on es tingui
molt més en compte l’experiència docent, en què la part pràctica sigui molt
més important. Hem de fer unes oposicions que tinguin molt més a veure amb
l’ensenyament per competències que no
pas amb l’ensenyament memorístic.
Les oposicions són encara massa memorístiques?
No només, però sí. Tot i que enguany ja
hem tingut tribunals que, sense modificar la normativa, ja han sabut veure que
les coses anaven per aquí. Hem de fer
una cosa complicada, i és continuar convocant oposicions mentre canviem la
manera de fer-les. No podem deixar de
fer-ne.
Per què falten professors de matemàtiques i de català i castellà a les escoles?

Perquè en les darreres promocions de
les facultats de ciències exactes i de filologia, no han sortit prou alumnes titulats.
Però això deu ser símptoma d’alguna cosa, no?
Sí. Li posaré el cas de filologia catalana,
que és el meu. Jo em vaig matricular de
primer de filologia catalana amb Franco
encara viu. Som una generació que vàrem començar quan encara no hi havia
sortides professionals. Però quan vàrem
acabar, jo i les promocions següents vàrem ocupar tot el sistema educatiu. I durant anys una mateixa generació ha
ocupat totes les places. I ara ens estem
jubilant, la meva generació i la de després. I ara en falten. Perquè probablement, aquests darrers anys, molts dels
que volien fer filologia catalana, en saber que les places estaven ocupades,
triaven ja altres estudis des de primer
curs. I ara demanem si us plau que la
gent s’hi matriculi, perquè tindrà feina.
Que no ho faci només per això, però que
ho sàpiga. Que ens calen recanvis.
Falten tants professors a secundària
que fins i tot n’han admès que no tenen
el màster en formació del professorat,
l’antic CAP.
Sí. Hem hagut de fer tres coses que no
ens agradaven, però no teníem cap més
manera per resoldre el tema. Faltaven
300 professors i no els teníem. Un centenar els hem anat a buscar de gent que
estava fent el màster i encara no havia
acabat; un altre centenar l’hem anat a
buscar de gent que tenia altres titulacions però que tenia uns cursos suplementaris que els permetien fer classes a
primer i segon d’ESO; i un altre centenar són mestres de primària que durant
un any els hem reconegut per fer classes
a secundària. Nosaltres volem que els
nostres professors de matemàtiques
vinguin de ciències exactes, i que els de
català i castellà vinguin de filologia. Però
mentre no hi siguin, habilitarem any a
any aquestes solucions.
Ha anunciat que a secundària tornaran a
avaluar els alumnes per competències i
no per notes. Ho fa perquè cada conseller que arriba està obligat a canviar alguna cosa?
Li puc assegurar que el fet que jo hagi
signat l’ordre és per culpa del 155. Per-
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Tres
moments de
l’entrevista
amb el
conseller
Josep
Bargalló que
El Punt Avui
Televisió
emetrà avui,
dijous.
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Ni corbata ni jubilació
Xevi Xirgo
BARCELONA

J
què el canvi estava previst des de feia
temps i s’havia d’haver signat molt
abans. Ho va començar a treballar
l’equip de la consellera Rigau i després
l’equip de la consellera Ruiz. La consellera Ponsatí ho va enllestir, però el 155
ho va deixar en un calaix, amb una certa
angoixa dels equips docents, que ja sabien que el curs vinent s’aplicaria però
encara no s’havia signat l’ordre.
S’aplicarà el curs vinent?
Sí. Les escoles ja ho sabien. El secretari
de cada centre ja fa un o dos anys que
s’hi estava formant, per saber fer anar el
sistema informàtic. No els ha vingut de
nou.
I per què no notes numèriques?
Perquè l’ensenyament per competències és el que es fa als països de l’OCDE. I
és a la llarga com s’avaluen les proves PISA. A Europa i al món occidental l’ensenyament avalua habilitats que són difícils de numerar. S’avalua si s’ha assolit
l’habilitat o no.
Ha dit que vol revisar l’horari compactat
als instituts. Aquesta mesura només fa
tres anys que s’aplica i ja la vol canviar?
Tres anys després, estem en condicions
d’avaluar si ha anat bé o no. Ho hem
d’avaluar. I no és el mateix al món rural
que a l’urbà. Al professional de l’ensenyament li ha anat bé, perquè ha pogut
dedicar més hores a formar-se, o a fer
reunions que abans eren complicades
de fer. Però hi ha llocs del país on, en el
cas més extrem, un alumne surt de casa
a les set del matí i no hi torna fins a les
cinc de la tarda, i entremig no ha fet cap
plat calent. I això en una edat en què un
noi o una noia s’està formant, i en què li
exigim un esforç físic i intel·lectual, no
és bo. La meva intuïció és que dues hores i mitja per dinar eren una barbaritat. Però no tenir cap espai entremig per
fer un àpat sòlid, també. Ho hem d’avaluar. I no és el mateix un alumne que viu
al costat del centre que un del Pirineu
que tarda molt a arribar a casa.
El govern de Maragall va intentar sense
èxit canviar el calendari escolar introduint la setmana blanca al febrer. Vostè
preveu algun canvi en el calendari?
No és una prioritat. I la setmana blanca,
que es fa a Europa, aquí es va intentar i
no va funcionar. ■

osep Bargalló (Torredembarra, 1958)
ja havia decidit jubilar-se aquest octubre vinent (els professors es poden
jubilar als seixanta anys si n’han passat
més de trenta de servei a l’administració, i ell els havia passat amb escreix)
quan a principi d’any va rebre la trucada
de Marta Rovira, la secretària general
d’ERC, per demanar-li que fos el nou
conseller d’Ensenyament. La petició, de
fet, no li feia Rovira. Li feia, per boca seva, l’exvicepresident del govern i president d’ERC, Oriol Junqueras, des de la
presó d’Estremera. “Sembla que en el
nou govern, ERC guanyarà la cartera
d’Ensenyament i l’Oriol vol que siguis tu
el titular”, li va dir Rovira. I Bargalló
(“quan això t’ho demana algú que ha fet
el que ha fet pel país i és a presó, no t’hi
pots pas negar”) ho va acceptar. Va acceptar ajornar la seva jubilació (“m’hauria dedicat a escriure, als llibres”) i ser
conseller d’Ensenyament. De fet, tornarho a ser. Perquè ja ho havia estat, durant
tres mesos (del desembre del 2003 fins
al febrer del 2004), durant el tripartit de
Pasqual Maragall, fins que va haver de
substituir Josep-Lluís Carod-Rovira com
a conseller primer després que aquest
es reunís amb ETA a Perpinyà i un Pasqual Maragall acorralat per tots costats
l’acabés destituint. Bargalló va passar de
ser un efímer conseller d’Ensenyament
a ser, durant dos anys (del 2004 al
2006), el titular del Departament de
Presidència. Va ser fins que Pasqual Maragall va decidir expulsar ERC del govern
i convocar eleccions arran de la decisió
dels republicans de fer campanya pel no
en el referèndum de l’Estatut. Riguinse’n, doncs, de les picabaralles internes
que hi pugui haver en el govern actual si
un fa una mica de memòria.
Probablement per això el va proposar
Junqueras. Perquè en el govern els republicans hi tinguin consellers amb experiència. Bargalló ho admet, quan en parlem. (“Sí, em van dir que volien algú amb
experiència; i no es pot negar que jo,
d’experiència en conflictes, en tinc”, ironitza) Serà una legislatura complicada,
però ell està en forma. I ho demostra la
mà de propostes que ha fet en els menys de dos mesos que fa que el govern
del president Torra ha pres possessió. Ja
no hi ha clan de l’avellana (hauran de mirar l’entrevista que avui emet El Punt
Avui Televisió si volen saber què en queda, d’aquell clan de l’avellana, format per
ell, l’Ernest Benach i Josep-Lluís CarodRovira) però Bargalló, d’aquells anys
continua fidel a una tradició que en
aquell moment va ser polèmica: la de no
dur corbata. Va ser, el 2003, el primer
conseller que va optar per no dur-ne, i
això, encara que a hores d’ara costi de
creure, aleshores va ser tot un daltabaix.
“Abans d’entrar a la presa de possessió
del govern, Pasqual Maragall em va dir:

A dalt, Josep Bargalló al costat de Quim Torra (que curiosament va ser l’editor del llibre que
el conseller va fer sobre Pere Romeu i el modernisme), a la Fira d’Indians de Torredembarra
del 2017, quan l’un no sabia que seria conseller ni l’altre, que seria president. A sota, a
l’esquerra, Bargalló amb Lou Reed, Laurie Anderson i Patti Smith (al Catalan Culture a Nova
YorK, el 2007) i fent pinya amb els Nois de la Torre (és el de l’esquerra de tot). A sota, a la
dreta, Bargalló amb el grup de portadors del drac Virgília de Torredembarra.

‘Avui sí, no?, que te la posaràs?’ I li vaig
haver d’aclarir: ‘És que si avui me la poso, ja l’hauré de dur sempre.’” I no se la
va posar. La polèmica (“que La Vanguardia va fer gran”, aclareix) estava servida.
“Després va venir David Fernàndez amb
les seves camisetes i la meva sobre la
corbata ha quedat en un tip de riure”,
somriu. Del govern de Quim Torra, no sé
si s’hi han fixat, Ernest Maragall no sol
portar corbata –tot i que en du a les fotos oficials– i al web institucional de l’executiu català només hi apareixen dos
consellers que vagin sense: Bargalló i
Chakir el Homrani, tos dos d’Esquerra.
A Bargalló, exdirector de l’Institut Ramon llull, Ensenyament li ve com anell al
dit, perquè d’experiència docent no n’hi
falta. És llicenciat en filologia catalana
(“tot i que inicialment vaig dubtar entre
filologia i periodisme”, diu, i jo no m’atreveixo a dir-li que ha fet sort, veient com
està el sector) i és catedràtic de batxillerat des del 1981. Ha estat director d’ins-

titut (del Pons d’Icart, de Tarragona) i ha
estat professor de diversos cursos de
postgrau. Director literari de diverses
col·leccions i editorials, ha publicat nombrosos assajos i estudis sobre crítica,
història i teoria literàries. I és autor del
Manual de mètrica i versificació catalanes (1991). I si té temps i el cap de setmana lliure, el trobaran fent pinya. Perquè és membre de la colla castellera
Nois de la Torre, del Ball de Diables de
Torredembarra, i del grup de portadors
del drac Virgília de Torredembarra. Es
confessa rocker (i la prova n’és la foto
amb Lou Reed, Laurie Anderson i Pati
Smith, que tria per il·lustrar aquest perfil) i, veient la seva biografia, es diria que
ha fet de tot, perquè a banda de política,
educació i llibres, ha participat en la redacció de guions per al cinema (va fer
els diàlegs en català de la pel·lícula La
teta i la lluna, de Bigas Luna) i, entre d’altres, ha estrenat també textos teatrals.
La jubilació, és clar, pot esperar.
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Uns 30 mestres
de l’IES El Palau
sol·liciten el
trasllat de centre

a Hi són vuit dels nou professors acusats d’haver humiliat
alumnes fills d’agents de la Guàrdia Civil a Ensenyament

hi treu ferro, tot i que admet que “cal protegir els centres”
Redacció
BARCELONA

Una trentena de professors de l’IES El Palau de
Sant Andreu de la Barca
han demanat el trasllat a
un altre centre el curs que
ve. En aquest grup, hi ha
vuit dels nou docents denunciats per la fiscalia per
haver “humiliat” alumnes
fills de guàrdies civils, després de criticar la seva violenta actuació l’1 d’octubre. La trentena de professors que han demanat el
trasllat suposen aproximadament el 30% de la
plantilla de tot el centre,
segons informa l’ACN.
Actualment, dos jutjats
de Martorell, els d’instrucció 3 i 7, investiguen quatre professors de l’institut
pels delictes contra els
drets fonamentals dels fills
i per injúries als cossos policials espanyols. L’Audiència de Barcelona té pendent de resoldre l’arxivament de la causa contra
cinc dels mestres que va
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La xifra

—————————————————————————————————

30

per cent de la plantilla representen la trentena de
mestres de l’IES d’El Palau
que en demanen el trasllat.

La frase

—————————————————————————————————

“La situació de
pressió a què ha
estat sotmès aquest
institut ha estat
inaguantable”
Clara Ponsatí

EXCONSELLERA D’ENSENYAMENT

ordenar un dels jutges i
que la fiscalia va recórrer
en contra. Els professors
denunciats van rebre
nombroses mostres de suport de la comunitat educativa, pares i alumnes.
En aquest sentit, l’exconsellera d’Ensenyament

Clara Ponsatí va denunciar ahir la “pressió intolerable, insospitada i inaguantable” als professors
de l’institut de Sant Andreu de la Barca. Per contra, el Departament d’Ensenyament va treure importància a la petició de
trasllat de la trentena de
docents. El secretari de Polítiques Educatives, Carles
Martínez, va assegurar
ahir que en desconeix els
motius però que és “un factor habitual” que passa cada any, malgrat admetre
que aquestes quantitats
són “excepcionals”. El centre ha passat a ser considerat “d’alta complexitat”,
segons Martínez, per facilitar aquest moviment de
docents. Per Martínez,
moltes escoles “no ho han
passat bé” durant el 155 i hi
ha hagut situacions de
“tensió”. Per això va insistir
que Ensenyament” ha de
protegir” el sistema educatiu català, els centres i el
seu professorat “evitant ingerències externes”. ■

Un home ferit, per la policia espanyola a l’escola Mediterrània de Barcelona, l’1-O ■ ARXIU

Dos caps de la policia espanyola, imputats per l’1-O
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El magistrat de Barcelona que
investiga les denúncies de
més de 200 afectats per les
càrregues policials durant el
referèndum en escoles de la
ciutat ha acordat de citar per
al pròxim 5 de setembre els
dos primers càrrecs de la policia espanyola investigats pels
delictes de lesions i contra la
integritat moral. Es tracta de
l’inspector que va dur l’operació a la Mediterrània, i de
l’agent 4U21, a qui el titular del
jutjat d’instrucció 7 de Barcelona, Francisco Miralles, recrimina “una actuació especial-

ment greu”, ja que “amb un estat d’agitació se’l veu com pega amb la defensa a la cara de
persones, i a d’altres ja desallotjades, i fins i tot a una persona de 82 anys”, després de
visionar mitja hora de vídeos i
472 fotos.
Les investigacions a cada
escola s’han individualitzat en
peces i la de la Mediterrània,
que té 22 denunciants, és la 6.
La direcció del centre calcula
en 845 euros els danys rebuts.
En la resolució, el jutge exposa
que l’Estat té l’ús legítim de la
força però que “hi ha d’haver

una justificació i una proporcionalitat”. En el cas de la Mediterrània, el jutge afirma que
els agents tenien el mandat
del TSJC de prohibir la votació, però no van fer cap “informació” prèvia als concentrats,
com sí que van fer altres unitats policials. L’advocat Andrés García Berrio, d’Irídia,
centre que hi du quatre afectats, es felicitava de la resolució del jutge perquè “hi haurà
una investigació en profunditat i alhora demostra que l’1-O
hi va haver actuacions irregulars”. ■ M. PIULACHS

|

16 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 12 DE JULIOL DEL 2018

El govern retirarà els símbols
franquistes amb una nova llei

a La norma permetrà suprimir noms, treure monuments i anul·lar condecoracions de la dictadura
encara que els ajuntaments s’hi oposin a La ministra Delgado anuncia l’anul·lació dels sumaríssims
Redacció
BARCELONA

801175-1191751Q

La consellera de Justícia,
Ester Capella, agafa el relleu de Raül Romeva en
matèria de memòria democràtica amb l’anunci
d’una nova llei que facultarà el departament a retirar
la simbologia franquista
de les places i els carrers
del país, encara que tingui
l’oposició dels ajuntaments. La Generalitat podrà anul·lar condecoracions i suprimir els noms
dels espais dedicats a militars colpistes i dirigents de
la dictadura. La nova legislació aglutinarà les normes sobre la recuperació
de fosses, la reparació jurídica de les víctimes i el Memorial Democràtic. “És
ara o mai. Si no ens afanyem, ja no hi serem a
temps. La llei de memòria
serà una eina per tancar
ferides i acabar el dol”, va
explicar ahir Capella en la
seva primera compareixença davant la comissió
de Justícia del Parlament.

La frase

—————————————————————————————————

“No podem tancar i
cosir ferides si convivim
amb símbols que han
humiliat les víctimes de
la Guerra Civil”
Ester Capella

CONSELLERA DE JUSTÍCIA

“No podem tancar i cosir
ferides si convivim amb
símbols que han humiliat
les víctimes de la Guerra
Civil”, va concloure.
La nova llei preveu la
creació d’una comissió de
la veritat, que estudiarà,
aclarirà i quantificarà els
crims de lesa humanitat,
n’informarà els familiars
de les víctimes i els assistirà en el seu dret a la justícia. La norma abordarà els
fets compresos entre l’inici de la Guerra Civil i la
Transició i farà èmfasi en
el reconeixement de collectius com ara les dones,
les persones LGTBI i els
nadons robats. També
s’estudia la incorporació

La consellera Capella, ahir al Parlament ■ EL PUNT AVUI

de la memòria democràtica al currículum educatiu,
a més de la formació específica dels docents que facin classes vinculades a
aquesta matèria. El text
serà un paraigua que re-

unirà totes les normes
aprovades pel Parlament
en matèria de memòria democràtica: la del Memorial
Democràtic (2007), la de
fosses (2009) i la de reparació jurídica (2017).

Caldrà veure com s’aplicarà la llei en el cas del monument franquista de Tortosa, que els veïns, en referèndum el 2016, van aprovar mantenir però reinterpretant-lo.

Els presidents català,
Quim Torra, i espanyol,
Pedro Sánchez, van arribar a acords en matèria de
memòria en la reunió de
dilluns. La ministra de Justícia, Dolores Delgado, va
anunciar ahir a la Comissió de Justícia del Congrés
que el seu executiu vol dur
a terme una “reforma integral” de la llei espanyola de
la memòria històrica “per
declarar la nul·litat dels
tribunals d’excepció franquista i les seves decisions
i sentències”, en la línia del
que va aprovar el Parlament en l’anterior legislatura. També ha de servir
per “impulsar des de l’àmbit públics les exhumacions” i crear també una
comissió de la veritat, a
més de “donar una altra
significació al Valle de los
Caídos en els termes recomanats per la comissió
d’experts que va estudiar
la qüestió l’any 2011”.
La reforma reforçarà
“l’accés als arxius” i obligarà a “retirar la simbologia
d’exaltació de la Guerra Civil i la dictadura” amb un
procediment que inclourà
“sancions econòmiques en
cas d’incompliment”. Segons Delgado, el govern espanyol vol reobrir l’oficina
de suport a les víctimes del
franquisme i estudiarà la
manera de dur a terme la
il·legalització de les organitzacions o associacions
que facin apologia del franquisme, com la Fundació
Francisco Franco. ■

