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Un 44% dels
votants de
Colau creuen
que la ciutat
ha empitjorat

Rato s’espolsa la
responsabilitat en
la fallida de Bankia
L’expresident de l’entitat defensa que
eren el Banc d’Espanya i el FROB els que
havien de controlar la sortida a la Borsa
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Primer pas per recuperar
les lleis suspeses pel TC
ACORD · El govern aprova una
iniciativa legislativa que permet la
reactivació de les primeres quatre
normes de les catorze suspeses

L’executiu garanteix
atenció i suport de per
vida als expresidents

ÀMBITS · Hi haurà “alternatives
legals” per a les lleis d’igualtat,
del cànnabis, del ‘fracking’ i
l’agència de protecció social
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Increment de sou del
2,75% als funcionaris
La Generalitat xifra en 300 milions la
partida pressupostària necessària
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Alerta pel canvi de la llet
per begudes vegetals
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Ortopèdia a mida
(plantilles, mitges...)
El president del Suprem, Carlos Lesmes, i el rei Felip, durant l’acte d’ahir a Madrid ■ EFE

L’acte de graduació dels nous jutges es fa a Madrid per primer cop
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La vinyeta

Martí Gironell

Fer

Vox

N

o estic d’acord
que no s’hagi de
parlar de Vox. Se n’ha
de parlar i molt. Soc
del parer que com
més en parlem més
coneixerem de quin peu calcen, quines
són les intencions i més arguments
tindrem per desactivar-lo, com a partit
polític. Però parlant-ne, fent visible el
que no volen que es vegi i posant al
descobert no només les seves mentides i enganys, sinó les veritats que
amaguen sobre la seva manera de
pensar, ensenyant com n’és de buit de
contingut el seu discurs i quina seria la
conseqüència real si s’apliqués el que
ells pregonen. No fer-ho, tractar el fenomen de Vox com a anècdota o com
si no existís, voldria dir que sense adonar-nos-en estem aplicant el mateix
model que fan servir ells: el del negacionisme. Un comportament que consisteix a negar la realitat per fugir
d’una veritat incòmoda. Cert que és un
fet ben real i incòmode la seva existència, però no la defugim ni la ignorem.
Encarem-la per fer-la desaparèixer o

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Soc del parer que com més
en parlem més arguments
tindrem per desactivar-lo
reduir-la a la mínima expressió. Igual
que es va esborrar del mapa la formació xenòfoba, racista i d’ultradreta de
Josep Anglada, Plataforma per Catalunya, que semblava que s’havia de convertir en mestressa i senyora d’ajuntaments i institucions, hauríem de mirar
d’aconseguir el mateix amb Vox. Els
que hi entenen i fa temps que combaten el feixisme i el racisme, dos conceptes sobre els quals Vox ha aixecat
el seu discurs, reclamen que ens hi impliquem tots des dels nostres barris.
Aquí, com en el reciclatge, pensar en local ens pot ajudar i molt a àmbit nacional, global, perquè tallant aquestes formes de soca-rel evitarem que s’estenguin i s’implantin en altres barris d’altres pobles i ciutats més grans amb
més població i, per tant, amb més influència. Al mateix temps, però, i en paral·lel a aquesta acció conjunta i continuada des de baix potser també seria
bo que la feina de formigueta per cohesionar tothom en la idea que cal una
justícia social real se la posessin al capdamunt de les llistes de prioritats els
que realment tenen el poder legislatiu
per canviar lleis i polítiques. Així sí que
podrem apagar la veu i els ecos de Vox.

Atrapats

U

n grup de persones s’han manifestat per escrit exigint que els
partits sobiranistes amb presència al Congrés votin a favor del
pressupost de Pedro Sánchez. Alguns
lectors del paper els han retret que no
haguessin reaccionat amb aproximada
contundència a l’hora de censurar la
repressió que l’Estat ha exercit contra
l’independentisme. No conec la majoria dels signants, però entre els que
conec diria que sí que en alguns hi va
haver alguna formulació de protesta.
Però anem a l’escrit. Hauria anat bé
que els que l’han elaborat haguessin
estès les exigències de flexibilitat i
ofertes al mateix Pedro Sánchez: un
gest que facilités que els independentistes fessin millor cara davant els números i partides que Pedro Sánchez
presenta a aprovació. Però és clar: el
president del govern espanyol està
atrapat. Molts “gestos” no depenen
d’ell sinó dels jutges, i els que són al
seu abast de seguida serien censurats
amb virulència per l’oposició i per
molts dels seus. També està atrapat
l’independentisme: si diu que no al
pressupost, el govern amb pocs su-

“
Dir que sí al
pressupost és una
submissió a l’Estat,
i dir que no, també

ports de Sánchez pot caure, i al fons
de la caiguda i de les eleccions que
comportaria es veu l’emergència de la
dreta extrema, la que vol aplicar l’article 155 a perpetuïtat, la que vol controlar els Mossos, l’escola i TV3. La
que ja des d’ara nega qualsevol indult
als presos polítics, si són condemnats,
que ho seran. Als partidaris del “com
pitjor, millor”, als que creuen que més
repressió faria reaccionar el poble català i la independència fluiria de manera fatal i natural, aquest panorama
els abelleix. Els que coneixem una mica la composició social i mental del
“poble català” perquè hi convivim cada

dia i veiem que inclou molts acomodaticis i indiferents, trobem aquest panorama terrorífic. Ja està dit. Em manifesto a favor de l’aprovació pressupostària? Doncs sí. Fa ràbia, fa molta
ràbia perquè Sánchez no es belluga i
va ser un dels patrocinadors del 155,
però la política, com les relacions socials, laborals o familiars, fa sovint
també molta ràbia i bé que l’hem de
deglutir per mantenir la convivència.
El judici als presos ens donarà molts
disgustos. Prefereixo passar-los sense
l’extrema dreta governant. Indultarà
Sánchez els condemnats? Només estic
segur que els altres, no.
“A Sánchez, sempre li queda el recurs de prorrogar el pressupost de
l’any passat.” Sí: els del PP, els que mil
vegades hem denunciat com a negatius per a Catalunya. Estem atrapats.
Fer una independència és una obra
d’una tal envergadura, és tan èpica i
anava a dir sublim (i llarga), que no
vindrà pas del tràngol d’aprovar la minúcia d’uns números. “Aprovar el
pressupost és un acte de submissió a
l’Estat del qual ens volem separar.” I
no aprovar-los, també.
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A la tres

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

Esforça-t’hi, Pedro!

E

l president espanyol, Pedro Sánchez, se’n va anar ahir a l’agència EFE per explicar que aquest
divendres, que és aquí a la cantonada,
el Consell de Ministres aprovarà el
projecte de llei de pressupost general
de l’Estat. O el que és el mateix: va voler afegir pressió als partits independentistes que mesos enrere li van donar suport en la moció de censura. Està molt bé que Pedro Sánchez tiri pel
dret i porti el pressupost al Consell de
Ministres. I està molt bé que intenti
posar pressió a les formacions independentistes. Però a mi em sembla
que, la pressió, la té ell. És a ell, al president, a qui posarem l’etiqueta d’haver tirat endavant o no el pressupost.
“És un pressupost perquè Espanya
avanci, perquè continuï endavant en
política social, en creixement econòmic i en la creació d’ocupació; serà un
pressupost carregat de sentit comú i
també de valors socials que fa falta al

“
La pressió
per aprovar el
pressupost, la té
Sánchez, i no pas els
independentistes.
O no?
nostre país”, va dir ahir. El president
espanyol va dir que el vol negociar
amb totes les forces parlamentàries
(“estendrem la mà també a Ciutadans
i al PP”) “i no només amb les forces independentistes”. Fantàstic. Però tothom va entendre el que havia d’entendre: si el pressupost no s’aprova serà
perquè els independentistes no volen.
No hi haurà avenços en política social,
ni creixement econòmic, ni creació

De reüll
Anna Serrano

Les cares de la notícia
EXPRESIDENT DE BANKIA

Rodrigo Rato

Una de 155

Fugir d’estudi

P

osa-me’n una de 155! És la comanda diària de Pablo
Casado i Albert Rivera, que, com qui reclama una
de calamars o de braves, exigeixen que es recuperi i es
mantingui indefinidament la suspensió de l’autonomia
catalana. El nou any no ha portat canvis en les peticions
dels autoanomenats constitucionalistes. Tampoc més
respecte a la carta magna ni a la democràcia. “En el
primer Consell de Ministres quan arribem a La Moncloa
aprovarem el 155, deposarem el govern de la
Generalitat, nomenarem un nou govern, assumirem les
competències en administracions
Al PP li
penitenciàries, prendrem el control
sembla que el dels Mossos, prendrem el control
dels comptes perquè no es
compromís
malversin els diners de tots els
amb l’article espanyols, i sobretot posarem ordre
li resoldrà els a l’educació i als mitjans de
comunicació públics perquè cessi la
problemes
propaganda i l’adoctrinament que
pretén a mitjà termini posar fi a la història d’Espanya.” La
llarga promesa la feia el president dels populars des de
Ceuta en una de les primeres intervencions del 2019. La
proposta, un cop d’estat en tota regla. Un altre, vaja.
Oberta la via del 155, al nou líder del PP li sembla que el
compromís amb el polèmic article, la catalanofòbia a
granel i l’anunci de mesures pròpies d’un règim totalitari
resoldran algun dels seus problemes, que són molts. De
moment, el PP ja no té ni grup al Parlament. I les
enquestes n’auguren la desaparició a l’Ajuntament de
Barcelona.

d’ocupació. I, a més, poden obrir la
porta al fet que la gran aliança que governarà a Andalusia ho faci també a
Espanya. La pressió és alta, altíssima,
a les formacions independentistes.
Tanta que aquests dies sentim opinions divergents en els partits que govern a Catalunya. I si consultessin la
militància, més. Sánchez es permet
dir que no pot fer pública cap proposta
per a Catalunya fins després de les
sentències de l’1-O, però pressiona
JxCat i ERC (amb un cert èxit, veient
les divergències Bel-Nogueras o el que
deia ahir Bassa) perquè donin suport
al pressupost abans del judici. No em
serveix, a mi, l’argument aquest que
una cosa no té res a veure amb l’altra.
Tot hi té a veure. I em sembla que no
hauríem d’oblidar que, la pressió, la té
ell. És el seu pressupost. Esforça-t’hi
una mica més, Pedro, de veritat, i tots
(i Espanya també) hi sortirem guanyant.

-+=

L’exvicepresident del govern d’Aznar va respondre
ahir a l’Audiencia Nacional per la presumpta estafa a inversors i falsedat comptable en la sortida a
borsa de Bankia, on en demanen cinc anys de
presó. La defensa de la seva gestió es basa a desviar tota acusació al Banc d’Espanya.
DIPUTAT DEL PP

Xavier García Albiol

Sense escrúpols

-+=

Després de l’enfonsament del PP a Catalunya, l’exlíder ha fet un pas enrere i ara té entre cella i cella recuperar l’alcaldia de Badalona. I, en virtut dels valors
que practica, l’objectiu justifica utilitzar els morts de
divendres en el tràgic incendi al barri de Sant Roc per
fer campanya i mirar de rascar alguns vots.
CONSELLERA D’EMPRESA

Àngels Chacón

Simplificar tràmits

-+=

El govern ha aprovat el nou Pla de Finestreta Única
Empresarial, que preveu simplificar i agilitzar encara més els tràmits empresarials. L’objectiu és facilitar la feina a pimes, autònoms i emprenedors i també preveu més agilitació de la tramitació dels projectes estratègics per a l’economia catalana.

El dilema
del
pressupost
El govern de Pedro Sánchez
aprovarà demà el projecte de
pressupost general de l’Estat
(PGE), que ara haurà d’entrar a la
mesa del Congrés dels Diputats per
a la seva tramitació. És la seva responsabilitat i la de tot govern presentar el seu pressupost, encara
que no tingui garantit el suport parlamentari, però també és la seva
responsabilitat treballar, negociar i
fer política per aconseguir el suport
d’altres partits quan és imprescindible per poder aprovar aquest
pressupost. No fer això converteix
l’elaboració i la presentació del PGE
en un brindis al sol.
ERC i el PDeCAT tenen un dilema
molt evident davant el PGE –les
discrepàncies dins de tots dos partits són públiques–. Van fer possible la moció de censura a Mariano
Rajoy i l’accés de Pedro Sánchez a
La Moncloa, perquè el govern espanyol fos proactiu en la solució del
conflicte polític amb Catalunya.
Mesos després continuen esperant
i, per tant, davant les reiterades peticions de suport al PGE, l’exigència
d’una negociació bilateral sobre el
conflicte que inclogui el futur dels
presos polítics no només és legítima, sinó també raonable.
Pedro Sánchez juga les seves
cartes; amenaça amb un avançament d’eleccions, que podria empitjorar la situació a Catalunya si el
PP, Cs i Vox sumen per formar un
govern de dretes, i traspassa als
partits independentistes catalans
una responsabilitat que és principalment seva. I aquesta és la qüestió clau. Perquè si el PSOE defensa
un PGE social i progressista, vol
preservar Espanya de la involució
d’un pacte PP, Cs i Vox i afirma que
cal una solució política al conflicte
polític amb Catalunya, el mínim que
se li pot exigir és que faci gestos i
passos en aquesta direcció.
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1
any

Tensió sobiranista
Xoc per la investidura a
distància de Carles
Puigdemont. JxCat, ERC i la
CUP negocien com fer-la
efectiva.

David Marín

20
anys

Polèmica a Euskadi
El govern espanyol considera
“inacceptable” que Juan José
Ibarretxe consideri igualment
condemnables la violència i la
dispersió de presos etarres.

Jordi Llavina. Escriptor

Dir-nos la
veritat

F

anys

El 2008 es tanca amb 423.232
desocupats, 59% més que el
2007. El govern no veu “un
canvi de tendència en els
mesos vinents”.

Tribuna

Full de ruta

a un any i escaig
Joan Tardà presentava als mítings
Oriol Junqueras com
el futur president de
la República catalana,
mentre que Elsa Artadi reclamava als
actes de JxCat un vot als catalans que
havia de servir per fer tornar Puigdemont i restituir el govern legítim. Un
any després, podem dir que les eleccions del 21-D han estat, en termes de
mandat democràtic, les eleccions més
inútils de totes les celebrades fins ara.
És clar que a la pràctica van ser importantíssimes. Van servir per mantenir
viva la causa de l’independentisme,
prou majoritària per tenir majories al
Parlament i formar governs, i això en
un context de repressió desbocada
contra els seus líders i d’intimidació legal als seus militants i activistes. No
guanyar era una derrota terrible i això
es va poder evitar. Però el mandat democràtic sorgit de la victòria del 21-D,
un any després, no ha estat aplicat. No
hi ha República en marxa ni evidentment ningú que la presideixi, ni tampoc s’ha pogut restituir el govern que
va ser derrocat per la força a través
d’una aplicació il·legal del 155 i de la
persecució penal dels seus membres.
Ara ocupa la presidència del govern de
la Generalitat la persona que segurament més creu en aquell mandat, però
no té cap suport dels partits per dur-lo
endavant, decidits a no perdre cap
llençol en cap nova bugada encara que
això impliqui continuar amb el vestit
autonòmic per un temps de moment
indefinit, observant-se de reüll entre
ells, esperant a veure si el canvi d’inquilí a La Moncloa dona algun fruit i
centrats ja en les municipals i en un
macrojudici d’incertes conseqüències
polítiques.
D’altra banda, la CUP ha decidit replegar-se a l’oposició i abaixar el perfil,
mentre que el moviment de primàries,
nascut en teoria per unir forces i superar el sistema de partits, va pel camí de
crear més llistes on justament volien
que n’hi haguessin menys. Si fa un any
i escaig ens haguessin avisat que es
dedicarien el primer any a no cometre
cap desobediència a l’Estat al qual es
vol doblegar, a encaixar el cop de la repressió i aprendre’n, a explicar que una
majoria absoluta del Parlament no és
suficient i que cal créixer més (quant,
exactament?) i que estaríem quiets en
espera d’una oferta de l’Estat i de com
va el macrojudici, potser el resultat del
21-D hauria estat diferent. Però almenys ens hauríem dit la veritat.
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Dada preocupant

Hores de cineclub

E

l cineclub Vilafranca arriba al
mig segle de vida amb una forma esplèndida i una programació que no ha d’envejar res a la de ciutats més grans amb pressupostos
més generosos. L’últim mes del
2018, posem per cas, va oferir, entre
d’altres, tres pel·lícules formidables.
Dues són italianes: la delicada Lazzaro felice, d’Alice Rohrwacher, en
què el penedesenc Sergi López fa un
petit paper; i la demolidora Dogman,
de Matteo Garrone. La primera és un
retrat escruixidor de la bondat humana (que acaba sent, per descomptat, trepitjada i envilida). La segona,
més aviat una aproximació a la sordidesa moral.
pel·lícules independents, amb sengles interpretacions protagonistes sensacionals:
els immensos Adriano Tardiolo –el
noi sense mica de malícia de la primera– i Marcello Fonte –el quarantí
que se sent més a prop dels gossos
que cuida que dels humans amb qui
ha de tractar–. Les dues obres no te-

SÓN, L’UNA I L’ALTRA,

nen res en comú; però, alhora, no seria difícil establir alguns vincles entre elles. Ni que sigui pel color, deliberadament deslluït en tots dos casos, que vol representar un món sense gaire llum, fet de més nits que de
dies.
LA TERCERA ÉS la belga Girl, del jove di-

rector Lukas Dhont (nascut el
1991), amb una interpretació estellar de Victor Polster (nascut el
2002!). A banda de la bellesa de la fotografia i la solidesa del relat, crec
que la pel·lícula s’hauria de passar a
tots els instituts, especialment en
les edats compreses entre els 15 i els
17 anys, pel missatge, que se’n deia
abans. Un missatge valent i necessari. Sobretot avui dia, en què, en
aquesta part del món civilitzat, el
feixisme torna a campar orgullós per
les institucions, i l’homofòbia i la
transfòbia troben tants altaveus.
d’un adolescent
transsexual amb un somni: esdevenir una ballarina professional. Hi té

‘GIRL’ EXPLICA LA VIDA

aptituds, sí, però li caldrà treballar de
valent, perquè, paral·lelament a la
lluita pel somni, hi ha la lluita per la
seva condició sexual. De manera que,
en un passatge de la història, aquesta
darrera anul·larà, sisplau per força,
la primera. El que em va commoure
de la bella Lara, la protagonista, és la
seva fermesa per aguantar el dolor, físic i moral, que li infligeixen tant el
somni de ser ballarina com el de ser,
finalment, el que s’ha sentit sempre:
dona, tot i haver nascut amb un cos
d’home. Tot, en la pel·lícula, és tractat amb una extrema sensibilitat. La
relació d’ella amb el seu pare –la mare no hi surt: potser és morta– constitueix un exemple d’amor autèntic,
malgrat les tensions que hi ha. L’home mira de fer sempre costat a la seva filla, però aquesta és una adolescent que, a la volubilitat pròpia de
l’edat, ha de sumar la derivada de la
seva nova condició, el trànsit tan dur
de canviar de sexe. Tant de bo se’n fes
matèria d’estudi a l’ensenyament per
començar a combatre tanta barbàrie
social, tanta ignorància!

El lector escriu
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Aniversari de la
llei antitabac
b Han passat vuit anys des de
la reforma de la llei antitabac
que va entrar en vigor el 0201-2011. Hi va haver un canvi
molt important respecte a la
distribució i consum del tabac,
molts fumadors van deixar
aquest hàbit, altres, els menys
valents, van continuar consumint-ne, però ara, després de
vuit anys, el nombre de fumadors ha tornat a augmentar
sobretot entre els més joves,
de manera que es fa necessària una nova reforma de la llei
o bé fer campanyes de conscienciació a les escoles, on es
mostrin les conseqüències negatives del tabac. La reforma
de la llei antitabac va servir per
rebaixar el nombre de morts
per infart i pels diferents tipus
de càncers aconseguint rècord històrics en morts produïdes pel tabaquisme, però ara
s’ha revifat el problema i cal
prendre noves mesures dis-

suasives com: el control de les
zones prohibides d’hospitals,
col·legis, etc. Augmentar les
inspeccions i apujar el preu del
paquet. Crec que les prohibicions no agraden a ningú, però és l’única manera que es
compleixi la llei i es respecti el
dictamen dels metges, als
quals hem d’estar agraïts, i és
que la vida sense tabac ja és
una realitat per a moltes persones que han optat per la salut.
FERNANDO GUERRERO
Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)

Zona 1 FGC i
targeta T4 de
pensionistes
b M’he trobat amb la desagradable sorpresa que la targeta T4 de pensionista no és
vàlida per Sant Cugat, tot i formar part de l’AMB i de la zona
1 actualment. El més curiós és
que sí que és vàlida, segons el
web, a Castelldefels, Cornellà

de Llobregat, l’Hospitalet de
Llobregat, St. Adrià de Besòs,
Viladecans, Badalona, Esplugues de Llobregat, Montgat,
Sant Boi de Llobregat, Sant
Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet, Tiana, Gavà, Cerdanyola, Molins de Rei, Montcada i Reixac, el Papiol, el Prat de
Llobregat, Ripollet, Sant Feliu
de Llobregat, Sant Vicenç dels
Horts i Santa Coloma de Cervelló a més de Barcelona, és
clar. M’agradaria conèixer el
motiu d’aquesta discriminació
i igualment si la mateixa discriminació s’aplicarà a l’hora
de pagar l’IBI els mateixos
pensionistes afectats.
PERE ARANDA
Sant Cugat del Vallès (Vallès Oc.)

Anunci de
Catalunya Ràdio
b La Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA)
emet en l’actualitat per TV3
un anunci sobre les qualitats

de l’emissora pública de ràdio,
Catalunya Ràdio, a l’hora de
voler estar informat de l’actualitat. Cal reconèixer que
Catràdio emet programes informatius molt interessants i
que en conjunt la seva programació és atractiva. Fins aquí
tot normal; però en un moment donat i en referir-se a la
informació esportiva, la locució de l’anunci diu: “a punt per
a transmetre els partits del
Barça”, amb la qual cosa,
l’emissora pública de ràdio
s’alinea sense manies amb un
club esportiu privat, i ignora la
resta de clubs esportius de
Catalunya. Com a contribuent
que amb els meus impostos
col·laboro en el manteniment
dels mitjans de comunicació
públics catalans, demano que,
al més aviat possible, se substitueixi l’actual locució per la
de “a punt per a transmetre
els partits de tots els equips
catalans”.
JORDI PRÍNCEP I CANALÍS
Barcelona
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La frase del dia

“Si s’admet que el jutjat 13 no és competent, la causa
queda nul·la”
Pere Aragonès, VICEPRESIDENT DEL GOVERN

Tribuna

De set en set

Les eleccions andaluses

Bombardeigs

Antoni Segura i Mas. Catedràtic d’història contemporània de la Universitat de Barcelona

L

es eleccions andaluses han tingut la
virtut de deixar les coses clares. En
primer lloc, quan un partit polític
roman en el càrrec deu legislatures (36
anys) amb majoria absoluta o amb suports parlamentaris puntuals el sistema
polític –a Andalusia, Catalunya o qualsevol lloc– esdevé un règim amb tots els defectes: prepotència, absència de crítica,
favoritisme, impunitat i sovint, a voltes,
corrupció. En segon lloc, han posat de manifest que a l’Estat espanyol també hi ha
extrema dreta.

FINS ARA ES DEIA que, a diferència de la
majoria d’estats europeus i tret d’algunes
formacions minúscules i sense representació parlamentària, no n’hi havia, d’extrema dreta, perquè aquest espai electoral ja l’omplia el PP. Ara es comprova que
quan l’extrema dreta decideix anar a les
eleccions amb veu pròpia, Vox, el PP i Cs
–a pesar del que diguin alguns dels seus
fundadors intel·lectuals– no fan fàstics a
acceptar els vots del partit de Santiago
Abascal per aconseguir la presidència de
la Junta i del Parlament d’Andalusia.
EN SUMA, ELS MATEIXOS que critiquen que

Pedro Sánchez guanyés la moció de censura contra Mariano Rajoy amb els vots
d’ERC i del PDeCAT, formacions plenament democràtiques, no tenen escrúpols
a acceptar els vots d’un partit clarament
antidemocràtic, xenòfob (islamòfob), homòfob, que nega la violència de gènere, ultranacionalista espanyol i partidari d’abolir les autonomies i les lleis de l’avortament i de la memòria històrica.
ARA RESULTA QUE, fins i tot aquells que deien que eren liberals, de centre, ni de dretes ni d’esquerres, i que s’han apropiat de
la més genuïna encarnació de la representació de la llibertat individual i dels valors
republicans, el concepte de ciutadà/ana i
ciutadania, resulta que estan disposats a
acceptar els vots de Vox. Òbviament, a Catalunya, no sorprèn aquest desfasament

Sísif
Jordi
Soler

entre discurs i realitat. El partit taronja
sorgeix de dos manifestos signats el 7 de
juny del 2005 i l’1 de març del 2006 per un
grup de persones que “no se sienten representados por los actuales partidos y
manifiestan la necesidad de que un nuevo partido político corrija el déficit de representatividad del Parlamento catalán”. Ves per on!, perquè això succeeix,
justament, pocs mesos després que, per
primera vegada des de la Segona República, hi ha un govern d’esquerres a la Generalitat format pel PSC-CpC, ERC i ICVEUiA encapçalat per Pasqual Maragall. El
8-9 de juliol del 2006 se celebra el congrés
constituent i neix a Catalunya el partit
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
(Cs).

“
A Catalunya, no
sorprèn que Cs no
sigui tan liberal i de
centre com afirma i
estigui disposat a
pactar a Andalusia
pels vots d’un partit
clarament
antidemocràtic,
xenòfob, homòfob,
partidari d’abolir
l’autonomia i
l’avortament i la
memòria històrica

EN EL PRIMER MANIFEST es denuncia que el

govern tripartit es proposi redactar un
nou Estatut d’Autonomia, aquell que a
proposta del PP es va ventilar després la
sentència del Tribunal Constitucional del
28 de juny del 2010; s’abomina de la política d’immersió lingüística, que ha comportat que “los estudiantes catalanes ocupen
uno de los niveles más bajos del mundo
desarrollado en comprensión verbal y escrita”, menystenint “el importantísimo
valor cultural y económico que supone la
lengua castellana”; es denuncia “la pedagogía del odio que difunden los medios de
comunicación del gobierno catalán contra todo lo «español»”, i, per descomptat,
es denuncia també la corrupció (“desde el
caso Banca Catalana hasta el más reciente del 3%”, no han estat tan contundents els darrers anys amb la corrupció
del PP), es nega el dèficit fiscal, que és un
invent del nacionalisme, es diu, per amagar que “desde hace tiempo la riqueza crece [a Catalunya] en una proporción inferior a la de otras regiones españolas y europeas comparables”. És difícil trobar
més notícies falses i més demagògia populista en un escrit de menys de mil paraules. Però, tant se val, perquè del que es
tracta és de justificar una equidistància
–ni de dretes ni d’esquerres– i la vocació
per construir una “sociedad posnacionalista” (segon manifest) pertal tapar els
impulsos supremacistes (espanyols) i un
programa conservador amarat d’una suposada renovació estètica.
AVÍS, DONCS, PER A NAVEGANTS: en les prò-

ximes eleccions municipals (o legislatives
abans, segons com evolucioni l’escenari
polític espanyol), cal no deixar-se enganyar per les aparences, ja que el que compta en política són els actes. I, com s’ha vist
a Andalusia, no hi ha més cera que la que
crema, per molt que s’embolcalli en la trista figura d’un ex-primer ministre de la
grandeur, pròfug del socialisme, menystingut per Emmanuel Macron i desembarcat a Barcelona.

Ignasi Rirera

E

m treu de polleguera la banalització dels crims del
franquisme i de la feina de torturadors
com ara els germans
Creix i Billy el Niño, en el marc del debat sobre el futur del Valle de los Caídos. ¿Pot Barcelona, per exemple, oblidar els bombardeigs de 1938 contra la
població civil que tant neguitejaven Joseph Roth (Brody, Galítsia, 1894 – París, 1939), que havia perdut el seu referent de l’Imperi austrohongarès i que
també era víctima com a jueu i com a
escriptor antinazi?
Fa poc he llegit més i més documents sobre el bombardeig, ja acabada la guerra, contra l’estació de tren de
Xàtiva, just a l’hora en què tornaven a
casa els que havien participat en aquella guerra tan incivil. L’escriptoràs Toni
Cucarella, d’una banda, i la poeta Begoña Chorques han escrit textos escruixidors, i ben documentats, sobre
aquell assassinat bàrbar dels franquistes... que després volien atribuir, amb
amenaces cruels, als republicans, que
acabaven de perdre tant la guerra, als
quals no atorgaven el dret a saber la
veritat de tot allò.
Gernika va tenir el seu Picasso, fet
que ha obligat a callar els que també
volien minimitzar, i fins i tot capgirar,
els fets. ¿No seria hora que el nou govern valencià convoqués artistes plàstics i audiovisuals que donessin suport
i ens ajudessin a visualitzar aquell
bombardeig? El silenci imposat, o
l’oblit de qui prefereix el silenci còmplice que la veritat, segur que massa crua
–en nom, diuen, de la “concòrdia” i per
evitar l’esperit de revenja–, corca tot
un poble. Ens ho van ensenyar els promotors del Grup 47, a Alemanya, contra el parer dels que –començant pels
nord-americans que aleshores manaven al país exnazi– volien tapar una de
les pàgines més bèsties del segle XX.
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L’entrega de
despatxos als nous
jutges es trasllada
de Barcelona a
Madrid

El rei reclama
respecte per
les resolucions
judicials

Alerten de
deixar la llet
per begudes
vegetals

Els metges
asseguren que
moltes famílies
estan
desinformades

Una llei per salvarNOU REDACTAT · El govern s’adapta al
TC i aprova la recuperació de quatre de les
catorze normes suspeses ÒMNIBUS ·
L’executiu busca “alternatives legals”
per a la llei d’igualtat, del cànnabis, del
‘fracking’ i de l’agència de protecció social
Emili Bella
BARCELONA

La Generalitat va iniciar
ahir el procés per elaborar
una única llei que versionarà disposicions anul·lades o suspeses que puguin
passar el sedàs del Tribunal Constitucional (TC).
Amb l’aprovació de la memòria preliminar, ahir al
consell de govern, l’executiu buscarà “alternatives
legals” que donin efectivitat a les parts amputades
de quatre lleis: la d’igualtat
efectiva de dones i homes,
la del canvi climàtic, la de
les associacions de consumidors de cànnabis i la de
l’Agència Catalana de Protecció Social. Es tracta de
normes impugnades en
l’etapa del govern de Mariano Rajoy.
L’alt tribunal ha impedit que es puguin aplicar
qüestions com ara la qualificació com a discriminació directa per raó de sexe
de l’assetjament sexual a
la feina, la concessió de
permisos d’exploració per
a l’obtenció de gas i petroli
mitjançant la tècnica del
fracking o que el sector
públic de la Generalitat no
pugui disposar d’organismes com ara l’agència de
protecció social.
La voluntat del govern
és que l’anomenada llei
òmnibus s’hagi resolt
abans de mig any, ja que
només cal adaptar alguns
preceptes i la tramitació
d’un sol projecte de llei en
lloc de quatre és més àgil.
La consellera de la Presidència i portaveu del govern, Elsa Artadi, espera

tornar a trobar el suport
dels mateixos grups parlamentaris que van aprovar
originalment les lleis.
La d’igualtat, per exemple, va tirar endavant per
unanimitat. En concret,
n’havien quedat suspesos
preceptes que tenen a veure amb l’àmbit laboral en
considerar que la Generalitat no té competències
per imposar segons quines
mesures al sector privat,
relacionades amb l’assetjament sexual a la feina,
plans d’igualtat i racionalització d’horaris que facilitin la conciliació, inclusió
obligatòria de la figura del
responsable sindical d’igualtat, presència paritària d’homes i dones en els
òrgans de negociació collectiva i incorporació de
les perspectives de gènere
en els expedients de regulació d’ocupació.
“Aplicarem al sector
public de la Generalitat
aquestes mesures. No podem obligar les empreses,
però podem incentivar altres administracions catalanes i incidir en canvis al
sector privat a través de la
contractació pública”, va
assegurar Artadi.
Pel que fa a la llei de canvi climàtic, només hi ha
suspesa la prohibició del
fracking, però el govern
creu que amb un nou redactat més precís es podrà
superar el TC d’acord amb
la nova jurisprudència
existent des que el Parlament va aprovar la llei, que
“deixa escletxes”.
D’altra banda, es posarà en marxa el gros de
l’Agència Catalana de Pro-

El conseller Damià
Calvet i la
consellera Elsa
Artadi, ahir entrant a
la reunió del
govern ■ EFE /
ANDREU DALMAU

Les frases

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

“No estem desistint
d’arribar a acords
interpretatius [amb el
govern de Sánchez],
però continuem
treballant en
alternatives”

“Les alternatives legals
per trobar els mateixos
efectes entenem que
seran compartides pels
grups parlamentaris”

tecció Social, ja que només
té suspesos onze articles.
Queda pendent la gestió
de recursos que en un futur li siguin atribuïts, la

gestió de les prestacions
en què calgui tenir en
compte canvis de residència o períodes de carència
en altres territoris i la rela-

Elsa Artadi
PORTAVEU DEL GOVERN

ció amb organismes equivalents, però això no impedeix signar-hi convenis.
La quarta llei que es rehabilitarà amb l’òmnibus
és la del cànnabis, aprovada per mitjà d’una iniciativa legislativa popular
(ILP). Hi ha normes similars que han passat el filtre
del TC, com ara la del País
Basc, de manera que el govern està en contacte amb
les associacions impulsores de la ILP per veure com
es pot tornar a redactar i
“que no col·lideixi de nou”

amb el Constitucional.
D’aquesta manera, el
govern continua l’estratègia de la no confrontació ni
la desobediència dels dictats del Constitucional, alhora que dona compliment a la moció del Parlament del 5 de juliol del
2018, aprovada amb els
vots de Junts per Catalunya, ERC i la CUP, que reclamava recuperar les catorze lleis laminades pel
TC. “Totes tenen el seu camí i la seva casuística diferent, no n’hi ha cap d’igual,
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ERC i el jutge
Mayte Piulachs

En l’actual bombolla judicial que vivim, màxims dirigents d’ERC denunciaven ahir que la investigació dels
preparatius de l’1-O que realitza el jutjat d’instrucció
13 de Barcelona podia haver estat “adjudicada a dit” al
difunt magistrat, tractat ara d’heroi per la cúpula judicial. La veritat: un error barrejat amb manca de transparència. Un advocat d’excàrrecs d’ERC denunciava

que s’havia adjudicat la causa al jutge Ramírez Sunyer,
tot i que la norma de repartiment fixa: “N’estan exclosos els jutjats sortint i entrant de guàrdia”, com era el
seu cas. El TSJC va aclarir que des del 2010 aquest
punt està exclòs, però que per error es recull en un
acord del 2014. El lletrat demanava la norma vigent
des del novembre passat al TSJC, i just la va rebre ahir.

ne quatre

Artadi medita concórrer a Barcelona
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La consellera de la Presidència va admetre ahir que el debat sobre la possibilitat que
ella abandoni el govern per
anar a la llista independentista que podria encapçalar
Quim Forn –empresonat a
Lledoners– a les municipals
per Barcelona “existeix, però
és un debat obert”. La portaveu del govern, doncs, no descarta aquesta possibilitat;
però, com que les converses

no estan tancades, “en funció
de la resolució d’aquest debat se’n derivaran o no modificacions al govern”. Es tracta
de la llista que treballen el
PDeCAT i la Crida Nacional
per la República de Carles
Puigdemont (Artadi no és militant del PDeCAT). En aquest
cas, la candidata de la formació ja escollida per primàries,
Neus Munté, aniria darrere
d’Artadi.

però hi estem treballant
d’una manera o d’una altra. Lamento que s’havia
avançat en acords interpretatius però han quedat
aturats pel govern espanyol”, va explicar Artadi,
que va recordar que la moció no estipulava haver de
recuperar les lleis amb el
mateix redactat.
Les que ja s’han resolt
amb acords amb Pedro
Sánchez són les dues d’habitatge i la d’universalització de l’assistència sanitària. També s’ha aixecat la
suspensió del llibre VI del
Codi Civil i ara està en vigor. La llei de ciberseguretat ha quedat al marge del
paquet de quatre endegat
ahir perquè la sentència es
va conèixer just abans de
Nadal. Pel que fa a les dues
qüestions
tributàries
(l’impost nuclear i els actius no productius), s’estan
tornant a redactar.
D’altra banda, sobre la
llei de comerç, el govern
l’està abordant amb el
consell assessor “per fer
recomanacions i veure
com queda”. Quant a la llei
que afecta els vehicles de
lloguer amb conductor
(VTC), s’està treballant la
cessió de la competència a
l’àrea metropolitana i una
regulació conjunta. Finalment, la modificació de la
llei de la Presidència de la
Generalitat està pendent
de la modificació del reglament del Parlament.
La consellera va remarcar que el govern no desisteix d’arribar a més acords
amb el govern de Sánchez
per recuperar aquestes
lleis, però treballa en alternatives per si aquests no
arriben. Després de la pausa nadalenca s’han reprès
els contactes d’Artadi i del
vicepresident, Pere Aragonès, amb Carmen Calvo
per preparar la reunió que
s’ha de fer aquest mes entre els dos governs, però
que continua encara sense data. ■

Quatre expresidents: Montilla, Maragall, Pujol i Mas, el 2013 ■ JOSEP LOSADA

El govern garanteix que
cobrirà les necessitats
dels expresidents
a Se’ls donarà atenció i suport per assegurar el seu dret a viure
dignament a L’acord ve motivat per la malaltia de Maragall
E. Bella
BARCELONA

El govern va acordar ahir
autoritzar els departaments de la Generalitat a
“cobrir les necessitats personals bàsiques” dels expresidents del govern amb
la dignitat i el decòrum
que corresponen a les altes funcions exercides per
la primera institució del
país. Se’ls garantirà l’atenció social i el suport que
necessitin per assegurar el
seu dret a viure dignament durant totes les etapes de la vida. Es tracta
d’un acord per donar resposta a l’evolució de la malaltia del president Pasqual Maragall –que té Alzheimer–, segons va afirmar la consellera de la Presidència i portaveu del govern, Elsa Artadi, que va
negar que es tracti de cap
mesura per ajudar econòmicament el president

La frase

—————————————————————————————————

“L’origen de l’acord és
la malaltia del president
Maragall. Treballem en
les necessitats que
pugui tenir”
Elsa Artadi
PORTAVEU DEL GOVERN

exiliat, Carles Puigdemont. “Res a veure”, va recalcar. “No es deriva cap
benefici econòmic o material” per al gironí, va assegurar Artadi, a qui no li
consta que Puigdemont
hagi demanat cobrar la
pensió prevista a la llei
d’expresidents de la Generalitat del 2003, desenvolupada en un decret el mateix any.
Aleshores, la normativa
només afectava un expresident, Jordi Pujol. El govern vol adaptar-la a la situació i evolució personal

de cadascun dels expresidents i a les noves necessitats que amb el pas del
temps van sorgint. Puigdemont va deixar d’ingressar la nòmina de diputat el juliol passat per ordre del jutge del Tribunal
Suprem Pablo Llarena.
Justament, el PP de Pablo Casado fa campanya
per canviar la llei d’enjudiciament criminal per impedir que Puigdemont pugui rebre fons públics, a
través d’una reforma de
l’article 839 que ho prohibeixi als imputats declarats en rebel·lia quan es
tracti de delictes com el de
rebel·lió.
Pel que fa a Pujol, Artadi va recordar que ell mateix va renunciar el 2014 a
totes les prerrogatives
previstes per haver estat
president de la Generalitat després de confessar
que havia ocultat diners a
l’estranger. ■
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El govern veu
“lluny” negociar
els comptes de
Pedro Sánchez
a ERC i el PDeCAT han de decidir si bloquegen la tramitació
quan els aprovi divendres el Consell de Ministres a Reiteren

que per asseure’s cal oferir una solució política per a Catalunya

BARCELONA

Si no hi ha cap gest imminent els pròxims dies de
l’executiu espanyol oferint
una “solució política” per a
Catalunya, la posició del
govern de la Generalitat, i
per extensió de PDeCAT i
ERC, serà mantenir el no
al pressupost general de
l’Estat (PGE) que Pedro
Sánchez presentarà divendres després que
s’aprovin al Consell de Ministres. I no només serà un
no als comptes, sinó que
segurament serà una negativa a la possibilitat d’asseure’s a negociar. La portaveu del govern i consellera de la Presidència, Elsa
Artadi, va advertir al president espanyol que ho veu
“lluny, molt lluny”, coincidint amb el vicepresident,
Pere Aragonès (ERC), i el
president del PDeCAT, David Bonvehí, en el fet que el
PSOE no pot desvincular
una proposta política per a
Catalunya de la negociació

dels comptes.
També és cert, però,
que cap dels tres interlocutors va deixar clar si optaran d’entrada per la fórmula de bloquejar la seva
tramitació amb una esmena a la totalitat, un debat
obert públicament a les
xarxes dins del PDeCAT,
però que ahir Bonvehí va
tornar a remarcar que difícilment tindrà continuïtat
si Sánchez no fa un gest
amb Catalunya abans de
divendres. Les formacions
deixen aquesta porta oberta perquè el govern manté,
com va reconèixer Artadi,
que conjuntament amb
Aragonès mantenen contactes amb la vicepresidenta del govern espanyol,
Carmen Calvo, i la ministra de Política Territorial i
Funció Pública, Meritxell
Batet, per tancar una reunió aquest mes, com es
van comprometre en el
“pas endavant tímid” que
va significar la reunió de
Pedralbes del 20 de desembre. Aragonès i Bonve-

hí insisteixen a demanar
que s’obri una taula de negociació bilateral entre els
executius, especificant els
interlocutors i un calendari, tot i que el vicepresident
anava més enllà i demanava que la trobada sigui “flexible” i que, pel que fa a la
part catalana, “es plantejarà el dret d’autodeterminació”.
Bassa no vol un no rotund
L’exconsellera de Treball Dolors Bassa, en una
entrevista des de la presó a
RAC1, assegurava que no
era partidària d’aprovar
els comptes, però tampoc
els donaria un “no rotund”
en espera que l’executiu
espanyol, si vol aprovarlos, “faci un gest, el que sigui, però que el faci”. I ho
argumentava dient: “No
podem deixar caure el govern de Pedro Sánchez,
advertint que “l’alternativa a tombar aquest govern
és molt pitjor amb el PP,
Ciutadans i l’extrema dreta”. ■

Sánchez torna a Barcelona després del Consell de Ministres del desembre ■ E. ROSANAS / ACN

Sánchez torna a Barcelona en un acte del PSC
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pedro Sánchez tornarà a Barcelona aquest dissabte per
participar en un acte del PSC,
en condició de secretari general del PSOE, per obrir l’any
polític fent un repàs dels set
mesos del seu govern, i en el
qual donarà valor a les fites
assolides en matèria social i
defensarà la utilitat del pressupost general de l’Estat, que
el dia abans haurà aprovat el
Consell de Ministres.
Així ho va explicar el secre-

tari d’organització del PSOE,
José Luis Ábalos, que també
va descartar que l’executiu
socialista faci cap “gest” a
Catalunya per fer possible
l’aprovació del pressupost:
“Els gestos que tindrem amb
Catalunya són els mateixos
que tindrem amb altres comunitats autònomes d’Espanya, que són els que tenen a
veure amb les prioritats polítiques, les polítiques socials
que milloraran notablement

la situació dels ciutadans, i inversions territorials”, va assegurar Ábalos.
Fonts del govern espanyol
van explicar que no s’ha previst que el president espanyol
mantingui una reunió o es vegi amb el president de la Generalitat, Quim Torra, aprofitant aquest desplaçament. A
més, divendres Torra té previst desplaçar-se a Waterloo i
dissabte iniciarà un altre viatge als Estats Units.

865274-1132078wQ
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El rei demana respecte per
les decisions judicials
a El monarca fa pinya amb el poder judicial quan falten poques setmanes per al judici de l’1-O i defensa
la legitimitat dels jutges a L’entrega dels despatxos als nous jutges es trasllada de Barcelona a Madrid
Redacció
MADRID

El rei Felip VI va demanar
ahir respecte per les decisions judicials i va assegurar que el poder judicial
té “plena legitimitat”. El
monarca va fer pinya amb
el poder judicial quan falten poques setmanes per a
la celebració del judici de
l’1-O al Tribunal Suprem,
i ho va fer durant l’entrega
dels despatxos als nous
jutges, un acte que des del
1997 es feia a Barcelona i
que ahir, per primer cop,
es va dur a terme a Madrid.
Felip VI va defensar davant els màxims representants del poder judicial la
separació de poders i la “legitimitat” dels jutges espanyols. “La funció de jutjar
i fer executar allò jutjat,
atribuïda en exclusiva a
un poder de l’Estat, independent i plenament separat dels altres poders,
així com el respecte a les
resolucions dictades, són
condicions indispensables
en qualsevol democràcia
digna de ser-ho”, va dir.
El lliurament dels despatxos judicials va tenir lloc a
les portes del judici que ha
de fer seure al banc dels
acusats Oriol Junqueras,
Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, exconsellers i l’expresidenta del Parlament
Carme Forcadell. També
va coincidir amb la nego-

L’acte de lliurament de despatxos judicials a Madrid, amb el rei Felip VI al centre ■ ACN

ciació que Ciutadans i el
PP mantenen amb Vox a
Andalusia. En aquest context, el rei d’Espanya
va alertar que la Constitució “empara però limita
l’exercici del poder polític”. “El valor de la Constitució el trobarem sobretot
en el fet que és la garantia
dels valors suprems d’una
societat lliure, sense els
quals no resultaria recognoscible com a tal, perquè
encarna la màxima qualitat democràtica d’una
societat i empara, alhora
que limita, el poder polític”, va declarar. Felip VI
va demanar, així mateix,

El Suprem acceptaria citar Rajoy de testimoni
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El tribunal que jutjarà l’1-O
serà “generós” i “garantista”
a l’hora d’acceptar testimonis proposats per les defenses, segons va afirmar ahir en
una conversa informal amb
periodistes el president del
CGPJ, Carlos Lesmes. Es preveu que les defenses sol·licitin centenars de testimonis,
entre afectats per les càrregues, policies i ex-alts càrrecs
del govern del PP. Vox, que actua coma acusació popular,
ha demanat que testifiquin,
entre d’altres, l’expresident

Rajoy, l’exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i
l’exministre d’Hisenda Cristóbal Montoro. Lesmes va
afirmar que el tribunal vol ser
garantista “especialment
en aquest cas, ja que s’han
qüestionat les garanties del
tribunal”, i que serà “generós”
i admetrà pràcticament tot
el que es plantegi. Amb el judici en marxa, les defenses
podran renunciar a alguns
testimonis per “redundants
o innecessaris”.
Les defenses ultimen els

seus escrits, que podran presentar fins al 14 de gener. El
judici començarà a finals de
gener o principis de febrer, i
es concentraran les sessions
de dimarts a dijous, de les
deu del matí a les sis de la tarda, amb hora i mitja per dinar.
Els acusats en presó preventiva seran traslladats a presons madrilenyes per assistir
a totes les sessions del judici,
que es podria allargar fins a
tres mesos. El tribunal confia
a notificar la sentència abans
de les vacances d’estiu.

un compromís a tota la
societat per estar “permanentment compromesa amb els valors constitucionals: la llibertat i el pluralisme polític, la justícia
la igualtat i el respecte a la
dignitat de les persones”.
Als 63 nous jutges als
quals va lliurar els despatxos (40 dones i 23 homes)
els va recomanar que “desterrin” de la seva actuació
qualsevol “impuls o interès personal” i que facin
prevaldre “l’interès general i de la societat”.
A Madrid, puntualment
L’acte d’entrega de despatxos a la nova promoció
de jutges va tenir lloc a Madrid després de 22 anys
fent-se a Barcelona, que és
on hi ha la seu de l’Escola
Judicial. El trasllat de l’acte per primer cop a Madrid
respon als 40 anys de la
Constitució i als 25 anys
de l’aprovació de la llei que
atribueix al CGPJ la formació dels jutges. Així ho
va assegurar el president
del CGPJ, Carlos Lesmes,
que va afirmar que es
tracta d’un fet “puntual”
que no té res a veure amb
eventuals problemes de
seguretat si l’acte es fes a
Barcelona. Lesmes va garantir que l’any que ve es
recuperarà la tradició de
lliurar els despatxos a
Barcelona.
El canvi d’escenari no
ha estat ben rebut pels jutges catalans. La jutgessa
degana de Barcelona, Mercè Caso, va considerar que
el trasllat de l’acte a Madrid representa “un gran
error” que resulta “molt
desencoratjador” per als
que treballen aquí i estimen l’escola, deia. La Sala
de Govern del TSJC també
va expressar al desembre
la seva “profunda decepció” pel canvi. ■

Detenen vuit joves d’Arran quan
volien encadenar-se al Suprem
Redacció
MADRID

La policia espanyola va detenir ahir vuit joves vinculats a Arran, organització
juvenil de la CUP, acusats
de desordres públics quan
intentaven fer una acció
de protesta davant de les
portes del Tribunal Suprem, a Madrid. Fonts po-

licials i jurídiques van indicar que els arrestos es van
realitzar cap a les dues del
migdia a la plaça de la Vila
de París, davant de l’edifici
judicial, i que els detinguts
portaven pancartes i pots
de pintura. Agents de la
brigada provincial d’informació s’han fet càrrec de
la investigació.
Per la seva part, Ar-

ran_jovent piulava a Tuitter: “Davant del Tribunal
Suprem fèiem una acció
simbòlica per donar el tret
de sortida a la campanya
pels judicis que aviat començaran, però un cop
més, la llibertat d’expressió ha estat reprimida.
#TombemElRègim.” Segons fonts de l’organització, volien encadenar-se i

fer una performance amb
unes cartes, sota el lema
Estripem la baralla. Tombem el règim. Les formacions d’Alerta Solidària i
Arran van convocar ahir al
vespre concentracions a
Barcelona –van tallar la
Via Laietana–, Ripoll, València, Castelldefels i Sabadell, ciutats on viuen les
persones detingudes. ■

Els nois detinguts, davant de l’edifici del Tribunal Suprem a
Madrid, ahir ■ ARRAN
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OPINIÓ

Alba Vergés

Consellera de Salut

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

Cuidem la primària
A

ssumir la responsabilitat de
dirigir el Departament de
Salut vol dir assumir que
cal donar l’impuls polític necessari perquè els reptes esdevinguin
transformacions. L’atenció primària ha de ser l’eix vertebrador del
nostre sistema de salut, SÍ, en
majúscules. Està llargament parlat, debatut i consensuat, escrit i
a la boca de tothom. Però posar
el SÍ en majúscules vol dir actuar
des del primer moment, i amb intensitat de direcció, per convertir
veritablement l’atenció primària
en el centre i eix del sistema.
Catalunya té un gran sistema
públic de salut, del qual la ciutadania se sent orgullosa, tot i saber que a l’infrafinançament crònic que patim per part de l’Estat
espanyol, s’hi van sumar les retallades. L’estructura del sistema ha
patit, s’ha fet mal en primer lloc
als nostres professionals, però
també hi ha hagut inversions aturades durant anys i equipaments
que no s’han renovat a temps.
L’àmbit que segurament ha resultat més perjudicat ha estat el
de l’atenció primària. Per aquest
motiu, ens ocupa i hem d’actuar.
Vam enfilar l’agulla des del primer
dia i el mes de setembre, en el I
Fòrum de Diàleg Professional (un
espai de treball comú amb tots
els actors del sector de salut per
afrontar els reptes de futur), vam
definir que l’atenció primària és
una de les prioritats. Una prioritat
per a tothom. No només pel govern o pel Departament de Salut,
sinó també pels professionals,
pels col·legis, pels sindicats, per
la ciutadania... Entre totes i tots

s’estan millorant les condicions
dels professionals en el servei de
l’atenció continuada i urgent. A
més, s’està analitzant com es pot
reforçar l’important paper que juguen les infermeres en l’atenció
primària amb un model que maximitzi l’exercici de les seves competències professionals.
També ens hem compromès,
que les mesures que reforcen la
primària de l’Institut Català de la
Salut, convé adequar-les al 20%
de la primària gestionada per altres entitats. La nostra primària
és símbol de proximitat i, per
tant, també d’equitat. Les bones
pràctiques, mesures i acords les
volem fer extensibles a tot el sistema.
————————————————————————————————————————

La nostra atenció
primària és símbol de
proximitat i, per tant,
també d’equitat
————————————————————————————————————————

Exterior del centre d’atenció primària del barri de Rocafonda i El Palau, a Mataró ■ LL.M.

hem de cuidar la primària.
En aquest marc, el mes de novembre passat es van plantejar
un seguit d’accions a curt, mitjar i
llarg termini per reduir la sobrecàrrega als professionals de la
primària a l’Institut Català de la
Salut (ICS), que és el principal
proveïdor en aquest àmbit. Unes
mesures que suposen una injecció econòmica d’uns 100 milions
d’euros. Aquestes accions suposaran la contractació de més

metges, més recursos per a substitucions, recuperar el 100% del
pagament per objectius (DPO) o
facilitar l’autoorganització dels
equips, entre d’altres.
El compromís principal era començar a implementar els acords
des del primer moment. Així, el
govern ja ha aprovat un acord per
poder contractar a l’ICS especialistes extracomunitaris que s’han
format al nostre país; el pla integral d’urgències de Catalunya

(PIUC) té per primer cop aquest
hivern una partida de 3,2 milions
d’euros per a primària, clau quan
entrem en període d’epidèmia de
grip, i que suposarà reforçar
l’atenció domiciliària i les visites
espontànies; s’ha unificat l’horari
de funcionament de tots els CAP
fins a les vuit del vespre per millorar l’equitat territorial i afavorir la
conciliació laboral i professional,
tal com feia temps que ens demanaven els professionals, i ja

És per aquest motiu que ahir el
Servei Català de la Salut va enviar
una carta a tots els gerents de les
entitats proveïdores del sector
concertat de la primària perquè
també analitzin la sobrecàrrega
actual en els seus centres i detectin les necessitats i solucions per
a la millor qualitat del servei. Un
procés que ha de culminar
aquest primer trimestre amb la
implantació d’accions allà on calgui.
A banda d’aquest procés, el
sector concertat va signar, el 22
de novembre passat, el II Conveni
del Siscat, que, entre altres millores, permet equiparar la retribució dels professionals de l’atenció
primària amb els de l’atenció hospitalària. Un conveni, que beneficia uns 50.000 professionals, i
que suposa un creixement de la
inversió per al personal de 339,4
milions d’euros en el període
2018/2019/2020.
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