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Sense cordó sanitari
CONGRÉS · Els tripijocs entre
ERC i el PSOE acorden
partits donen una vicepresidència
activar la “via política”
de la cambra a Vox en una mesa
per resoldre “el conflicte”
d’àmplia majoria del PSOE i Podem
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PRESIDENTES · Meritxell
Batet és reelegida al capdavant
del Congrés i Pilar Llop presideix
el Senat; totes dues socialistes
Nacional
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Els alumnes catalans
reculen en ciències i
matemàtiques
Ensenyament relativitza les dades de
PISA, superiors a la mitjana de l’Estat
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La fiscalia del Suprem
vol investigar Borràs
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L’acusa de contractes irregulars a l’ILC

Greta Thunberg, a l’arribada a la capital portuguesa en el catamarà ‘La Vagabonde’ ■ EFE

Thunberg arriba a Lisboa
L’activista de Fridays For Future defensarà en la cimera de Madrid
la lluita contra el desastre climàtic que ja deixa temperatures rècord
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La vinyeta

Martí Gironell

Fer

Interpretacions

E

n unes memòries,
la vida no és allò
que has viscut, sinó el
que recordes i, sobretot, com ho recordes
per després explicarho. Així definia Gabriel García Márquez
les seves memòries Vivir para contarla.
No he pogut evitar pensar-hi, aquests
dies, arran de l’avançament d’alguns
fragments de les memòries de l’expresident espanyol, Mariano Rajoy. No me
les he llegides perquè tot just s’acaben
de publicar, però a partir del poc que
ha transcendit he pogut constatar
unes quantes qüestions significatives.
D’entrada, s’ajusta a l’esquema clàssic
d’aquest gènere que té molts elements en comú amb l’autobiografia, ja
que són textos generalment narrats en
primera persona, que giren al voltant
d’una persona, el narrador assumeix
un doble paper, tant és objecte com
subjecte del relat. La finalitat del text
és la revelació de les vivències destacades d’un individu o també de l’exemplaritat preferentment positiva d’una
existència, encara que sigui acotada

Vuits i nous

Amb Rajoy, es constata el
que ja ens temíem, que qui
governa a Madrid fa el que li
sembla i el que li rota

Fira de Nadal

en el temps. En aquestes formes, l’autor no ha de respectar exigències de
versemblança i, sobretot, d’exhaustivitat ja que no abraça una vida sencera
sinó només una etapa. Les memòries
són una anàlisi subjectiva d’un espai
temporal, que recorre a l’entorn, les
circumstàncies, les trobades i la vida
pública per justificar fets i actuacions
que es presenten com a irreversibles.
Però quan determinades històries les
hem pogut viure des d’una altra perspectiva, la lectura canvia. I és aquí
quan, en el cas de Rajoy, constates el
que ja ens temíem, que qui governa a
Madrid fa el que vol, el que li sembla i el
que li rota. Encara que s’hagi pogut
comprometre a fer tot el contrari.
Quan ets al poder, com a mínim a Espanya, et deu semblar que estàs revestit d’alguna mena de capacitat que et fa
infal·lible. És a dir, que t’habilita per fer
el que creus que has de fer, malgrat que
corris el risc de contradir-te o, fins i tot,
de fer-te mal a tu i als teus. I no és que
quan facis les memòries diguis mentides, no. No. És una altra versió, una altra interpretació. La llàstima és que és
aquesta la que es dona per bona.

Manuel Cuyàs

D

es de dissabte, 30 de novembre,
és oberta a la plaça de més
amunt la fireta de figures de
pessebre i ornaments de Nadal. S’hi
mantindrà fins al 24, el dia que no
acaba res sinó que comença tot el que
justifica la fireta: Nadal, Sant Esteve,
Cap d’Any, Reis... L’endemà de Reis
s’apagaran les il·luminacions extraordinàries que l’alcalde va encendre diumenge al vespre. Dels dotze que té
l’any, gairebé un mes i mig, posem un
mes i deu dies, preparant i celebrant
Nadal. Un excés? No ho sé. Senyal que
hi ha gent que ho vol. El meu amic i savi Joan Safont, que ha traslladat el domicili a Barcelona, defineix Mataró
com “una ciutat amb una festa major”.
Es refereix a la festa major d’estiu, les
Santes, sobre la qual concentrem tots
els esforços econòmics, culturals i
d’esbarjo. La resta de l’any ens tornem
acusadament apàtics i inactius. Si una
cosa tant ens interessa, un concert,
una obra de teatre, l’anem a consumir
a Barcelona. En Joan Safont hi ha
muntat casa directament per tenir-ho
tot a prop. Carrer Doctor Dou, al Raval. Rega una planta al balcó. Té un

“
Els ‘caganers’
Sánchez, Iglesias i

Rufián volen pactar
abans que tanqui

gat que es diu Gat-ziel. Quan l’ha de
renyar li diu Agustí Calvet. Ara acaba
de tancar l’any dedicat a la Colla de
Sabadell, que ell ha dirigit, amb un discurs davant el president Torra al Saló
de Sant Jordi. És clar: Barcelona obre
grans possibilitats. Als de Mataró ens
és permès parlar de Sabadell sempre
que ho fem des de Barcelona, i viceversa. Jo no he estat ni seré mai res perquè no he viscut a Doctor Dou. En Safont és el més llest de la colla de Mataró. Entre el doctor Dou i el gat Gat-ziel
ara m’he perdut. Li haig de dir a en
Joan Safont que Mataró és, també,
una ciutat amb Nadal. Amb molt Na-

dal, amb més Nadal que festa major.
L’últim dia de la festa major tothom
està exhaust. Les botigues tanquen i la
gent se’n va. L’endemà de Reis les botigues obren per rebaixes, la gent hi
torna amb més energia que mai i fa
l’efecte que la resta de l’any, deu, onze
mesos, sigui un pretext per esperar
Nadal. Som una ciutat de solsticis:
solstici d’estiu, solstici d’hivern.
Surto a fer un tomb per la fireta.
Les parades de plantes i flors fan molt
goig. Els floristes tenen el sentit de la
composició i també el de la il·luminació. Els altres paradistes són més de
florescents. Una novetat, aquest any:
una parada dedicada monogràficament al caganer, caganer.com. N’hi ha
centenars, una estesa enorme d’incontinents. La defecació col·lectiva afecta
a tothom: el papa, un aiatol·là, Pedro
Sánchez, Pablo Iglesias, Gabriel Rufián... Aquests tres últims diuen que
volen haver pactat un govern abans de
Nadal. Quan és abans de Nadal? El dia
24, quan tanca la fira? El set de gener,
quan s’apaguen els llums? Tot l’any,
amb les rebaixes incloses i la festa major pel mig?
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http://epa.cat/c/meih6e

A la tres

EDITORIAL

L’estrena del
Congrés

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

Batet

T

ot i que la picabaralla prèvia (de
pati de col·legi) entre Vox i Ciutadans per veure on s’asseia cadascú dins l’hemicicle va estar a punt
ahir de fer que els engegués a dida a
tots plegats i em perdés la sessió constitutiva del Congrés dels Diputats (ho
he dit, no, que va ser un espectacle de
pati de col·legi?), el cert és que en vaig
anar seguint una bona part. Té alguna
cosa que enganxa, això de veure com
arranca una legislatura que en realitat
ningú sap ni com ni quan acabarà. Més
enllà de ser una sessió accidentada
per a Adriana Lastra i el seu turmell,
em costa d’entendre com, després de
tant parlar-ne, ni uns ni altres, i després de tant omplir-se’n la boca, ni el
PSOE ni el PP fossin capaços d’aplicar
el cordó sanitari a Vox. Semblava una
tómbola, tot el galimaties que van organitzar per escollir la mesa del Congrés. Potser és, simplement, que Espanya és així i que a Vox li toca ser als

“
Té alguna cosa
que enganxa, això
de veure com
s’engega una
legislatura que
ningú sap quan ni
com acabarà

llocs més alts. I al PP, fer el paper que
va tornar a fer ahir amenaçant altra
vegada de dur les fórmules de juraments de càrrecs al Tribunal Constitucional. Un déjà vu. I un embolic,
aquesta legislatura. Potser per això
vaig agrair el discurs de la presidenta
Meritxell Batet, demanant respecte i
diàleg (i permetent “una interpretació

De reüll
Emma Ansola

Les cares de la notícia
PRESIDENTA DEL CONGRÉS

Meritxell Batet

Desordre
i confusió

Reelecció al Congrés

L

a constitució ahir del Congrés dels Diputats va
atorgar de nou una imatge gens agradable del que
ha esdevingut la política a Espanya. Tensió, malestar i
comportaments grollers entre diputats i grups
parlamentaris s’intensifiquen a mesura que es polaritza
la cambra baixa i avancen les legislatures. Amb tot, el
que em continua sorprenent és la insistència de
determinats partits a confondre i alterar la realitat amb
l’objectiu de justificar i afavorir els seus. Ahir ho van
intentar de nou el PP, Cs i Vox a compte de les fórmules
per acatar la Constitució. El tema no
La polèmica
és nou. La polèmica es va iniciar
durant la sessió constitutiva del
sobre com
Les critiques, aleshores,
s’ha d’acatar la 1989.
anaven dirigides als parlamentaris
Constitució és d’Herri Batasuna per la fórmula
banal, volen
emprada. Sobre aquells fets, ja hi ha
jurisprudència que els avala amb
confusió
l’argument que forma part del dret
de llibertat d’expressió que empara tots els ciutadans,
tal com ahir recordava altre cop la presidenta del
Congrés, Meritxell Batet. El març del 1990, el
Constitucional va acceptar el recurs d’HB i al juny va
avalar la fórmula introduïda pel grup basc al·legant que
en una societat democràtica “preval la llibertat
d’expressió i no pas les creences d’altres èpoques”. Però
el PP, Cs i Vox continuen, com ja van fer en la darrera
sessió constitutiva, reclamant-ne la supressió per
generar confusió, alterar l’ordre i incrementar la tensió, i,
ara que hi penso, més que sorprendre’m, m’espanta.

integradora” de la forma de prendre
possessió del càrrec). En una cambra
més fragmentada i amb més opcions
polítiques que mai, la presidenta Batet
va recomanar “escoltar i dialogar amb
qui pensa diferent, fins i tot amb els
qui pensen el contrari de nosaltres”.
“La qualitat de la nostra feina depèn
de molts factors, però n’hi ha un d’essencial: el respecte”, va dir, i va pronosticar el que cal fer a partir d’ara:
“Cal que invertim en respecte i diàleg
real, perquè d’aquesta inversió en sortiran resultats.” Enmig de la brega i
del garbuix d’ahir, la intervenció de
Batet (no costava gaire) em va semblar una pausa, un descans per a les
orelles. Ja fa dies, que sento Batet demanant respecte i diàleg. Té raó. Caldrà respecte i diàleg. Al PSOE, però, li
caldrà un tercer ingredient: valentia,
valentia política. I en la conjuntura actual (la seva pròpia i la de l’entorn),
una bona dosi. La tindrà?

-+=

La cap de llista del PSC en les eleccions espanyoles
serà de nou presidenta del Congrés. Pedro Sánchez
ha volgut mantenir la seva candidatura (i el gest cap
a l’electorat català) i el ple de constitució de la cambra la va tornar a escollir en segona votació amb 166
vots, nou menys que en l’anterior ocasió.
JUGADOR DE FUTBOL

Leo Messi

El millor de tots

-+=

Deu anys després de conquerir la seva primera Pilota d’Or com a millor futbolista del món, el capità del
Barça continua estant per damunt de la resta de jugadors. La seva sisena Pilota d’Or fa justícia encara
que quedi curta. I la seva constància al màxim nivell
el situa com el millor de tots els temps.
PERIODISTA

Jordi Panyella

Els Millet, a fons

-+=

El periodista d’El Punt Avui (Fèlix Millet, el gran impostor, Salvador Puig Antich, cas obert i Per què corren els presos), aprofundeix en els Millet amb la biografia de Pat Millet (germana de Fèlix), morta aquest
any, que retrata la veritable cara d’una família i una
classe social, modèliques per fora, no tant per dins.

La constitució del Congrés
de Diputats ha encetat una
nova legislatura a l’Estat espanyol
marcada d’entrada pel fracàs que
ha suposat la repetició de les eleccions sis mesos després i per la
possibilitat, encara no descartable,
que s’hagi d’anar a unes terceres
eleccions consecutives si Pedro
Sánchez no aconsegueix finalment
prou suport per ser investit president. Entre el 28-A i el 10-N han canviat poques coses i a pitjor, per la
presència duplicada de la ultradreta (Vox) i per l’absència dels diputats catalans que no es van poder
presentar a la reelecció com a conseqüència de la injusta i duríssima
sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes.
La composició de la mesa del
Congrés evidencia la falta d’una
resposta responsable des del punt
de vista democràtic dels partits polítics a l’emergència d’una força
d’extrema dreta, xenòfoba i socialment retrògrada com és Vox. El
PSOE podria haver evitat la incursió
dels ultres amb una vicepresidència, però en va tenir prou amb garantir-se la presidència de la cap de
llista del PSC Meritxell Batet, la primera vicepresidència i una majoria
progressista a la mesa, que reprodueixi la majoria que Pedro Sánchez persegueix per donar forma a
la legislatura.
Els vots nuls dels diputats catalans i bascos, demanant la llibertat
dels presos polítics independentistes, són el testimoni que l’Estat espanyol continua tenint un greu problema polític de fons, que afecta
una part del seu territori i que, fins
ara, no ha volgut afrontar políticament, limitant-se a contenir-lo policialment i judicialment. Gairebé res
convida a pensar a hores d’ara que
aquest nou Congrés pugui afrontar
la qüestió des de la supremacia del
principi democràtic sobre l’espanyolisme essencialista autoritari.
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Tal dia
com
avui fa...
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Vaga de fam
Rull i Forn s’afegeixen a la
protesta de Jordi Sànchez i
Jordi Turull per denunciar “la
injustícia” i el bloqueig del
Tribunal Constitucional.

David Marín

20
anys

Procés de pau
Accions unitàries per la pau a
Euskadi mentre el govern
espanyol acusa el PNB de
beneficiar ETA amb el pacte
subscrit amb EH.

Màxim Muñoz. Missioner claretià. Grup Sant Jordi

Espionatge
i valors

S’

anys

Les caixes s’oposen a la
proposta de José Luis
Rodríguez Zapatero de
reformar la llei d’òrgans rectors
de les caixes (Lorca).

Tribuna

Full de ruta

imaginen vostès
un parell de patrulles dels Mossos
d’Esquadra vigilant
discretament els moviments de la delegada del govern espanyol a Catalunya,
Teresa Cunillera? S’imaginen que els
agents de la policia espanyola que custodien la delegada els descobrissin? Es
fan càrrec de l’escàndol monumental
que es muntaria, de les acusacions de
guerra bruta, d’assetjament, d’espionatge il·legal a veure què fa i amb qui
es reuneix per poder construir algun
informe contra ella? Clamarien per
com l’independentisme ofega els seus
contraris, els espia saltant-se totes les
lleis, i instaura un clima de repressió i
terror digne d’una dictadura bananera.
Saltaria pels aires qualsevol conversa
institucional i qualsevol diàleg polític
amb independentistes. Dimissió de
Buch, de Torra, de tothom, i cap als jutjats hi falta gent.
És fàcil imaginar la situació, perquè
ha passat. Però a l’inrevés. Agents dels
Mossos van descobrir uns individus
sospitosos que el 10 de novembre feien un discret seguiment al president
Torra. Cinc d’ells es van identificar com
a agents del Cuerpo Nacional de Policía. Què hi feien allà? No ho sabem,
perquè el Ministeri d’Interior no ho diu
i, de fet, nega haver-hi enviat ningú.
Què hi feien, doncs? Anaven sols? Estan ja sense control?
La delegació del govern espanyol és
qui gestiona l’actuació dels cossos policials de l’Estat a Catalunya. Al capdavant hi ha Teresa Cunillera, diputada
socialista per Lleida durant anys i panys, de qui en diverses ocasions he
sentit discursos sobre els grans valors
de la socialdemocràcia europea i la necessitat d’adoptar-los aquí. Em pregunto què dirien els camarades socialdemòcrates de Cunillera d’aquest obscur episodi d’espionatge policial. Em
pregunto si forma part dels valors del
socialisme democràtic el balanç de
tortures, amenaces i ferits per les actuacions policials comptabilitzades
per Som Defensores des del 14 d’octubre fins avui, una part de les quals fetes per la policia espanyola, de la qual
ella és la responsable política a Catalunya. Em pregunto si els valors de la socialdemocràcia avançada inclouen
ignorar informes d’Amnistia Internacional i del grup de treball de Drets Humans de l’ONU, i si aquests valors es
concreten, aquí, a enviar una policia fanatitzada de nacionalisme espanyol a
espiar càrrecs democràtics.
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Clam de les caixes

Només emergència climàtica?

S’

està celebrant a Madrid el COP25,
Conferència de les Nacions Unides per al Canvi Climàtic, on es
tracten importants temes com ara l’emissió de gasos contaminants, l’efecte hivernacle, l’augment de les temperatures, les
importants repercussions que provoca en
la meteorologia, en el nivell del mar, etc. Estem certament en una emergència climàtica. Però convé tenir clar que hi ha una
emergència ecològica molt més àmplia i
profunda que la del clima, relacionada amb
l’escassetat de matèries primeres, d’energia i d’espai ambiental, la biodiversitat, la
capa d’ozó, el ritme de consum creixent
que la Terra no podrà mantenir, etc. Si continuem proposant l’estil de vida americà
com un ideal per a tota la humanitat, el nostre planeta no ho aguantarà.

QUAN ES PARLA de crisi ecològica, sovint no
s’aprofundeix en les causes profundes que
l’han provocada, ni en els canvis de manera
de pensar i d’estil de vida que suposa la superació de la crisi, ni s’arriben a concretar
els canvis que implica en la manera de gastar i consumir en el dia a dia. Per això és important donar a conèixer dos llibres apare-

guts recentment en català que donen resposta a les mancances esmentades, amb
avinença amb el pensament del papa Francesc.

rar la greu crisi que ens porta a l’autodestrucció, per exemple rebaixant el nivell de
gasos contaminants. Cal un canvi de visió,
un nou estil de vida, una conversió ecològica profunda.

‘ECOLOGIA INTEGRAL I SUPERVIVÈNCIA’,

d’Antoni Matabosch (editat per l’Arquebisbat de Barcelona), mostra que el pensament modern a partir del segle XVIII posa
l’home com a centre de tot, com a senyor i
propietari del que existeix, i l’empeny a
usar i abusar de la natura. S’instal·la una
ideologia del progrés indefinit que, amb la
raó, la ciència i la tècnica crearà riquesa,
benestar i felicitat per a tothom. Les crisis
dels anys setanta i posteriors han fet veure
que no basten mesures tècniques per atu-

“
Calen llibres
que ens

proporcionin pautes
concretes d’acció

CARLES ARMENGOL ha publicat Canviar el

consum per canviar la vida (Ed. Claret),
un títol que indica clarament que el consum no és només un tema econòmic, sinó
un element clau i configurador de l’actual
sistema econòmic i del nostre model de vida. A partir d’aquí, el llibre ofereix un munt
de reflexions i propostes sobre com educar
per al consum i ajudar al necessari canvi en
els nostres estils de vida. Esbossa una pedagogia del consum i els estils de vida; sistematitza hàbits i capteniments correctes.
Clou el treball amb la proposta educativa
adreçada a adoptar formes, estils i prioritats alternatives. Heus ací una manera ben
concreta i eficaç de contrarestar l’emergència ecològica. Al costat d’estudis científics sobre la crisi ecològica que contrarestin les opinions negacionistes, calen llibres
com ara els esmentats, que mirin des de
més enlaire i més endins i ens proporcionin
pautes concretes d’acció.

El lector escriu
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Marbres
de 500 anys
b Crec que m’hauria agradat a
batxillerat cursar l’assignatura
d’història de l’art. M’agraden
moltes expressions de l’art, soc
una persona molt observadora
i força creativa. De fet, des que
estudio a Barcelona he anat a
més museus per mi mateix
que en la resta d’anys. Aquest
mes he fet un petit viatge a Florència, per culpa del mal temps
vam passar moltes hores donant tombs dins dels museus,
més de les que el meu germà
petit hauria volgut. I mentre
trepitjàvem més de mil sales
plenes de quadres i escultures
principalment pensava que
m’hauria agradat poder explicar als meus pares què eren
aquelles escultures, de qui i
què representaven. Una mica
d’història i potser alguna anècdota. També vaig pensar que
era una llàstima que no valoràvem prou la història que estàvem contemplant amb els nos-

tres propis ulls, unes obres
d’art de més de 500 anys.
IGNASI SALAT BLAS
Cambrils (Baix Camp)

Autodeterminació
b El consum de la paraula autodeterminació és un recurs dels
successius governs de l’Estat
espanyol, per negar-la, tot desconeixent la Constitució: no deuen haver llegit els articles 10 i
93, on es fa un reconeixement
de plena acceptació i seguint la
filosofia de la fórmula política a
la llei màxima. Incorporant en
aquests articles els Drets Humans Universals, on hi ha implícita i explícita en l’article 30 dels
Drets Humans Universals el dret
a l’autodeterminació. La Carta
Magna –m’agrada dir-ne Carta
Manga, perquè el poder l’usa
d’arma– disposant-ne de múltiples models i quantitats n’hi ha
per declarar la guerra on vulguin; a l’Aràbia Saudita no els
convé: seria un disbarat i el rei
Felip V+I no augmentaria la for-

tuna familiar deixant de servir
tota mena d’armament i vehicles com ara tancs de combat.
En Felip V+I cobra comissió del
comerç d’armes amb el xeic
saudita.
ALEXANDRE PINEDA FORTUNY
Barcelona

Campaments
sahrauís
b Aquesta setmana hem sentit com des d’Exteriors s’alertava del risc d’atemptat imminent contra els cooperants espanyols que es troben als campaments de refugiats sahrauís
a Tindouf. I de retruc, s’alarmava totes aquelles persones que
tenen planejat viatjar al Sàhara
durant aquest desembre. Allà
res ha canviat. Aquesta setmana es troben igual que fa tres
mesos. Als campaments, ni els
experts de seguretat de les Nacions Unides, ni el govern algerià ni el Front Polisario ha transmès cap alerta ni disposen de
cap informació d’un possible

atemptat. Cal boicotejar l’ajuda
dels cooperants? Necessitem
crear aquesta alarma? No en
tenim prou amb fer veure durant la resta de l’any que no hi
ha cap problema amb el poble
sahrauí?
ANNA ESCOBET MONTAÑÀ
Berga (Berguedà)

Hi ha qui diu
b Diu el president d’Aragó:
“Per exaltar la sardana o la Mare de Déu de Montserrat no
veig necessari que una comunitat autònoma es declari nació.” És evident que per fer
aquesta feina no cal res de res,
però m’agradaria recordar al
senyor Lambán que Catalunya
és molt més que això. Una nació és un territori, una història,
una cultura, una dinàmica social, una economia i una voluntat dels seus ciutadans de poder decidir les seves prioritats i
el seu futur immediat.
PILAR PORCEL I OMAR
Sabadell (Vallès Occidental)

| Punt de Vista | 5

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 4 DE DESEMBRE DEL 2019

La frase del dia

“Cap país del món està fent prou”
Greta Thunberg, ACTIVISTA

Tribuna

De set en set

Conèixer i estimar les llengües

És temps
d’espantar

Manuel Castaño

Jordi Font. Llicenciat en geografia i història

Q

uan d’enrenou per no res! Els socialistes “trenquen el consens
lingüístic”, “es mimetitzen en
Ciutadans”, “reneguen de la immersió”... i un devessall de floretes semblants. Tot començava amb un article
de pim-pam-pum en un diari de gran tirada. I, de seguida, per contagi, es desencadenava el clàssic “fot-li que és de
Reus” (del temps de la carlinada) i la fuselleria s’esplaiava a discreció.
que tant d’estrèpit em va
alarmar i que vaig córrer a escatir quina
n’era la causa i si, a can PSC, algú s’havia begut realment l’enteniment. No
vaig trobar gaire res. Ningú no havia fet
cap comunicació pública sobre llengua.
Es tractava d’un paràgraf extret d’un
document per al proper congrés del
PSC, que no incorria pas en cap dels pecats denunciats. De fet, pocs dies després, una certa premsa madrilenya feia
pedra d’escàndol d’un altre paràgraf del
mateix document: “El PSC afirma que
Catalunya és una nació i que Espanya
és una realitat plurinacional!”. Quina
novetat! Sempre ho ha afirmat. Però ja
se sap: som en temps d’anatemes creuats, a la mida de cada fe.

CONFESSO

ALLÒ QUE DIU EL PSC és que cal “flexibilit-

zar la immersió” per avançar més decididament “cap al model educatiu plurilingüe” que s’anuncia de fa temps, del
qual els infants han de sortir dominant,
no ja dues llengües, sinó tres: català,
castellà i anglès (o una altra llengua tercera); sigui dit de passada: sense modificar la llei ni la condició del català com
a llengua pròpia i vehicular. Equivalent
al que va dir no fa gaire el conseller Josep Bargalló i que, per cert, també va
merèixer les ràfegues de la fuselleria. I
molt semblant al que havia dit amb
igual sort, en temps del “tripartit”, el
conseller Ernest Maragall, amb l’afegitó que “també a Olot (volia dir a les zones més catalanoparlants on pugui fer

Sísif
Jordi
Soler

falta) potser hi calgui una mica d’immersió en castellà”.
no és l’escola monolingüe que s’havien afigurat alguns
en els seus somiejos, sinó un mètode pedagògic destinat a assolir el domini
d’una determinada llengua per l’alumne. Mentre que, d’altra banda, avui, urgeix aconseguir, sense més demora,
que els infants de Catalunya en dominin tres, de llengües. L’eficiència de Catalunya i la de cadascú, en el món globalitzat, en depèn.

I ÉS QUE LA IMMERSIÓ

és clau per garantir el domini del català i la igualtat
d’oportunitats als infants de les zones
de predomini castellanoparlant. Els pares i mares de Santa Coloma de Gramenet van ser els primers a exigir-la. Però
és obvi que, per assolir el domini de l’anglès, farà falta també algun nivell d’immersió en aquesta llengua en algun
tram de l’ensenyament obligatori. I pot
ser que això, en algun grau i alguns indrets, passi també amb el castellà. En
quin grau i a criteri de qui? No pot determinar-ho, certament, cap quota
d’aplicació general, dictada des de fora
del sistema educatiu, sinó que ha de ferho cada escola i cada institut, en funció

LA IMMERSIÓ EN CATALÀ

“
Només el
model plurilingüe

garanteix, al infants,
l’eficiència
lingüística i la
igualtat
d’oportunitats en el
món globalitzat.

de les necessitats pedagògiques de la seva població escolar, derivades de la realitat sociolingüística de la comunitat local on s’insereix.
ha defensat tres principis: 1) Plena garantia per als drets lingüístics de la ciutadania, tant en català
com en castellà, particularment des de
les administracions. 2) El català en el
centre de gravetat, com a “llengua pròpia” del país, és a dir, la que aquí es va
forjar i aquí es juga la vida; i com a llengua minoritària en el context global.
3) L’escola comuna, contra la separació
dels infants per raó de llengua i en la
qual tots acabin dominant tant el català com el castellà; i, ara, l’anglès (o
una altra).

EL PSC SEMPRE

no va enlloc.
L’endemà de la transició, els seus partidaris van derivar cap a la doble xarxa
escolar, no en va l’escola monocatalana
en comportava, automàticament, una
altra de monocastellana, coincidint així, paradoxalment, amb el nacionalisme espanyol i el neolerrouxisme. L’escola comuna, sota el guiatge de Marta
Mata, va venir a esmenar-los la plana.
Que no s’equivoquin de nou. Només el
model plurilingüe garanteix, al infants,
l’eficiència lingüística i la igualtat
d’oportunitats en el món globalitzat.

L’ESCOLA MONOLINGÜE

més les llengües. Les llengües són per comprendre,
per comunicar-se, per entendre’s, encara que també poden servir per odiar,
per barallar-se, per llançar-se-les pel
cap. Marta Mata deia que l’escola havia
de fer que “els nostres infants coneguin
i estimin el català i el castellà”. I confiava en la saviesa i la responsabilitat pedagògica dels mestres: “És bo que els infants sàpiguen que els seus mestres són
tan normals que tenen opinió política i
religiosa; i que són tan mestres que no
els la inculcaran.” Que així sigui.

SISPLAU, NO MAGREGEM

A

Madrid, s’hi
menja molt bé,
si hom sap defugir
experiments i exotismes culinaris. Els assistents a la gran reunió sobre la cosa climàtica faran bé
d’encarregar tiberis a llocs com ara
Lhardy i Casa Lucio per contrarestar
el terrorífic menú que ha comès El
Celler de Can Roca. Segur que serà
comestible, perquè no arriscaran el
prestigi acumulat al llarg de dècades; però posar el plat a taula envoltat d’una guarnició de consignes
globalistes no pot ser bo per a la salut. De bon començament, una cap
de brot de les Nacions Unides ja va
anunciar quina serà la conclusió
dels 10 dies de debats: “Hem de
canviar la manera com ho fem tot,
què produïm, com ho transportem i
què mengem.” Volen convertir la humanitat en una unitat de destí en el
pànic universal. No és estrany que
els socialistes de tot pèl s’apuntin
entusiastes a la neurosi apocalíptica. Els qui van escampar els terrors
de l’any 1000 eren uns aficionats,
ara veureu el que saben fer els “experts” que treballen per la “comunitat internacional”, i com les administracions que suportem ho tradueixen en pèrdua de poder adquisitiu.
La discrepància no és que sigui políticament incorrecta, és que ja està a
punt de ser prohibida. I si no ens
deixem? Aviat no hi serem a temps,
però val la pena intentar-ho. Apunteu-vos a la resistència: mengeu el
que us vingui de gust, perquè menjar és una mística, no una ascesi;
enceneu llums de Nadal, molts
llums; feu fills, i no els porteu a collegis on els parlin de la Greta; deixeu
de votar polítics depriments i espoliadors; torneu a creure en Déu i no
en bruixots.
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Nacional

Èxit de la
mobilització
pel clàssic al
Camp Nou

Ja són 10.000 els
inscrits a l’aplicació
del Tsunami
Democràtic per
l’acció del 18-D

Intervenir en
la mobilitat
per frenar el
canvi climàtic

El ‘lobby’ Ferrmed
aposta pel corredor
de mercaderies
entre Montpeller i
Barcelona

Vox no té cordó
sanitari per obra
del PSOE i el PP
JOC · Batet és presidenta del Congrés i l’afany del PSOE de tenir la vicepresidència
primera i la desídia del PP fan l’ultra Gil Lázaro vicepresident VEU · Els acataments
d’ERC, JxCat i la CUP citen presos i exiliats i la república, i el PP i Vox ja apunten al TC
David Portabella
MADRID

Amb el cru record recent
que l’onzena legislatura
estatal va durar 111 dies i
que la tretzena en va durar
126, el Congrés obria la catorzena legislatura ahir
sense esvair l’incert núvol
del desgovern i amb Meritxell Batet tastant la precarietat del PSOE de Pedro
Sánchez a l’hora de guanyar votacions. Amb l’assegurada reelecció de Batet, la sorpresa va ser que
l’extrema dreta de Vox no
va patir cap cordó sanitari,
i l’afany del PSOE d’assegurar-se també la vicepresidència primera –per a Alfonso Rodríguez Gómez
de Celis– combinat amb la
desídia del PP van catapultar l’ultradretà Ignacio Gil
Lázaro com a vicepresident quart a la mesa. El
PSOE i Podem, això sí,
aconsegueixen sis dels
nou llocs i controlaran la
mesa. Després d’un ple
marcat pels acataments
en record dels presos polítics i exiliats i la república
que el PP i Vox amenacen
d’impugnar als tribunals.
Batet viatja avui a La Zarzuela per explorar el calendari d’una investidura que
apunta al gener i amb el rol
del rei Felip VI qüestionat
perquè Sánchez actua ja
com si fos el candidat proposat sense ser-ho formalment.
Que el cordó sanitari a

Les frases

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

“Pot semblar que la
fragmentació fa estèril
tot diàleg, però hem
d’invertir en respecte i
diàleg lleial”

“Demano perdó al
poble espanyol per
l’incompliment de la
tretzena legislatura de
formar un govern”

PRESIDENTA DEL CONGRÉS

PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“El PSOE ha permès
que Vox entri a la
mesa. Al PSOE li convé
la presència mediàtica
i institucional de Vox”

“La flexibilitat per
acatar està bé si es diu
‘per Espanya’ o ‘pel
planeta’, però no si es
diu ‘presos polítics’”

PRESIDENT DEL PP AL CONGRÉS

PORTAVEU DE CIUTADANS

Vox era senzill és fàcil de
comprovar amb números
a la mà. En la votació dels
vicepresidents, el PSOE i
Unides Podem van presentar només dos noms:
Gómez de Celis (PSOE),
que va rebre 108 vots, i
Gloria Elizo (Unides Podem), que en va rebre 77.
Aquests 185 vots progressistes es podien haver repartit entre tres noms i
haurien entrat tots tres,
però el preu a pagar pel
PSOE hauria estat que la
vicepresidenta primera
fos Ana Pastor (PP), amb
101 vots gràcies a la suma
dretana.

motius de salut en algun
moment com el que ja ha
hagut de fer durant la campanya electoral del 10-N
com a cap de llista del PSC.
En cas de viure una eventual baixa temporal, el
PSOE no volia que el Congrés quedés en mans de la
popular Pastor.

Meritxell Batet

Pablo Casado

Prevenir el risc de baixa
L’ambició de no perdre la
vicepresidència pot obeir
al risc que Meritxell Batet
pugui veure’s forçada a fer
un parèntesi laboral per

Agustín Zamarrón

Inés Arrimadas

Alteració de la concòrdia
El peatge socialista és que
Gil Lázaro, un dels pocs veterans al Congrés que té
Vox a les seves files perquè
és un emigrat del PP de
Mariano Rajoy, és ara vicepresident quart i tindrà
una capacitat de distorsionar la concòrdia com mai
havia tingut l’extrema dreta a la Carrera de San Jerónimo. A partir d’ara, Vox
podrà importar a la mesa
del Congrés actituds vistes
ja a l’Ajuntament de Ma-

drid, com la de boicotejar
els minuts de silenci en
memòria de dones assassinades per la violència masclista i les declaracions oficials per unanimitat. Ahir,
sense anar gaire lluny, el
masclisme va portar Iván
Espinosa de los Monteros
a felicitar la “presidente”
Batet. “Al PSOE li convé la
presència mediàtica i institucional de Vox”, sosté el
líder del PP, Pablo Casado.
En el seu primer discurs, la presidenta del
Congrés va fer una oda al
“respecte” tot i que “pot
semblar que la fragmentació i la disparitat de les nostres posicions fa estèril
qualsevol diàleg”. “Hem
d’invertir en respecte i diàleg lleial”, recepta Batet.
Sánchez i la precarietat
Com va passar a Sánchez
en una investidura, Batet
va haver d’esperar a ser escollida en la segona votació
per majoria simple amb
167 vots –a nou de la majoria absoluta– gràcies als
vots del PSOE, Unides Podem, i altres com ara el
PNB, Coalició Canària, Nova Canàries i el Partit Regionalista de Cantàbria.
Per a Sánchez, que dimarts
tornava a mirar al PP exigint-li formar part del desbloqueig, la votació de Batet va ser un cru recordatori que l’abstenció d’ERC és
la seva única opció de ser investit. ERC i JxCat, de fet,
van prendre part en un cor-

Meritxell Batet, després de
ser escollida presidenta del
Congrés ■ ACN

dó sanitari i van votar Gerardo Pisarello a la mesa
per evitar que Vox tingués
un altre seient.
Qui se sentia cridat a disculpar-se en públic pel fet
que el 10-N es repetissin les
eleccions del 28 d’abril va
ser el president de la mesa
d’edat, Agustín Zamarrón.
“Demano perdó al poble espanyol, sobirà únic, per l’incompliment de la tretzena
legislatura de l’obligació
constitucional de formar
un govern”, va solemnitzar. Significativament, no
va ser aplaudit per ningú.
Acatar, presos i exili
A l’hora d’acatar la Constitució per ser diputat de ple
dret, el Congrés va reviure
la polèmica del maig, però

ahir, sense els presos polítics electes, Vox va tolerar
poder escoltar fórmules
contra les quals picava de
peus fa sis mesos fins a ferles inaudibles. “Per la llibertat de les preses polítiques i fins a la constitució
de la República Catalana,
per imperatiu legal, sí, prometo”, va ser la via dels de
Gabriel Rufián. Amb el puny alçat ho va dir Jordi Salvador, mentre que la seva
companya d’ERC Maria
Carvalho al·ludia, a més, al
racisme. “Amb lleialtat al
mandat de l’1-O i al poble
català, per la llibertat dels
presos i exiliats; per imperatiu legal, ho prometo”,
va ser la via dels de Laura
Borràs. “Per imperatiu legal prometo, en lleialtat
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Albert Rivera perd
fins i tot sense jugar
Marc Rovira

Qualsevol qui hagi debutat en una trobada amb la parentela política o no s’hagi pogut escapar d’algun àpat
de compromís, sap com n’és de complicat trobar una
espurna de conversa còmplice, una via d’encaix que
permeti dissimular com se n’està de desubicat, en
aquell entorn. Ciutadans, després de la seva desfeta,
és el cunyat nouvingut que busca congeniar amb algú,

amb la dificultat afegida que no pot ocultar la mala
llet que porta a sobre. Inés Arrimadas conserva la
ganyota d’enfadada que passejava pel Parlament i,
sense ni tan sols jugar, Albert Rivera engalta un altre revés. Fa uns mesos va acusar Meritxell Batet de
no defensar “la sobirania nacional de tots els espanyols”. Ara la catalana Batet presideix el Congrés.

Començant per la A,
Junqueras, Forn...
CITA · La republicana Rosique no segueix el guió i cita els presos polítics electes
el 28 d’abril VEU · El ‘valleinclanesc’ Zamarrón delecta amb Góngora NOU · Vehí
i Botran debuten seient amb Vox i descobrint que al Congrés també hi ha empats

La diputada d’ERC Marta Rosique, la més jove de la mesa d’edat del Congrés, llegint el nom dels diputats ■ EFE

David Portabella
MADRID

primera i última al nostre
poble”, van dir en veu alta
els debutants de la CUP
Mireia Vehí i Albert Botran. Quan es tractava de
votar Batet o Pastor de
presidenta del Congrés, a
més, els independentistes
van introduir sobres amb
paraules com llibertat o
amnistia que van ser llegits com a vots nuls.
Les fórmules d’acatar
amb llibertat emparades
per la sentència 119/1990
del Tribunal Constitucional, van ser contestades
per Casado, Santiago
Abascal (Vox) i Inés Arrimadas (Cs) i van buscar el
cos a cos amb Batet en
pugna oberta per la bandera espanyolista. “La flexibilitat per acatar està bé

si es diu ‘per Espanya’ o
‘pel futur del planeta’, però
no si es diu ‘presos polítics’”, va arribar a dir
Arrimadas. Es dona la circumstància que “¡Por
España, sí, juro!”, amb to
de legionari, va ser la fórmula utilitzada per tots els
diputats de Vox. Casado
i Abscal sospesen ja un recurs al TC, per al qual
Cs ara no té prou diputats.
El paisatge es reproduïa
al Senat, on Pilar Llop es va
convertir en la segona
dona presidenta –després
d’Esperanza Aguirre– i
ara totes dues cambres
tenen rostre femení. Amb
la catorzena legislatura
neix també l’incert comptador dels dies que durarà. ■

L’

arribada de Vox al Congrés ha assimilat el prolegomen del ple de constitució a un documental de
National Geographic on la lluita
per l’espai és ferotge perquè ningú
té un lloc assignat i hi regna la llei
de Darwin. A diferència del maig,
quan ERC i JxCat van voler conquistar a l’hemicicle un escó central per als presos polítics, els independentistes es van conformar
ahir amb la cinquena fila i es van
delectar amb l’espectacle caïnita
dels diputats de Vox i de Cs arribant a les mans pels seients. “Escenes de Benny Hill, conat de baralla, empentes. Sembla el Parlament d’Ucraïna”, relatava Jon Iñarritu (EH Bildu). Si a Cs destacava
el vigor de l’ex-Coca-Cola Marcos
de Quinto, a Vox la testosterona
d’Iván Espinosa de los Monteros
cotitzava en màxims històrics: “Jo
no forcejaria amb els de Vox, estan
bastant fornits.”
Amb el PSOE i el PP al seu lloc
habitual i Cs descobrint que amb

deu cadires ara ja fan, la sessió es
va obrir amb la presidència de la
mesa d’edat de nou recaient en el
valleinclanesc Agustín Zamarrón,
metge i diputat del PSOE per Burgos de 73 anys. La lectura del nom
dels diputats en ordre alfabètic,
però, recau en la més jove, de nou
Marta Rosique (ERC), que havia
de començar per la A. “Junqueras i
————————————————————————————————————————————

Vox i Ciutadans arriben
a les mans per tenir
escons centrals
————————————————————————————————————————————

Vies, Oriol. Forn i Chiarello, Joaquim. Turull i Negre, Jordi. Sànchez i Picanyol, Jordi... Ábalos Meco, José Luis. Abascal Conde, Santiago”, va citar Rosique. I els de Gabriel Rufián, els de Laura Borràs i
Mireia Vehí i Albert Botran (CUP)
van ovacionar la indisciplina de no
seguir el guió. Zamarrón va amonestar Rosique, però entre ells hi
ha tanta complicitat que la seva és
la relació del professor Keating
amb una alumna del Club dels Poetes Morts. “Oblidem aquests

temps de núvols passatgers”, li va
dir en to professoral. “Tengo estos
ojos hechos a las penas / y a las cavilaciones estas sienes / pena que
vas, cavilación que vienes / como
el mar de la playa a las arenas. Seguiremos amarrados a la dura galera turquesa que presentó Góngora en estos duros bancos, pero
solo un poquito más”, va recitar
poc després fusionant Miguel Hernández i Luis de Góngora. Rosique
i la resta miraven Zamarrón com
si sortís del segle d’or castellà.
A Vehí i Botran, el primer ple els
va obligar a seure en una filera de
Vox. Però el lema Ingovernables
aviat va reeixir: Vehí va ser oblidada i no va ser cridada a votar en
una ocasió. “Perdó. No sap més el
dimoni per vell, sap menys...”, li va
dir Zamarrón. Ella va riure i va
veure que Espanya no només viu
encara en funcions, sinó que el
Congrés s’aturava per ella. Entre
això i que la votació entre Gerardo
Pisarello i Sofia Hernanz acabava
en un curiós empat, els debutants
Vehí i Botran van descobrir que un
dia al Congrés no és tan diferent
d’una assemblea de la CUP. ■
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Les frases

—————————————————————————————————

“En aquesta segona
trobada s’han
reafirmat en el fet
que hi ha un conflicte
polític i que l’hem de
resoldre políticament”
—————————————————————————————————

“S’ha avançat en la
reflexió d’activar la via
política buscant
els instruments
necessaris”
Comunicat ERC-PSOE

d’ERC al Congrés i al Senat, el vicepresident Pere
Aragonès va advertir que
no es mou del dret a l’autodeterminació i va defugir
qualsevol pressa: “És preferible un bon acord que
un acord ràpid. A nosaltres no ens preocupa el
temps, ens preocupen els
continguts.”

La reunió d’ahir entre els negociadors d’ERC i el PSOE. Dimarts que ve, 10 de desembre, hi haurà una tercera cita, que podria fer-se a Barcelona ■ I. MESA / EFE

ERC i PSOE abracen abordar
el conflicte per la via política
a Clouen la segona cita dient que cal “activar la via política” per “resoldre el conflicte” en una nota
conjunta a Detecten avenços també sobre drets civils a Rufián i Lastra se citen de nou dimarts
David Portabella
MADRID

El mateix PSOE de Pedro
Sánchez que en el debat
electoral de la campanya
del 10-N abraçava la tesi de
la “crisi de convivència” i
oferia ressuscitar el Codi
Penal del 2003 aprovat per
José María Aznar per castigar amb presó la convocatòria de referèndums,
està buscant ara una pista
d’aterratge en un llenguatge que no només no molesti ERC, sinó que pugui ser
compartit. Després d’una
segona reunió dels equips
negociadors que integren
els republicans Gabriel
Rufián, Marta Vilalta i Josep Maria Jové i els socialistes Adriana Lastra, José
Luis Ábalos i Salvador Illa,
ERC i el PSOE guardaven
silenci però gosaven fer el
pas de compartir un comunicat conjunt escrit en què

abracen la reafirmació que
hi ha un “conflicte polític”
que s’ha de resoldre “activant la via política”.
L’admissió de l’existència d’un conflicte polític no
és res excepcional que no
admeti tot diputat del
PSOE en privat, però el
Sánchez candidat venia
d’insistir obsessivament
en el clixé del problema de
convivència –a resoldre
entre catalans– i ara els
munyidors de la investidura van modulant el llenguatge en cada nova reunió amb ERC. Dimarts
que ve, 10 de desembre, hi
haurà una tercera cita dels
negociadors i no està decidit si és a Madrid o el diàleg
agafarà el pont aeri i la cita
serà a Barcelona.
Explorar “instruments”
Dels dos comunicats amb
punts comuns que van ser
la versió de la primera cita,

L’esquinç de turmell de Lastra ajorna la cita de JxCat
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’esquinç de turmell que ahir
es va fer la portaveu del PSOE
al Congrés Adriana Lastra a
l’hemicicle quan es disposava
a votar Meritxell Batet i les
seves sabates de tacó alt van
relliscar sobre la moqueta va
alterar el calendari de cites
sobre la investidura. Si bé
Lastra –juntament amb José
Luis Ábalos i Salvador Illa–
havia citat Laura Borràs i Míriam Nogueras (JxCat) a les

quatre de la tarda, una hora
abans de la cita de les cinc
amb els negociadors d’ERC,
la gravetat de l’esquinç va fer
que Lastra hagués de sortir
del ple a quarts de quatre de
la tarda per anar a un centre
mèdic perquè li exploressin el
turmell. La lesió, sumada a
l’extrema durada del ple de
constitució del Senat –que es
va prolongar de les deu a tres
quarts de quatre de la tarda–,

va fer que Lastra i Borràs desistissin de forçar una reunió
ahir mateix i optessin per
ajornar la cita fins a les onze
del matí d’avui. Si bé des de
JxCat els recels a explorar la
investidura de Sánchez són
superiors que en el cas
d’ERC, el PSOE té interès a
embarcar JxCat amb ERC a
l’abstenció i tenir al davant un
govern de la Generalitat unit i
no amb dues veus rivals.

ara ERC i el PSOE passen
a redactar una breu nota
conjunta en què figura en
dues ocasions el verb
avançar. “En aquesta segona trobada s’han reafirmat en el fet que hi ha un
conflicte polític i que l’hem
de resoldre políticament. I
en aquest sentit han avançat en la reflexió per acti-

var la via política buscant
els instruments necessaris per a la seva canalització”, resa el comunicat
únic dels dos partits. Si la
Declaració de Pedralbes
va tenir per a l’independentisme el valor de no esmentar per escrit la paraula Constitució, ara per
ara els socialistes aguan-

ten la temptació de posarla per escrit però sense fer
el pas fet aquell 20 de desembre del 2018 de substituir-la per l’expressió “en
el marc de la seguretat jurídica”. Als lleons del Congrés, després de reunir l’executiva amb caràcter excepcional a Madrid i conjuntament amb els grup

Avenç sobre drets civils
La segona ocasió en què
socialistes i republicans
parlen ara d’“avançar” és
amb relació a l’agenda de
drets socials retallats pel
govern de Mariano Rajoy.
“També en aquesta segona trobada han avançat
en temes concrets en què
s’ha pogut constatar que
mantenen una sensibilitat social compartida pel
que fa a la recuperació de
drets civils, laborals i socials”, comparteixen. Es
dona la circumstància
que l’últim ministre a dir
adeu, l’excap de la diplomàcia Josep Borrell, es va
acomiadar qüestionant
que ERC sigui progressista, una etiqueta de la qual
el PSOE ara no dubta.
La calma d’ERC ha contagiat fins i tot el president
espanyol, que ja no imposa
la urgència de ser investit
sí o sí abans del Nadal –ara
només aireja aquestes urgències Pablo Iglesias, que
tem una rebel·lió dels barons del PSOE que el deixi
sense vicepresidència i
sense coalició– i comença
a pensar ja en el mes de gener. “No hi vull posar cap
data, no sé si ha de ser el
12 de desembre, el 20 de
desembre o el 8 de gener”,
és el nou full de ruta que
dicta Sánchez per no ofegar la negociació i esgotar
les opcions. “Espanya és
molt del minut 93...”, ha
argumentat aquests dies
el guru electoral i cap de
gabinet del president espanyol en funcions, Iván
Redondo. ■
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La Policía Nacional va seguir
Torra el dia de les eleccions
a Els escortes van detectar fins a tres vehicles que feien el seguiment, tot i que el Ministeri
d’Interior nega que es produís a El govern demana per carta explicacions a Grande-Marlaska

El president de la Generalitat, Quim Torra, introdueix la papereta per al Senat a l’EOI Sant Gervasi, el 10 de novembre passat ■ ACN

Redacció
BARCELONA

185492-1219475L

Agents de la Policía Nacional van fer un seguiment al
president de la Generalitat, Quim Torra, el 10 de
novembre, el dia de les
eleccions espanyoles. Així
ho van confirmar ahir
fonts del govern, que van
explicar que els escortes
van detectar que agents de
la Policía Nacional el van
seguir durant la jornada
electoral, tot i que des del
Ministeri de l’Interior es
nega cap seguiment. A hores d’ara és una incògnita

perquè s’hauria vigilat
Torra, ja que a banda del
tema de la pancarta en favor dels presos polítics al
balcó de Palau, no se l’investiga per cap altre afer.
Segons l’executiu, tot
just abans que Torra anés
a votar, el servei d’escortes
va comprovar que hi havia
un cotxe amb tres homes a
dins aparcat en una zona
on no es pot estacionar,
prop de l’EOI Sant Gervasi, on el president vota. Els
mossos s’hi van apropar i
van advertir els ocupants
que no podien estar allà.
Els tres homes van respon-

El TSJC estudia una segona causa pels llaços grocs
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) estudia si investiga per la via penal una segona causa per
desobediència contra el president de la Generalitat, Quim
Torra, per no retirar a temps
els llaços grocs fora del període electoral. En una providència, la sala civil i penal del
TSJC ha nomenat ponent el
magistrat Carlos Ramos, qui
al costat del president de l’alt
tribunal, Jesús María Barrientos, i la jutgessa Mercedes Ar-

mas, formaran la sala per decidir si admeten a tràmit la
petició del contenciós d’investigar Torra.
La decisió de la sala, contra la qual es pot recórrer, va
ser notificada ahir, després
que el 20 de novembre passat la sala contenciosa del
TSJC acordés portar a la via
penal el president Torra per
no haver fet cas d’una ordre
seva del mes de setembre
perquè retirés del Palau una
pancarta de suport als polí-

tics presos amb un llaç groc.
En aquest acte, que va tenir el vot particular d’un dels
quatre magistrats, el TSJC va
resoldre deduir testimoni
contra Torra davant la sala
penal de l’alt tribunal per no
haver despenjat la pancarta
dins el termini de 48 hores
que li va donar, arran d’un recurs que l’associació Impuls
Ciutadà va presentar per
mantenir la neutralitat de
l’edifici fins i tot fora del període electoral.

dre que eren agents del
CNP i van mostrar les seves places. Els escortes van
apuntar la matrícula i van
comprovar que no constava en cap base de dades.
Llavors va arribar un segon
vehicle i es va col·locar al
costat del primer. Van parlar entre ells i el segon cotxe va marxar sense que els
mossos poguessin apuntar
les dades. Després de votar,
els Mossos van comprovar
que un altre vehicle els seguia. Van apuntar la matrícula i tampoc apareixia en
cap registre. El vehicle es va
saltar un semàfor i van frenar-lo a la plaça Kennedy;
els escortes van interpel·lar
els ocupants, que es van
identificar com a agents de
la Policía Nacional. Quan
els van preguntar si seguien el president, ho van negar. L’escorta en va informar el centre de coordinació que integren Mossos,
Policía Nacional i Guàrdia
Civil.
Explicacions a Madrid
Ahir, en la compareixença
setmanal després del Consell Executiu, la consellera
portaveu, Meritxell Budó,
va explicar que el govern
demanarà oficialment explicacions polítiques al govern espanyol. El conseller
d’Interior, Miquel Buch, ja
ahir va enviar una carta al
ministre Fernando Grande-Marlaska per demanar
explicacions. “Sí que actuarem, per la gravetat
dels fets que van ocórrer el
passat 10 de novembre”,
va dir Budó, que va afegir
que “malgrat que des d’Interior les neguin, li puc dir
que el seguiment es va produir i s’ha registrat al Cecor, que és on es va posar
en evidència”, va concloure. També va reconèixer
que no consta que s’hagin
fet més seguiments. ■
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Un moment de la reunió d’ahir de l’executiu català al Palau de la Generalitat encapçalada pel president, Quim Torra ■ JORDI BEDMAR / GENERALITAT DE CATALUNYA

El govern vol fora un jutge del
TC en les causes de Catalunya
a Demana la recusació d’Andrés Ollero perquè va usar “expressions ofensives” contra l’executiu i els
catalans per justificar l’oposició a avalar el Codi Civil a Budó insisteix en la reunió entre presidents
Jordi Alemany
BARCELONA

El govern català no vol que
el magistrat del Tribunal
Constitucional (TC) Andrés Ollero Tassara prengui part en els recursos
que estan en tramitació i
que han de determinar la
inconstitucionalitat del
Codi Tributari de Catalunya, l’Agència Catalana de
Protecció Social i la llei de
comerç, serveis i fires, ni
que tampoc participi en

els conflictes de competències presentats per la
Generalitat contra el reglament d’adopció internacional i el pla estratègic
d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea. L’executiu va acordar
ahir demanar la seva recusació en les causes obertes
relacionades amb Catalunya arran de l’argumentació que el magistrat va realitzar del vot particular en
la sentència del recurs
d’inconstitucionalitat del

22 de novembre contra el
llibre sisè del Codi Civil de
Catalunya i que el Tribunal Constitucional va acabar avalant. Segons va explicar ahir la portaveu Meritxell Budó, l’argumentació, “més enllà de constituir una opinió personal,
té un sentit de desqualificació ofensiva i revela una
animadversió manifesta”
ja sigui contra el govern,
contra Catalunya o contra
els catalans”. La consellera de Presidència va posar

d’exemple que, en un moment determinat de la seva argumentació, Ollero
utilitza la paraula “supremacistes” quan es dirigeix
a l’executiu català, i hi afegeix que “se senten humiliats si se’ls tracta com si
fossin iguals als altres”.
Per això el govern català
considera que la contundència d’Ollero “vulnera el
principi d’imparcialitat”
pel qual s’ha de regir un
membre del Tribunal
Constitucional (TC) i té

“un interès personal” en
les causes relacionades
amb el govern.
La portaveu també va
voler deixar clar que no hi
ha fissures en les demandes de diàleg amb l’Estat
espanyol entre els socis de
govern després dels darrers episodis en què el vicepresident Pere Aragonès (ERC) va afirmar en
una entrevista que no calia que, en les negociacions, hi fos el president
Quim Torra si tampoc hi

era Pedro Sánchez. Per
Budó, la posició de tot el
govern és que la primera
trobada “hauria d’estar
encapçalada pels dos presidents”. Encara que posteriorment, les negociacions, les entomessin altres membres dels executius. I va reiterar que calia
“reemprendre un diàleg
sincer i de tu a tu”. La consellera de Presidència va
defugir valorar les reunions que les formacions
com ara JxCat, a què pertany, facin amb el PSOE
per investir Sánchez, ja
que forma part de la dinàmica i l’autonomia dels
partits, però sí que va “lamentar” que en la jornada
constituent de les Corts
espanyoles i, concretament en la formalització
de la nova mesa, “no s’hagi
fet un cordó sanitari a la
formació
d’ultradreta
Vox”.
Sobre si ja hi havia data
per a la tercera trobada de
la taula de diàleg entre els
partits catalans anunciada el 19 de novembre després de la reunió de l’executiu català, Budó va explicar que s’estava acabant de consensuar el dia
amb la resta de formacions que hi vulguin participar, però que probablement es faria durant la primera quinzena del mes de
desembre. Un altre front
que està intentant desencallar el govern català és el
del pressupost. Segons
Budó ara s’està en la fase
de “recollir sensibilitats
perquè tothom se senti còmode” en la proposta dels
comptes per poder-los presentar públicament abans
de finals d’any i poder iniciar els tràmits parlamentaris per aprovar-los durant el gener. Fonts del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda ja van explicar a El Punt
Avui fa uns dies que no
preveien que els comptes
es poguessin aprovar
abans del mes de març. ■

MÉS GOVERN
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

7.668 places de
docents interins
i de reposició

Avals bonificats
perquè les pimes
tinguin crèdits

Isidre Sala,
delegat als Estat
Units i el Canadà

Centres de recerca
en salut aliats
per ser referents

El govern va aprovar unes
ofertes de 5.648 places i una
de reposició de 2.020 places
per a funcionaris mestres
d’ensenyament secundari,
d’escoles oficials d’idiomes i
d’arts plàstiques i disseny.

L’executiu va avalar ahir el
conveni amb Avalis Catalunya SGR per facilitar i millorar les condicions en l’accés
al finançament de les pimes,
afavorir la seva competitivitat
i promoure el seu creixement.

Isidre Sala Queralt va ser nomenat nou delegat del govern
als Estats Units i el Canadà.
Sala és llicenciat en ciències
econòmiques per la UB, entre
d’altres, i ja havia estat director general d’Afers Globals.

La consellera de Salut, Alba
Vergés, va presentar la creació de l’aliança Iriscat entre
els set instituts de recerca i
innovació en salut vinculats a
l’ICS amb la voluntat de ser
un referent al sud d’Europa.

La portaveu del govern, Meritxell Budó, i la consellera de
Salut, Alba Vergés ■ JORDI BEDMAR / GENERALITAT DE CATALUNYA
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Denuncien 21 accions
policials als jutjats

Un agent de la policia
espanyola armat, en la
protesta a l’aeroport,
el 14 d’octubre passat
■ ORIOL DURAN

a Dos jutges investiguen dues lesions oculars per bales de goma o ‘foam’,
després de la sentència a “Hi ha vuit casos de tortures”, sosté Som Defensores
Mayte Piulachs
BARCELONA

Dos jutges, un del Prat de
Llobregat i un altre de Barcelona, investiguen les denúncies de dos joves que
van perdre la visió d’un ull
per l’impacte d’un projectil
policial durant les protestes contra la sentència del
Suprem als independentistes catalans, mentre
que el cas de dos joves més
que també van perdre la visió d’un ull, l’estan analitzant els seus advocats. Els
dos primers casos formen
part de les 21 denúncies
presentades als jutjats
contra agents de la policia
espanyola i de la catalana
per actuacions irregulars i
vulneració de drets humans durant les manifestacions del 14 al 21 d’octubre, segons va informar
ahir la xarxa d’observadors Som Defensores, integrada per les entitats
Centre Irídia, Novact, Sirecovi, Espai de Coordinació Antirepressiva i Stop
Bales de Goma.

Les frases

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

“La violència
institucional va anar
més enllà. Totes les
revisions mèdiques
van ser amb policia”

“Interior ha de fer
públiques les
investigacions d’Afers
Interns per ajudar els
afectats”

SIRECOVI- OSPDH

MEMBRE STOP BALES DE GOMA

Els dos primers casos
judicialitzats d’impactes
de projectils en ulls són el
de l’estudiant universitari
ferit al pàrquing de l’aeroport el 14 d’octubre passat, on s’ha d’aclarir si va
ser lesionat per una bala de
goma o un projectil dels
Mossos (viscoelàstic o
foam), ja que de forma inèdita dos agent de la policia catalana amb escopetes eren a l’escamot de la
policia espanyola, amb els
seus escopeters, segons va
detallar Irídia. El segon cas
és el d’un jove ferit a la plaça Universitat per una bala de goma, el 18 d’octubre
passat, dia i lloc on hi ha un
tercer noi que va perdre la

visió d’un ull, que ara està
en tractament psicològic, i
s’espera que Irídia també
durà el seu cas als jutjats.
Precisament,
Carles
Guillot, ferit de pilota de
goma i membre de l’associació Stop Bales de Goma,
va exigir al Departament
d’Interior que faci públiques les investigacions
d’Afers Interns per tal
d’ajudar a aclarir els fets de
les persones ferides i “perquè l’actuació policial no
quedi impune”, a banda de
demanar la dimissió del
conseller Miquel Buch,
que avui compareix al Parlament per detallar l’actuació policial aquella setmana. Guillot també va fer

Alejandro Forero

Carles Guillot

una crida a les persones ferides de bales de goma que
contactin amb l’associació
a través del seu web: “Per
ajudar-los, perquè a banda
del tractament que rebin,
sempre els podem entendre millor.”
Marta Valldaura, d’Irídia, i Thais Bonilla, de Novact, van detallar que han
atès “149 persones afectades per la violència institucional a Barcelona”.
D’aquestes, 18 persones
van ser agredides per cops
de porra al cap; 32, per pilotes de foam; 22, per pilotes de goma i 8 “van veure
violat el seu dret a la integritat moral, i són casos
molt greus, de tortura”, segons Valldaura. I, de les 21
denúncies ja presentades
als jutjats, 15 dels afectats
seran representats per Irídia. D’aquest total: dos són
per cops de porra al cap per
part de la policia espanyola, el 18 d’octubre; 7 són
per impactes de projectils
(2 casos per bala de goma,
3 per bala de foam i en dos
casos encara s’està investi-

gant si l’agressió es va produir amb bala de foam o
bala de goma). Aquí s’inclouen les dues persones
abans citades que han perdut l’ull i una tercera que
ha perdut quatre peces
dentàries. A banda, hi ha
un cas pel desplaçament
d’una dona per una furgoneta de la Brigada Mòbil
als exteriors de l’aeroport
el 14 d’octubre; 4 casos per
actes de tortura o maltractaments, i 1 per una agres-

sió a periodistes per bastó
policial.
Alejandro Forero, del
Sirecovi de l’Observatori
del Sistema Penal i de
Drets Humans de la Universitat de Barcelona, va
presentar un informe, que
recull vulneracions de
drets que van patir 22 persones que van ser empresonades de forma preventiva arran de les manifestacions. La majoria relaten
que van patir violència físi-

Alerten de casos de tortura
psicològica als CDR presos
a JxCat, ERC i la CUP

confien que els comuns
aprovaran la resolució
de suport als detinguts
Emili Bella
BARCELONA

Familiars dels CDR presos
el 23 de setembre en el
marc de l’operació Judes
van denunciar ahir al Parlament la utilització de
“mètodes psicològics de
tortura” contra els arrestats i tota mena de vulneracions dels seus drets durant la detenció i el trasllat
a la presó. Convidats per
Junts per Catalunya, ERC
i la CUP, el grup de suport
als detinguts va defensar

que no es tracta de terroristes, sinó de presos polítics, una terminologia que
representants de les tres
formacions independentistes van coincidir a secundar. “El meu fill és sanitari, es dedica a salvar vides, no a treure-les. Al mòdul ha fet setze serveis. Saben qui és, no el que diuen
que és”, va explicar el pare
de Ferran Jolis.
Els familiars demanen
ajuda a la cambra per
aprovar una proposta de
resolució en el ple vinent
que exigeix el trasllat dels
set presos en centres penitenciaris del país, conèixer de què s’acusa dues
persones més i posar fi al
règim d’aïllament de dos

dels detinguts, que passen
vint hores sols en una cella. “És una presó dins la
presó, amb conseqüències
psicològiques”, assegura
el grup de suport, que reclama l’arxivament de la
causa i que “aquest malson s’acabi aviat”, en paraules de Jolis. David Ros,
oncle de Jordi Ros, va reblar: “Els nostres familiars
no són terroristes, no són
banda armada i no existeixen els fets de què els acusen”.
També parlen d’intents d’interrogatori durant el trasllat i d’incomunicació dels detinguts
després de la detenció.
Cinc d’ells van estar sota
custòdia policial durant

Membres del grup de suport als detinguts el 23-S, amb diputats de JxCat, ERC i la CUP ■ ACN

30 hores sense assistència lletrada i en dos casos
van passar dies sense que
poguessin contactar amb
advocats de confiança.
JxCat, ERC i la CUP
confien que la resolució,
entrada al registre divendres, tindrà el suport dels
comuns en el marc d’un

gran front antirepressiu.
Específicament, el text
parla de “represaliats polítics”. “No podem fer altra
cosa que denunciar una
burda maniobra per criminalitzar l’independentisme vinculant-lo amb el
terrorisme quan tots sabem que és cívic i pacífic”,

va subratllar la diputada
de JxCat Aurora Madaula.
L’aprovació de la resolució vol facilitar que els presos puguin recórrer a instàncies internacionals. “A
la justícia europea és on
trobem realment justícia”, va constatar Madaula. “Són represaliats polí-
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10.000 inscrits a l’app del
Tsunami pel Barça-Madrid
Redacció
BARCELONA

Ja són 10.000 persones les
que s’han inscrit a l’aplicació del Tsunami Democràtic per participar el 18 de
desembre en alguna acció

ca i o psicològica en algun
moment de la seva detenció, a les comissaries i en
els trasllats amb els furgons policials. Les situacions més greus, sosté, es
van registrar a la comissaria de Via Laietana el 18
d’octubre. A l’informe,
també es denuncia que totes les revisions mèdiques
dels detinguts es van realitzar amb presència policial, en contra de les recomanacions de l’ONU. ■

La frase

—————————————————————————————————

“Els nostres fills
no són terroristes. El
meu fill és sanitari, es
dedica a salvar vides,
no a treure-les”
Ferran Jolis

tics dins del marc de la
causa general contra l’independentisme pacífic i
democràtic i, per tant,
aquestes set persones són
presos polítics, els persegueixen per les seves
idees”, va afirmar el diputat del grup republicà i dirigent de Demòcrates Antoni Castellà. José Rodríguez, d’ERC, va lamentar
la banalització del terrorisme per part de la justícia espanyola i Maria Sirvent (CUP) hi veu una
“operació d’Estat” i una
“instrumentalització del
delicte de terrorisme”. ■

172233-1218626Q

PARE D’UN DELS PRESOS POLÍTICS

reivindicativa coincidint
amb el clàssic Barça-Madrid. Aquesta organització, que manté que no pararà mentre hi hagi presos
polítics i exiliats, prepara
per al dia 18 accions per
fer tant dins del Camp Nou

(donarà instruccions a la
gent que té entrada per al
partit) com fora. En
aquest sentit, demana a la
gent que es reservi el dia i
vagi a Barcelona. Més endavant s’explicarà quina
mobilització cal fer. ■

El Tsunami ha anat dirigint accions ■ ORIOL DURAN
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La fiscalia demana al Suprem
que investigui Borràs per
contractes irregulars
a L’informe de la fiscalia acusa la diputada de JxCat d’haver afavorit un amic amb

contractes per valor de 260.000 euros quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes
N.S.
BARCELONA

La fiscalia ha demanat al
Tribunal Suprem que investigui la portaveu de
JxCat al Congrés, Laura
Borràs, coincidint amb el
dia de la constitució de les
cambres espanyoles. El fiscal Javier Zaragoza, que ja
va dirigir l’acusació del ministeri públic durant el judici del procés, va presentar ahir al matí un informe
en què s’atribueix a Borràs
els delictes de prevaricació, malversació, frau i falsedat documental. L’acusació es fonamenta en la
presumpta
adjudicació
irregular de 18 contractes
per valor de 259.863 euros
al seu amic informàtic
Isaías Herrero quan ella
presidia la Institució de les
Lletres Catalanes (ILC),
del 2014 al 2017. Per la seva condició d’aforada, Borràs només podria ser jutjada al Tribunal Suprem.
Segons l’informe de la
fiscalia, els contractes haurien estat adjudicats “de
manera arbitrària” per
una “relació personal i professional prèvia” entre
Borràs i Herrero. L’exconsellera de Cultura hauria
fraccionat el pagament en
contractes inferiors als
18.000 euros per evitar

Carrizosa, durant la sessió de control en què va utilitzar
expressions considerades masclistes ■ EFE / ANDREU DALMAU

Toc d’atenció a
Carrizosa per
biaix “sexista”
a La junta de portaveus rebutja un

comentari “masclista” del diputat de Cs
Laura Borràs durant la nit electoral, acompanyada de Quim Torra i Míriam Nogueras ■ ACN

El govern demana respecte
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La portaveu del govern i consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va comparèixer
ahir després del consell de
govern i va defensar la presumpció d’innocència en referència al procés en contra
de Laura Borràs. Després de
la pregunta, Budó va assegurar que aquesta qüestió no

s’havia abordat en la reunió
del consell executiu. Tanmateix, la consellera va insistir
en l’argument que, “com en
qualsevol altra qüestió judicial”, des del govern sempre
es demana “el màxim respecte al procediment judicial i
també per la presumpció
d’innocència”.

convocar un concurs públic.
L’escrit de Zaragoza,
que inclou correus electrònics i converses telefòni-

ques, suggereix que Herrero va utilitzar diferents societats per facturar serveis
recurrents de programació informàtica que ell ma-

teix havia prestat a la ILC
“durant un període ininterromput superior als
quatre anys”. A més, hi afegeix que s’aportaven pressupostos falsos per justificar que s’optava per l’oferta
més barata, amb “conceptes i imports inventats”.
La titular del jutjat
d’instrucció número 9 de
Barcelona havia enviat
una exposició raonada al
Suprem en què afirmava
que hi havia indicis de delicte en l’actuació de Borràs a la ILC. Aquest va demanar el parer de la fiscalia, que ara ha acceptat investigar la diputada. ■

E. Bella
BARCELONA

La junta de portaveus del
Parlament va aprovar ahir
amb els vots en contra de
Ciutadans i del PP una declaració de rebuig a un comentari que considera
“masclista i sexista” proferit la setmana passada pel
president de la formació
taronja a la cambra, Carlos Carrizosa, contra una
diputada de Junts per Catalunya, en el marc de la
sessió de control al govern.
El president del Parlament, Roger Torrent, ja li
va recriminar aleshores
que demanés explicacions
sobre corrupció “a dones
en funció de l’activitat de

les seves amistats i parelles”. Lluny de retractarse, el dirigent de Ciutadans va continuar negant
ahir que les seves paraules
tinguessin cap biaix masclista o sexista i va fer un
totum revolutum amb “la
corrupció dels hereus de
Jordi Pujol”.
D’altra banda, JxCat va
demanar ahir que es torni
a citar l’expresident del
govern espanyol Mariano
Rajoy a la comissió d’investigació sobre el 155 a la
cambra després de la publicació de les seves memòries, en què explica que
l’article s’hauria aplicat
igualment si Carles Puigdemont hagués convocat
eleccions. ■

