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POLÍTICA PARLAMENT DE CATALUNYA

Parlament
sota mínims

FET · Acord amb fòrceps entre ERC, Junts i la CUP per aturar l’activitat a la cambra
48 hores i disposar d’un nou dictamen que vindiqui l’escó de Juvillà MÉS · Els
serveis de la cambra avisen que retiraran el sou al diputat de la CUP i l’assessoren
Emma Ansola
BARCELONA

La mesa del Parlament, i
concretament les tres forces independentistes, van
arribar ahir a última hora
a un acord per aturar l’activitat parlamentària en
senyal de protesta pel que
consideren que és una ingerència de la Junta Electoral Central (JEC), que el
25 de gener va comunicar
que deixava sense efecte
les credencials del diputat
de la CUP Pau Juvillà i lliurava les de la seva substituta.
L’acord arribava a la
mesa del Parlament com a
proposta de la presidenta,
Laura Borràs, i amb un
primer intent de suspendre tota l’activitat parlamentària, la qual cosa va
ocasionar un advertiment
del lletrat major de la cambra sobre les conseqüències jurídiques “greus” que
podria tenir aquesta mesura. Després d’hora i mitja de debat en el si de la mesa, i sense la presència ni
del diputat Pau Juvillà, per
malaltia, ni de cap altre
membre de la CUP, es va
aconseguir treure un
acord amb fòrceps que,
ara per ara, finta la desobediència de la presidenta i es queda en la protesta
i la lluita jurídica.
Des del punt de vista polític, ERC, Junts i la CUP
van poder visualitzar una
unitat consistent a posar
el focus en la situació que
passa el Parlament amb
un diputat suspès per un
òrgan administratiu com

Les frases

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

“Ferms contra la
repressió, defensem la
sobirania i units
davant les ingerències
de l’Estat”

“Tan important és
no normalitzar la
repressió com
defensar els drets de
tots els diputats”

Laura Borràs

Marta Vilalta

“A alguns els
preocupa més aturar
temporalment el
Parlament que la
pèrdua d’un escó per
ingerències”

“És una degradació i
instrumentalització del
Parlament per part de
Borràs amb l’ajut
d’ERC i la CUP”

Mònica Sales

Alícia Romero

la JEC . Per fer-ho, les tres
forces independentistes,
ja a la tarda i al llarg
d’aquests dos dies, forçaran la desconvocatòria de
les comissions parlamentàries ja sigui a través de
les presidències de cada
comissió, on ERC, Junts i
la CUP tenen majoria, o bé
a través de la no presència
dels diputats de cada grup
en les sessions, la qual cosa obligarà a suspendre
l’activitat per falta de quòrum. Ahir a la tarda ja van
quedar desconvocades la
comissió d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, i la
comissió d’Estudi sobre el
Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu. Per
avui ja han quedat desconvocades tres comissions,
les presidides amb majoria
independentistes,
mentre que mantenen la
seva agenda les d’Interior i

Drets Socials en espera
que no hi hagi el quòrum.
L’aturada de l’activitat
parlamentària es mantindrà fins demà, dijous,
quan hi ha previst, llavors
sí, que es convoqui la comissió de l’Estatut del Diputat per resoldre l’estreta via jurídica que els ha
deixat l’escrit de la JEC.
Amb aquesta intenció, la
comissió de l’Estatut del
Diputat tornarà a votar un
dictamen en què es destacarà la posició de la cambra catalana mantenint
l’escó del diputat de la
CUP fins que hi hagi sentència ferma, és a dir, fins
que el Suprem resolgui el
recurs de cassació interposat pel mateix afectat o
un tribunal superior a la
JEC es pronunciï respecte
de la situació de falta de tutela judicial en què la resolució de la JEC ha deixat
tot un Parlament en eri-

PRESIDENTA DEL PARLAMENT

PORTAVEU DE JUNTS

PORTAVEU D’ERC

PORTAVEU DEL PSC

gir-se com a mà sentenciadora.
El dictamen s’aprovarà
just quan finalitza el termini de cinc dies que la
JEC va donar a la presidenta del Parlament perquè expliqui els passos que
ha seguit per retirar l’acta
de Juvillà. En aquest sentit, es farà valer de nou el
dictamen aprovat per la
comissió de l’Estatut del
Diputat, que haurà de ser
validat posteriorment en
un ple del Parlament. En
aquest sentit, l’agenda
parlamentària treu fum,
ja que caldrà convocar una
junta de portaveus per
aprovar l’ordre del dia del
ple.
L’acció política de deixar un parlament sota mínims en senyal de protesta
i l’acció jurídica d’elaborar
un altre dictament amb el
qual continuar defensant
l’escó del diputat de la
CUP xoquen, però, amb
l’acció administrativa que
porten a terme els serveis
de la cambra catalana.
Tots els partits han reiterat que no es posarà en perill els funcionaris del Parlament, i aquests ja han
explicitat el suport a les
causes judicials, i en
aquest cas a l’última resolució de la JEC. Per aquest
motiu, divendres passat ja
es va comunicar a l’exdiputada Maria Sirvent i ara
assessora del secretari tercer de la mesa, funció que
exerceix Pau Juvillà, que
tots dos deixarien de cobrar la nòmina després
que la JEC hagi deixat sense efecte les credencials de

Juvillà, a qui tampoc se li
ha pogut tramitar la baixa.
L’acord a tres bandes sorgit ahir al matí arriba després de quatre dies de re—————————————————————————————————

La CUP proposa el
diputat Carles
Riera per rellevar
Juvillà a la mesa
—————————————————————————————————

unions per consensuar un
front comú davant la inhabilitació i suspensió de
drets del diputat de la
CUP. Sobre la taula s’han
posat diverses alternatives, alguna de les quals

fins i tot era, segons ha pogut saber aquest diari, fer
de l’actual situació política
el desllorigador d’un nou
embat democràtic amb
l’Estat. La proposta, però,
no va tirar endavant. La
decisió final d’acumular
forces d’alguna manera i la
necessitat de visualitzar la
unitat independentista va
acabar de reeixir durant el
debat en el si de la mesa del
Parlament,
conscients
tots tres partits que, malgrat les desavinences, cap
d’ells es pot fer enrere davant l’actuació judicial
dels aparells de l’Estat.
Els tres partits, a més,
són conscients que la re-
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El dret a saber
Elena Ferran

Les queixes dels familiars per la gestió de les residències a l’inici de la pandèmia s’han arxivat o han caigut
en l’oblit. L’ONG Amnistia Internacional recordava ahir
que gairebé el 90% de les denúncies presentades no
s’han investigat ni s’ha demanat cap prova de les acusacions als centres que van desatendre els avis, que
no van ser traslladats als hospitals. Un tracte inhumà

que a Catalunya afectaria uns 200 familiars d’unes 30
residències. Són una minoria, però el motiu de les
queixes, prou greu, la desatenció de les persones més
vulnerables, per merèixer una resposta. No es pot girar full com si res. En plena sisena onada també cal reconèixer la tasca dels qui continuen cuidant com el
primer dia els avis. També s’ho mereixen.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs,
junt amb els membres independentistes de la Mesa,
durant la seva compareixença d’ahir en el despatx
d’audiències del Parlament ■ EFE / MARTA PÉREZ

aquells que garanteixin la
inviolabilitat efectiva del
diputat.
L’aturada de l’activitat
parlamentària va ser valorada de forma desigual
pels grups. Des de Junts es
destacava la decisió de la
presidenta del Parlament,
Laura Borràs, i la unitat
aconseguida al voltant
“del 52% independentista”. La portaveu Mònica
Sales demanava a la resta
de grups independentistes “mantenir la lleialtat a
la democràcia i la unitat”.
ERC es mostrava més prudent i assegurava que amb
l’aturada parlamentària
es tracta de denunciar que
“la repressió no es pot normalitzar”. Afegia que a
ERC no li van “els focs artificials” amb els drets dels
diputats, i té clar que “els
drets d’un sol diputat no
poden afectar els drets
dels altres, hem de conjugar tots dos drets”, per la
—————————————————————————————————

Borràs arrenca un
acord ‘in extremis’
després de quatre
dies de reunions
—————————————————————————————————

El PSC i Ciutadans estudien noves accions legals

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

La portaveu del grup PSCUnits, Alícia Romero, va qualificar d’“esperpèntica” la proposta de la presidenta del
Parlament, Laura Borràs, de
paralitzar l’activitat parlamentària pel cas Juvillà. “Ens
sentim avergonyits, Catalunya no es mereix això”, assegurava des del faristol del
Parlament. La dirigent socialista denunciava que Borràs
aspirava a paralitzar tota l’activitat, però al final s’ha acordat “recomanar” una aturada, atès que el lletrat major
de la cambra havia advertit a

la presidenta que podria incórrer en un “il·lícit penal” si
ordenava la suspensió. Per al
grup PSC-Units, aquesta decisió constitueix “una degradació més del Parlament”,
que Borràs, amb la connivència d’ERC i la CUP, “instrumentalitza” amb finalitats
“personals i partidistes”. Els
socialistes, a més, estan analitzant eventuals mesures
“per evitar aquest despropòsit, sobretot si es confirma
que s’estan vulnerant drets
fonamentals relacionats amb
la participació política”, asse-

gurava Romero. Ciutadans,
per la seva banda, també avisava que prendrà accions judicials si el Parlament atura la
seva activitat per l’escó de
Juvillà. El partit considera
que la mesa no pot permetre
“menystenir els drets i llibertats dels ciutadans, seria una
anomalia”, i assenyala que
“aniria en contra del prestigi
de la cambra”. “L’acta del diputat s’ha de retirar immediatament, sense debat”, sosté. En última instància, i per
via judicial, presentaria un recurs d’empara al TC.

pressió judicial de l’Estat
no s’acaba amb la retirada
de l’escó de Juvillà, ja que
la situació es tornarà a repetir amb la diputada de la
CUP Eulàlia Reguant,
quan sigui jutjada els dies
1 i 2 de març per no haver
respost a les preguntes de
Vox en el judici al Suprem
contra el procés independentista. També tenen
causes pendents els diputats d’ERC Josep Maria Jové i Lluís Salvador per la
preparació de l’1-O. Es
tracta d’una repressió que
és fruit de l’ús que el Suprem i la Junta Electoral
han fet de l’article 6.2 de la
Loreg —introduït el 2011

per ser emprat en casos
d’activitat terrorista— per
suspendre sense sentència ferma i de forma immediata els diputats que són
inhabilitats ja en primera
instància.
Precisament ahir la
portaveu d’ERC indicava
que una de les mesures
que els republicans estan
treballant és com fer front
a aquest desempar legal
en què es troben ara els diputats. Les eines en
aquest cas serien noves
lleis o una reforma del reglament que introduís mecanismes específics de
protecció dels drets dels
diputats i, en especial,

qual cosa els republicans
són partidaris d’acotar i limitar molt l’aturada parlamentària. A més a més,
sobrevola en l’ambient la
comparació entre el paper
que va tenir l’expresident
Roger Torrent amb el president Torra quan li va retirar l’escó després d’una
sentència del Suprem i el
paper de Borràs amb Juvillà i la retirada de l’escó
a petició de la JEC aixoplugada per la jurisprudència
que va marcar el cas Torra. La CUP ahir va evitar
fer declaracions davant
de la premsa, però sí que
va enviar un comunicat en
què proposa el diputat
Carles Riera com a substitut de Juvillà en el càrrec
de secretari tercer de la
mesa. L’objectiu és “seguir
fent la tasca que feia Juvillà a la mesa”, a més
de “garantir la majoria
independentista i la defensa dels drets dels diputats i
la sobirania del Parlament”. Abans, però, caldrà passar per un ple la
setmana que ve. ■
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Laura Borràs, en una de les intervencions al Congrés com a portaveu de Junts per Catalunya el 2020. El PP i Cs van recórrer contra la fórmula amb què havia pres possessió juntament amb d’altres ■ ACN

Causa penal i recursos

BORRÀS · La presidenta del Parlament s’enfronta a una investigació penal per la seva gestió a la Institució de les Lletres
Catalanes TC · El PSC, Vox, Cs i el PP han presentat quatre recursos al Constitucional per la presa de possessió del càrrec de
diputada al Congrés i per haver permès una votació sobre un nou referèndum, així com pel vot delegat de l’exconseller Puig
X.M.
BARCELONA

L

a presidenta del Parlament,
Laura Borràs, s’enfronta a
una causa judicial relativa a la
seva gestió com a directora de
la Institució de les Lletres Catalanes
(ILC) i a quatre recursos al TC per la
fórmula d’acatament constitucional
quan va ser diputada a Madrid i per
haver permès com a presidenta del
Parlament la votació d’una proposta
de la CUP en favor d’un nou referèndum, així com el vot delegat de l’exconseller de Cultura i diputat de
Junts a l’exili Lluís Puig.
La causa més incòmoda a què
haurà de fer front Borràs és l’adjudicació de diversos contractes a un
col·laborador durant la seva etapa a
la ILC del 2013 al 2018, contractes
per valor de 260.000 euros que
s’haurien fraccionat tot i correspondre a un mateix treball amb la
finalitat d’evitar que passessin per
concurs públic. Es tracta d’un cas
investigat pel Suprem quan Borràs
era aforada al Congrés i que ha passat al Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) des que la candidata de Junts a la Generalitat es
va convertir en diputada de la cam-

bra catalana, on va ser escollida
presidenta. Borràs s’enfronta per
aquest cas a acusacions de prevaricació, frau a l’administració, malversació de fons públics i falsedat
documental, delictes que poden
comportar penes de presó i no només inhabilitació a càrrec públic.
Prendre possessió en català
D’altra banda, i fora ja de l’àmbit penal, els primers recursos al TC que
—————————————————————————————————————————————

La resolució pel plebiscit
és semblant a la que ha
portat l’expresident
Torrent davant del TSJC
—————————————————————————————————————————————

afecten la presidenta del Parlament
es van produir per haver pronunciat en català la fórmula d’acatament constitucional quan va prendre possessió del seu escó com a
diputada al Congrés en dues ocasions. Els recursos presentats llavors pel PP i Cs contra les fórmules
de jurament del càrrec no anaven
dirigits exclusivament contra Borràs sinó contra els diversos diputats
catalans i bascos que ho van fer
utilitzant la seva llengua. El 21 de

maig i el 3 de desembre del 2019,
Laura Borràs va prendre possessió
del seu escó al Congrés pronunciant
en català la fórmula d’acatament
“amb lleialtat al mandat democràtic de l’1 d’octubre, al poble català i
per la llibertat dels presos polítics i
dels exiliats”.
El PP i Cs van presentar recurs
d’empara al TC contra els acords de
la mesa del Congrés presidida per la
socialista Meritxell Batet, acords
que havien validat la fórmula de jurament de diversos diputats de
Junts, ERC, la CUP i Bildu, entre
els quals el de Borràs. Més d’un any
després, el TC va admetre a tràmit
els recursos en considerar l’afer
d’“especial transcendència constitucional” fins al punt de plantejarse canviar la mateixa doctrina sobre les fórmules de jurament i acatament constitucional. El PP i Cs
van presentar un segon recurs pel
mateix motiu arran de les eleccions
anticipades que van tenir lloc el mateix 2019.
Pel referèndum com Torrent
D’altra banda, el 30 de setembre de
l’any passat, Vox i Ciutadans anunciaven que recorrerien al Constitucional contra la decisió de la mesa

Acatar en
català i basc
Els dos primers recursos al Constitucional que afecten
Laura Borràs els
van presentar el PP
i Ciutadans. Van
recórrer al TC contra els acords de la
mesa del Congrés
presidida per la socialista Meritxell
Batet que validaven les fórmules de
presa de possessió
del càrrec pronunciades en català i
basc pels diputats i
senadors d’ERC,
Junts, CUP i Bildu.

del Parlament presidida per Borràs
d’admetre a tràmit la proposta de
nou referèndum de la CUP, una
proposta que no va aprovar la majoria independentista –ERC es va
abstenir i Junts hi va votar en contra– i que va molestar Junts en considerar que podia portar innecessàriament a la inhabilitació de la presidenta i dels membres de Junts,
ERC i CUP que la van admetre tenint en compte que ja es preveia
que no prosperaria.
Per una resolució semblant s’enfronta a la inhabilitació per part del
TSJC l’expresident de la cambra i
actual conseller, el republicà Roger
Torrent. A diferència del seu cas,
però, aquest cop els membres de la
mesa de Borràs no van ser advertits
prèviament pel TC ni el text de la
CUP feia cap referència a resolucions tombades per l’alt tribunal.
En darrer terme, quatre dies després, el PSC anunciava també un
recurs d’empara al TC contra la decisió de la presidenta de la cambra
d’acceptar el vot delegat de l’exconseller Lluís Puig des de Bèlgica. Els
socialistes justificaven el recurs basant-se en la sentència del mateix
TC que impedeix el vot delegat si no
és per motius de salut. ■
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Els funcionaris activen la via
jurídica per les prejubilacions

a El Consell de Personal no qüestiona la decisió de suprimir les llicències d’edat, però sí que la mesa ho
fes “menystenint la negociació col·lectiva” a Els advocats estudien si vulnera els principis de legalitat

desembre i publicat en el
Butlletí oficial del Parlament (BOP) després de la
negociació amb el director
de Govern Interior i de
l’aprovació de la mateixa
mesa. Malgrat que fonts
parlamentàries van explicar que la mesa té potestat
per reformar els Estatuts
del Règim i el Govern Interiors sense la necessitat de
pactar les modificacions
amb els representants de
la plantilla, el Consell de
Personal assenyalava que
no actuen per defensar
les llicències, sinó una cosa “molt més important”:
els seus “drets” com a treballadors “en aquesta i en
futures negociacions”, així com “el respecte envers
les condicions laborals”.
Des del Col·lectiu Ronda, consideren que qual-

La data

—————————————————————————————————

29.12.21

El BOP va publicar l’acord de
modificació de les llicències
aprovat per la mesa el dia 21
i que finalment s’ha suprimit.

Reunió de la mesa del Parlament del 21 de desembre, quan es van aprovar modificacions en les polèmiques llicències per edat, que ara s’han eliminat ■ ACN

Redacció
BARCELONA

La decisió de suprimir l’article 79 dels Estatuts del
Règim i el Govern Interiors del Parlament (ERGI), que regulava les llicències d’edat al personal
funcionari de la institució
amb les quals podien percebre el sou íntegre en prejubilar-se, ha posat en peu
de guerra el Consell de
Personal del Parlament,
no per la supressió en si
mateixa, sinó perquè con-

sideren que la decisió,
acordada per unanimitat
per la mesa el 26 de gener i
ahir ratificada en la mesa
ampliada –que inclou un
diputat designat per cada
grup sense representació
a la mesa–, “deixa els treballadors en una situació
d’inseguretat jurídica i de
desconfiança davant futures negociacions d’acords
laborals”. Per aquest motiu, han contactat amb la
cooperativa jurídica Collectiu Ronda, que d’entrada considera que la impo-

sició unilateral de la mesura “no sembla compatible
amb les prerrogatives i la
preeminència” que el seu
ordenament jurídic “atorga a la institució de la negociació col·lectiva”.
El Consell de Personal
va fer públic ahir el seu
malestar en un comunicat
en què expressa la seva
“perplexitat” i “profunda
indignació” per la posició
de la mesa, que acusen de
“menystenir” la negociació col·lectiva i de trencar
l’acord aprovat el 21 de

Revisar les atorgades, abans d’abril

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

El següent tràmit després de
l’aprovació de la supressió
de les llicències d’edat, amb
l’abstenció de la CUP, és que
la derogació es debati i també s’aprovi en la comissió
d’Afers Institucionals, que és
la comissió legislativa competent en matèria de funció
pública i que presideix el diputat socialista Jordi Terrades. Amb la derogació de l’article, també s’anul·len totes

les sol·licituds per acollir-s’hi
que hi havia sobre la taula i en
la reunió també es va decidir
que es donaven de termini
fins al dia 1 d’abril per estudiar què es feia amb les llicències dels 21 treballadors
que se’n beneficien des que
es va aprovar la mesura, ara
fa 14 anys, i que costen 1,7 milions anuals, entre els quals
hi ha dos ex secretaris generals, Imma Folchi i Pere Sol.

sevol acció que impliqui
drets dels treballadors
“no es pot desenvolupar al
marge dels principis de
legalitat i seguretat jurídica, especialment quan estem parlant de la primera
institució del país”. Asseguren que si es volien suprimir les llicències per
edat, s’havia de fer seguint els “mecanismes legalment establerts” i recorda que, “agradin més o
agradin menys”, es van
aprovar i són legals, “tal
com ja ha indicat anteriorment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)”. ■

El govern acusa Sánchez de jugar de
manera electoralista amb el diàleg
Emili Bella
BARCELONA

Al govern no li consta que
el president espanyol, Pedro Sánchez, tingui intenció de postergar la pròxima reunió de la taula de
negociació a la primavera,
en lloc de principis d’any,
que és quan van acordar
les parts que celebrarien la

següent trobada. La portaveu de l’executiu, Patrícia
Plaja, va demanar ahir a
La Moncloa que aclareixi
si hi ha algun condicionant nou que faci endarrerir la reunió o motivi un
canvi de data, alhora que
acusava Sánchez de “jugar de manera electoralista amb la negociació del
conflicte”. Plaja no va vo-

ler entrar a considerar
quan expiren els “principis d’any”, per bé que la
consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va dir
setmanes enrere que les
previsions eren que la reunió se celebrés abans que
comenci el març.
ERC surt cada dilluns
en roda de premsa després
de l’executiva a reclamar

que La Moncloa no posi excuses i pacti una data, a
més d’un ordre del dia. Entre tals excuses hi hauria
la pandèmia o la campanya electoral a Castella i
Lleó. “Catalunya no té previst aixecar-se de la taula
de negociació. El govern
espanyol faria bé d’aclarir
aquests interrogants”, va
reblar Plaja. ■

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ahir,
durant la reunió del Consell Executiu ■ EFE / TONI ALBIR
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El Consell de Governs Locals
s’imposa cogovernar el país

a L’organisme estatutari es reactiva per codecidir sobre els reptes dels municipis a L’alcaldessa de

Figueres el presideix i els del Prat, Berga, Gironella i Esparreguera en són els vicepresidents
Xavier Miró
BARCELONA

El Consell de Governs Locals, l’organisme municipal de la Generalitat que
no es reunia des del 2015,
es va constituir ahir al Saló
de Cent de l’Ajuntament
de Barcelona amb l’objectiu de cogovernar el país i
decidir al costat de l’executiu català sobre els reptes dels municipis i territoris. Fer possible un millor
finançament i disposar de
més competències dels
ens locals és l’objectiu; però, tenint en compte que
d’aquí a un any i mig haurà
de renovar els càrrecs després de les eleccions municipals del 2023, la nova direcció prioritza en aquest
curt període establir les
bases reglamentàries i l’estructura d’un òrgan que
“ha de ser i serà una eina
transformadora per a Catalunya”, en paraules de la
nova presidenta escollida
ahir, l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó (ERC).
Amb l’aspiració de re-

La presidenta Lladó –entre la consellera Vilagrà i l’alcaldessa Colau– ahir en la foto del Consell de Governs Locals ■ ACN

presentar “l’aclaparadora
majoria de partits polítics
parlamentaris que s’han
posat d’acord” per reactivar el Consell, Lladó tindrà
de vicepresidents els alcaldes del Prat, Lluís Mijoler
(Catalunya en Comú); Esparreguera, Eduard Rivas
(PSC); Berga, Ivan Sán-

chez (CUP), i Gironella,
David Font (PDeCAT). “La
política municipal és la política dels consensos”, defensava la nova presidenta
en el seu primer discurs un
cop escollida, i reivindicava obrir el debat sobre els
dèficits pressupostaris i de
competències dels ens lo-

cals, una reivindicació que
també feia com a amfitrió
el tinent d’alcalde de Barcelona, Jordi Martí, que recordava que a l’Estat espanyol la despesa pública
municipal no arriba al 12%
mentre que la mitjana europea és d’un 22% i països
com ara Dinamarca arri-

ben a un 40% del total. Agnès Lladó conjurava al nou
plenari de l’organisme a
“posar les bases d’un nou
municipalisme català del
segle XXI, més dinàmic,
més exigent” per fer del
Consell de Governs Locals
un instrument “no abstracte i imprecís, sinó útil i

transformador”. La consellera de la Presidència del
govern català, Laura Vilagrà, posava com a exemple
de reptes la digitalització
del món rural, fer més àgils
els tràmits de l’administració o millorar la connectivitat i la comunicació de
pobles i ciutats per frenar
la despoblació del territori.
Dependent i autònom
Dependent
financerament de la Generalitat però amb autonomia de govern, el Consell de Governs Locals és l’òrgan de
representació dels municipis i les vegueries davant
les institucions i l’interlocutor d’aquells amb el govern i el Parlament. En
són membres nats l’alcaldessa de Barcelona, els
quatre presidents de les
diputacions i els presidents de les associacions
municipalistes ACM i
FMC, però integra 93 representants més escollits
proporcionalment en relació amb els resultats electorals dels diversos partits. Ahir, però, l’alcalde de
Reus, Carles Pellicer
(PDeCAT), plantejava al
ple com a repte de reforma
del reglament garantir
una major proporcionalitat per territoris –el batlle
de Reus considera desproporcionat que un 65% de
representants siguin de la
demarcació de Barcelona i
Tarragona, Girona i Lleida
es reparteixin el 35% restant. ■

El català a Netflix
continua sent residual
a Ofereix un 0,5% del

total de títols tot i
duplicar l’oferta del
catàleg en dos anys

Redacció
BARCELONA

L’any 2020 la plataforma
audiovisual Netflix oferia
només 9 obres del seu catàleg en català (0,3%). Dos
anys després l’oferta se situa en un minso 0,5% (30
títols) d’un catàleg que inclou 6.034 peces i que en
aquest temps s’ha incrementat el doble, passant
de 3.512 títols a 6.034.
Són dades facilitades pel
Consell de l’Audiovisual de
Catalunya (CAC) i que ac-

tualitzen les d’un informe
elaborat fa dos anys. Davant la pràctica inexistència d’oferta en català, el
president del CAC. Roger
Loppacher, ha assegurat
que cal revertir la situació
“pel futur de la llengua catalana”. “És absolutament
indispensable que el projecte de Llei general de comunicació audiovisual i la
Llei catalana de l’audiovisual preveguin quotes significatives tant d’oferta
com de producció d’obres
en català a les plataformes”, ha insistit.
Pel què fa al percentatge d’obra europea, la plataforma de vídeos a petició
ha passat del 22,2% el
2020 al 33% actual i asso-

leix per primer cop la quota del 30% que estableix la
Directiva de serveix de comunicació audiovisual.
Pel què fa a la presència de
la llengua catalana dins la
quota d’obra europea, les
xifres també són decebedores. El 0,7% dels 2.000
títols europeus del catàleg
tenen disponibilitat en català. Un percentatge que
baixa fins al 0,5% en el cas
d’obres rodades en llengua
originària en català.
Lideratge indiscutible
Amb un total de 3,8 milions de subscriptors a Catalunya i 1,6 milions de
llars abonades, Netflix lidera la llista de plataformes del sistema de vídeo a

L’oferta de títols en català a la plataforma Netflix continua sent molt pobre. ■ J.RAMOS

petició de pagament amb
un 58,8% de la població de
catorze anys o més. El sistema va créixer l’any passat un 38,1% i ja supera els
9,8 milions de persones
subscrites. Darrera de
Netflix se situa Amazon
Prime Video, amb 2,5 mi-

lions i, a molta distància,
Disney+ que desbanca
HBO Max de la tercera posició amb 409.590 llars
subscrites. Pel que fa a l’altre sistema de pagament,
el IPTV, el lideratge correspon a Movistar+ amb
1,6 milions de persones

abonades.
L’informe del CAC també recull el gran creixement dels ingressos dels
espots electrònics globals
que van superar els mil milions de dòlars i dels videojocs que van arribar als
176.000 milions.■
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El PSOE dona la reforma
laboral per aprovada amb
Cs i sense ERC i obre ferides
a Confia en la via antinatural de rebre el sí d’Arrimadas, el PDeCAT, Més País i els
minoritaris demà al Congrés a Díaz desitja tenir almenys l’abstenció de Rufián
David Portabella
MADRID

El parlamentarisme està
ple d’ensurts que obliguen
a contenir la respiració en
votacions que van d’un vot
(així va succeir al Congrés
amb la investidura de Pedro Sánchez), però el
PSOE dona per aprovada
demà al Congrés una llei
que és el segon gran
examen de la legislatura:
la reforma laboral que ha
de posar fi a la normativa
de Mariano Rajoy del 2012
i que és l’estendard progressista de la vicepresidenta i candidata de Podem el 2023, Yolanda
Díaz. El problema és la
companyia: la majoria no
ve dels socis d’investidura
com ara ERC, sinó de la suma antinatural de Ciutadans, el PDeCAT (aquesta
tarda una executiva extraordinària fixarà el vot però
el PSOE el dona per fet),
Més País, Compromís, Teruel Existe, el Partit Regionalista de Cantàbria,
Nova Canàries i Coalició
Canària. “Els que votin no
a aquesta reforma laboral
estan dient sí al marc de
relacions laborals dissenyat pel PP”, avisa Díaz a
ERC en un intent d’arrencar almenys una abstenció als de Garbiel Rufián.

Miquel Àngel Hurtado ha reunit 50.000 firmes en favor
d’una comissió de la veritat sobre l’Església ■ JUANMA RAMOS

La investigació
d’abusos fa via
i Sánchez dubta
a La mesa del Congrés aprova fer una

comissió i La Moncloa la vol al marge
La vicepresidenta Díaz negocia amb ERC que no voti en contra de la reforma ■ J. LIZÓN / EFE

La frase

—————————————————————————————————

“Els que votin no
a aquesta reforma
laboral estan dient sí
al marc de relacions
laborals del PP”
Yolanda Díaz

VICEPRESIDENTA SEGONA I MINISTRA
DE TREBALL

Sánchez i els ministres
del PSOE reben tots els
vots sense manies, i amb
la calculadora d’escons a la
mà comptabilitzen 174
vots a favor que poden ser
176 si s’hi suma Unió del
Poble Navarrès (UPN),

que aquí té una posició
pròpia i no subordinada a
la del PP. En el bloc del no
–perquè voldrien la tramitació com a projecte de llei
i fer-hi esmenes– hi ha 173
vots: el PP, Vox, ERC,
Junts, la CUP, el PNB, Bildu, el BNG i l’exdiputat de
Cs Pablo Carromero.
Enverinar la legislatura
Díaz i Podem, però, viuen
amb incomoditat haver de
salvar el decret laboral
gràcies a un partit liberal
com el d’Inés Arrimadas, i
per un doble motiu: obrir
ferides amb ERC i enverinar els dos anys que resten

de legislatura pel socors de
Cs. “Tot i que no ens fiem
del govern, confiem que
dijous –en l’homenatge al
nostre Rafa Nadal– l’ocupació dels espanyols i gràcies a Cs salvi la pilota de
partit”, es vanta Edmundo
Bal (Cs), que hi vota gratis
perquè no hi hagi canvis
en l’acord de la CEOE amb
la UGT i CCOO.
Díaz, que no vol el no
d’ERC i busca l’abstenció,
posa pressió: “Si voten no
poden provocar que divendres les treballadores i els
treballadors es despertin
amb menys drets dels que
tenien el dia abans.” ■

David Portabella
MADRID

La mesa del Congrés va
aprovar ahir la creació de
la comissió d’investigació
sobre abusos i pederàstia a
l’Església –registrada per
ERC i Podem– amb el vot a
favor de PSOE i Podem,
però, paradoxalment, el
PSOE no promet el suport
quan es voti al ple perquè
dubta del format. Pedro
Sánchez i el PSOE volen
“evitar circs mediàtics” i la
via oficial que agafa força
és una comissió independent fora del Congrés.
Qui aireja el dubte és
Héctor Gómez (PSOE):
“Volem un pas valent però
que aporti, i amb tota la se-

riositat que mereix una situació com aquesta i el respecte a famílies i víctimes.” La investigació té el
suport d’ERC, Junts i la
CUP, però el PP i Vox s’hi
oposen i el PNB la vol fora
del Congrés. “És aberrant.
Si el Congrés pot investigar l’Església, podrà investigar qualsevol cosa!”, diu
Iván Espinosa de los Monteros (Vox). Miquel Àngel
Hurtado, abusat pel monjo de Montserrat Andreu
Soler, ha reunit 50.000 firmes per exigir un informe
independent: “No es pot
consentir que l’Església
catòlica intenti investigarse a si mateixa. Tota investigació ha de ser oficial i
dependent de l’Estat.” ■

La descentralització de nous ens
estatals fora de Madrid s’obre pas
David Portabella
MADRID

La Generalitat i els ajuntaments catalans poden optar des d’avui a acollir seus
de nous organismes públics estatals. La iniciativa
de descentralització, rebuda per Isabel Díaz Ayuso
com “un atac directe a Madrid”, va ser aprovada ahir

pel Consell de Ministres a
proposta de la titular de
Política Territorial, Isabel
Rodríguez, i insta comunitats, ajuntaments i diputacions a presentar una localitat com a seu a concurs.
El debat sobre Madrid
com a forat negre de seus
–el valencià Ximo Puig ha
qüestionat per què Ports
de l’Estat i l’Institut

d’Oceanografia tenen seu
a Madrid, lluny del mar–
blinda les actuals seus on
són –en contra del que diu
Ayuso–, i des del Senat
fins a l’Institut de la Marina seguiran a Madrid. A diferència d’Alemanya, on el
Tribunal Constitucional
no és a Berlín sinó a Karlsruhe, La Moncloa només
descentralitzarà nous ens

no troncals i en les ofertes
valorarà factors com ara la
taxa d’atur i la connexió de
l’àmbit i el territori. Un exemple és el Centre Nacional d’Investigació i Emmagatzematge d’Energia a
Càceres. “Volem revertir
la concentració administrativa per cohesionar i
compartir Estat”, apunta
la ministra Rodríguez. ■

La ministra Isabel Rodríguez (Política Territorial) obre la
descentralització de seus fora de Madrid ■ F. ALVARADO / EFE
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El govern impulsa un
pacte nacional contra les
violències masclistes
a L’acord, en què participen agents polítics i socials, vol blindar les accions de
protecció de les dones a Neix amb el suport de tots els grups menys Vox
Virtudes Pérez
BARCELONA

El mes de juny de l’any
2017, la consellera de la
Presidència, Neus Munté,
va anunciar per primer
cop la tramitació d’un pacte nacional contra les violències masclistes a Catalunya. Però, tot i que el
setembre del 2018 la seva
successora en el càrrec, la
consellera Elsa Artadi, va
presentar un pla de treball
per avançar cap a aquest
pacte nacional a la Comissió Nacional per a una
Intervenció Coordinada
contra la Violència Masclista (CNVM), màxim òrgan de coordinació interinstitucional en la lluita
contra la violència masclista, no ha estat fins ara
que la proposta s’ha fet
realitat. Ahir, la consellera
d’Igualtat i Feminismes,
Tània Verge, va anunciar
per fi la creació d’aquest
pacte, que no és un acord
programàtic, sinó més
aviat una declaració d’intencions i la voluntat política manifesta de tots els
que ho subscriuen –govern, ens locals, grups parlamentaris, agents socials
i entitats– de “blindar el
consens social per avançar en la garantia del dret
de les dones a viure lliures
de violències masclistes” i
també de “consolidar l’ús
de conceptes recollits en
lleis pròpies i tractats internacionals”.
“El pla pretén fer de la
lluita per l’erradicació de
les violències masclistes
una qüestió de país”, va assegurar Verge, que va voler deixar clar que aquest
pacte “no és una rèplica
del pacte d’estat, perquè
aquí ja tenim un programa
específic i moltes accions
dotades de pressupost”, sinó que més aviat és “un
impuls polític en un moment en què s’està produint una ofensiva contra els
drets de les dones i el collectiu LGTBI per part de
partits antidrets i antigè-

Mercè Amor, llegint ahir el seu testimoni davant la prefectura
de la Policía Nacional, sota l’atenta mirada dels Mossos ■ JPF

“Ara sabràs el
que és bo, puta
comunista”
a Mercè Amor explica a Via Laietana

la seva detenció i tortura l’any 1978
Jordi Panyella
BARCELONA

La consellera amb els agents socials i polítics que donen suport al pacte ■ ORIOL DURAN

El protocol marc estarà enllestit a l’abril

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

El Departament d’Igualtat i
Feminismes també té previst
tenir a punt aquest mes
d’abril un nou protocol marc
contra les violències masclistes, que és el que ha de donar
cobertura a la resta de protocols i guies vigents i que estan en procés de revisió.
Verge va explicar que el
protocol marc comprometrà

no solament el govern, sinó
tots els actors involucrats
en la taula que preveu el pacte nacional presentat ahir.
“Hem detectat que els protocols vigents tenen dèficits comuns que tenen a veure amb
la revictimització i la falta de
diligència deguda”, va subratllar Verge, després d’insistir
que en general la majoria de

les normes, per poder ser
més efectives i tenir una
orientació més personalitzada, han de ser més àgils i
menys complicades, i incloure un acompanyament a les
persones afectades”, hi va
afegir. A la tardor està previst
un nou programa d’intervenció integral contra la violència masclista.

nere”. Així, el pacte neix
amb l’impuls del Departament d’Igualtat i Feminismes i el suport dels grups
parlamentaris –amb l’excepció de Vox–, l’Associació Catalana de Municipis,
la Federació de Municipis
de Catalunya, l’Associació
de Micropobles de Catalunya, els principals agents
econòmics i socials del
país (UGT, CCOO, Ustec,
Intersindical-CSC, Pimec
i Foment del Treball) i el
Consell Nacional de Dones
de Catalunya.

Verge va destacar que
el pacte vol ser “sòlid, propi i corresponsable”. I que
es valdrà de dos instruments: una taula impulsora, de la qual forma part
també la CNVM, i una subcomissió dins la comissió
d’Igualtat i Feminismes
del Parlament, que promourà les reformes legislatives necessàries per
adaptar-se a convenis internacionals, com el d’Istanbul. I un acord de corresponsabilitat que ha de
ser un compromís dels

agents implicats que qualsevol violència en l’àmbit
públic no ha de quedar
sense resposta, “perquè la
no resposta és violència
institucional”. I també per
enfortir el treball transversal i garantir recursos
per a la prevenció, l’atenció, la recuperació i la reparació. També es plantegen canvis en el decret que
regula la CNVM perquè sigui el màxim òrgan de coordinació de polítiques públiques contra les violències masclistes. ■

Dues-centes
persones
convocades ahir per la Comissió de la Dignitat davant la prefectura de la Policía Nacional, a la Via Laietana, van escoltar l’esfereïdor testimoni de Mercè
Amor, una dona detinguda el 1978 per la seva militància al PORE.
“Ara sabràs el que és
bo, puta comunista”, van
dir els agents de la Policía
Nacional a Amor, que van
jugar amb ella durant 72
hores al policia bo –“que
existeix”, va dir– i el policia dolent, com el que va
obrir el balcó de l’habitació on la interrogaven,

que donava a un celobert,
mentre li deia: “A la brigada política i social tenim la mala fama que tirem la gent pel balcó, i no
és cert.”
Amb Amor, ahir va donar el seu testimoni Jaume Palou, que el 1988 va
ser detingut i condemnat
a 22 anys de presó per pertinença a l’organització
armada Terra Lliure.
La Comissió de la Dignitat convoca cada primer i tercer dijous de mes,
a les set de la tarda, davant la prefectura, un acte de reivindicació i memòria històrica. L’objectiu és convertir l’edifici en
un centre d’interpretació
de la repressió. ■

Daniel Sirera fitxa
pel PP valencià
Redacció
VALÈNCIA

Daniel Sirera, expresident
del PP català, va anunciar
ahir el seu fitxatge com a
director de gabinet i estratègia del president dels populars al País Valencià,
Carlos Mazón. Mazón considera que la incorporació
de Sirera al seu equip
“contribuirà al canvi que
necessita la Comunitat

Valenciana”, amb la vista
posada en les eleccions del
2023. La militància de Sirera arrenca a Noves Generacions, on va arribar a
ser vicesecretari nacional.
El 1995 va entrar com a diputat al Parlament i el
2007 va ser nomenat president dels populars en
substitució de Josep Piqué. Un any després seria
substituït per Alícia Sánchez-Camacho. ■

