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972 18 64 45
Escenaris

De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda,
i divendres
de 8 del matí a 2 de la tarda

SORTEIG
ACONSEGUEIX 2
ENTRADES GRATUÏTES

2022

OFERTA
2x1

Gran Teatre del Liceu de
Barcelona,
dijous 10 de febrer,
a les 19 h

Estudiants a la Universitat de Barcelona ■ ACN

Neix un ‘Erasmus’
entre universitats
de parla catalana
a La Generalitat i 22 universitats preparen un programa
d’intercanvi a 4.560 alumnes balears estudien a Catalunya
Rosa M. Bravo
BARCELONA

Les 22 universitats de parla catalana tindran un programa d’intercanvi similar a l’Erasmus adreçat a
estudiants de grau i postgrau i probablement a personal docent i investigador i al d’administració i
serveis. Això és el que estan preparant el Departament de Recerca i Innovació i la Xarxa Vives, que
agrupa les 22 universitats
de Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià, Andorra, la Catalunya del
Nord i l’Alguer. El pla s’està acabant d’enllestir i no
s’ha definit encara quan
començarà ni l’import de
les beques, que s’anome-

naran Fuster.
La consellera de Recerca i Universitats, Gemma
Geis, ho va avançar dir durant una visita en què es va
reunir amb el govern balear i el rector de la Universitat de les Illes Balears
(UIB) i president de la Xarxa Vives, Jaume Carot. En
aquesta reunió, Geis va expressar el “compromís
dels dos executius de collaborar i reforçar les aliances amb la UIB en matèria
de docència, recerca i
transferència de coneixement”. Ja hi ha un primer
acord en l’àmbit de la tecnologia marina.
El pla té en compte la
mobilitat que ja hi ha entre
alumnes de les universitats de la Xarxa Vives. En

aquest sentit, la consellera
va explicar que un 34,4%
dels estudiants de la resta
de l’Estat matriculats en
universitats de Catalunya
provenen de les Illes, el que
equival a 4.560 alumnes,
segons dades del curs
2019/20. Pel que fa a màsters, hi ha 484 estudiants
de les Balears, un 14,5% de
la mobilitat dins l’Estat
cap a universitats catalanes. S’hi han de sumar 165
estudiants que participen
en programes de mobilitat
entre les Illes i el País Valencià i Catalunya. A més,
la Universitat Oberta de
Catalunya té 1.827 estudiants de les Illes que estan
matriculats als seus graus
i 713 que s’han inscrit als
diversos màsters. ■

Inscriu-t’hi a www.clubdelsubscriptor.cat o al 972 18 64 45

MORT A LES
CUNETES

Denuncien la residència
on van morir 64 interns
BARCELONA

La fiscalia de Lleida ha denunciat la residència Fiella de Tremp (Pallars Jussà) per delictes d’homicidi
imprudent, tracte degradant i contra la seguretat a
la feina, per la defunció de
64 interns per la covid, entre el 22 de novembre i el

25 de desembre del 2020.
La fiscalia veu indicis que
tant la directora com el
responsable higienicosanitari del centre haurien
concorregut en “gravíssimes disfuncions” i dèficits
organitzatius amb “decisiva influència” en el contagi de 42 treballadors d’un
total de 65, i en la defunció
de 64 dels 142 residents.

El conseller de Salut,
Josep Maria Argimon, que
va dir ahir en la inauguració del CAP de Navarcles
que la retirada de les mascaretes al carrer “està per
caure”, va evitar opinar
sobre la residència Fiella.
Sí que va dir que “cal repensar el model de residència, com un lloc per
viure”. ■

Tens temps fins al dia 8 de febrer a les 12 h. Molta sort!

David Pintó i Joan Valentí
Grans Escenaris 2022

Teatre Casino
LLagosterenc de
Llagostera, dissabte 12
de febrer, a les 20.30 h

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada:
10 euros

TRANSBORD
Malvasia Produccions

Teatre l’Ateneu de Celrà,
divendres 18 de febrer,
a les 20 h

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 14 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

UN TAL
SHAKESPEARE

ELS
SONÀMBULS

Marcel Tomàs - Cascai Teatre
Grans Escenaris 2022

El Casal de Flaçà,
dissabte 12 de febrer,

Teatre de Lloret,
dissabte 19 de febrer,
a les 20 h

a les 20 h

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada:
5 euros

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 12 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

i també

La Sitja de Fornells de

Redacció

PIKOVAIA
DAMA

la Selva,
diumenge 13 de febrer,
a les 18 h

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada:
12 euros

Per a reserves cal
trucar al

972 18 64 45

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DEL CIRC
Elefant d'Or. Girona

Pavello Municipal Girona
Fontajau

OFERTA 2x1
IL·LIMITADA
Dijous 17 de febrer a les 20.30 h i
dissabte 19 de febrer, a les 12 h
ESPECTACLE BLAU
Butaca Or: 29 euros
Butaca Plata: 23 euros
Divendres 18 de febrer,
a les 17.30 h i a les 21 h
ESPECTACLE VERMELL
Butaca Or: 29 euros
Butaca Plata: 23 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

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

Atenció al client

972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1253075L
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Nacional

COVID-19

4

Transmissió

Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 0,75
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 19.973
L’indicador hauria
d’estar per sota dels
1.000 contagis/dia

Dada anterior: 452
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

0,72

18.087

425

El front antirepressiu
PLE · El Parlament aprova el dictamen que vindica l’escó de
Juvillà, però anit la secretaria el va donar de baixa MÉS · Borràs
no li accepta la delegació de vot i rep una nova advertència de la
JEC XOC · La CUP opta per no votar, en senyal de protesta
E. Ansola / J. Alemany
BARCELONA

El front antirepressiu, que
fins ara era l’únic que havia mantingut cohesionades les tres forces independentistes –ERC, Junts
i la CUP–, també s’ha trencat de resultes de la defensa de l’escó del diputat de
la CUP Pau Juvillà, inhabilitat per la Junta Electoral
Central (JEC). La pèrdua
de l’escó del cupaire ha esclatat entre les forces independentistes i podria
marcar un abans i un després en les relacions entre
Junts, ERC i la CUP si no
fos perquè la trencadissa
total els pot perjudicar encara més.
Al trencament del front
antirepressiu cal afegir
ara també un nou advertiment de la Junta Electoral
enviat ahir al vespre a la
presidenta del Parlament,
Laura Borràs, perquè faci
complir la seva resolució al
marge del que acabi decidint el Tribunal Suprem.
Ho feia en resposta a l’escrit que la presidència havia enviat el dia abans basant-se en el requeriment
fet per la mateixa JEC sobre els passos fets a la cambra per retirar l’acta a Juvillà. Borràs es va limitar a
informar que s’havia recorregut al Suprem.
El xoc entre Junts i la
CUP es produïa al matí.
L’aprovació del dictamen
al qual havien arribat amb
molta feina el dia abans les
tres forces independentistes va acabar saltant pels
aires amb la posada en escena de la seva aprovació
en el ple. Els primers moviments de xoc arribaven al
migdia, quan el diputat
Pau Juvillà no rebia la con-

Les frases

—————————————————————————————————

“Per preservar els
drets de Juvillà és
pertinent votar sense
la seva concurrència
en delegació de vot”
Laura Borràs
PRESIDENTA DEL PARLAMENT
—————————————————————————————————

“La realitat és que el
dret a votar i a delegar
vot ha estat suspès i
Juvillà no ha estat
convocat al ple”
Eulàlia Reguant
DIPUTADA DE LA CUP
—————————————————————————————————

“És un espectacle
que no es creu ningú,
amb un mal guió,
pitjors actors i un
pèssim escenari”
Alícia Romero
PORTAVEU DEL PSC

vocatòria del ple, que havia estat convocat a les
cinc de la tarda. La formació anticapitalista, per la
seva banda, demanava la
delegació de vot del seu diputat conjuntament amb
la resta de parlamentaris
que, en un context de covid, ha de ser acceptada directament per la presidència a l’inici del ple.
El moviment de la CUP
deixava el conflicte en
mans de la presidenta
Laura Borràs, de qui depenia directament acceptar
una delegació de vot que,
al final, tampoc es faria
efectiva, ja que Juvillà no
podia exercir el vot en
tractar-se d’una qüestió
que l’afectava personalment, la defensa dels seus
drets com a diputat.
Aquest “conflicte d’interessos” és precisament
el punt del reglament, con-

cretament l’article 16.1, al
qual la presidenta apel·lava a l’inici del ple per rebutjar la delegació de vot
de Juvillà quan insistentment Vox li ho va sol·licitar. Precisament aquesta
va ser la raó per la qual en
l’últim ple Juvillà ja no va
votar quan la cambra va
prendre posició a favor de
presentar el recurs a la decisió de la inhabilitació.
La decisió no va agradar
a la formació anticapitalista, i així ho va expressar la
diputada Eulàlia Reguant,
recordant: “És diputat
d’aquesta cambra, no ha
estat convocat, i hem decidit que no votarem aquest
dictamen.” Reguant lamentava que una institució administrativa com la
JEC “ha passat davant de
la sobirania del Parlament”, i assegurava que el
text venia a dir el mateix
que el del 17 de desembre
en què s’afirmava que la
JEC no era un organisme
competent per inhabilitar-lo i que el Parlament
havia de garantir els seus
drets com a diputat. Però
la realitat, afegia la diputada, “és que el dret a votar al
ple o delegar el seu vot ara
estan suspesos”. El front
antirepressiu es trencava,
i la desobediència col·lectiva que tant es proclamava
s’esvaïa.
El dictamen s’aprovava
amb 73 vots a favor (ERC,
JxCat i ECP), mentre que
hi van votar en contra el
PSC, Vox, Cs i el PP. Els socialistes mantenien el seu
no, malgrat que al desembre hi havien votat a favor,
com van coincidir a retreure’ls la CUP i Cs. La
portaveu socialista, Alícia
Romero, va mostrar-se
“estupefacta” pel que va

La cadira buida de Pau
Juvillà que correspon a la
secretaria tercera de la mesa
del Parlament, ahir ■ ACN

Els funcionaris no activen el sistema de vot

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

El sistema de vot no es va poder habilitar ahir i els diputats
van votar a mà alçada perquè
els funcionaris encarregats
del sistema d’informació de
l’activitat parlamentària
(SIAP) van bloquejar-lo. Segons ha pogut saber aquest
diari de fonts parlamentàries,

el “pànic” s’ha estès entre els
funcionaris de la cambra arran de l’última resolució de la
Junta Electoral, la qual cosa
ha provocat que la secretària
general traslladés a la presidenta una llista amb els funcionaris, des d’informàtica
fins a seguretat, que podrien

resultar afectats per la gestió
del ple. Fins i tot una funcionària denunciava oralment
davant la secretària general,
segons aquestes fonts, que
s’havia sentit “coaccionada”
per la CUP, després de negarse a introduir en el registre la
petició de delegació de vot.

considerar un “esperpent
polític” que la ciutadania
no entén, i va acusar l’independentisme de muntar “un espectacle que no
es creu ningú, amb un mal
guió, pitjors actors i un
pèssim escenari”, tenint

en compte que hi ha “una
norma clara, un acord de
la JEC clar i antecedents
existents”, en clara al·lusió a la retirada de l’escó i
la inhabilitació de l’expresident Quim Torra del gener del 2020. No van ser

els únics grups de l’oposició que es van referir a
aquest capítol, també ho
van fer Cs, el PP i Vox, i
fins i tot els comuns, que
van tornar a donar suport
al dictamen “per coherència”, en paraules de David
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L’APUNT

Santa Eulàlia
Mireia Rourera

Santa Eulàlia és molt estimada pels barcelonins i
molts són els qui la consideren, encara, única patrona
de la capital catalana. De fet, diuen que quan plou per
la Mercè és santa Eulàlia que plora per haver-li pres
aquesta el patronatge de la ciutat al s. XVII. Al claustre
de la catedral hi ha 13 oques que recorden que va ser
martiritzada als 13 anys i són molts els racons de la

ciutat on se la cita i se la recorda. Aviat serà la seva
festa, el 12 de febrer. A la catedral, on hi ha el seu sepulcre, hi haurà celebració i la ciutat celebrarà la festa
major petita i s’exhibirà el penó, la bandera històrica
de Barcelona. Ahir va quedar instal·lada al Museu Diocesà l’exposició Santa Eulàlia de Barcelona, la ben
parlada, una mostra que val la pena.

u es trenca
El president Pere Aragonès votant ahir a la sessió plenària d’ahir ■ ORIOL DURAN

Aragonès demana
que no s’actuï
només a reacció
a El president ajorna les reunions amb ERC i JxCat, l’endemà

de la plantada de la CUP, i reclama propostes en positiu
Redacció
BARCELONA

Cid; van etzibar a la presidenta que s’imposava “la
via Torrent, un torrent de
realitat que els ha passat
per sobre”. El diputat acusava la presidenta de “fer
veure que es fa una cosa,
però no es fa”, ho atribuïa
a “una nova batalla entre
els partits independentistes” i li reclamava que fos
una presidenta per a tothom, i “no fer de candidata
i estar en campanya permanent per JxCat”.
Els comuns també van
rebre, en aquest cas des
dels escons de Cs, que els
van acusar de ser crítics
però a la vegada “convalidar el teatret”. Carlos Carrizosa va repartir també al

PSC, a qui va retreure “el
paperot” pel canvi del sentit del vot en els dos dictamen, i a Borràs li va criticar que s’escudés en “els
subterfugis de l’article
16.1 del reglament”, quan
—————————————————————————————————

La presidència ja
ha respost a la JEC
que el cas està al
Tribunal Suprem
—————————————————————————————————

Juvillà “no és diputat i la
senyora presidenta no
s’atreveix a dir-ho”.
D’altra banda, les forces
independentistes
de
Junts i ERC es mostraven
més prudents des dels fa-

ristols. El diputat de Junts
Francesc de Dalmases va
advertir que “serà un sacrifici estèril si només és
una posició individual”.
Jordi Orobig (ERC) va reclamar la necessitat d’oferir al poble un camí “transitable a la llibertat”, però
“sense focs d’encenalls,
assenyalant el qui és l’adversari real, i no l’independentista del costat”. Massa tard, potser, després del
resultat d’ahir en què
fonts parlamentàries acusaven directament la CUP
de deixar sola la presidenta en la defensa d’un escó
de la CUP. Desconfiances,
retrets i pors han posat fi a
les proclames. ■

L’endemà de la plantada
de la CUP i hores abans de
convocar-se el ple del Parlament per aprovar el dictamen per defensar l’escó
de Pau Juvillà, el president
de la Generalitat, Pere
Aragonès, va decidir suspendre les trobades que
tenia previstes amb ERC i
JxCat per definir una estratègia independentista
amb la intenció de tornarles a posar a l’agenda entre
avui i dilluns. Qui sap si ja
tenia previst que es repetirien les desavinences entre l’independentisme en
la sessió plenària i per això
va decidir desconvocar-les
apel·lant a “la intensitat de
l’agenda parlamentària”,
segons un comunicat. Hores després reclamava a
l’independentisme no actuar “només a reacció”, sinó passar “a l’ofensiva democràtica”, actuar “en positiu”, a les portes del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).
Aragonès va mostrar el
seu suport a Juvillà da-

La frase

—————————————————————————————————

“No hem d’actuar
només a reacció, sinó
passar a l’ofensiva
democràtica, actuar
en positiu”
Pere Aragonès
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

vant de l’“actuació il·legítima i desproporcionada”
de la JEC, que intenta
“canviar la decisió dels
electors”, però, malgrat
apel·lar a la necessitat
d’“actuar tots junts en defensa de l’escó”, va deixar
clar que “l’abast i com es
fa ho ha de decidir el Parlament”. “La mesa, la Comissió de l’Estatut del Diputat i la presidenta, Laura Borràs; a ells els toca la
responsabilitat”, va reblar
el president. A pocs dies
de la conferència que ha
de fer el 14 de febrer per
plantejar una proposta
política coincidint amb el
primer aniversari de les
eleccions que el van portar a presidir el govern
amb un acord d’investidu-

ra amb la CUP i JxCat,
Aragonès haurà d’esmerçar-se per tornar a refermar aquesta unitat i definir una estratègia comuna a partir “dels mínims
compartits: amnistia i autodeterminació”. Per a
avui en principi estava
prevista la trobada amb
Òmnium i l’ANC.
També va parlar de l’ultimàtum dels comuns al
suport del govern si ERC
no votava a favor de la reforma laboral al Congrés
dels Diputats com ahir va
passar, però Aragonès es
va mostrar molt tranquil
perquè el va circumscriure només als “pressupostos” i “el govern sempre
compleix els acords”, va
dir.
Aragonès va fer referència també al nou ajornament fins a la primavera del calendari de la taula
de diàleg anunciat per
l’executiu espanyol i va recordar que “posar-se de
perfil és el que va fer Mariano Rajoy”, i “Pedro
Sánchez no hauria de fer
el mateix”, va sentenciar. ■
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Sánchez i Díaz uneixen les mans després de l’esglai de sentir Batet cantant la derrota i, més tard, l’aprovació de la reforma laboral ■ KIKO HUESCA / EFE

Una carambola de xamba
salva la reforma laboral
a Viu derogada 40 segons abans que Batet resolgui “l’error” i canti victòria per un vot a UPN fa la
indisciplina de votar no i l’error del sí d’un diputat del PP la salva a S’obre un esvoranc amb ERC
David Portabella
MADRID

El Congrés no és apte per
als que diuen que ho han
vist tot. La legislatura nascuda amb la investidura de
Pedro Sánchez que l’abstenció d’ERC salvava per
un vot (167 a 165) va doblar l’aposta del més difícil
encara ahir amb la convalidació de la reforma laboral,
que va viure 40 segons derogada –40 segons en què
revivia la del 2012 de Mariano Rajoy– fins que la
presidenta del Congrés,
Meritxell Batet, que va arribar a dir: “Queda derogada”, al final va rectificar un
“error” i va cantar victòria
per un vot: 175 a 174. Els
diputats d’UPN, Sergio
Sayas i Carlos García Adanero, van alterar el resultat previst amb la indisciplina de votar no, i va ser
l’error del diputat del PP
Alberto Casero votant sí te-

lemàticament sense volerho –i acudint en va al Congrés a desfer el nyap quan
no és legal– el que va salvar
la reforma, en un gir de guió inversemblant. La reforma emblemàtica de la vicepresidenta Yolanda Díaz
neix amb el segell de la dreta –Ciutadans, el PDeCAT,
els minoritaris i el miraculós vot del PP– i obre un esvoranc polític i sentimental entre Podem i ERC que
enverina el que resta de legislatura. “No és la derogació que prometien, és el retoc que van prometre que
no farien. La reforma que
faria un govern que tingués Albert Rivera de vicepresident”, etzibava Gabriel Rufián. “Si hi ha avenços, cal votar a favor”, rebatia Díaz.
Del VAR al Benidorm Fest
Amb l’escàndol del Benidorm Fest recent, el ventall de metàfores entre els

Les frases

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

“No queda... Queda
derogat el decret llei.
[40 segons després]
Els serveis m’informen
que està convalidat”

“Davant la ultraactivitat
i el fre a la temporalitat
sento: «projectes
personals», «fum».
Això m’entristeix”

“No és la derogació
promesa, sinó el retoc
que van dir que no es
faria. La reforma que
faria Albert Rivera”

Meritxell Batet

Yolanda Díaz

Gabriel Rufián

PRESIDENTA DEL CONGRÉS

VICEPRESIDENTA SEGONA

PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS

diputats va incloure aviat
comparacions de Batet
amb el vot del jurat i el VAR
futbolístic. Les cares d’esglai de Pedro Sánchez i
Díaz –ni la mascareta dissimulava l’estupor per l’anunci inicial de la derrota–
transformades en cares de
joia eren eloqüents, i qui
millor ho resumia era la
ministra d’Hisenda, María
Jesús Montero: “Quina votació de vertigen! Encara
tenim taquicàrdia i cafinitrina sota la llengua! Com
quan t’assenyalen un penal”. “Tongo! Tongo!”, van

cridar el PP i Vox després
de l’alegria inicial.

exigia, i va anar al Congrés
sabent que el vot telemàtic
no permet ser corregit més
tard in situ.
Durant el debat, Díaz va
lloar la reforma pactada
per la CEOE, la UGT i
CCOO amb psicologia inversa: per ella el que es votava no era la reforma de
Díaz, sinó continuar amb
la de Rajoy. “La reforma del
PP que amb aquest text
avui sotmetem a convalidació deixa enrere com un
malson l’entronitzat com a
feina escombraria”, va dir.
Aviat, però, emergien

Casero fa dues errades
El PP anunciava de nit un
recurs a la mesa del Congrés i al Tribunal Constitucional pel que Pablo Casado –absent en el debat– defineix com un “frau democràtic” i “contravenir el vot
d’un diputat”. Quan el Congrés va fer pública la votació, la vergonya del diputat
extremeny Alberto Casero
era total: va votar sí a la reforma, ho va ratificar quan
el sistema informàtic ho

els retrets a ERC pel vot en
contra, i Díaz ho va fer tot
recitant atacs verbals de
Rufián que ella guarda
com a ferides obertes que
trigaran a cicatritzar: “Davant la ultraactivitat, la
prevalença de convenis i la
lluita contra la precarietat,
només he escoltat: «projectes personals», «fum»,
«maquillatge», «norma insignificant». M’entristeix
que la norma més important de la legislatura tingui
un debat tan superficial.” I
per si no quedava prou clar
va dedicar un “agraïment”
al PNB –que hi votava en
contra–, una manera de
proclamar que a ERC no li
agraeix res.
En nom dels comuns,
Aina Vidal era dura amb
l’independentisme, tant
amb Míriam Nogueras
com “amb qui es passejava
fa poc amb la impressora”.
“Junts no vota no per amor
als treballadors, els menysté. Comparteix ERC el menyspreu als treballadors?
Seran el babau útil arrossegats pels socis de govern? Blanquejaran el seu
classisme i supremacisme? A què juguen tombant
drets? Que ERC voti amb el
PP i Vox contra la millora
objectiva de drets no s’entén”, va dir la portaveu
d’En Comú Podem.
No d’ERC, Junts i la CUP
Conscient del desgast que
infligeix a Díaz amb la llufa
de salvar el marc laboral
gràcies a Cs, Rufián va ser
dur amb la vicepresidenta i
ministra de Treball, que serà candidata de Podem el
gener del 2024: “Avui no
s’acaba el món. El diàleg social està molt bé, però les
lleis les fa el Congres. Si portes un text que no es pot
canviar, tu no et creus que
el Congrés es la seu de la sobirania, sinó un notari”.
Després de recordar la promesa de derogació, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, va acusar Díaz
“d’excloure el 99,8% del teixit empresarial català de
pimes i la majoria de treballadors i autònoms”. “El diàleg social a Espanya no parla català”, va reblar Nogueras. Albert Botran (CUP) hi
veu un “fiasco” amb “el suport de la FAES, Botín, Cs i
els hereus de Convergència”. “Amb quina credibilitat es presentaran a les pròximes eleccions per dir:
«Ara sí que derogarem els
que ens hem deixat pel camí»? si quan han tingut
l’oportunitat de fer-ho no
ho han fet i han posat com a
excusa el diàleg social!”. ■
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Antídot a la temporalitat

LÍMIT · La reforma laboral de Díaz no deroga la de Rajoy ni recupera la indemnització de 45 dies per acomiadament injust
PAS · Converteix el contracte indefinit en la norma FITA · Torna la ultraactivitat i els convenis ja no expiren mentre es negocia
de continuïtat o sense, en un període de 24 mesos i pel mateix lloc de
treball o per un de diferent amb la
mateixa empresa, amb dos o més
contractes per circumstàncies de
producció.

David Portabella
MADRID

L

a reforma laboral nascuda en
el diàleg social entre la CEOE,
la UGT i CCOO ha conquistat
més titulars per la dificultat
de l’aprovació al Congrés –ahir es
va comprovar que justificadament,
perquè era per un vot involuntari
del PP i per error– que per la seva
lletra petita, però aquests són els
seus punts principals.

Prevalença de convenis
b El conveni del sector –a priori
més garantista– torna a prevaler
per sobre del conveni d’empresa. El
que podrà regular ara el conveni
d’empresa serà escollir si les hores
extres s’abonen o es compensen,
l’horari i distribució del tremps de
treball i les mesures de conciliació,
però no la jornada laboral.

La derogació que no és
b “Derogarem la reforma laboral
del PP, a pesar de totes les resistències, que hi són i que són moltes”,
sentenciava Yolanda Díaz encara el
23 d’octubre del 2021. L’acord que
la CEOE, la UGT i CCOO van firmar
el 23 de desembre en el si del diàleg
social, no obstant això, no és una
derogació total del marc laboral imposat pel PP el 2012 per la ministra
Fátima Báñez, actual presidenta de
la Fundació CEOE. Quan Díaz conjugava el verb derogar, ho feia davant de Nadia Calviño, però ella ha
evolucionat –fins al punt que la
norma substitutòria és avalada per
Báñez. No es tracta d’una iniciativa
espontània, sinó que és un dels
compromisos davant de Brussel·les
inclòs en el plec de condicions dels
fons europeus i necessari per rebre
12.000 milions aquesta primavera.

Idèntic acomiadament

151281-1114153®

b Un dels aspectes més lesius de la
reforma del 2012 –i més contestat
pel PSOE (i des del 2014, any del
naixement, també per Podem)– és
l’abaratiment de l’acomiadament
improcedent: de 45 dies per any
treballat es passava a 33 dies en
tots els contractes, vells i nous. Els

Ultraactivitat indefinida

Unai Sordo (CCOO) i Josep Maria Álvarez (UGT), ahir, al Congrés dels Diputats ■ EFE / JUAN CARLOS HIDALGO

Compromís
La reforma laboral
no és una iniciativa
espontània, sinó un
dels compromisos
adquirits davant de
la Unió Europea necessaris per rebre
12.000 milions més
dels fons europeus
aquesta primavera.

acomiadaments que són justificats
s’indemnitzen amb 20 dies. La reforma laboral de Díaz no rescata el
preu d’acomiadar i el deixa igual. I
això era aprofitat ahir per Gabriel
Rufián (ERC) apel·lant als treballadors: “Saps quant li costava, al teu
cap, acomiadar-te injustament després de dos anys treballant i cobrant 1.000 euros al mes amb la reforma laboral del PP? 2.531 euros. I
amb aquesta? 2.531 euros. El mateix. Podien haver recuperat una
indemnització justa per a acomiadaments injustos i no ho han fet.”

Contracte fix per norma
b El contracte per obra o servei
desapareix i la contractació fixa és

ara la norma. Es crea un nou contracte fix discontinu per a llocs de
treball de caràcter estacional o de
temporada, i per circumstàncies
definides. El gener del 2022 s’han
firmat 28.672 contractes fixos, un
22,5% més que el gener del 2021, i
el primer mes de vigència del nou
marc laboral és ja el millor gener de
la sèrie històrica perquè el 15% dels
contractes totals són ara indefinits.
La contractació excepcional per a
campanyes agrícoles o campanyes
nadalenques es podrà fer, però amb
un màxim de 90 dies i mai per la via
d’encadenar temporalitats. Es considerarà fix qui pateixi això o hagi
estat contractat durant un termini
superior a 18 mesos, amb solució

b Amb la reforma laboral del 2012,
el PP va desequilibrar la negociació
col·lectiva en favor de l’empresari i
el nou marc restitueix l’equilibri
amb la ultraactivitat indefinida.
Ras i curt: els convenis col·lectius
es prorrogaran i seguiran en vigor
fins i tot després que expiri la seva
vigència –i sense límit de temps–
perquè el treballador no perdi drets
durant la negociació ni pateixi la
pressió de partir de zero.

ERTO estructurals
b Els ERTO que han servit com a
escut contra la destrucció de llocs
de treball durant la pandèmia són
ja part de la legislació laboral. En
ERTO per causes econòmiques o de
força major, no es permet ni fer hores extres ni formalitzar nous contractes. Sota els nous ERTO estructurals, hi ha dues modalitats: la cíclica (duració màxima d’un any) i
la sectorial (quan sigui tot un sector el que visqui una reconversió i
exigeixi una procés de transició en
la requalificació del personal). ■
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“Allò que depèn de nosaltres
no ho fem prou bé”, diu Mas
a L’expresident insta a “fer pinya” per seguir en el camí cap a la independència a Ho fa valorant la

situació actual en un acte de l’ANC a Girona moderat pel director d’El Punt Avui, Joan Vall Clara
Esteve Carrera
GIRONA

“Assumir les conseqüències del que ha passat, com
millor es pot i se sap; no
plànyer-se contínuament i
i actuar aprenent de les lliçons del que ha passat
pensant en què podem fer
millor i que ens doni millors resultats.” Aquestes
són les reflexions que fa el
president Artur Mas de la
situació actual; i les fa tant
en l’àmbit personal, quan
se li pregunta com afronta
la repressió que ha patit
directament, com en el
col·lectiu, valorant la situació del país i del procés
cap a la independència.
Mas va exposar aquestes consideracions ahir al
vespre a l’Auditori Josep
Irla de la Generalitat a Girona, en el tercer lliurament del cicle de xerrades
Parlem amb els nostres
presidents, organitzat per
l’Assemblea de Girona i en
aquest cas conduït per
Joan Vall Clara, director
d’El Punt Avui. El presi-

El director d’El Punt Avui, Joan Vall Clara, i l’expresident de la Generalitat Artur Mas en l’acte de l’Assemblea ■ QUIM PUIG

dent va marcar aquestes
pautes quan Vall Clara li
preguntava pel sentiment
de desànim del context actual: cal atribuir-ho a la repressió, a la por que s’ha
imposat, a la pandèmia, a
la mala traça de l’independentisme o a les habilitats
de l’unionisme? “Excuses,
per no dir la veritat”, res-

pon el president.
Sense negar la importància de cada un
d’aquests factors, és en
aquest punt que Mas va reblar: “En allò que depèn de
nosaltres, no ho fem prou
bé”, instant a una necessària unió d’estratègia i d’actuació. “Si algú et pega, fas
pinya; com més repressió,

més unió”, va demanar.
A la pregunta del director d’El Punt Avui sobre
qui ha de liderar aquesta
nova etapa, Generalitat,
govern o entitats, Mas
també respon sense embuts. A diferència del
2012 amb la consulta,
quan “no hi havia mapa ni
full de ruta”, avui “tenim

La frase

—————————————————————————————————

“Ara tenim tota la
cartografia; coneixem
la resposta de l’Estat
espanyol, hem
d’aprendre la lliçó.”
Artur Mas
EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA

tota la cartografia i sabem
quina és la resposta de
l’Estat espanyol. La Generalitat, mentre estigui sota control com ho és, seguirà a mercè d’un nou
155, i per tant les institucions no han de posar-se al
davant; la Generalitat ha
de governar i les entitats
amb les mans lliures, a Catalunya i a Europa, han de
liderar la progressió cap a
la independència, en tot
cas amb l’ajuda de la Generalitat”, exposa Mas.
El president també es
presta al joc del qüestionari ràpid que li serveix el director d’aquest diari. Retorn de Puigdemont? Si és
amb totes les garanties de
sentències europees que
no l’engarjolaran, perquè
a la mínima interpretació
possible el tancaran, i seria un preu molt alt. Cal fer
els Jocs Olímpics d’hivern? Rotundament sí,
per l’impuls que suposarà
al desenvolupament del
Pirineu.
Després d’Elizenda Paluzie, Jordi Sànchez i ahir
Artur Mas, als propers actes programats per l’Assemblea Girona (cada primer dijous de mes) hi assistiran com a convidats
Quim Torra, Carme Forcadell i Carles Puigdemont. El president Aragonès, inicialment previst en
aquest cicle, ha declinat
l’oferta, van explicar els
responsables de l’Assemblea tancant l’acte d’ahir a
Girona. ■

El malson de Valtònyc
s’allargarà uns mesos
a S’ajorna fins al 7

d’abril la vista per
reexaminar el cas
de l’extradició

Natàlia Segura i
Raventós
Brussel·les

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

A Gant ahir semblava el dia
de la marmota. El raper Josep Miquel Arenas, àlies
Valtònyc, es tornava a presentar davant d’un tribunal per rebatre la petició
d’extradició de l’Estat espanyol, que fa gairebé quatre anys que el reclama.
L’Estat no l’ha pogut empresonar, però clarament
està amargant la vida al
mallorquí amb un procedi-

ment judicial que s’eternitza. “Ningú va dir que seria
fàcil”, va admetre ahir Valtònyc en sortir dels jutjats
després d’una sessió rutinària que va durar menys
de cinc minuts. El Tribunal
d’Apel·lació de Gant va
ajornar de nou la vista per
reexaminar amb calma el
cas Valtònyc: pròxima cita, el 7 d’abril.
Després que el Tribunal
de Cassació ordenés revisar el rebuig inicial d’Apellació a entregar-lo, una nova sala de jutges estudia
l’euroordre contra el raper,
condemnat a tres anys i
mig de presó per enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces
per les lletres de les seves

cançons. Ara bé, només ha
de repetir el judici pel delicte d’injúries a la corona, la
resta ja estan descartats.
Cassació va retreure al
tribunal de Gant que no es
mirés totes les normes belgues que penalitzen comportaments com el que va
tenir el mallorquí amb la
monarquia espanyola. És a
dir, que només es fixés en
la llei belga d’injúries a la
corona, invalidada arran
del cas Valtònyc, i no d’altres que penalitzen els insults a personalitats públiques i a la resta de mortals.
“Si volen fer passar el rei
com a persona civil, que
aprofitin i el jutgin com a
tal a Espanya i li aixequin
els privilegis”, es queixa

Valtònyc acompanyat del seu advocat, Simon Bekaert, al Tribunal d’Apel·lació de Gant ■ ACN

Valtònyc. De totes maneres, el seu advocat, Simon
Bekaert, va avisar ahir que
Apel·lació pot denegar
igualment l’entrega del
cantant per risc de vulneració del dret a la lliure ex-

pressió.
La fiscalia belga té dos
mesos per convèncer tres
nous jutges que es pot extradir el raper a l’Estat sense violar els seus drets. El
pròxim 7 d’abril es torna-

ran a trobar en una altra
vista judicial, però no s’espera una decisió abans de
maig. I, sí, aquesta també
es podrà recórrer en contra una altra vegada a cassació. ■
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Forn i Fernàndez, a
l’Òmnium liderat
per Xavier Antich
a Amb Mònica Terribas i Marina Gay el filòsof encapçala la

candidatura que relleva la junta de Cuixart i Marcel Mauri
Xavier Miró
BARCELONA

825316-1254381Q

L’exconseller
Joaquim
Forn i l’exdiputat David
Fernàndez seran alguns
dels nous membres de la
futura junta d’Òmnium
Cultural que liderarà el filòsof Xavier Antich amb la
periodista Mònica Terribas i l’enginyera Marina
Gay de vicepresidentes
–tots tres ja formaven
part de la junta actual–.
L’única candidatura que
es presenta per agafar el
relleu de Jordi Cuixart i
Marcel Mauri a la direcció
de l’entitat ha estat ja

aprovada i proclamada
per la junta nacional
d’Òmnium i assumirà la
direcció en l’assemblea general que tindrà lloc el 26
de febrer a la Farga de
l’Hospitalet de Llobregat.
Tot i que es renoven la
presidència, les vicepresidències, la secretaria i la
tresoreria, divuit membres repetiran en la nova
junta i hi entraran sis cares noves. Al costat d’Antich, Terribas i Gay, formen part de la candidatura com a secretària l’advocada Marina Gallés i la fins
ara vocal, la també advocada Marta Garsaball, que

serà la nova tresorera.
També en formen part
com a vocals la sociòloga
Iolanda Fresnillo, la biòloga i investigadora Núria
Basi, el doctor en filosofia
Àngel Castiñeira, l’economista Gerard Pijoan, i
l’historiador Lluís Duran.
Continuen com a vocals ja
electes Joan Vallvé, Neus
Torbisco, Joan Pujolar,
Francesc Poch, Montse
Ortiz, Blanca de Llobet,
Jordi Arcarons i Rosa Maria Codines.
A més de l’exconseller i
advocat Joaquim Forn i el
periodista i i activista David Fernàndez, les noves

La candidatura amb Garsaball, Terribas, Antich, Gay i Garcés a primera fila ■ EL PUNT AVUI

cares a la junta de l’entitat
seran la periodista i escriptora Natza Farré, la
periodista especialitzada
en comunicació política i
pública Natalia Touzon,
l’advocat i politòleg Didac
Amat i el també politòleg
Marc Sanjaume. A partir
del dia 10 fins al mateix 26

en què tindrà lloc l’assemblea, els socis de l’entitat
podran votar electrònicament la candidatura encapçalada per Antich, que
ja va avançar en anunciarse la renúncia de Cuixart
que la prioritat de la nova
direcció serà la mateixa de
la darrera etapa: aconse-

guir una estratègia conjunta del sobiranisme.
A més de Cuixart i Mauri, la renovació suposa la
sortida de Clàudia Pujol,
Òscar Gimeno i Maria Majó –Jordi Muñoz ja va deixar la vocalia quan va ser
nomenat director del
CEO. ■
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Arxivada la causa
contra Esteve
per corrupció

Visitants
als centres
d’interpretació
de la memòria
del Comebe

a Va ser investigat per la gestió de
7.073

fons de la Diputació de Barcelona
Redacció

5.594

BARCELONA

9.031
2021

7.076

115 dies

CENTRE D’INTERPRETACIÓ

0*

263

325

CENTRE D’INTERPRETACIÓ

403

343

477

Veus al Front

CENTRE D’INTERPRETACIÓ

210

Soldats a les Trinxeres

* El Centre d’interpretació Soldats a les Trinxeres va estar
tancat per obres l’any 2021. Actualment encara roman tancat.

632

717

Internacionals a l’Ebre

CENTRE D’INTERPRETACIÓ

2020

447

386

436

Hospitals de Sang

CENTRE D’INTERPRETACIÓ

2019

4.088

2.886

TOTAL
2019/2021
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El turisme de memòria es
dobla en un any i encalça
xifres anteriors a la covid
a La recuperació dels visitants estrangers, assignatura pendent als espais d’interpretació
de l’Ebre a El Comebe espera atrapar les 9.000 visites prepandèmiques aquest any

La jutgessa d’instrucció ha
arxivat les dues peces de la
causa pel desviament de
subvencions de la Diputació de Barcelona en les
quals estava imputat l’expresident de la corporació
provincial Salvador Esteve, de CiU, en descartar
“irregularitats” en la concessió de les ajudes.
La jutgessa María Carmen Suárez acorda el sobreseïment de les dues peces que afectaven Esteve,
que se centraven en suposades irregularitats en la
concessió d’ajudes de la Diputació de Barcelona per a
projectes de cooperació al
Magrib i a Costa Rica, informa Efe
Es dona la circumstància que Esteve va ser detingut el maig del 2018 en la
primera fase de la macrocausa Volhov, que investiga el suposat desviament
de fons a l’empara del procés, per la seva presumpta
relació amb una trama

BARCELONA

El turisme de memòria es
va recuperant. Els centres
d’interpretació que gestiona el Consorci Memorial
dels Espais de la Batalla de
l’Ebre (Comebe) encara
van registrar el 2021 xifres inferiors a les que es
comptabilitzaven abans
de la pandèmia, però van
gairebé doblar les del
2020. Així, en total, els
cinc espais situats a la Terra Alta van rebre poc més
de 7.000 visitants l’any
passat. El 2019 se’n registraven uns 9.000.

De fet, el centre d’interpretació sobre els hospitals de sang, a Batea, fins i
tot va superar els números
del 2019, mentre que el
museu dels 115 dies, dedicat a explicar la Batalla de
l’Ebre, situat al costat del
Poble Vell de Corbera
d’Ebre, el més visitat amb
diferència, va vorejar les
5.600 visites. Segons el
Departament de Justícia,
el 90% dels turistes són catalans, el 8% provenen de
la resta de l’Estat i un 2%,
de l’estranger. Fins que va
esclatar la crisi sanitària,
els visitants estrangers representaven un 7% de mit-

jana, aproximadament.
En aquest sentit, el Comebe es marca com a objectiu
acabar de recuperar el turisme de memòria durant
aquest 2022 i atrapar les
xifres anteriors a la pandèmia, assolint entre 9.000 i
10.000 visitants. A tal
efecte, el consorci té previst impulsar un pla per al
manteniment dels centres d’interpretació, així
com de neteja i consolidació dels Espais de la Batalla de l’Ebre. Segons el director del Comebe, Joan
Baptista Forcadell, “l’any
2022 serà clau per impulsar el paisatge i el patrimo-

ni de memòria de les Terres de l’Ebre, i el projecte
de consolidació i rehabilitació del Poble Vell de Corbera d’Ebre en serà el principal actiu”.
La resta de centres d’interpretació són el de la Fatarella, que explica les dimensions de la participació internacional en la
Guerra Civil; el del Pinell
de Brai sobre com va influir la premsa en la batalla de l’Ebre (Veus del
Front), i el de Vilalba dels
Arcs, especialitzat en les
trinxeres (Soldats a les
Trinxeres), actualment
tancat per obres. ■

sospitosa de desviament
de fons de cooperació de la
Diputació de Barcelona a
entitats afins a CDC.
L’any passat, el titular
del jutjat d’instrucció número 1 de Barcelona ja va
arxivar les peces relatives
a suposats desviaments de
fons a les entitats Plataforma Educativa i Utopia,
Ecosde, Strategic i Kosector, a les quals ara se sumen les dues que afecten
Esteve. ■

A judici un jove que
va manifestar-se
a favor dels presos
a La protesta

Emili Bella

Esteve va presidir la
Diputació de Barcelona ■

va consistir en
el tall de l’N-260
a la Seu d’Urgell

Jordi Panyella
LA SEU D’URGELL

El carrusel de processos
judicials contra activistes
independentistes es va
aturar ahir als jutjats de la
Seu d’Urgell, on va comparèixer com a acusat el jove
Pol Vidal, per a qui es va
demanar un any i sis mesos de presó. El motiu del
processament va ser la seva participació en la protesta que el 21 de febrer
del 2019 es va fer tallant la

carretera N-260. Hi van
anar els Mossos i van acabar denunciant set persones, de les quals només Vidal ha arribat a judici acusat d’atemptat a l’autoritat.
Durant el judici es van
sentir versions contradictòries. Per un costat, dos
mossos d’esquadra van explicar que l’acusat va colpejar al casc a un i, a l’altre,
el va agafar de l’armilla,
mentre que Vidal va negar
els fets, va dir que estava
assegut a terra i que va ser
aleshores quan el van detenir, fet que el va sorprendre. La fiscalia va mantenir l’acusació i la defensa
demana l’absolució. ■

