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túnel
Les discoteques i clubs
nocturns podran obrir les
portes aquesta nit a les
dotze ■ ORIOL DURAN

Investiguen la mort
de 64 ancians en una
residència de Tremp
a Obren diligències per homicidi imprudent contra dues
directives del centre a Catalunya supera els 26.000 morts
Redacció
TREMP

nat al sector s’hauria pogut evitar si s’haguessin
adoptat restriccions més
proporcionades i eficaces i
consideren que el dany
“avui ja és del tot irreparable”. El gruix de les pèrdues es concentren principalment en els mesos d’estiu del 2020 (1.258 milions d’euros), la campanya de Nadal del 2020
(300 milions d’euros), l’estiu del 2021 (1.530 milions d’euros) i la campanya de Nadal del 2021
(350 milions d’euros).

“Val a dir que les pèrdues
de l’estiu de 2021 són superiors a les de l’any previ
atès que els locals es van
tancar 15 dies abans, i les
del Nadal de 2021 també
atès que el tancament es
va produir després que els
empresaris invertissin importants quantitats en estoc”, manté la Fecasarm.
En total, doncs, “dos Caps
d’Any i dos estius en
blanc”, denuncia Boadas. I
això suposa molt personal
en ERTO i milers de concerts cancel·lats. ■

118206-1253570Q

Una jutgessa de Tremp
(Pallars Jussà) ha obert diligències d’investigació a
dues exresponsables de la
residència Fiella, a la mateixa localitat, per la seva
gestió durant la primera
etapa de la pandèmia,
quan hi van morir 64 ancians.
Arran d’una denúncia
presentada la setmana
passada per la fiscalia de
Lleida, s’investiga si hi va
haver delictes d’homicidi
imprudent i vexació en relació amb els ingressats i

El centre va canviar de gestors arran de la crisi ■ ACN

també un altre contra la
seguretat dels treballadors del centre.
El ministeri públic considera que la xifra de defuncions és “totalment extraordinària” en comparació amb la d’altres residències i que, per això, “pot
haver-hi indici de disfuncions greus”. La fiscalia ha
detectat “importants dèficits organitzatius” sota la
responsabilitat de la directora del centre i també de
l’encarregada d’higiene
sanitària que van tenir
“decisiva influència” en el
contagi massiu. De fet, en
plena pandèmia, la Generalitat ja va obrir un expedient sancionador a la residència en detectar-hi
una “situació sanitària
descontrolada” i va apartar la Fundació Fiella de la
gestió, que va passar a
Sant Joan de Déu per almenys quatre anys.
Avui hi ha 381 residències amb algun cas de covid actiu, 105 menys que
la setmana anterior, i la
mortalitat comença a decréixer. Amb tot, a Catalunya s’ha arribat ja a les
26.095 morts en total. ■
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Transmissió

Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 0,63
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 15.315
L’indicador hauria
d’estar per sota dels
1.000 contagis/dia

Dada anterior: 396
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

0,62

10.911

397

POLÍTICA PLE DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

“Més
parlar
del país”
ROL INSTITUCIONAL · El president esquiva les crítiques de
Borràs per la no desobediència col·lectiva arran de la retirada de
l’escó de Juvillà RECEPTA · Aragonès apel·la als grans consensos
i demana enraonar menys del propi moviment independentista
Emili Bella
BARCELONA

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va esquivar ahir la polèmica sobre la proposta de desobediència col·lectiva i els retrets per haver-la deixat
sola, de la presidenta del
Parlament, Laura Borràs,
per respondre a la retirada
de l’escó de Pau Juvillà
(CUP) instant l’independentisme a parlar menys
d’ell mateix i a parlar més
del país. “És imprescindible que tornem a dirigirnos al conjunt del país. Jo
crec que és la manera que
hi ha per guanyar”, va explicar Aragonès, que va
apel·lar als grans consensos que topen contra “el
mur de l’Estat”: la defensa
d’un estat del benestar
fort, de la llengua catalana
com a element estructural
de la cohesió social, d’una
Catalunya oberta al món
que tingui veu pròpia, i
d’una economia productiva arrelada amb una reindustrialització verda i digital. “Avancem si parlem
del país, avancem si tornem a explicar una vegada
més les raons que ens porten a defensar conjuntament per què volem la independència”, va defensar
el president, que abordarà

Les frases

—————————————————————————————————

“Els moviments
polítics avancen quan
parlen més del país
que de si mateixos”
Pere Aragonès
PRESIDENT DE LA GENERALITAT
—————————————————————————————————

“No ens podem
sentir orgullosos de
com estem actuant
col·lectivament”
Albert Batet
PRESIDENT DEL GRUP PARLAMENTARI
DE JUNTS PER CATALUNYA

aquests grans consensos
en la seva conferència de
dilluns sobre els reptes de
futur en el primer aniversari del 14-F, a la qual, per
cert, acudirà el cap de
l’oposició, el socialista Salvador Illa.
Amb l’argument que hi
ha separació de poders i
que s’ha de cenyir al seu
rol institucional, Aragonès va eludir replicar les
crítiques de Borràs i valorar la seva proposta de no
cobrir vacants per inhabilitació i que el govern obeeixi les resolucions del
Parlament fins i tot en
contra de resolucions judicials. Qui sí que s’hi va referir va ser el diputat de

JxCat Jaume Alonso-Cuevillas, que va posar en dubte la batalla lliurada per intentar, infructuosament,
mantenir l’escó de Juvillà.
“D’entrada no sé si l’hauria lliurat. Sense la col·laboració dels funcionaris
no es pot desobeir”, va assegurar en una entrevista
a Ràdio 4 i La 2.
La cap de files d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, va ser qui va furgar
més la ferida oberta dins
de l’independentisme. “El
silenci seu d’aquests dies
no és prudència i tampoc
és rol institucional, és intentar amagar sota la catifa uns problemes i una realitat que ja està veient tot
Catalunya”, va etzibar al
president. Aragonès va recordar que l’origen del cas
Juvillà rau en haver mantingut llaços grocs a la finestra del seu despatx de
regidor a Lleida en una
campanya electoral en
què la CUP no es presentava, i que si aquest fet es
considerés desobediència,
“és absolutament desproporcionat” que hagi perdut l’escó per ordre de la
Junta Electoral abans que
hi hagi sentència ferma.
Després de demanar-li
la dimissió, els comuns
han sol·licitat la compareixença de la presidenta

Borràs a la comissió d’Assumptes Institucionals
per explicar les gestions
realitzades en relació amb
la retirada de l’acta de diputat a Juvillà.
Per la seva banda,
JxCat va insistir en la seva
aposta per constituir una
direcció estratègica col·legiada per enfortir l’independentisme, tal com va
reclamar a Aragonès en la
reunió de dilluns. El president del grup parlamentari, Albert Batet, va defensar que aquest espai serveixi també per coordinar
les accions per fer front a
la repressió. “No ens podem sentir orgullosos de
com estem actuant collectivament. No estem
sent capaços de fer front a
la repressió de manera coordinada”, va lamentar

Batet, que alhora va constatar que no s’estan fent
passos per avançar cap a la
independència. “És evident que l’aposta per la
taula del diàleg no està
funcionant. És una via que
no porta enlloc”, va adver—————————————————————————————————

Aragonès insta
Sánchez a
no cronificar
el conflicte
—————————————————————————————————

tir. La portaveu del govern
espanyol va deixar dimarts sine die la pròxima
reunió de la taula. “El president Pedro Sánchez no
té cap interès a resoldre
aquest conflicte polític”,
va afegir-hi Batet, que va
insistir a treballar en una

alternativa, tal com el mateix Aragonès va posar sobre la taula per Sant Esteve.
També des de la CUP,
que finalment es va reunir
amb Aragonès a la tarda a
Palau, constataven que
l’Estat “no té cap voluntat
d’acceptar un referèndum
ni d’aturar la repressió”. La
diputada Basha Changue
es referia a la negociació
com la “taula de monòleg”.
El president va instar
Sánchez a “no cronificar”
el conflicte. “Fa falta que a
l’altre costat de la taula hi
hagi també una voluntat
de participar en la resolució del conflicte polític”,
alertava. “La cronificació
no és una solució, només és
deixar passar el temps perquè tot acabi sent molt pitjor”, va reblar. ■

| Nacional | 5

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 10 DE FEBRER DEL 2022

L’APUNT

Gripalitzem, però
no oblidem
Xavi Aguilar

Amb la dèria que tenim tots per tornar a la normalitat
com abans millor i girar full a la pandèmia, correm el
risc d’abocar-nos cegament a la recuperació i viure
uns nous feliços anys vint sense aturar-nos un instant
a mirar enrere. Dir que els més de 26.000 morts que
ha deixat la covid al país s’ho mereixen seria demagògic. Però sí que cal fer-ho, i aprendre’n, per aquells que

se’n van anar estant ingressats en residències per a
gent gran on se’ls hauria pogut atendre molt millor.
També caldrà seguir la pista als errors de contractació
pública, més o menys comprensibles, en els moments
de màxima urgència. Però sobretot serà l’hora d’afavorir la formació i la contractació de més metges i infermeres. El virus va de baixa; els deures, no.

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

El president Aragonès,
durant la sessió de control al
Parlament ■ ORIOL DURAN

Emili Bella

LA CRÒNICA

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

Girar l’esquena a l’insult
E

Nova llei de participació

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

La consellera d’Acció Exterior,
Victòria Alsina, va anunciar
ahir que el govern impulsarà
aquest any una llei de participació que ordeni la normativa
sobre consultes ciutadanes,
en resposta a una pregunta
de la diputada de la CUP Dolors Sabater sobre els Jocs
Olímpics d’hivern. Alsina va
admetre que el marc normatiu actual “no és favorable”
per a la convocatòria de la
consulta prevista per la primavera a la vegueria de l’Alt
Urgell i l’Aran, però l’executiu
està estudiant “tots els encaixos” per fer-la possible, tenint en compte la legislació
vigent. A Catalunya hi ha en
vigor la llei de consultes referendàries del 2010 i la de con-

sultes populars no referendàries del 2014, les dues “escapçades pel Constitucional”.
A preguntes del líder del
PSC, Salvador Illa, el president Aragonès va defensar
que Catalunya “lideri” la candidatura als Jocs i aculli la
majoria de proves, i es va
mostrar obert a la participació d’altres territoris, sense
esmentar explícitament l’Aragó. Es dona la circumstància
que Aragonès visitarà demà
Andorra i es reunirà amb el
cap de govern, Xavier Espot.
L’ordre del dia inclou tractar
qüestions relacionades amb
el medi ambient, les infraestructures o la cultura, però
sembla improbable que no
parlin també dels Jocs.

l líder del partit ultra Vox, Ignacio
Garriga, es va queixar ahir al president de la Generalitat que no
es giri per respondre les preguntes
que li adreça durant la sessió de control. Pere Aragonès va continuar fent
les seves rèpliques d’esquena a Garriga, fet que aquest va trobar una “falta
d’educació” i fins i tot una “indecència”. Però la falta d’educació encara
havia d’arribar.
Primer Aragonès va ironitzar sobre
la intervenció recent en una comissió
de l’eurocambra de l’eurodiputat de
Vox Herman Tertsch per videoconferència des d’un restaurant: “Hi ha coses que aparentment milloren, i és
que la intervenció avui del representant de l’extrema dreta, a diferència
de la que va fer al Parlament Europeu
un diputat del seu grup, no ha estat
envoltada d’ampolles de licor.” La referència va suscitar rialles i aplaudiments. A continuació, el president va
lamentar que el missatge que utilitza
l’extrema dreta és el d’atacar les institucions democràtiques embolcallantse d’una defensa dels drets de la ciutadania. “I això és el que ha fet al llarg
de la història l’extrema dreta. Això és
el que feia el feixisme italià. Això és el
que feia el nacionalsocialisme a Alemanya. Això és el que feia el falangisme i l’extrema dreta espanyola als
anys trenta. Atacar les institucions
democràtiques per imposar el seu determinat model social”, va observar
Aragonès. La comparació va fer saltar
un diputat de Vox, Antonio Gallego,
que, indignat i gesticulant, va cridar:
“¡Qué hijo de puta!” L’insult es va sentir perfectament des de la bancada
reservada a la premsa. També el van
sentir diversos diputats de diferents
grups, que van reportar-ho a la presidenta del Parlament.
Laura Borràs va donar l’oportunitat
“a la persona que ha proferit els insults” de demanar disculpes públicament. D’entrada es va aixecar el cap
de files de Vox, que bàsicament va
balbucejar i només va aconseguir articular que era el seu grup qui s’havia
sentit insultat. A continuació es va alçar Gallego, que va admetre haver estat qui havia vomitat l’improperi en
seu parlamentària contra la primera
institució del país. “Jo demano disculpes per l’insult, efectivament, però
han d’entendre, i vostè la primera, que
no és normal que el president de la

Antonio Gallego, el diputat que insulta ■ ORIOL DURAN

Generalitat de Catalunya en cada sessió ens acusi de nazis”, va pretendre
justificar. “Vostè ara s’ha aixecat i per
tant es fa responsable de l’insult. Li he
dit que demanés disculpes per un insult que és inacceptable. Ho ha fet i ja
està. Els insults no són acceptables
en aquest Parlament i el nostre reglament permet l’expulsió per un insult
d’aquesta naturalesa. Jo li he demanat que el retiri. Vostè el retira. Abstingui’s de fer comentaris que justifiquin
l’insult. I posi’s la mascareta”, va resoldre Borràs. És a dir, a Gallego encara li
va sortir barat.
Es dona la circumstància que l’element ultra té un historial de mala

educació. El diputat de la CUP Dani
Cornellà va penjar a Twitter una imatge de Gallego fent botifarra: “Gestos
que ens va dedicar aquest ex-PP ara a
Vox en una sessió del Parlament.”
“L’única resposta contra el feixisme,
l’odi, l’espanyolisme franquista que
representen, és la lluita en tots els
àmbits”, hi afegia.
Vox demostrava ahir que es pot començar la sessió de control demanant respecte i educació i acabar-la
faltant al respecte al president amb
mala educació, i que el president Aragonès s’equivocava: no és millor per
se una intervenció a l’hemicicle que
envoltat d’ampolles de licor.
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Comissió del deute històric
per negociar la independència
a ERC i la CUP avalen la iniciativa de JxCat perquè el Parlament avaluï l’impacte del greuge de l’Estat per
exigir-ne la reparació a Canadell diu que servirà per transferir actius i passius en el procés de secessió

te històric amb les classes
treballadores”.
Des del PSC van acusar
Junts de plantejar una comissió com un nou “artefacte conceptual de la propaganda processista o independentista” en la qual
“anticipen les conclusions, fan els càlculs” i “reparteixen culpes”. El diputat Jordi Riba va coincidir
amb el de Vox (Antonio
Gallego) i el del PP (Alejandro Fernández) a demanar per què no es calcula el
deute de la Generalitat
amb ajuntaments o diputacions, mentre els instava a esmerçar “totes les energies necessàries” per la
reforma del finançament
autonòmic. Un argument

La frase

—————————————————————————————————

“Ja en parlarem a la
taula de negociació,
d’actius i passius, que
serà la veritable taula
de diàleg”
Joan Canadell
DIPUTAT DE JXCAT

El diputat de JxCat Joan Canadell presentant la proposta per crear la comissió sobre el deute històric, ahir a la cambra ■ FRANCESC XAVIER SUBIAS / PARLAMENT

Jordi Alemany
BARCELONA

El Parlament crearà aviat
una comissió específica
per determinar i avaluar el
deute històric de l’Estat
espanyol amb Catalunya
arran dels incompliments
i les polítiques dutes a terme per l’executiu espanyol
en les últimes dècades
amb l’objectiu de tenir “informació ben detallada”
dels actius i passius que
s’hauran de negociar entre les parts, com ha pas-

sat “en tots els processos
de secessió del món”. Així
la va defensar el diputat de
JxCat Joan Canadell, el
grup que va impulsar la
proposta de resolució per
posar en marxa la comissió amb una durada de sis
mesos, i que va tenir el suport d’ERC i la CUP.
Tot i que l’objectiu és
avaluar la magnitud del
deute acumulat perquè
“es pugui fer públic quin
impacte suposa i per exigir la reparació futura”,
com indica el text, Cana-

dell va anar més enllà assegurant que caldrà tenir detallada i aprovada la informació per portar-la en una
futura taula de negociació,
la “veritable taula de diàleg” i “amb presència de
mediadors
internacionals”, perquè no espera
que l’Estat ho pagui. Encara que ho facin a Andalusia, Extremadura, el País
Valencià i Múrcia, “quan
ens toqui a nosaltres tot
seran excuses per dir que
no se’ns paga”, va reblar el
diputat de Junts. Per Ca-

nadell, el dèficit persistent
“és un abús de poder, és
discriminació per raó d’origen, cosa que la seva
Constitució no els permet
fer”, va etzibar als representants unionistes de la
cambra, per acabar situant la xifra del deute per
sobre “dels 300.000 milions d’euros, que representa 40.000 euros per cada català”.
ERC hi va votar a favor
tot i admetre que era un
debat “ recurrent i segurament un pel superat”, va

dir Josep Lluís Salvadó, remuntant-se a la guerra de
Successió. Amb tot, considerava que “objectivar i
quantificar els problemes
del deute” podria ajudar a
trobar una “solució compartida”, malgrat afegir-hi
que només ho canviarien
“fent la via de la república
catalana”. La CUP també
hi va donar suport, tot i
que Eulàlia Reguant va demanar que s’hi inclogui
com certs governs i poders
a Catalunya han contribuït a “apuntalar aquest deu-

compartit amb Joan Carles Gallego (ECP), el grup
del qual es va abstenir, que
va reclamar donar resposta als problemes de la gent
fent un grup de treball per
construir una proposta
per a un nou finançament i
traslladar a la taula de diàleg millores en l’autogovern.
El republicà Salvadó va
replicar-los que quantificar la falta d’inversions en
infraestructures, com ara
a rodalies, era parlar dels
problemes de la gent, i els
va demanar que no plategessin el que “vostès haurien de fer allà”, tenint en
compte que el sistema de
finançament està caducat
des de fa vuit anys. ■

No es restituirà el cap
d’investigació criminal
J.A.
BARCELONA

El Parlament va rebutjar,
amb els vots en contra
d’ERC, JxCat i la CUP, la
possibilitat de restituir l’intendent dels Mossos Toni
Rodríguez com a cap de la
Comissaria General d’Investigació Criminal després que fos destinat a la co-

missaria de Rubí. Ho demanava el PSC en un punt
d’una moció que va tornar a
posar en qüestió les justificacions exposades pel departament i el conseller
d’Interior, Joan Ignasi Elena, que s’havia fet “per una
qüestió d’estil”, quan Rodríguez tenia les màximes
puntuacions d’avaluació
dels seus superiors, va dir

Ramon Espadaler. Part de
l’oposició va mantenir que
els canvis eren una “purga”. Sí que es van aprovar,
després d’acceptar esmenes dels partits de l’executiu, els punts que insten el
govern a explicar les causes
dels canvis i a incrementar
el nombre d’agents, ara de
manera progressiva, destinats a la corrupció. ■

Ramon Espadaler (PSC-Units) defensant el text de la moció ■ F.X. SUBIAS / PARLAMENT
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Enquesta d’actituds sociopolítiques 2021 (Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat)
20

Insuficient

58

Adequat

22

Excessiu

Immersió lingüística
En
desacord

76%

D’acord

GRÀFIC: EL PUNT AVUI

Valoració de mesures
de política lingüística

Ús del català a l’ensenyament (%)

Vacuna obligatòria contra covid-19

Etiquetatge

67

33

72

28

Campanyes pel català
Quota a plataformes
Requisit a
treballadors públics

59
72

28

ptació del passa
sapo
port
rt covid-19
coviidAcceptació
passaport
74

4,1
,1
64,1

(per llengua d’identificació)

95
78
88

50

5
22
12

Canvi climàtic

Per competències
i projectes
Per coneixements
i memorització
No posició
definida

36,1% 63,9%

A l’oci
nocturn

17

16,9

10,3

8,9

27

Molt en contra

En
desacord

Més aviat en contra

Impostos als combustibles
Renovables encara que tinguin
impacte paisatgístic

61
6

Prioritat canvi climàtic
Altres prioritats

57

Bars i
restaurants

Per sortir al
carrer

Acord amb polítiques climàtiques

Massa diner públic en canvi climàtic
D’acord

41,,
41,3

Model d’escola

Defensa de la immersió
50

26%

41

24%

Catalanoparlants
Castellanoparlants
Totes dues
Altres

En
desacord

68%

D’acord

355

Peatges autopistes i autovies

Molt a favor

Més aviat a favor
35,7

22,3

15,1

40,2

34,8

5,8

Peatges entrada a Barcelona

42,4

21,8

10,7
15,4

37,4

17,9

L’escola en català té el suport
del 76% dels ciutadans
a La defensen el 95% de catalanoparlants mentre els castellanoparlants estan dividits entre
partidaris i contraris a El 78% veu adequat o insuficient l’ús del català a l’escola i el 22%, excessiu
Xavier Miró
BARCELONA

El model d’escola amb el
català com a llengua vehicular continua tenint
l’acord majoritari dels ciutadans. Tres de cada quatre enquestats aquest desembre pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la
Generalitat estan d’acord
amb l’anomenat model
d’immersió que estableix
el català com la llengua de
l’ensenyament excepte en
les matèries de llengua i literatura castellanes i les
d’altres idiomes –en anglès, per exemple, s’imparteix, a més de gramàtica,
alguna assignatura de
ciències.
Però l’enquesta evidencia una diferència clara en
l’opinió sobre el model segons la llengua amb què

s’identifica el parlant.
Mentre que el 95% dels catalanoparlants defensen
el model, els castellanoparlants estan dividits en
dues meitats –el 50% estan a favor que el català sigui la llengua vehicular a
escoles i instituts, però el
50% restant hi estan en
contra. També hi estan
majoritàriament a favor
els parlants que es consideren bilingües (78%) i els
parlants d’altres llengües
(88%).
Tenint en compte que
l’enquesta, realitzada el
desembre, fa una anàlisi
sociopolítica de les qüestions preguntades, apareixen les diferències ideològiques segons el partit que
s’hagi votat. Així, donen
suport al model d’immersió més del 95% dels votants d’ERC, Junts, CUP i

Les xifres

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

7,5

sobre 10 és la mitjana
d’acord amb la distribució homogènia entre centres de
l’alumnat amb menys diners.

58

per cent no està d’acord a
apujar els impostos als combustibles tot i que el 61% veu
prioritari el canvi climàtic.

85

per cent estava d’acord amb
l’exigència del certificat covid-19 als establiments d’oci
nocturn.

Model d’escola, vacunació obligatòria i canvi climàtic

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

Pel que fa a model pedagògic,
mentre que el 57% dels enquestats són partidaris de
l’ensenyament per competències i el treball per projectes, el
27% són partidaris del model
clàssic d’aprenentatge de coneixements i memorització,
mentre que el 17% no tenen
una posició presa sobre el debat. Hi ha acord (7,5 sobre 10)

que s’ha d’homogeneïtzar la
distribució entre centres de
l’alumnat de nivell socioeconòmic més baix, però es redueix un punt quan es pregunta per l’alumnat immigrat
(6,5). D’altra banda, el 61%
consideren una prioritat la lluita contra el canvi climàtic, però mentre la majoria aposta
per les energies renovables

encara que tinguin impacte
territorial, també són majoria
els que no estan d’acord a
apujar impostos als combustibles ni posar peatges. Pel que
fa a la covid-19, el 68% serien
partidaris de la vacunació obligatòria i la majoria ho era del
certificat covid en l’oci nocturn, restauració, teatres i cinemes o centres esportius.

Catalunya en Comú, mentre que ho fan també el
64% dels votants del PSC.
En canvi, el 92% dels votants de Vox hi estan en
contra, amb el 77% dels votants de Ciutadans i el 71%
dels votants del PP. Pel
que fa a l’ús del català a l’escola, el 58% dels 1.929 enquestats entre el 23 i el 28
de desembre consideren
que és l’adequat, mentre
que el 20% el consideren
insuficient. Per contra, un
22% de ciutadans el troben excessiu.
L’enquesta també pregunta sobre els canvis d’ús
de la llengua pròpia en ser
interpel·lats en l’altra de
les dues cooficials a Catalunya, i els resultats també
estableixen diferències.
Mentre el 59% de catalanoparlants admeten que
canvien al castellà quan
se’ls dirigeixen en aquesta
llengua, és el 41% dels castellanoparlants els que
canvien al català si se’ls dirigeixen en aquesta llengua. En una escala de 0 a
10, la mitjana dels castellanoparlants consideren de
mala educació (6,45) respondre en català si se
t’adrecen en castellà, mentre que no ho veu així si es
dona el cas contrari (2,8).
En canvi estan per sota de
la mitjana tant els catalanoparlants que consideren de mala educació parlar català quan se t’adrecen en castellà (3,8) com
parlar castellà quan se
t’adrecen en català (4,6).
L’enquesta també ratifica el consens majoritari a
favor que el català sigui requisit per als funcionaris
públics –ho defensen el
72% dels enquestats, el
mateix percentatge que
està a favor de promoure el
català amb campanyes públiques–. En canvi, baixa
fins al 59% el percentatge
d’enquestats que estan a
favor d’establir una quota
de català a les plataformes
audiovisuals mentre que el
41% hi està en contra. Un
percentatge
entremig
(67%) dona suport a l’etiquetatge en català.
La nova enquesta del
CEO pretén analitzar les
actituds sociopolítiques
dels ciutadans respecte a
qüestions d’interès actual
com la política lingüística,
el model pedagògic, la
gestió de la covid-19 o el
canvi climàtic. Amb una
metodologia que varia
aleatòriament els enunciats d’una pregunta per
conèixer l’actitud de l’enquestat segons quin sigui
l’enunciat. ■
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El salari mínim
de 1.000 euros
es fa realitat tot
i el no de la CEOE
a Govern espanyol i sindicats acorden incrementar-lo en 35
euros retroactivament des de l’1 de gener a Díaz queda en

evidència davant ERC, Bildu i el PNB en la reforma laboral
David Portabella
MADRID

L’argument de força que la
vicepresidenta i ministra
de Treball, Yolanda Díaz,
va esgrimir davant ERC,
EH Bildu i el PNB era que la
reforma laboral no es podia
modificar perquè hi havia
el risc d’expulsar la patronal CEOE de l’acord, però
aquesta regla ara no regeix
en el cas del salari mínim
interprofessional. Tot i el
rebuig frontal a un increment que la CEOE considera “un dany terrible” a
l’empresari i que podria
“contraure l’ocupació”, el
govern i la UGT i CCOO van
solemnitzar ahir el pacte
per elevar el salari mínim
(SMI) en 35 euros, i amb
caràcter retroactiu des de
l’1 de gener del 2022, de tal
manera que passa de 965
euros a 1.000 euros al mes
en catorze pagues. “Lluny
de tot el que s’ha dit, apujar
l’SMI ha estat positiu per al
país i l’economia”, sosté
Díaz.

La frase

—————————————————————————————————

“S’apuja l’SMI sense
el permís de la CEOE.
La classe treballadora
hi guanya quan els
vets no s’accepten”
Oskar Matute
PORTAVEU D’EH BILDU AL CONGRÉS

L’alça del salari mínim
ha de ser aprovada com a
reial decret en el Consell de
Ministres però no necessitarà ser votada al Congrés,
perquè no té rang de llei (sí
que en tenia el reial decret
llei que desplega la nova reforma laboral).
Díaz lloa l’èxit del diàleg
“bipartit” i identifica el salari mínim com la millor eina contra la pobresa laboral –sobretot en el cas de
les dones i els joves, entre
els treballadors més vulnerables– i la bretxa de gènere, que des del 2019 s’ha reduït un 4,8%. Segons el seu
parer, la teoria de la destrucció d’ocupació –ali-

mentada pel Banc d’Espanya– és falsa. “La pujada a
1.000 euros va al cor de les
persones que menys tenen”, corrobora Josep Maria Àlvarez (UGT). Per
Unai Sordo (CCOO), l’alça
beneficiarà 1,8 milions de
treballadors (amb un perfil
bàsic de “dona d’entre 16 i
34 anys, amb contracte
temporal i ocupada en el
sector agrari o en els serveis”). En contra hi està la
responsable de l’àrea laboral de la CEOE, Rosa Santos, que acusa el govern espanyol de tenir una actitud
“caïnita” i amb la “intromissió” en la negociació
col·lectiva.
Qui alça la veu en nom
dels socis d’investidura obviats en la reforma laboral
és el diputat Oskar Matute
(EH Bildu), que recorda a
Díaz que apuja l’SMI “sense la necessitat de tenir el
permís de la CEOE”. “Quan
no s’accepten els seus vets i
condicions, la classe treballadora hi guanya”, rebla. ■

Vuit milions en respiradors
que no van arribar mai
Redacció
BARCELONA

Un informe de la Sindicatura de Comptes, l’òrgan
que supervisa les contractacions públiques, ha detectat nombroses irregularitats formals en alguns
dels contractes corresponents als primers mesos
de la pandèmia, quan es

van fer nombroses adjudicacions d’emergència i
d’urgència arran de la situació crítica del moment.
El cas més alarmant és
que la Generalitat va pagar 7,9 milions d’euros en
concepte d’uns respiradors, que no van arribar
mai, a una empresa
estrangera formada per
una sola persona i amb

una activitat que no té a
veure amb aquests aparells sanitaris. Segons la
Tresoreria de la Generalitat, es tracta d’un error del
“sistema informàtic de
compensació de factures”
i l’Institut Català de la Salut va reclamar l’import al
suposat proveïdor, que en
el moment de tancar l’informe no l’havia tornat.

Díaz ahir, amb Sordo (CCOO) i Àlvarez (UGT) per anunciar l’alça de l’SMI ■ J. CARLOS HIDALGO / EFE

Batalla entre el PSOE i Podem per la reforma fiscal

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

Amb la presència a la sala de
la diputada d’ERC al Congrés
Marta Rosique i del senador
de Bildu Gorka Elejabarrieta, i
amb el laborista Jeremy Corbyn com a estrella convidada
a l’escenari, les ministres Ione
Belarra (Drets Socials) i Irene
Montero (Igualtat) –totes
dues dirigents de Podem–
van presentar dimarts la seva
proposta de reforma fiscal
per elevar la recaptació en
30.000 milions (amb la lupa
posada en les grans fortunes

i les grans empreses que ara
gaudeixen de més desgravacions que les pimes). Lluny
d’obrir un debat, l’acte ha
obert una batalla en el si del
govern de coalició entre el
PSOE i Podem. “Inoportuna”,
la qualifica la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero.
El llistó de Podem és més
alt i inclou des d’un impost a
grans fortunes no bonificable
per les comunitats –el que fa
actualment Madrid al 100%–
per recaptar 10.000 milions

A banda de diferents
serveis amb incongruències en les dates, l’informe
transmès al Parlament
també posa especial atenció en el contracte del Sistema d’Emergències Mèdiques per al seguiment
telefònic de contactes positius. Va cobrar 12 milions sense desglossar factures, tot i que ho havia de
fer, i va incrementar els recursos per trucades un
95% tot i que la feina va
baixar un 26%. “Es va pagar un import superior al
que corresponia pels serveis realment prestats”,
conclou l’informe. ■

La gestió telefònica dels casos va generar contractes que
generen dubtes a la Sindicatura de Comptes ■ ARXIU

fins a endurir l’IRPF a rendes
altes i crear un impost a les
grans elèctriques. “Hauria
preferit que s’hagués esperat
a disposar de l’informe del
comitè d’experts i tenir una
posició única”, va lamentar
Montero. La titular d’Hisenda
publicarà el text dels experts
a finals de mes. “Inoportú és
que a Espanya, en plena recuperació, treballadors i petites
i mitjanes empreses paguin el
doble d’impostos que les
grans”, va etzibar Belarra.
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L’independentisme ja suma
145 anys en condemnes
a Un jove es conforma amb una pena d’1 any i 9 mesos de presó en un judici en un cas on se li
demanaven fins a 7 anys a En trenta-cinc casos els tribunals han dictat penes d’internament
Jordi Panyella
BARCELONA

El moviment independentista català ja suma 145
anys i 4 mesos de presó.
Els tribunals encarregats
de jutjar els diversos casos
vinculats a l’independentisme han condemnat a
penes d’internament 35
persones, l’última de les
quals ahir a la secció vuitena de l’Audiència de Barcelona. En aquest cas es
tracta del jove Max Castellarnau, que va acceptar
una pena d’1 any i 9 mesos
de presó, una condemna
que no haurà de complir si
no delinqueix en els pròxims dos anys. “Això és
una farsa, però veient com

155046-1222705L

funciona la justícia no he
tingut cap més remei que
acceptar la condemna”, va
dir ahir Castellarnau a
aquest diari.
El jove va ser detingut
pels Mossos d’Esquadra el
17 d’octubre del 2019, en
uns dies on Barcelona era
un niu de protestes per la
sentència del Tribunal Suprem contra els líders polítics i socials del procés independentista. La detenció, de la qual va quedar
constància en un vídeo, va
ser molt violenta, aparentment injustificada, i de resultes de la intervenció policial Castellarnau va ser
denunciat per desordres
públics, atemptat i lesions. Ahir, en el judici, on

Max Castellarnau, abans d’entrar al Palau de Justícia del passeig Lluís Companys, adreçant-se
ahir al matí a les persones que li van anar a fer costat ■ JPF

la Generalitat va mantenir
l’acusació, la fiscalia va rebaixar la petició de pena
de 7 anys de presó a 1 any i
9 mesos, i així va quedar
en la condemna.
Dels 145 anys i 4 mesos
de presó contra independentistes, la condemna
més alta dictada fins ara
és la d’Oriol Junqueras, a
qui el Suprem va imposar
13 anys de presó. Encara
sense jutjar, un informàtic
de Vila-rodona, Joel Muñoz, s’enfronta a una petició de 18 anys de presó,
una de les més altes que
s’han demanat fins ara.
Al marge de la sentència del Suprem, en el rànquing de les condemnes,
l’activista Marcel Vivet és
qui més ha rebut, amb 5
anys de presó, tot i no ser
ferma. Dani Gallardo, l’activista detingut a Madrid,
va ser condemnat a 4 anys
i 6 mesos de presó.
En el costat positiu,
Francesc Garrobo i Moisès
Fernàndez, condemnats a
3 anys i 6 mesos i a 1 any,
respectivament, van veure com la seva sentència
quedava anul·lada en segona instància. ■

