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Andorra, predisposada a
col·laborar en els Jocs d’hivern

a Aragonès i Espot abonen la participació andorrana a la candidatura però no en concreten els
detalls a El president de la Generalitat anuncia la creació d’una delegació del govern al país pirinenc
Redacció
ANDORRA LA VELLA

Andorra va mostrar ahir
la seva predisposició a collaborar en la candidatura
dels Jocs Olímpics d’hivern que la Generalitat
impulsa per al 2030 al Pirineu, sense concretar quin
tipus de col·laboració. En
una compareixença conjunta dels presidents de la
Generalitat, Pere Aragonès, i d’Andorra, Xavier
Espot, després d’una reunió de treball al país pirinenc, el cap de govern andorrà va assegurar que encara és “prematur” concretar si tal col·laboració
implicaria organitzar algunes proves esportives o
si es limitaria a aportar la
seva infraestructura hotelera. El govern andorrà vol
esperar que acabi la tasca
del grup de treball tècnic a
l’altra banda de la frontera. En qualsevol cas, la
participació d’Andorra és
vista com a “positiva per
assegurar l’èxit de la candidatura”, en paraules

La frase

—————————————————————————————————

“Si hi ha un estat
amb qui hem de tenir
una relació especial
és Andorra”
Pere Aragonès

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

El cap de govern d’Andorra, Xavier Espot, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ahir ■ ACN

d’Espot, ja que “repercutirà positivament” al conjunt del Pirineu.
Aragonès va explicar
que l’organització d’uns
Jocs requereix la col·laboració de totes les administracions implicades, “tam-

bé del govern d’Andorra”,
a qui va agrair la “disposició” a col·laborar-hi. El
president no va voler concretar l’abast de la col·laboració: “Es determinarà
en el moment oportú.”
Aragonès tampoc no va

voler polemitzar amb el
president de l’Aragó, Javier Lambán, que dijous va
defensar la capacitat de la
seva comunitat autònoma
per organitzar uns Jocs i
que no dubta que, si els dos
territoris “haguessin de

onegin les banderes
catalana i espanyola
a l’ajuntament
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El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC) ha ordenat a l’Ajuntament de Cardedeu
que reposi les banderes catalana i espanyola al balcó
on avui no hi són i només
una estelada penja de la façana. El TSJC ha donat la
raó a l’Asociación Impulso
Ciudadano, presidida per

l’exdiputat de Ciutadans,
José Domingo, després de
revocar la decisió del jutjat
contenciós administratiu
número 5 de Barcelona.
L’associació espanyolista
va portar el cas als tribunals el 2020 i l’Ajuntament, governat per ERC i
CUP, va al·legar que Impulso Ciudadano era una
entitat privada que no tenia legitimitat per plantejar la petició perquè no havia acreditat un interès legítim en l’afer. El jutjat
barceloní va considerar la
raó municipal i va arxivar
el cas, però l’associació va
recórrer contra l’arxiva-

competir, guanyaria Aragó”. “No es tracta de competir, sinó de cooperar i
col·laborar per aconseguir
un projecte que serà positiu per al conjunt del Pirineus”, va sentenciar Aragonès. Lambán va deixar

Victòria Alsina, i del secretari d’Acció Exterior, Gerard Figueras, el president
va anunciar l’inici dels treballs per crear una delegació del govern a Andorra.
“Si hi ha un estat amb qui
hem de tenir una relació
especial és Andorra”, va
observar el president, que
va detallar que l’objectiu
és enfortir els llaços compartits i afrontar plegats
els reptes de futur dels dos
territoris. Serà la quinzena delegació exterior de la
Generalitat. ■

El Parlament també
podria investigar els
abusos a l’Església

Ordre de penjar
les banderes
a Cardedeu
a El TSJC ordena que

plantat recentment el president de la Generalitat
quan va anul·lar la seva
presència en una trobada
que havia de tenir lloc a
Balaguer.
La visita a Andorra responia a la invitació que Espot va fer al president de la
Generalitat en la trobada
mantinguda a Barcelona
al juliol, amb la voluntat de
fer seguiment de la cooperació transversal entre
Catalunya i Andorra.
D’altra banda, al costat
de la consellera d’Acció
Exterior i Govern Obert,

a En Comú Podem

i ERC demanaran la
creació d’una
comissió catalana

Façana de l’ajuntament de Cardedeu, on penja l’estelada
■ AJUNTAMENT DE CARDEDEU

ment al TSJC. Segons informa Efe, l’alt tribunal ha
reconegut a l’entitat el seu
interès legítim en el cas
perquè “veu concordança
entre les seves finalitats,
basades en la defensa dels
valors constitucionals, i
l’objecte del procediment”.
A més, el TSJC accepta
les mesures cautelars sol-

licitades per l’associació
perquè es reposin les banderes d’Espanya i Catalunya al balcó municipal en
considerar que van ser retirades per la “via de fet”.
L’Ajuntament, presidit
per l’alcalde republicà Enric Olivé, estudia la resolució en considerar que es
tracta d’un afer “jurídic
molt controvertit”. ■

Redacció
BARCELONA

ERC i En Comú Podem
proposaran que es creï
una comissió d’investigació al Parlament sobre els
abusos a l’Església, El ple
haurà de votar la petició
d’aquests dos grups, que la
registraran els pròxims
dies. La líder dels comuns,
Jéssica Albiach, ha enviat
una carta als altres grups
per demanar-los el suport
per crear una comissió

d’investigació. L’objectiu
és “conèixer tota la veritat
sobre la pederàstia dins
l’Església catòlica”. També “conèixer tota la veritat
per aclarir responsabilitats i obrir un procés de reparació a totes les víctimes, que han de saber que
l’estat de dret i les institucions estan al seu costat”.
No ha estat fins ara que els
republicans s’hi han sumat. Aquesta comissió
naixeria després de la que
es va acordar al Congrés
dels Diputats, que no ha
acabat de convèncer perquè la dirigirà el defensor
del poble, Ángel Gabilondo, amb un passat vinculat a l’Església. ■
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fent un aposta per la investigació relacionats amb els
canvis tecnològics. Per a
Ribó també cal desplegar
“amb fermesa” el pla d’enfortiment i transformació
de l’atenció primària i comunitària iniciat. Atenint-se a les queixes rebudes, i vinculades amb la
pandèmia, en l’informe es
proposa millorar la resolució d’incidències relacionades amb la vacunació i
insistir en la vacunació a
persones i col·lectius vulnerables. També lamenta
que el recurs de les cites telefòniques en l’atenció primària no va anar acompanyat de mitjans tecnològics adients i que s’haurien d’incrementar les visites presencials sempre
que la situació ho permeti,
així com escurçar les llistes d’espera.

El síndic Rafael Ribó, amb els adjunts Jaume Saura i Maria Jesús Larios, entregant l’informe a la presidenta Laura Borràs, dijous ■ PARLAMENT

La covid dispara les queixes
al Síndic per qüestions socials

a La protecció de drets en salut, educació i habitatge representen el 40% de les 11.932 queixes i el 60% de
les 264 actuacions d’ofici a Ribó insta l’Estat a executar els 9.000 milions dels fons pandèmics
Jordi Alemany
BARCELONA

La pandèmia, com ja va
passar l’any passat, ha posat en evidència que “hi ha
una profunda crisi social
que s’agreuja i amb esquerdes que s’eixamplen”,
segons va explicar ahir el
síndic de greuges, Rafael
Ribó, durant la presentació de l’informe anual d’actuacions al Parlament,
que el dia abans va entregar a la presidenta, Laura
Borràs, i que en properes
setmanes haurà de validar
al ple. El nombre d’actuacions així ho demostren,
no només perquè ha tornat a batre el rècord de
queixes i consultes rebudes –11.932 i 12.727, respectivament– i 264 actuacions d’ofici, sinó perquè el
40,5% de les noves queixes i un 60% de les actuacions estan vinculades a
les polítiques socials, concretament relacionades
amb els àmbits de la salut,
l’habitatge, els serveis en-

ergètics o l’educació, va
explicar Ribó. La segueixen les relacionades amb
l’administració pública i
tributs (22,5%) i les polítiques territorials (20,4%) i
consums (11,5%).
“El pilar social és el més
feble de tots els de l’estat
del benestar” i és on s’ha
produït “un desmantellament i un agreujament”
més gran, evidenciat per
la crisi, va afegir-hi Ribó,
que va començar a desgranar les accions que cal desenvolupar per àmbits. El
que va posar en primera
dimensió va ser el sanitari,
amb la urgència d’enfortir
el sistema de salut pública.
Per això va criticar, i reclamar a la vegada, al govern
espanyol que executi els
9.000 milions inclosos en
els pressupostos dels fons
covid, dels quals més de
1.500 corresponen a Catalunya, que donarien una
empenta per enfortir
l’atenció primària, destinant-ho a les retribucions
de personal, formació i

Les xifres

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

98,7%

És el percentatge de casos
en què s’han acceptat totalment o parcial recomanacions
i suggeriments del Síndic.

25%

de queixes més es van rebre
el 2021 relacionades amb la
pandèmia, en especial sobre
les restriccions de mobilitat.

149%

És l’augment més significatiu de queixes rebudes, i se
circumscriu en l’àmbit de les
discriminacions.

Alerta creixent pel “combat” del canvi climàtic

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

Un altre dels aspectes que el
síndic va voler posar en relleu
és el que va definir, reconeixent que era massa esquemàtic, com a alertes creixents pel “combat” del canvi
climàtic. Ribó va lamentar
que la pandèmia ens va donar
“lliçons que sembla que hem
oblidat massa ràpidament”
sobre com reduir la contaminació, mentre l’informe presentat es fa ressò de centenars de queixes rebudes pel
desacord amb la configuració
de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni

dels vehicles de tracció mecànica taxant vehicles de baixa, pel sistema de recollida
selectiva implantat en diversos municipis o pel rebuig al
model establert en el decret
de mesures urgents per
l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables. La sindicatura proposa
fer un pla territorial sectorial
d’implantació d’energies renovables, prioritzant la seva
implantació en sòls degradats o ja alterats, partint de la
premissa de no “amuntegarho tot sobre el mateix territo-

ri”, va reblar Ribó.
En l’àmbit dels drets civils
recorda que el Parlament ha
de crear encara la comissió o
grup de treball per fer el seguiment i avaluar el nivell de
compliment de les mesures
aprovades per l’Assemblea
Parlamentària del Consell
d’Europa arran de l’informe
que va presentar de l’1-O, que
planteja el tractament polític,
i no penal, del conflicte, la
modificació de delictes com
el de sedició, rebel·lió i malversació, la concessió d’indults i el diàleg entre parts.

Pobresa i i habitatge
La petjada del coronavirus
també ha fet augmentar
els desigualtats socials i la
taxa de pobresa. Per això
considera que s’ha de redefinir les prestacions
existents –l’ingrés mínim
vital o la renda bàsica–,
“amb enormes insuficiències en el seu compliment”, i configurar un nou
sistema de protecció més
ajustat a les necessitats de
les persones més vulnerables. L’habitatge també és
un dels punts febles que
destaca l’informe, amb un
“parc d’habitatge social
existent insuficient” i posant en relleu massa situacions de sobreocupació i
d’infrahabitatge. I si en
aquest camp la demanda
de solucions, la situació
s’agreuja el darrer any per
la “dificultat d’aconseguir
el bo social elèctric” en un
any en què s’han incrementat molt els preus dels
subministres bàsics. Ribó
va assegurar que l’informe
dóna gran quantitat de línies d’acció pública a aplicar per recompondre el
“desgavell” que hi ha en el
camp social.
Així com es compleix el
“principi d’equitat” en
l’àmbit de salut, “no està
del tot complert” en l’educatiu. Per això Ribó va reiterar la necessitat de
combatre la segregació escolar posant en marxa els
instruments que permetrien avançar en la igualtat que recull el pacte firmat fa tres anys, però que
funciona de manera massa “alentida”. Entre ells,
dotar amb el màxim de
mitjans les escoles d’alta
complexitat. ■

