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Aliança de Vaquers d’Osona i
Bon Preu Esclat per treure
una llet amb preu just

Setze ferits en un xoc
múltiple a la C-32, a Calella,
a causa d’una pedregada

La cooperativa Vaquers d’Osona i els supermercats Bonpreu Esclat s’han aliat per treure al
mercat una llet amb un preu just per als ramaders. Després de mesos de mobilitzacions, s’ha
fet un primer pas per pagar un preu per sobre
del preu de producció. El grup osonenc pagarà
41,5 cèntims el litre de llet, quan el seu cost de
producció és de 37,5 cèntims el litre. Sota la
marca Terra i Tast, es distribuiran 20.000 litres
de llet a la setmana, a un preu de 99 cèntims, i
l’oferta s’ampliarà si hi ha demanda. La decisió
arriba després d’una prova pilot en què es van
distribuir 26.000 litres de llet. Es van exhaurir al
cap d’un mes d’estar a les botigues, dos mesos
abans del que es preveia. ■ REDACCIÓ

Setze persones van quedar ferides ahir a la tarda en un xoc múltiple que es va produir al quilòmetre 123,5 de la C-32, al terme municipal de
Calella. El sinistre va tenir lloc en sentit Barcelona durant una intensa pedregada i va afectar
una trentena de vehicles, segons va informar el
Servei Català de Trànsit. Hi va haver quatre ferits de gravetat i dotze de lleus. La via va quedar tallada i es van produir cues de fins a tres
quilòmetres. També es van tallar dos carrils en
sentit nord. Els bombers van desplaçar fins al
lloc nou dotacions. Ahir també hi va haver dos
accidents més a causa de la pedregada. Es van
produir a l’eix transversal, a Osona, i van provocar tres ferits lleus. ■ REDACCIÓ

Dedicat a en Jordi Soler, de part d’en Joan antoni Poch, JAP.

que es feia del castellà en
determinats programes de
la televisió i la ràdio públiques catalanes.
Jordi Soler passarà a la
història com un dibuixant
surrealista, però tenia l’ànima renaixentista, com el va
definir el periodista Lluís
Freixas. Feia de tot i tot ho
feia bé. Va tenir una vida
dura, complicada, solitària,
i va ser colpejat massa vegades per l’infortuni. Però es
va recolzar en la seva família del diari. I ha deixat una
empremta en el món periodístic gironí, que el recordarà com un autor genial.
La seva obra fotogràfica,
immensa, va ser cedida a la
Diputació de Girona. L’Arc
li va dedicar una exposició
de fotos. El Punt li ha publicat llibres amb els seus di-
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tires que dibuixaven a la
perfecció el món que ens ha
tocat viure. Va tenir-ne alguna al cap, però mai va publicar cap novel·la. Sí que
va col·laborar amb altres
mitjans
ocasionalment
com El Papus o la gironina
La Xinxeta. I va ser coautor amb els seus dibuixos
d’Els Borbons en pilotes i
Les pilotes dels Borbons,
els llibres publicats sobre la
vida sexual i econòmica de
la dinastia Borbó a Espanya fa molts anys i abans
dels escàndols que els afecten actualment, ben plasmats en els antecedents familiars. A Jordi Soler el preocupava la llengua, que ell
dominava amb precisió. I la
utilització
innecessària

buixos i els de l’enyorat
JAP, en Joan Antoni Poch,
a qui tan trobem a faltar els
lectors, com trobarem a faltar en Sísif. En Jordi Soler
ha estat un geni modest,
que ha viscut al límit i s’ha
defensat de les adversitats
amb el seu humor àcid i
transgressor, camuflat de
surrealista. Jordi Soler va
morir ahir a la ciutat de Girona que tant va estimar,
que va fotografiar i de la
qual va escriure.
Una Girona que va dedicar un carrer a la seva
mare i que queda en deute
amb la figura transgressora de l’Hèlios, un home que
va fer feines, que si havia de
triar-ne alguna és la de fotògraf i que passarà a la història com el periodista orquestra. ■
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Edicte
La Junta de Govern Local ha acordat, en data 4 de febrer de 2022, l’aprovació inicial de la “Memòria valorada de la millora de l’accessibilitat a diverses cruïlles i parades d’autobús a la ciutat, a Terrassa”, redactada en data 25 de gener de 2022 per l’enginyer de camins, canals i ports Joan Carles
Adell Torrelles, de l’empresa Enginyeria i Medi Ambient de Badalona, SL, amb un pressupost d’execució material de tres-cents seixanta-set mil cent
nou euros amb setanta-quatre cèntims (367.109,74 €), un pressupost d’execució per contracte de quatre-cents trenta-sis mil vuit-cents seixanta euros amb cinquanta-nou cèntims (436.860,59 €) (IVA exclòs) i de cinc-cents vint-i-vuit mil sis-cents un euros amb trenta-un cèntims (528.601,31 €)
(IVA inclòs). El pressupost per al coneixement de l’administració és de cinc-cents vuitanta-un mil sis-cents un euros amb trenta-un cèntims
(581.601,31 €). La memòria valorada preveu dos lots que formen la dotació del pressupost:

Pressupost d’execució material

Lot 1 Cruïlles

Lot 2 Modificacions parades d’autobús

TOTAL

256.992,28 €

110.117,46 €

367.109,74 €

305.820,81 €

131.039,78 €

436.860,59 €

370.043,18 €

158.558,13 €

528.601,31 €

388.043,18 €

193.558,13 €

581.601,31 €

Pressupost d’execució per
contracte (sense IVA)
Pressupost d’execució per
contracte (amb IVA)
Pressupost per al coneixement de
l’Administració (amb IVA)

El termini d’execució de les obres es preveu que sigui de tres a cinc (5) mesos pel lot 1 i de quatre (4) mesos pel lot 2, i un termini total de sis (6)
mesos (APJG-01383/2022).
El document s’exposa a informació pública durant un període de quinze (15) dies comptats des de la darrera publicació d’aquest edicte, que serà inserit al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (e-Tauler). El document es pot consultar en la pàgina
web de la corporació, dins l’espai de la seu electrònica municipal: https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/projectes-d-obres, i es considera que
si no s’hi presenten al·legacions en el referit període esdevindrà aprovat definitivament.
Terrassa, 9 de febrer de 2022
Imma Soler Castellví
Cap de Servei de Contractació
Per delegació de signatura del Secretari General
de data 26 de gener de 2021

www.terrassa.cat

Una imatge del comerç afectat per l’explosió ■ ACN

SUCCESSOS

Una explosió en un comerç de la
Catalunya del Nord causa set morts
Una explosió en un comerç de
Sant Llorenç de la Salanca, a
la Catalunya del Nord, va provocar ahir set morts, entre els
quals hi havia dos nens. L’incident va tenir lloc cap a dos
quarts de dues de la matinada, hora en què els serveis
d’emergències van rebre l’avís
d’una forta explosió en una
botiga situada en ple centre
de la població. En un primer
moment es va comunicar que
hi havia cinc morts però posteriorment es va confirmar

que eren set.
L’explosió va anar precedida d’un incendi que va afectar
una quinzena d’habitatges i va
deixar diversos ferits, entre
ells, un jove de 27 anys que va
saltar per la finestra d’un primer pis per escapar-se de les
flames i està greu. Hi ha, a
més, tres ferits més de menor
consideració, segons van informar ahir diversos mitjans
francesos. L’incident va obligar
a desplegar un important dispositiu amb 85 dotacions dels

Bombers francesos, i es va habilitar una sala per atendre els
residents de la zona del sinistre. Segons el diari L’Indépendant, s’ha obert una investigació per determinar si l’incendi
podria haver estat provocat. El
ministre de l’Interior, Gérald
Darmanin, va interrompre un
viatge que tenia previst a
Montpeller per desplaçar-se a
Sant Llorenç de la Salanca.
També hi va acudir el prefecte
dels Pirineus Orientals, Étienne Stoskopf. ■ REDACCIÓ
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L’ANC rebutja els Jocs d’hivern
perquè implicarien una
campanya d’espanyolització

L’Ajuntament de Barcelona
convoca 241 places de la
Guàrdia Urbana

El ple de socis de l’ANC ha aprovat per unanimitat una proposta de resolució que fixa la posició de l’entitat en contra de la candidatura
dels Jocs Olímpics d’hivern al Pirineu. L’ANC
considera que implicarien una campanya d’espanyolització “totalment incoherent” amb la
lluita per la independència i donarien un missatge “nefast” per a la reivindicació de l’autodeterminació. “La visualització externa dels Jocs
serà en clau nacional espanyola i contribuirà al
missatge de falsa normalització de la situació
política”, denuncien en un comunicat. “Aquests
seran uns Jocs espanyols, on es practicarà el
nacionalisme espanyol, amb la col·laboració de
la Generalitat”, continuen. ■ REDACCIÓ

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat la convocatòria de 241 places d’agent de la Guàrdia
Urbana amb l’objectiu d’ampliar la plantilla en
1.000 agents en aquest mandat, un compromís
recollit en el pacte de govern entre BComú i el
PSC. El primer tinent d’alcalde, Jaume Collboni,
va destacar ahir que gràcies a aquest compromís la plantilla de la Guàrdia Urbana serà de
3.500 efectius, “la més elevada que haurà tingut”. La presentació de la convocatòria es va fer
a l’antiga seu del Consell Comarcal del Barcelonès, al carrer Tàpies, que a partir de l’octubre
serà la seu dels efectius de la Guàrdia Urbana a
Ciutat Vella i se sumarà a l’actual comissaria de
la Rambla. ■ REDACCIÓ
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Transmissió

Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 0,62
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 3.250
L’indicador hauria
d’estar per sota dels
1.000 contagis/dia

Dada anterior: 337
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

0,63

1.819

334

Aragonès insta a aparcar retrets
i forçar l’Estat a moure fitxa
AVÍS El president alerta que l’independentisme no quedarà de braços plegats si la taula descarrila, però que l’alternativa també ha
d’incloure el diàleg HORITZÓ El cap de govern repta Sánchez a resoldre el conflicte si vol evitar que el PP i Vox arribin a La Moncloa
Emili Bella
BARCELONA

Avís per a navegants de
Pere Aragonès si no es comencen a visibilitzar resultats en la taula de diàleg
amb el govern espanyol:
“No quedarem de braços
plegats.” El president de la
Generalitat va fer una crida ahir a activar tots els
mecanismes de pressió
per obligar l’Estat a desbloquejar la negociació,
partint de la base que, per
si mateixos, el PSOE i Podem no es mouran.
En una conferència titulada Avancem, pronunciada a la Sala Oval del
MNAC davant de 400 convidats, el dirigent republicà va constatar que actualment el diàleg està estancat –Pedro Sánchez ha
aparcat la pròxima reunió
sine die–, però encara confia que no descarrili. Tanmateix, si això passa, va
advertir que la negociació i
l’acord, ja sigui a través de
l’actual taula de governs o
a través d’“altres eines que
es puguin construir si l’actual procés acaba sense
acord”, són la via per la
qual aposta.
Per “tornar a avançar”,
el president va demanar
als partits independentistes que es deixin de mirar
de reüll i recusin la unitat
d’acció per construir una
proposta guanyadora a
partir dels grans consensos de país. “Deixem de
competir per veure qui és
més independentista, més
d’esquerres. Ningú és més
independentista que ningú”, va defensar.
També es va adreçar al
sector de l’independentisme que critica la taula:
“Negociació no vol dir
rendició.” Segons el presi-

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ahir, a la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) ■ EFE / ALEJANDRO GARCÍA

Les frases del president

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

“Hem d’actuar
amb més generositat,
amb més unitat
i amb més cohesió.
Hem de forçar el
govern de l’Estat
a moure’s”

“Si en la propera
legislatura espanyola hi
ha un govern del PP i
Vox, no serà per culpa
de l’independentisme,
sinó de la poca valentia
del govern actual”

“La negociació i
l’acord, sigui a través de
la taula actual o d’altres
eines que es puguin
construir si l’actual
procés acaba sense
acord, és la millor via”

“No quedarem de
braços plegats si la
negociació no avança.
Cal activar tots els
mecanismes de pressió
per desbloquejar la
negociació”

“No hem vingut
a gestionar i prou;
la Generalitat de
Catalunya no és
una simple
administració
autonòmica”

dent, quan el debat es redueix a identificar herois
i traïdors en la causa, hi
perd el conjunt del moviment: “Cal un compromís
col·lectiu per abandonar
tacticismes, retrets i des-

confiances que ens debiliten, que debiliten la nostra
posició negociadora.”
Després d’una ronda de
contactes amb els partits
i les entitats, Aragonès va
anunciar que iniciarà un

diàleg amb el conjunt
d’institucions del país i
amb els principals actors
polítics, econòmics, socials, cívics i culturals per
compartir anàlisis i traduir els grans consensos

en accions polítiques concretes. Començarà pels diputats catalans a Madrid i
al Parlament Europeu, és
a dir, amb el president a
l’exili, Carles Puigdemont.
Per “grans consensos”,

Aragonès entén la idea de
nació, el paper cohesionador de la llengua catalana,
l’europeisme, la transformació feminista, la lluita
contra el canvi climàtic,
l’amnistia i el dret a l’auto-
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La desmemòria
dels cargols
Xavi Aguilar

Malgrat el paper rellevant de la comunitat científica
durant la pandèmia i l’allau unànime d’elogis que ha
rebut (o pràcticament, si volen tenir en consideració
els negacionistes i conspiranoics) era una qüestió de
temps que els científics s’emportessin una clatellada
de l’administració, perquè la visió estratègica, la memòria i, especialment, la coherència són qualitats que

cada cop costa més trobar en la classe política. Ara bé,
l’agilitat en la desconsideració ha estat especialment
fulgurant. Aquest cop arriba per part de l’Estat amb la
nova reforma laboral, que pot deixar gran quantitat
d’investigadors amb el cul a l’aire laboralment parlant.
Veurem si la reacció de Catalunya, un dels pols de la
recerca, sacseja alguna consciència.

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

Plantada de la CUP i crítica de Torra
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La crida d’Aragonès a la recosir la unitat va començar
amb mal peu. Poques hores
abans de l’inici de la conferència, la CUP anunciava la
seva absència al MNAC, la
segona plantada al president
en menys de dues setmanes,
després de no voler acudir a
la reunió amb Aragonès a
l’inici de la ronda de contactes amb partits i entitats independentistes prèvia a la
conferència. Els cupaires no
comparteixen la dinàmica del
govern, “que s’allunya cada
cop més de l’acord d’investidura”, i consideren que no ha
fet prou passes per impulsar
canvis substancials que suposin un trencament amb
“les polítiques de la sociovergència dels darrers 30 anys”.
La formació retreu al govern
d’ERC i JxCat que estigui “estancat en un marc de passivitat davant del govern de l’Estat”. En un comunicat, la CUP
va insistir a reclamar a Arago-

nès que posi un horitzó clar
cap al referèndum d’autodeterminació.
Malgrat no assistir a l’acte,
la formació va estar pendent
del contingut de la conferència i va poder sentir com,
d’entrada, el president va
agrair la presència de representants de partits que discrepen però que van anar a
escoltar-lo. “Escoltar és el
primer pas per dialogar i contraposar arguments i dibuixar el futur”, va sentenciar.
No va ser l’única crítica
d’ahir a Aragonès per part de
l’independentisme. El seu
predecessor a la Generalitat,
Quim Torra, li va “retreure”
que “no tingui experiència
professional més enllà de la
política”. En una entrevista
a Televisió de Tossa, es va
mostrar en desacord amb
la seva estratègia de diàleg
amb l’Estat. “No veig cap lluita per portar-nos enlloc”, va
lamentar Torra.

determinació.
D’altra banda, el cap de
govern va reconèixer que,
des de la victòria independentista més important
en escons i percentatge de
vot del 14-F, que ahir complia just un any, “les coses
s’han començat a moure”,
amb la concessió d’indults
als presos polítics al juny i
amb la reunió de la taula
de diàleg al setembre, i va
voler reivindicar que mai
fins ara l’Estat havia reconegut l’existència d’un
conflicte polític amb Catalunya ni s’havia mostrat
disposat a negociar. “Però
no n’hi ha prou, i avui ens
trobem en una nova situació de bloqueig”, va admetre. “No es pot entendre, si
es vol resoldre el conflicte,
que es dilati la celebració
de la taula de manera reiterada per interessos de
partit o electorals, perquè
això només ajuda a sembrar dubtes sobre la voluntat real de resoldre el
conflicte”, va alertar. En
aquest sentit, va voler deixar molt clar que si en la
propera legislatura espanyola hi ha un govern del
PP i Vox a La Moncloa, no
serà per culpa de l’independentisme: “Serà per la

poca valentia de l’actual
govern de l’Estat per
afrontar les grans qüestions que estan pendents
de resoldre, entre les quals
hi ha el conflicte polític
amb Catalunya.” Amb referència al resultat electoral de la ultradreta diumenge a Castella i Lleó,
Aragonès va predir que,
sense resoldre la carpeta
catalana, “Espanya llisca
cap a l’autoritarisme”.
El govern en ple va escoltar el discurs del president al llarg d’una hora de
rellotge, juntament amb
el líder d’ERC, Oriol Junqueras; l’expresidenta del
Parlament Carme Forcadell, i els represaliats Josep Maria Jové, Meritxell
Serret i Carles Mundó.
Per part de Junts per
Catalunya, hi havia la presidenta del Parlament,
Laura Borràs, i el secretari
general del partit, Jordi
Sànchez. Tal com va
anunciar en el ple del Parlament, també hi va acudir el cap de l’oposició i líder del PSC, Salvador Illa,
al costat d’Assumpta Escarp, Ramon Espadaler i
la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria
Eugènia Gay. ■

LA CRÒNICA

Francesc Espiga

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

Paraules de president
A

mb el temps, diuen, tot canvia, o
gairebé. En un món, l’actual, que
s’esprem el cervell per trobar
noves formes de comunicar per acabar arribant generalment allà mateix
–en molts casos, enlloc–, hi ha polítics
i presidents que continuen fent conferències. Una litúrgia clàssica en què es
tracta de generar una expectativa perquè l’orador, o oradora, llanci un missatge que ancori en l’opinió pública,
tot i que, a vegades, no acaba de quedar del tot clar què era exactament
allò que es volia dir. Com ahir. La cita
estava assenyalada en vermell en moltes agendes de les forces vives del
país. Uns 400 eren els convidats que
van compartir cadira en un espai majestuosament hipnòtic, la Sala Oval del
MNAC, on es va poder veure des
d’Oriol Junqueras fins a Laura Borràs,
passant per Salvador Illa, Jordi Sànchez, Carme Forcadell o Dolors Bassa,
així com empresaris com Salvador
Alemany o el president de la Pimec
–Antoni Cañete–, la cúpula dels Mossos d’Esquadra, representants de gairebé tots els mitjans de comunicació
possibles o una nombrosa representació de la no menys ostentosa nòmina
d’alts càrrecs del govern, els consellers del qual seien a primera fila. Tot
un acte social en si mateix en què es
van esgarrapar minuts al principi i al final per fer alguna encaixada, compartir conversa i, ja posats a fer, aprofitar
per desencallar alguna carpeta pendent des de fa massa temps.
Per sacsejar una mica la posada en
escena de l’arenga, Aragonès va parlar
en un escenari amb un fons lluminós
que anava variant de color. Tots tènues. En les formes, i el fons, res d’estridències. Una peculiaritat estètica
que tenia, però, com a element central
una cuidada selecció de paraules que
anaven apareixent mentre el discurs
avançava, i que havien estat escrites
pel mateix president. És a dir, duien el
seu traç en el sentit més literal del terme. Avancem va ser la paraula amb
què va arrencar la conferència, de poc
menys d’una hora de durada, i que va
tenir com a fil conductor la reivindicació d’un concepte, la Catalunya sencera, amb el qual Aragonès pretén donar
un segell distintiu a la seva acció de
govern. En una reflexió formulada per
ell mateix, si Prat de la Riba va ser l’arquitecte la Catalunya ciutat o Jordi Pujol deixa com a llegat aquell país inte-

Aragonès ahir a la Sala Oval del MNAC. A l’escenari, la paraula ‘orgull’ ■ EFE

grador del Som sis milions, que avui en
dia són uns quants més, l’actual inquilí
de Palau reivindica un projecte polític
que recusi el país, enforteixi consensos existents i tingui les persones com
a eix central del seu relat. Més que
llançar, doncs, un o dos titulars concisos, Aragonès va fer més aviat una
classe magistral de grans esquemes
genèrics.
Dit tot això, el discurs presidencial
també va aterrar sobre qüestions més
concretes. I per remarcar-ne l’interès,
quan va ser l’hora de tractar-les apareixia una paraula nova a la pantalla
que la contextualitzava en aparença.
Així, i a tall d’exemple, quan va ser hora
d’intentar desmuntar tòpics sobre el
caràcter essencialment gestor del seu
executiu, el mot que se’ns apareixia
era el de transformació, i quan va ser
el moment de parlar de l’escola, salut
o un sistema social que vertebra un
estat del benestar que s’esmuny, el
que vam poder llegir va ser transformació. Amb tot això, és clar, també va
tocar parlar de la situació política a
Catalunya i el conflicte amb l’Estat.
Sense variar el to, el president no va

voler entrar en el fang i fer referències
més o menys implícites al sidral que hi
ha muntat ara mateix amb la presidenta del Parlament. Va defensar, això
sí, sense embuts la taula de negociació amb l’Estat –“si algú creu que és
un peatge per assegurar només la governabilitat a Espanya, no hi ha entès
res”–, va llançar més d’un dard contra
el PSOE-Podem –“si hi ha un govern
del PP i Vox a l’Estat no serà culpa de
l’independentisme, sinó seva”–, a qui
va reclamar més valentia per entomar
el conflicte català. La versió 3.0 de
l’“Escolta, Espanya” del poeta Maragall, arrodonit amb una nova paraula,
en aquest cas democràcia, sobre la
pantalla. La necessitat de curar ferides
entre partits independentistes va ocupar el tram final de la conferència,
aquella en què els periodistes de més
ofici afinen l’orella buscant aquell titular que s’ha fet esperar. Ni així. Poc
més que una crida genèrica a la cohesió i a defugir els retrets, coronada
amb una última paraula de president,
llibertat, que lluïa especialment imperial quan aquella gran sala va ser buida. ■
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Cap a una llei
mordassa més
respectuosa

Desnonament a
Salt, amb intervenció
dels Mossos ■ ACN

a Elena anuncia que no es multaran les persones que es manifestin pacíficament
a La mateixa llei ja permet una interpretació més garantista dels drets
V. Pérez / S. Muñoz
BARCELONA

Sense incidents a la Meridiana

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

La voluntat del Departament d’Interior de deixar
d’aplicar només aquells
articles de la llei mordassa
que afecten drets fonamentals, anunciada ahir
pel conseller Joan Ignasi
Elena, sembla que genera
ara per ara més desconfiança que credulitat entre els col·lectius més
afectats, en espera que el
temps corrobori o matisi
la notícia. La Generalitat
podria haver trobat una
escletxa en aquesta llei espanyola i, segons Elena,
s’empararà en sentències
europees i del Tribunal
Constitucional per deixar
de multar, en qüestió de
setmanes, les persones
que es manifestin pacíficament. També es vol posar fi a les sancions contra
periodistes i fotoperiodistes. En declaracions a Catalunya Ràdio, el conseller
d’Interior va anunciar que
la fórmula triada per esquivar la polèmica llei
aprovada pel PP és prioritzar drets com ara la llibertat d’expressió i de manifestació. Com es procedirà
un cop entri en vigor el
nou protocol? Cal dir,
d’entrada, que els agents
continuaran aixecant actes si ho consideren oportú. Aquestes actes no comporten ara la sanció immediata, sinó que s’ha d’incoar l’expedient i és la mateixa policia catalana qui
decideix si es procedeix o
no a sancionar la persona
identificada. Amb el nou
procediment, l’anàlisi de
cada cas es farà des de la
Direcció General d’Administració de Seguretat del
Departament d’Interior, i
no pas a través de professionals de la policia catala-

El tercer dia de concentració
per tallar l’avinguda Meridiana sense permís del Departament d’Interior va transcorre
amb calma i sense incidents.
Les desenes de concentrats,
convocats per Meridiana Resisteix, van tallar mitja hora
l’avinguda a l’altura de la
rambla Fabra i Puig. Cap a
dos quarts de nou del vespre,
els Mossos d’Esquadra van
encapsular els manifestants i
els van redirigir fins a la cantonada amb el carrer Pardo,
on sí que hi havia autorització
per fer la concentració, però

no es van produir ni incidents
ni detencions. Poc després
de dos quarts de nou, la circulació es va reprendre amb
normalitat.
Durant el tall a la Meridiana, es va fer la presentació del
llibre Causa general, escrit
pel periodista d’aquest diari
Jordi Panyella. En el llibre, Panyella relata la repressió judicial contra el moviment independentista durant el procés sobiranista. Va assistir a
l’acte Elisenda Paluzie, presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana.

Les frases

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

“Si el conseller Elena
fa el que ha anunciat,
el felicitarem, però ara
ens mirem l’anunci
amb desconfiança”

“Era molt surrealista
que aquest govern
apliqués una llei
repressora de
l’Estat espanyol”

Martí Majoral

Santi Mas

PORTAVEU D’ALERTA SOLIDÀRIA

PORTAVEU DE LA PAH BARCELONA

na. Se separen, doncs, el
procés de denúncia i el
d’instrucció dels expedients, com ja s’havia fet
en etapes anteriors. “És
un procés més garantista”, assenyalen fonts d’Interior, que asseguren que
amb aquesta manera de
procedir “no es desobeeix
una llei espanyola, sinó
que més aviat s’obeeixen
desenes de sentències del
Tribunal Constitucional”.
El canvi que pretén introduir Interior –actualment s’està enllestint la
instrucció jurídica– també permetrà al govern anul·lar moltes de
les sancions imposades
en els darrers mesos si
s’hi han presentat al·legacions. Els col·lectius de

defensa de l’habitatge, per
exemple, acumulen des de
l’any 2019 fins a 364 multes, de les quals 351 han
estat per accions per evitar desnonaments. L’import total supera els
200.000 euros. Ahir, però,
van rebre la notícia amb
un cert escepticisme. “Esperem que sigui més que
un anunci i que es reflecteixi en la retirada immediata de tots els expedients oberts”, va manifestar ahir Santi Mas, portaveu de la PAH Barcelona. Ell mateix té una multa pendent per una acció
que va evitar un desnonament a Aragó, 477, l’octubre del 2020. La multa és
de 600 euros i està impugnada. “Era molt surrea-

lista que aquest govern
apliqués una llei repressora de l’Estat espanyol al
mateix temps que té el discurs que té, i que fossin
els Mossos els que obrissin
i tanquessin els expedients”, hi afegeix Mas,
que considera que, en la
decisió d’Interior, hi ha pesat la pressió que han fet
les entitats, que en els últims mesos han mantingut diverses reunions amb
el departament. “Han entès que la repressió econòmica i de la por per intentar evitar un dret que tenim tots no ha funcionat.
La nostra és una resistència per garantir un dret
humà i constitucional i ho
fem de manera pacífica.”
L’anunci de Joan Ignasi
Elena també ha estat agafat amb pinces per algunes
de les entitats que acostumen a defensar les persones sancionades sota l’empara de la llei mordassa,
nom popular de la llei de
seguretat ciutadana. El
portaveu d’Alerta Solidària, Martí Majoral, explica
que el col·lectiu valora
l’anunci “amb desconfiança i prudència”, atès que
“no és el primer cop que
sentim proclames a favor
de la derogació d’aquesta
llei, però després veiem
com es continuen aplicant
desenes de sancions”. A
més, assenyala la contradicció que percep entre
“anunciar el combat contra aquesta llei i alhora
prohibir les concentracions de Meridiana Resisteix”. Majoral lamenta
que, per una banda, el govern català faci anuncis
d’aquest tipus i, per l’altra,
es constati que “ en l’últim
any, amb el nou executiu,
s’ha incrementat el nombre de multes a partir de
l’aplicació d’aquesta llei”.

Una de les darreres sancions, per exemple, l’han
rebut dos ciutadans que
es manifestaven a Figueres en contra de Vox. Se’ls
ha notificat una multa de
600 euros per a cadascun
d’ells. Alerta Solidària estarà molt pendent del recorregut que fa l’anunci
del conseller d’ERC. “Si
compleix el que ha dit, que
no tingui cap dubte que
el felicitarem”, subratlla el
portaveu de l’entitat.
Des del centre per la defensa dels drets humans
Irídia, s’han abstingut de
fer valoracions fins que
hagin estudiat la lletra petita de la proposta. En un
fil a Twitter, l’entitat assegura que “analitzarà si
efectivament la interpre-

tació de la llei mordassa
es fa garantint la prevalença dels drets fonamentals” i reclama que els Mossos “deixin d’intimidar qui
protesta amenaçant d’imposar sancions”.
“No és desobeir”
El professor de dret constitucional de la Universitat
de Girona Marco Aparicio
interpreta les paraules
d’Elena com una voluntat
d’assumir ell més competències a l’hora d’aplicar
les sancions, inspirant-se
en un article del decret
22/2020 sobre sancions
durant l’estat d’alarma que
atorga la màxima potestat
al conseller. Però, en tot
cas, Aparicio aclareix que
això no és desobediència.
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El CoE retreu a Sánchez
la reforma descafeïnada
de la llei mordassa
a Li demana més canvis per garantir la llibertat d’expressió a La comissària

de Drets Humans, “alarmada” per les condemnes contra manifestants a l’Estat

Natàlia
Segura Raventós
Brussel·les

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

“La conselleria pot interpretar la llei d’una manera
més garantista dels drets o
no, però el que no pot dir
és que no aplicarà la llei”,
afirma Aparicio, que recorda que també els ajuntaments tenen competència
sancionadora.
Josep Maria Aguirre,
professor de dret administratiu de la Universitat de
Girona, aclareix, a més,
que el mateix article 4 de
la llei mordassa ja indica
que les actuacions “s’han
de fer de manera proporcional i sempre prioritzant
l’exercici dels drets fonamentals”. Per tant, el que
fa el conseller, destaca
Aguirre, “és una interpretació pro drets fonamentals posant-los al davant de

qualsevol sanció”. Ara bé,
Aguirre ja vaticina que no
serà fàcil. “Veurem com es
trasllada a la realitat quan,
per exemple, en el cas
d’una acció de la PAH, els
drets fonamentals acabin
col·lidint amb un mandat
judicial”, assenyala.
La derogació de la llei
mordassa és una de les
grans promeses electorals
del PSOE i Unides Podem
que fins ara no han complert. Les declaracions
d’Elena van causar sorpresa ahir a La Moncloa,
des d’on van dir que ho estudiarien, però que entenien que el que volia dir
el conseller és que a partir
d’ara s’aixecaria acta
igual, però que no es tramitarien les multes. ■

Al Consell d’Europa (CoE)
no agrada la reforma que
prepara el govern espanyol de la polèmica llei de
seguretat ciutadana, més
coneguda com a “llei mordassa”. Aquesta organització internacional amb
seu a Estrasburg i centrada en la protecció dels
drets humans ha fet un
toc d’atenció a l’Estat espanyol per la proposta descafeïnada de l’executiu de
Pedro Sánchez.
La comissària de Drets
Humans del CoE, Dunja
Mijatovic, va advertir dimarts passat per carta el
Congrés i el Senat, on els
partits negocien la reforma, que els canvis plantejats fins ara són insuficients per alinear-se amb
els estàndards europeus
en drets humans, com la
llibertat d’expressió.
El govern del PSOE i
Unides Podem pretén modificar només alguns dels
aspectes controvertits de
la llei mordassa, impulsada el 2015 pel govern de
Mariano Rajoy. Per exemple, es limitaria l’ús de les
pilotes de goma i es permetria gravar els agents policials durant una protesta.
Per Mijatovic, amb això no
n’hi ha prou per garantir el
dret a la llibertat d’expressió i reunió i els drets dels
refugiats.
“Faig una crida als parlamentaris per donar claredat i previsibilitat a la
llei, garantir la seguretat
jurídica i evitar una aplicació arbitrària i desproporcionada que pugui repercutir en l’exercici de les
llibertats d’expressió i reunió a Espanya”, deia la
comissària en la carta,
sense atrevir-se a dir-los
exactament quins altres
canvis han de fer.
El que sí que va deixar
clar és que s’han de “modificar” les sancions per “des-

Una manifestant durant una protesta contra la llei mordassa celebrada a Barcelona ■ A.S.

Altres deures incomplerts

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

L’avís des del Consell d’Europa sobre la llei mordassa no
és pas nou. Ja fa almenys
quatre anys que la comissària de Drets Humans del CoE,
Dunja Mijatovic, demana que
es canviï. Però no és l’única
llei espanyola que critica perquè no respecta els drets europeus. Ara farà gairebé un
any, Mijatovic va exigir al go-

vern de Pedro Sánchez que
reformés el Codi Penal per
“reforçar” la llibertat d’expressió, preocupada per les
“creixents condemnes” a presó d’artistes i activistes a
l’Estat espanyol. En concret,
la comissària veu problemàtics els delictes d’injúries a la
corona, enaltiment del terrorisme, ofenses religioses, dis-

curs d’odi i difamació.
El llavors ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, li
va assegurar que hi estaven
treballant, però a principis
d’aquest gener l’executiu del
PSOE i Podem va descartar
fer la reforma el 2022. A La
Moncloa ja poden anar preparant excuses per respondre la
pròxima carta de Mijatovic.

obediència”, “resistència” o
“falta de respecte” a les forces de seguretat. De fet,
Mijatovic veu “alarmant”
l’alt nombre de condemnes
a l’Estat espanyol contra
manifestants per aquests
delictes. A més, Mijatovic
retreu al legislatiu espanyol
que no abordi “l’ampli marge de discrecionalitat” que
la llei mordassa dona a les
forces de seguretat, la qual
cosa obre la porta a la possibilitat que s’apliqui de
manera “arbitrària i desproporcionada”.

també recriminen al
PSOE i Unides Podem que
s’hagin oblidat dels refugiats en aquesta reforma.
La responsable de drets
humans lamenta que no
s’hagin introduït “garanties clares” perquè els
demandants d’asil sol·licitin protecció, així com per
evitar expulsions col·lectives. També insisteix que
els agents haurien de tenir
“una guia clara i obligatòria sobre com han d’actuar complint amb els estàndards internacionals
de drets humans quan
interceptin migrants” a
Ceuta i Melilla.

Malgrat la reprimenda,
el PSOE no es compromet
a fer el que demanen des
del Consell d’Europa. La
presidenta del Congrés,
Meritxell Batet, i el president del Senat, Ander Gil
García, van dir a Mijatovic
que les seves peticions “es
podran tenir en compte i
ser valorades” en el debat
sobre la reforma. “És un
procés de revisió profund
que constitueix una oportunitat per valorar l’adequació de la llei a les recomanacions rebudes des
de diverses instàncies internacionals i nacionals”,
van afirmar. ■

Drets dels refugiats
Des del Consell d’Europa
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La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ahir durant la seva intervenció en la junta de portaveus ■ ACN

Borràs apunta a la por dels
funcionaris en el cas Juvillà
a L’oposició força una explicació pública de la presidenta, que assegura que va retenir l’acta del
diputat de la CUP fins al ple del 3 de febrer a Opta per refer confiances i demana modificar la Loreg
Emma Ansola
BARCELONA

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va assegurar ahir que el diputat
de la CUP Pau Juvillà encara era diputat el dia 3 de
febrer quan es va fer un ple
per validar la seva acta
parlamentària, malgrat
que el cupaire no fos convocat. La dirigent assegura que així consta després
que ella mateixa signés i
acceptés a tràmit la delegació del seu vot, si bé no la
va autoritzar perquè existia “conflicte d’interessos”
si Juvillà votava l’únic
punt de l’ordre del dia que
l’afectava de forma personal. Assenyala que hi va
haver “certa confusió” a
l’hora de notificar aquests
tràmits, ja que el Sistema
d’Informació de l’Activitat
Parlamentària (SIAP) no
reconeixia aquesta diferenciació i finalment asse-

gura que el fet que Juvillà
no fos convocat i es tanqués el registre per demanar la delegació del vot va
ser fruit de la por dels funcionaris davant les conseqüències jurídiques que
podia comportar no fer
cas de la resolució de la
Junta Electoral Central.
Borràs, que ahir va aportar una cronologia dels
fets des que el 14 de desembre el TSJC li va notificar la sentència d’inhabilitació a Juvillà, explicita
que es van registrar fins a
tres requeriments de la
Junta Electoral Central
per demanar el compliment de la resolució, l’últim el mateix dia del ple, el
dia 3 de febrer, la jornada
que Juvillà va deixar de ser
diputat per “imperatiu legal” segons va decidir la secretaria general de la cambra.
Aquesta és l’explicació
que va oferir la presidenta

Les frases

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

“Quan els funcionaris
no fan les coses i no
n’informen, se’n diu
por, i això és el que va
passar”

“Cal tancar files per
reforçar-nos, estem
disposats a fer-ho
però ho vam trobar a
faltar amb Torrent”

“No hi ha coherència
entre el relat i els fets i
fem un flac favor a la
cambra si apuntem als
treballadors”

Laura Borràs

Meritxell Serret

Eulàlia Reguant

PRESIDENTA DEL PARLAMENT

DIPUTADA D’ERC

DIPUTADA DE LA CUP

Crítiques a la presidenta per protestar a la Meridiana
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La presència de la presidenta
del Parlament en la protesta
independentista a la Meridiana dissabte a la nit va rebre
les crítiques de tots els grups,
començant per ERC, el soci
de govern, després que
aquest prohibís la concentració a l’indret. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va
expressar la seva sorpresa i la
portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va recordar a la presidenta
de la cambra que les perso-

nes que tenen una responsabilitat política i pública tan important com liderar el Parlament “haurien de ser absolutament responsables dels
seus actes”. La portaveu evidenciava així la “sorpresa” del
seu partit per una manifestació “en contra del mateix govern, del qual el partit de Borràs forma part”, en al·lusió a
JxCat, i que la presidenta del
Parlament acudís a aquella
concentració “contravenint”

a la decisió del mateix executiu. “Que la líder, o una de les
líders, d’un dels dos partits
que formen el govern es manifesti en contra de les decisions del seu govern no és
una cosa normal. Ha de tenir
conseqüències, i correspon a
les formacions polítiques que
integren el govern donar explicacions i prendre les decisions que estimin oportunes”,
subratllava el líder socialista,
Salvador Illa.

del Parlament ahir a la
junta de portaveus, que, finalment, va ser pública a
petició dels grups de l’oposició moments abans de la
junta.
Des d’ERC es van agrair
les explicacions de Borràs
i Meritxell Serret va assegurar que la lluita antirepressiva també comporta
haver d’“afrontar la realitat” i “tancar files entre les
forces independentistes
per reforçar-nos”, una actitud que la diputada republicana va assegurar que
havien trobat a faltar en
l’anterior legislatura quan
Torrent va haver de prendre la decisió de retirar
l’acta de Torra davant les
crítiques de Junts. La
CUP, d’altra banda, va assenyalar que no trobava
“coherència” en el relat de
la presidenta i li va criticar
que dirigís el “pes” en els
treballadors. La resta de
partits van ser molt més
contundents. Els comuns
van demanar la dimissió
de Borràs i van apuntar
que hi havia hagut instruccions orals perquè els
funcionaris actuessin com
ho havien fet. Van recriminar a la presidenta que no
assumís cap autocrítica i
es dediqués a culpabilitzar
Torrent pel fet de considerar-lo un mal president,
Aragonès per no sumar-se
a la desobediència, la CUP
per collar-la i ara els treballadors. “Se li ha escapat la
situació de les mans i ha
actuat com la candidata de
Junts i cap de l’oposició”, li
va etzibar el diputat David
Cid. El PSC la va acusar de
fer “exercicis de contorsionista” per evitar explicar la
veritat del cas Juvillà, d’haver “mentit” i acabar “degradant les institucions”.
Tant la presidenta com
els partits sí que van fer un
intent de mirar endavant
després d’un nou episodi
que ha deixat fractures i
una greu manca de confiança entre les tres forces
independentistes, tal com
ells mateixos van admetre. Borràs va reclamar-los
“unitat, sense retrets i refent confiances trencades”, una petició a la qual
es va sumar ERC. Entre les
mesures que es van assenyalar ahir per evitar més
inhabilitacions de diputats sense sentència ferma, tant Borràs com ERC i
la CUP van assenyalar una
modificació de la Loreg en
el Congrés dels Diputats, la
reforma del reglament de
la cambra i la redacció
d’una llei electoral catalana. ■
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Ascens i caiguda d’A.R.

FI · Rivera va catapultar Ciutadans inflamant la convivència lingüística escolar deu anys abans del procés i ara cau en desgràcia
al Madrid oficial que ell creia haver conquistat l’abril del 2019 LLEGAT · El sainet de l’adeu al bufet Martínez-Echevarría conviu
amb la constatació que els seus votants acaben a Vox VISIÓ En privat feia anàlisis lúcides que no s’ha sabut aplicar a si mateix
parlamentari, la desfeta taronja és
la gasolina del creixement de Vox,
que a Castella i Lleó passa d’un a 13
procuradors en un joc de vasos comunicants. “Que cada vegada que
Ciutadans desapareix Vox pugi és
perquè durant anys et van enganyar
amb allò que aquest partit i el seu líder eren moderació, eren renovació
i eren modernitat”, etzibava el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, en la nit electoral castellanolleonesa com a dard en diferit a Cs.
El més sorprenent d’observar
l’ascens i caiguda de Rivera en el seu
trienni al Congrés és que era un líder que destacava per les anàlisis lúcides en privat. Rivera no va ser mai
un líder fugisser dels que abandonen l’escenari envoltat d’una guàrdia pretoriana –com era el cas de
Pablo Iglesias, per exemple–, sinó
que sempre que acabava una roda
de premsa tenia la deferència de dedicar temps als periodistes per compartir la visió del moment polític off

David Portabella
MADRID

U

na de les notícies falses o veritats alternatives (el que
sempre s’ha dit mentida)
més arrelades i divulgades a
Madrid és que Ciutadans va néixer a
Catalunya com a reacció a l’independentisme. És una falsa convicció
que no és desmentida ni tan sols per
l’evidència empírica de les fotografies d’Albert Rivera al seu escó al
Parlament des del 2006, deu anys
abans del procés. L’efecte d’aquesta
boira madrilenya és l’oblit de l’autèntic motiu fundacional del partit
presentat en societat el 4 de març
del 2006 al Teatre Tívoli de Barcelona i sorgit de la plataforma cívica
Ciutadans de Catalunya: la inflamació de la convivència lingüística a
l’escola catalana fixada en el model
d’immersió i el combat als consensos transversals –com ara el nou Estatut– identificats com a “nacionalisme obligatori”. Setze anys després d’aquella aventura fundacional, Albert Rivera viu una caiguda
en desgràcia pel sainet de l’adeu al
bufet Martínez-Echevarría i per
l’evidència que la inexorable extinció de Cs en cada elecció no deixa
cap herència de centre, sinó que els
seus votants acaben a Vox.
Ningú ha estat més cruel amb la
desfeta de Rivera –amb el valor del
coneixement de causa d’haver estat
part de l’embrió de Ciutadans– que
Arcadi Espada. Després de nou anys
com a diputat al Parlament (20062015), Rivera va fer el salt a Madrid
i, en només tres anys com a diputat
al Congrés (del gener del 2016 al desembre del 2019), va fer tots els papers de l’auca. Va votar sí a la investidura de Pedro Sánchez el març del
2016 (tombada pel PP i Podem), va
votar sí a la investidura de Mariano
Rajoy el setembre del 2016, hauria
pogut ser vicepresident quan el 28
d’abril del 2019 va conquistar 57 escons (amb 4.136.600 vots) i la suma
amb el PSOE de Sánchez (123 escons) oferia una majoria absoluta...
I va ensorrar Cs des dels 57 escons
fins als 10 el novembre del 2019 en
una desfeta que va ser l’homenatge
involuntari a la UCD d’Adolfo Suárez. En un article a El Mundo (Malo
para España y ya no digamos para
Ciudadanos, 25 de juny del 2019),
Arcadi Espada li va dedicar la més
crua radiografia: “És difícil saber en
quin moment exacte un home o una
organització perden el contacte
amb la realitat [...]. L’aspecte que

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

Arcadi Espada veia en ell
el juny del 2019 un “príncep
abstret” sorgit del no-res
“gràcies a l’ordre alfabètic”
—————————————————————————————————————————————

Rivera porta Cs a l’èxit l’abril del 2019 i al maig veu al Congrés Turull i Sànchez ■ JIMÉNEZ / BALLESTEROS / EFE

57

escons va ser el
sostre electoral de
Cs conquistat per Rivera el 28 d’abril del
2019, una fita que la
repetició electoral
del novembre va
convertir en desfeta
(10) i que va forçar la
seva dimissió

ofereix el nucli dirigent de Cs és el
clàssic d’aquesta malaltia de la visió.
Un príncep cada vegada més abstret i solitari i al seu voltant quatre
persones (Arrimadas, Hervías, Villegas i De Páramo) que comparteixen les seves decisions abans de ser
anunciades.” Espada retreia a la cúpula la “fèrria vigilància davant
qualsevol manifestació d’intel·lectualisme” i recordava a Rivera que
ho deu tot a la lletra A del seu nom,
Albert, el motiu pel qual va ser elegit
líder: “Com el mateix Rivera (en el

seu cas gràcies a l’ordre alfabètic)
van passar del no-res al poder, sense
passar per la política.”
El cel que Cs va poder assaltar el
2019 ara només és aprofundiment
en l’abisme. El procés d’extinció
avança inexorablement en cada nit
electoral i l’última desfeta és la de
diumenge a Castella i Lleó, on el fet
de tenir Francisco Igea com a vicepresident no va evitar caure de 12
procuradors a només un (Igea, per
Valladolid). Com va passar a l’Assemblea de Madrid, on Cs és extra-

the record. Les seves anàlisis en privat eren més madures que les públiques, però el pas del temps ha provat que no va saber aplicar-se les
anàlisis lúcides a ell mateix, i que el
frenesí de cremar etapes li va fer
creure que podia ser president
abans que vicepresident.
L’etapa final del descrèdit de qui
va corrompre el consens lingüístic i
va voler conquistar el Madrid oficial
és la prosa enverinada dels comunicats del bufet d’advocats MartínezEchevarría. “No arribarem a un
acord amb Albert Rivera, encara
que consistís a pagar-li 1.000 euros”, alerta el despatx. “No estem
acostumats en la nostra professió a
discursos buits [...] ni a formalitats
d’enaltiment personal que són inexistents entre companys de professió” és una frase del bufet que ja
és part de l’antologia de la crueltat
laboral i de la lluita de classes. “Com
que ell anava dient que havia segut
fins i tot amb Déu, al bufet devien
pensar que era bona idea fitxar-lo
com a comercial”, opina l’exvicepresidenta del Congrés Celia Villalobos.
Després del meteòric acens i de la
rutilant caiguda, però, per Rivera la
maledicció del currículum sembla
un càstig diví. ■
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Geis vol mesures contra la
pèrdua de contractacions
a La consellera demana a l’Estat que aprovi un reial decret per evitar l’impacte de la reforma laboral
en els investigadors a Molts contractes quedaran sense cobertura jurídica a partir del 31 de març
R.M.B.
BARCELONA

La consellera de Recerca i
Universitats,
Gemma
Geis, va demanar ahir al
govern espanyol que aprovi un reial decret que estableixi” un contracte específic per a la realització de
projectes i plans públics
d’investigació científica i
tècnica, o d’innovació”, segons va explicar ahir Geis.
Es tracta d’un tipus de
contracte que vol evitar
que investigadors de les
universitats, els centres de
recerca i les instal·lacions
cientificotècniques singulars quedin descoberts jurídicament quan entri en
vigor, el 31 de març, la reforma laboral. Aquesta elimina els contractes d’obra
i servei, habituals en l’àmbit de la ciència perquè un
alt percentatge del finançament dels projectes de
recerca prové de fons externs. La reforma laboral
preveu algunes exempcions, com ara els contractes derivats de la captació

La consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, en la compareixença d’ahir ■ ACN

de fons europeus. Però deixa sense cobertura jurídica fins al 70% de contractes d’obra i servei dels
centres de recerca de Catalunya i el 50% dels de les
universitats. La majoria
dels contractes afectats
provenen del finançament

a través de fons privats. El
Departament de Recerca i
Universitats no té comptabilitzat el total de contractes, que podrien quedar
en els llimbs a partir del 31
de març. Només a la Universitat de Barcelona en
quedarien afectats uns

3.500.
El model contractual
que Geis ha proposat a la
ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, ja està recollit en l’avantprojecte de la llei de ciència espanyola. Es tracta d’un contracte indefinit subjecte a

la durada del projecte de
recerca. Però la tramitació
parlamentària farà que encara passin uns mesos fins
que entri en vigor. Per salvar el període comprès entre l’entrada en vigor de la
reforma laboral i la de la llei
de la ciència, el Departa-

ment de Recerca i Universitats ha proposat un reial
decret que podria entrar
en vigor de manera immediata la setmana vinent si
ho aprovés el Consell de
Ministres. El reial decret
permetria la modificació
de la disposició addicional
23 de l’actual llei de la ciència espanyola. La proposta
ha estat treballada amb el
món universitari i també
amb altres comunitats,
com per exemple del País
Basc o les Illes Balears. Morant va demanar, a principis de mes, “tranquil·litat”
al sector per la desaparició
dels contractes d’obra i
serveis i va assegurar que,
“en qüestió de dies”, hi
haurà una solució per compassar el temps entre la posada en pràctica de la reforma laboral i l’entrada en
vigor de la llei de ciència.
Geis va posar de manifest la “contradicció” entre
l’aposta del govern espanyol per la contractació indefinida i les traves per
contractar el personal necessari per cobrir jubilacions. La consellera demana per això la fi de la taxa
de reposició, que ara és
d’un 120%. Per cada 100
jubilacions es poden contractar 120 persones, però
durant uns anys les universitats no van poder contractar ningú per cobrir les jubilacions perquè el govern
del PP a Madrid va imposar
una taxa de reposició zero i
el sistema encara no s’ha
recuperat. ■

Almenys vuit detinguts
en un escorcoll policial a
l’Ajuntament de Cornellà
a L’operació forma

part de la investigació
del Consell Esportiu
de l’Hospitalet

Redacció
CORNELLÀ DE LLOBREGAT

La Policía Nacional va detenir ahir almenys vuit
persones a l’Ajuntament
de Cornellà de Llobregat
per la peça separada que
s’ha obert derivada de la
causa del Consell Esportiu
de l’Hospitalet. Al matí, la
unitat de delinqüència
econòmica i fiscal (UDEF)
es va emportar cinc treba-

lladors emmanillats de
l’edifici de la regidoria
d’Esports. Fonts de l’Ajuntament van explicar
que entre els cinc arrestats no hi ha cap regidor ni
càrrec electe, i que podria
ser personal tècnic i administratiu. Els agents es
van emportar també un
parell de caixes amb documentació. A la tarda, es
van produir tres detencions més.
Des de l’Ajuntament de
Cornellà es va informar
que el 2020 se’ls va requerir informació, que la van
entregar i que des de llavors no havien tingut més

notícies. En paral·lel, la
Policía Nacional també va
entrar a la seu del Consell
Esportiu del Baix Llobregat, on un vehicle de la
UDEF es va endur diverses caixes amb documents. En la documentació que els agents van entregar en entrar a l’ajuntament no apareixia cap indici que vinculés els escorcolls amb el Consell Esportiu de l’Hospitalet, però
des del consistori es dona
per fet que sí que hi ha
d’haver alguna relació. El
jutjat d’instrucció número
2 de Cornellà ha dictat el
secret de les actuacions.

Un agent escorta dos dels detinguts cap al cotxe policial, ahir al matí ■ EFE

La causa està oberta
pels delictes de prevaricació, malversació de fons
públics i frau a l’administració pública. Deriven de
la causa del Consell Esportiu de l’Hospitalet de Llobregat, que investiga, entre d’altres, l’alcaldessa
del municipi, la socialista

Núria Marín, i l’exsecretari d’Esports de la Generalitat, Gerard Figueras.
En un comunicat del
vespre, l’Ajuntament lamenta la situació, manifesta la seva convicció de
què ha actuat de forma
correcta en tot moment i
referma la seva màxima

col·laboració amb la investigació judicial. A més reitera que els contractes es
van tramitar i aprovar
d’acord amb el procediment legal i es mostra convençut de l’honestedat de
les persones vinculades
amb l’Ajuntament investigades en aquesta causa. ■

