|

12 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 18 DE FEBRER DEL 2022

www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45

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

Escenaris

BARCELONA
24H

2022

Suerte en Mi Vida Producciones

OFERTA
2x1

Teatre La Gorga de
Palamós,
dissabte 19 de març,
a les 20.30 h

La presentació del manifest que van fer ahir els científics a Barcelona ■ ACN

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 18 euros

BROSSA

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

H6clown

El casal de Bordils,
diumenge 20 de febrer,
a les 18 h
Preu de l'entrada:

CENT DIES I
CENT VIDES

3 euros

Ferran Joanmiquel - Sílvia Escudes

Sala La Planeta de Girona,
dissabte 5 de març,
a les 20 h i
diumenge 6 de març,
a les 18 h

BARBES DE
BALENA

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

Els Pirates Teatre

Espai La Pineda de Sant
Gregori, diumenge 6 de
març, a les 19 h
Preu de l'entrada:
12 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

ORQUESTRA
SIMFÒNICA DE
VIENA
Ibercamera

EL·LIPSI

Auditori de Girona,
Sala Montsalvatge,
diumenge 27 de febrer,
a les 19 h

La Planeta

La Sala Centre
Recreatiu de Cassà de
la Selva, diumenge 13
de març, a les 18 h

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: Zona A
98 euros, zona B 86 euros

Preu de l'entrada:
8 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

SOC UNA
NOU
REDIMIN-NOS

Cia. Zum Zum Teatre

Associació la Intempèrie

Teatre L’Ateneu de Celrà,
diumenge 27 de febrer,
a les 18 h

El casal de Bordils ,
divendres 18 de març,
a les 20 h
Preu de l'entrada:

OFERTA 2x1
LIMITADA

3 euros

Preu de l'entrada: 9 euros

Per a reserves cal
trucar al

972 18 64 45

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

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

Atenció al client

972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1251081L

Gairebé 200
científics, contra
els Jocs al Pirineu
a Fan públic un manifest en què diuen que l’esdeveniment

agreuja el canvi climàtic i no aporta beneficis al territori
D.B.
BARCELONA

La possible celebració dels
Jocs Olímpics d’hivern al
Pirineu continua sumant
defensors i detractors. En
aquest últim grup, s’hi van
afegir ahir més de 180
científics de centres de recerca i universitats de Catalunya, que van presentar un manifest en contra
des del punt de vista ambiental. Al seu parer, tirarlos endavant és un retorcés “per l’impacte negatiu
i les pèrdues que pot tenir
sobre les economies locals, els paisatges rurals i
els ecosistemes del Pirineu”.
El manifest assegura
que la proposta de celebració d’aquests Jocs “s’emmarca en la defensa d’un

model de desenvolupament socioeconòmic basat en el turisme de masses”, i que això és incompatible amb la crisi climàtica i els reptes socials i
ambientals que afronta el
territori, a més de l’emissió de milions de tones de
CO2.
“No hi ha opcions verdes per desenvolupar els
Jocs”, assegura el manifest, entre els signants
del qual figuren noms com
ara el del director del Museu de Ciències Naturals
de Granollers, Antoni
Joan Arrizabalaga; el biòleg i catedràtic d’ecologia
Narcís Prat; el professor
d’ecologia de la UAB Joan
Martínez-Alier; el meteoròleg i climatòleg del Servei de Meteorologia de Catalunya Marc Prohom; la

investigadora del Grup de
Recerca del Canvi Climàtic de la UPC, Bàrbara Sureda, o el glaciòleg i professor de geografia de la
Universitat del País Basc
Eñaut Izagirre.
“Els Jocs només es podran celebrar amb un augment del consum d’energia, d’aigua i de la contaminació”, assegura el manifest, que hi afegeix que
l’esdeveniment no aportarà riquesa al Pirineu, com
demostra que en cites prèvies “no han tingut efectes
positius significatius en el
PIB de les regions on s’han
celebrat”.
En canvi, ahir la síndica
d’Aran, Maria Vergés, va
instar a no “demonitzar”
el turisme i va demanar
desvincular aquest sector
del projecte dels Jocs. ■

El jutge ratifica que
Colau vagi a declarar
J. Panyella
BARCELONA

El jutjat d’instrucció 21 de
Barcelona espera el 4 de
març que ve la presència i
declaració de l’alcaldessa
de Barcelona, Ada Colau.
El jutge instructor ha
emès una resolució en què
desestima el recurs presentat per la defensa de la

primera regidora de la ciutat, que demanava deixar
sense efecte la condició
d’investigada de Colau i arxivar les actuacions.
D’aquesta manera, la líder dels comuns haurà de
comparèixer per donar
explicacions sobre unes
subvencions donades a
entitats que la querella
presentada en contra seva

considera que es van concedir des de l’amiguisme i
en contra de la normativa.
La querella la va presentar
una entitat que diu que defensa la transparència i
que en cap moment ha volgut donar la cara per explicar-se, tampoc quan
aquest diari es va personar a la seu de l’entitat demanant informació. ■
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Míriam Nogueras Portaveu de Junts al Congrés

“S’ha aplanat
que Sánchez
acabi el mandat
i ara ja ho té tot”

ERC · “La inacció d’Aragonès en el primer any ens ha portat a perdre molta
de la il·lusió que ens va fer arribar on érem” TRIA · “ERC ha de dir si amb la
taula i la unitat a Madrid el soci és el PSOE o Junts” LABORAL · “Vam dir a la
vicepresidenta Yolanda Díaz per què no volia negociar, i va dir: «‘¿Pa qué?’»
David Portabella
MADRID

D

iputada de Junts al
Congrés des del 2016 i
portaveu des de fa un
any, Míriam Nogueras
(Dosrius, 1980) rep aquest diari
al despatx de la Carrera de San
Jerónimo per analitzar el moment a Madrid i al Parlament.

Per què la conferència dictada
pel president Pere Aragonès al
MNAC ha disgustat tant Junts?
No és el contingut de la conferència. És que fa un any de les
eleccions i d’un acord de govern
en què els dos partits –amb la
diferència d’un diputat– ens
comprometem a donar sortida
a un mandat inequívoc i històric: el de la majoria del 52% a favor de la independència. I que
en aquesta conferència després
d’un any es constati que estem
no igual, sinó molt pitjor. Si una
cosa ha fet que cada vegada més
gent vegi que hi hauria més
oportunitats per a tots en una
Catalunya independent és quan
ens hem mogut i hem anat
junts i tot porta a un estat
d’ànim global positiu. Aquest
primer any la inacció d’Aragonès ens ha portat a perdre molta il·lusió de la que ens havia fet
aconseguir arribar fins on hem
arribat. I no vull posar només el
focus en ell, però gràcies al pacte amb Junts ell és el president i
el màxim responsable del que es
fa al govern. Alguns esperàvem
que es pogués dir prou a com ho
hem fet fins ara i que no ens ha

portat enlloc i donar per fracassada l’estratègia d’ERC per poder passar a l’estratègia que
proposa Junts i que està inclosa
en el pacte de govern. No som el
barrufet rondinaire que diu que
no li agrada res. És dir prou, que
la gent està molt cansada.
Aragonès diu prou a identificar
“herois i traïdors” i vol sumar
per forçar el PSOE a moure’s.
És molt naïf pensar que Catalunya prosperarà o que les aspiracions independentistes d’una
majoria de catalans aniran endavant amb el mínim suport del
PSOE. El PSOE és un partit espanyolista, unionista, que ha
premut el botó del 155 quan ha
calgut i ha aplaudit que s’empresonés el govern de Catalunya quan ha calgut. Si algú creu
que amb el PSOE farem passos
endavant no ha entès res del
que ha passat els últims anys.
Anem al que depèn de nosaltres, i prou esperar fets que no
depenen de nosaltres, que és el
que ens proposa ERC. Hem
d’esperar molt més temps a
constatar que amb el PSOE no
farem ni un pas endavant? Necessitem més mesos o anys?
Des del principi ho vam dir al
soci de govern: no creiem que es
pugui avançar cap a la independència amb una taula plena de
focus i càmeres, i menys amb el
PSOE assegut allà. Impossible.
El president Pedro Sánchez es
queixa que Junts parla molt de
‘sit and talk’ i que, quan convoca la taula de diàleg, qui hi falta

és precisament Junts.
No hi falta Junts. Junts hi està
vetat. Si algú esperava que els
membres de Junts no els decidís Junts ens podia haver avisat
i li hauríem dit que no des del
primer moment. Els membres
de Junts els decideix Junts. Els
d’ERC els ha decidit ERC, i els
del PSOE els ha decidit el
PSOE. Junts no s’ha sortir en
cap moment de l’acord que tenia amb ERC; si ERC tenia un
altre acord amb el PSOE, aquí
no hi podem entrar. Junts no hi
és perquè està vetat pel PSOE
amb l’aval d’ERC. En el tema de
la taula i de la unitat a Madrid,
ERC ha de decidir si el soci és el
PSOE o Junts. És evident que
voler la independència és incompatible amb voler ser el soci
del PSOE a Madrid.
El vicepresident Jordi Puigneró
veu a Madrid la ministra Raquel
Sánchez (Transports) i el conseller Jaume Giró és present
als consells de política fiscal i
financera. Per què no normalitzar l’assistència a tot arreu?
Una de les coses més complicades de capejar en el dia a dia de
la política són les possibles incoherències. Hi ha pactes que no
ens agraden, però ara s’està seguint l’estratègia d’ERC d’anar
gestionant el mentrestant i esperar que el PSOE mogui peça. I
si una cosa hem estat és lleials
als soci; no crec que es pugui dir
el mateix al revés. Tenim un
acord de govern que diu que
l’estratègia amb la qual es comença és la d’ERC perquè ERC

❝

té un diputat més. No soc de les
que pensen que aquesta estratègia hagi de durar dos anys.
Ens cal que la gent torni a recuperar l’esperança i la il·lusió que
la independència no només és
possible, és que l’hem tingut a
tocar. I les estratègies que fan
que l’ànim de la gent es transformi en desànim és obvi que no
són bones. Hem perdut molt
temps amb aquesta estratègia
d’esperar que les coses passin
depenent del que fan els altres.

A l’acord de govern, Junts, tot i
manifestar que no compartia
en absolut la confiança en la
taula, es compromet a acompanyar ERC en la taula de diàleg.
Però insisteixo: no hi som perquè ens han vetat. Per què ens
han vetat? Entenc que Junts ha
demostrat que no es deixa prendre el pèl, i el PSOE està molt
acostumat a prendre el pèl al catalanisme en els darrers anys. I
al PSOE no li interessa gent que
no es deixa prendre el pèl, perquè els socialistes s’han acostumat a governar així. I hi ha gent
que se’l deixa prendre i gent que
no. I hi ha un vet socialista que
el nostre soci, ERC, permet. No
és la nostra taula, el compromís
era acompanyar-los. Per què es
posa el focus en Junts? No ho
entenc. Acordem amb ERC serhi. En el moment en què algú
decideix que Junts no hi sigui,
segurament a algú li interessa
que no hi siguem. Els noms no
eren un problema en la primera
taula, després ja sí. Aquí passen
coses i es mira el dit i no la lluna.

No seria millor participar en la
taula i si al final es veu que no
funciona, dir que no ha funcionat. Pot semblar que Junts juga
a la profecia autocomplerta: no
ajudar a fer funcionar la taula
per poder dir que no funciona.

Sánchez ha canviat el to amb
Junts, perquè va iniciar la legislatura comparant-los amb Vox.
Què ha canviat?
Ha estat més una evolució del
govern espanyol i no tant de
Sánchez. Sánchez segueix sent

Sánchez és igual de
prepotent però hi ha
un gir quan Junts és
al govern amb actius
polítics com ara Giró
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Un any de
portaveu
Després d’arribar
al Congrés com a
diputada el gener
del 2016, Míriam
Nogueras –que ha
compartit grup
amb Francesc
Homs i Carles
Campuzano
abans de fer-ho
amb Ferran Bel
(avui al PDeCAT) i
Laura Borràs– és
des de fa un any la
portaveu de Junts
al Congrés. L’adeu
de Borràs i Jaume
Alonso-Cuevillas
va comportar una
reestructuració, i
ara ella lidera un
grup amb Josep
Pagès, Mariona
Illamola i Pilar Calvo des de la marxa
del PDeCAT de
Bel. El seu despatx
té una privilegiada
vista de la Carrera
de San Jerónimo .
■ NEREA MARTÍ

176007-1254782L

un prepotent que menysté no
només partits concrets, sinó el
catalanisme en general. Ho
hem vist amb la seva prepotència i la seva falta de respecte no
ja amb Junts sinó amb ERC i
amb els acords als quals ha arribat amb ERC. La figura de Pedro Sánchez no ha evolucionat:
em sembla el mateix mentider
que era quan deia que no pactaria amb Podem o quan deia que
portaria el president Puigdemont per guanyar les eleccions.
Però sí que hi ha hagut un gir en

la relació del govern i del PSOE,
i el gir ve pel 14-F, quan veuen
que la diferència entre ERC i
Junts no és la que donen les enquestes i quan Junts governa i
té actius polítics de l’alçada del
conseller Jaume Giró. I la presidenta del Parlament, Laura
Borràs, que és de Junts, i la gent
l’adora. El 14-F el PSOE té un
bany de realitat que no tenia
amb les enquestes cuinades, i a
Junts mai hem dit que no volem
dialogar. Algú ens explicarà un
dia per què el PSOE de cop i vol-

ta ara té ganes de dialogar i negociar amb Junts. Nosaltres cobrem per avançat i no regalem
un vot a canvi de res, i ho saben.
Admet que Sánchez se la va
jugar amb els indults i que a
les urnes ho pot pagar car?
No. El preu car l’hauria pagat si
hagués mantingut aquesta situació insostenible de presó del
govern de Catalunya.
Ja no confia en una reforma del
Codi Penal per propiciar el re-

torn del president Puigdemont
i la resta dels exiliats?
La reforma no es farà. El president Puigdemont sempre ha dit
que no és un problema jurídic,
sinó polític. És absurd pensar
que un canvi del Codi Penal
canviaria alguna cosa.

En la reforma laboral, ERC,
Junts i la CUP van coincidir en
el vot en contra. Casualitat? O
el grup de Whatsapp que té
amb Gabriel Rufián (ERC) i
Mireia Vehí (CUP) funciona?
Amb ERC i la CUP ho parlem
pràcticament tot. Costa, perquè
voler ser el soci preferent del
PSOE i alhora dir que lluites per
la independència de Catalunya
fa que hagis de gestionar moltes
contradiccions. Costa, perquè a
Catalunya governem junts i hi
ha una lleialtat inqüestionable
de Junts cap a ERC a nivell de
govern, aquí ERC és el soci del
PSOE i no el nostre soci. I això
fa complicat defensar plegats
els interessos de Catalunya.
Junts no entra a fer política
com la que feia Josep Antoni
Duran i Lleida, política autonomista. Però malgrat tot, Junts,
ERC i la CUP no hem deixat de
parlar mai a Madrid i fem algunes cosa plegats. No fem gaire
res plegats per la independència
de Catalunya a Madrid, això sí
que ho he de dir.
Davant la votació de la reforma
laboral que al final salva per un
vot i que és un error del diputat
del PP, el govern els va trucar?
Amb la reforma laboral no han
volgut escoltar res. I no a Junts,
sinó al 99,8% del teixit empresarial català. I quan preguntem
a la vicepresidenta Yolanda
Díaz per què no ha volgut negociar i escoltar el 99,8% del teixit
empresarial català al qual donàvem veu, la seva resposta va ser:
“¿Pa qué?” Això resumeix moltes coses. Dialogar? Pa qué? Si

estan fent el que volen, ara ja ho
tenen tot. Alguns s’han encarregat d’aplanar l’autopista perquè
Sánchez acabi la legislatura
tranquil·lament, amb investidura i dos pressupostos. El PSOE
sí que ens va sondejar, però la
petita i mitjana empresa no està representada en la reforma
laboral, és una reforma pensada
per a les grans empreses.
Ha vist alguna inflexió des que
Pablo Iglesias deixa pas a la vicepresidència a Yolanda Díaz?
És cert que Iglesias en públic
s’ha mullat més que Díaz. De
fet, Díaz no s’ha mullat. Díaz és
una política socialista més que
del Podem que va néixer com a
alternativa.
En nom del PDeCAT, Ferran Bel
va reivindicar el vot a favor de
la reforma actual i de l’anterior
del PP del 2012. Vostè, no.
Jo el 2012 no estava en política i
no era a Convergència perquè
no hi he estat mai [riu].
Així que quan sent ERC parlar
al Congrés dels “postconvergents” o “l’espai postconvergent”, vostè es diu: A mi, que
m’escorcollin.
No m’afecten en absolut, a mi,
aquestes etiquetes. Soc molt
conscient de la feina que estem
fent aquí, i si algú necessita posar-nos-en segurament és perquè alguna cosa devem fer bé.
Rufián diu que ell fa política i
ironitza que Junts fa “màgia de
tarot”.
És que de veritat que... [riu]. No
em sembla seriós. Per mi, fer
política autonomista no és fer
política en majúscules. Segurament algú que necessita dir que
fa tanta política és perquè no en
fa, de política. Pasa palabra.
[riu]
Contimua a la plana seguent
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Míriam Nogueras Portaveu de Junts al Congrés
Ve de la plana anterior

Congrés, on ells i els comuns
fan uns paperots... Ho veiem
fins i tot amb la proposició no de
llei sobre fiscalitat que envaeix
les competències fiscals de Catalunya. I ens espanta una llei
que és al forn, la de Seguretat
Nacional, que facilitarà que l’Estat et pugui dir que li ho entreguis tot pel todo por la patria.

Creu que s’entén que la presidenta del Parlament, Laura
Borràs, acudeixi a un tall de la
Meridiana Resisteix havent-hi
una prohibició d’Interior?
No he acabat d’entendre on és
el drama. La presidenta Borràs
ha anat cinquanta mil vegades a
les manifestacions de la Meridiana, hi va des que la conec, no
he acabat d’entendre el debat i
què passa amb això, més enllà
de l’interès d’alguns de carregar-se la presidenta Borràs.

I el PSC no és essencial per als
consensos? Si és vàlid per pactar quins noms van a la Corporació de Mitjans i al Consell de
l’Audiovisual, també ho deu ser
per millorar la vida de la gent...
És que el PSC té 35 diputats, és
la primera força a Catalunya.
No és que sigui un actor vàlid,
és que a Catalunya no fem el
que fan a Espanya i no vetem
qui no ens agrada. Què hem de
fer? Com que és un partit que
ha votat el 155 i que el govern
vagi a la presó, no els tenim en
compte si tenen 35 diputats?

Quan ERC desplega la seva
aposta estratègica ho fa dient
que cal donar una oportunitat
més a l’esquerra espanyola de
decebre els catalans. Hi veu la
via útil per eixamplar la base i
convèncer els no convençuts?
Quan hem eixamplat la base és
precisament quan hem fet allò
que depèn de nosaltres i no ens
hem esperat que els altres facin
coses. Estic una mica farta de

❝

❝

Alguns esperem que
l’estratègia d’ERC no
duri dos anys quan
no porta enlloc i que
passem a la de Junts

No donarem mai una
investidura gratis. El
millor cordó sanitari
a la ultradreta és la
independència”
Nogueras, al passadís que dona accés al seu despatx a l’edifici de l’ampliació del Congrés ■ NEREA MARTÍ

llançar la pilota endavant per
buscar l’enèsima decepció dels
catalans. Els catalans portem
massa anys emportant-nos decepcions de tots, dels partits espanyols i també dels partits catalans. En lloc d’esperar que els
catalans es decebin més, potser
tocaria ja que els partits comencem a fer coses per generar il·lusió i per donar motius a la societat perquè recuperi la confiança
en els polítics catalans. Potser
que fem política en positiu.
Tenint Jaume Giró de conseller
d’Economia, no hauria d’haver
estat Junts un interlocutor preferent per negociar i aprovar
els pressupostos de Sánchez?
Nosaltres hi vam ser i hi havia
interlocució. I tot el que hem fet
a Madrid ha estat totalment coordinat amb el conseller Giró.
No són uns bons pressupostos
per a Catalunya. Potser eren
l’enèsima demostració de decebre els catalans, perquè ni els
anteriors es van executar. Hi
havia un 30% d’execució dels
pressupostos del 2021 quan es
van aprovar a canvi de res els
del 2022. I ara podem dir amb la

boca més gran que ha estat a
canvi de res: els acords no s’acaben de consolidar mai. Giró ha
fet la seva feina, és qui pateix
més la situació i, per tant, qui
més repeteix que els millors
pressupostos seran els d’una
Catalunya independent i que el
millor pacte fiscal és la sobirania fiscal i poder gestionar els
més de 50.000 milions d’euros
d’impostos que paguem els catalans. Giró no ha deixat mai de
ser un interlocutor i és qui té
més clara la foto econòmica de
Catalunya i de l’Estat espanyol.
És una sort que el tinguem en
aquesta aventura econòmica.
I ara, quan s’obri la reforma del
model de finançament, què?
Giró ho ha dit clar: només hi ha
una opció, i és la plena sobirania.
I per això ens han votat. Cap partit del govern portava al programa electoral un pacte fiscal, hi
portàvem la independència.
El dubte és si Junts s’exclou o
és el PSOE que no els truca.
Una de les exigències que ERC
ha posat en algunes lleis ha estat ser ells l’interlocutor únic. I

el cas més escandalós és la llei de
l’audiovisual: ERC presumeix de
ser l’interlocutor català únic,
quan en paral·lel Òmnium i la
Plataforma per la Llengua ens
havien convocat a tots per fer
unitat estratègica conjunta. I el
mateix dia que estem reunits
surt la notícia que ERC arriba a
un acord amb el PSOE. Però a mi
m’han trucat i em truquen tots
els ministres, i a vegades algun
diu que s’alegra que Junts vulgui
parlar i negociar. No hem dit mai
que no volem negociar! S’ha
creat el mantra que Junts són els
del no, i Junts som els del sí: del sí
a tot el que beneficia Catalunya.
A molts els ha interessat pintarnos així. He tingut converses
amb ministres en què els he dit:
“Si que us ha interessat poc conèixer Junts que la imatge que
teniu és la que han projectat els
mitjans de comunicació espanyols.” I no som intransigents,
som exigents. I això a Madrid es
porta poc. Des que l’independentisme obté 23 diputats al Congrés han passat moltes coses: el
nostre grup de 8 diputats ara en
té 4, no hi ha unitat independentista. Sembla que a Madrid tin-

guem llicència per tirar-nos els
plats pel cap, però és que aquí no
anem junts. ERC negocia amb el
PSOE abans que amb Junts, i no
és un retret. Espero que fem la
reflexió que no ens ha portat a
res la desunió aquí. No hem assolit res i es parla més de les nostres batalletes. Segurament ens
hi han portat perquè forma part
de la repressió, però hi hem caigut. Espero que no se’ns hagi
acabat el crèdit, però se’ns està
acabant i cal fer un replantejament global i posar-nos les piles,
a Madrid i a Catalunya.
Els comuns han de ser part dels
consensos transversals?
En la trobada per la llengua hi
havia En Comú Podem. L’espai
dels comuns s’ha cregut la seva
pròpia mentida sobre l’espai
que representa Junts, i han
creat un relat d’odi cap al nostre
espai que ha fet molt de mal i hi
ha molta demagògia i mentida
en aquest estil de fer política liderat per Ada Colau. Però és
una cosa dels de dalt i no dels
votants dels comuns, i hi ha
moltes lleis que podem acordar
a Catalunya. No amb Podem al

Es veu al Congrés el 2024 votant gratis Sánchez per evitar
un govern de PP-Vox?
No donarem mai un vot a canvi
de res. El millor cordó sanitari
que podem fer a la dreta espanyola és la independència de
Catalunya. No ha de dependre
de Junts ni d’ERC si la dreta i la
ultradreta governen a Espanya.
No és responsabilitat d’un partit independentista el que passi
a l’Estat espanyol.
Arriba al Congrés el 2016. Hi
detecta masclisme encara ara?
Sí que n’hi ha. La política és un
món molt masclista. Crec que
hi ha una generació de dones
que venen que són molt més
desacomplexades del que ho
podien ser les nostres predecessores. A mi en particular
no m’ha passat res perquè no
perdo ni un minut a desviar-me
de la feina i no m’aturo a analitzar comentaris. A les xarxes
socials sí que rebo molts comentaris masclistes. I hi ha dones
a qui els afecta més, perquè hi
ha menysteniment a la dona
i molt de misogin, també al
Congrés. ■
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Unanimitat en l’eliminació
de les llicències per edat
a La comissió d’Afers Institucionals (CAI) del Parlament ho ratifica i negociarà fins a l’1 d’abril amb el Consell
de Personal què es fa amb les ja concedides a ERC i JxCat discrepen sobre la voluntat negociadora
Jordi Alemany
BARCELONA

Cap funcionari més del
Parlament podrà sol·licitar les polèmiques llicències d’edat, que permeten
a funcionaris de més de 60
anys, acreditant 15 anys
de feina, cobrar el sou íntegre sense anar a treballar. La mesura només està pendent de la publicació
en el Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya
(BOPC) un cop la comissió
d’Afers
Institucionals
(CAI) va ratificar ahir per
unanimitat la decisió de
derogar l’article 79 de l’Estatut del Règim del Govern Intern (ERGI) acordada per la mesa del 26 de
gener i també per la mesa
ampliada de l’1 de febrer.
Amb aquest dictamen,
les formacions esperen
tancar la polèmica viscuda
els darrers mesos a la cambra des que va transcendir
l’existència d’aquest règim especial des del 2008,
amb Ernest Benach
(ERC) com a president,

però encara queda pendent resoldre, i així ho recull la resolució, què s’ha
de fer amb els casos que
ja s’han autoritzat i, per
aquest motiu, es dona un
termini fins a l’1 d’abril
per negociar-ho amb el
Consell de Personal.
L’anunci de supressió fet
per la mesa ja va posar en
peu de guerra aquest ens
que representa els empleats de la cambra, ja que
considera que s’havia
trencat de manera unilateral i sense tornar a negociar un acord al qual havien arribat el 21 de desembre i publicat en el
BOP. El Consell de Personal considerava que es
“deixa els treballadors en
una situació d’inseguretat
jurídica i de desconfiança
davant futures negociacions d’acords laborals” i,
segons com vagin les negociacions fins a l’abril, no
decidirà si emprèn accions legals. Ahir els diputats de l’oposició, de la
CUP, ECP i Cs, van expressar que havien rebut

Moment de la votació per derogar l’article 79 relatiu a les llicències d’edat ■ PARLAMENT

una nova comunicació del
Consell de Personal en què
es mostrava el seu malestar perquè en el preàmbul
del text s’indica que s’ha
intentat negociar sense
èxit amb ells, i recordaven
que la mesa havia pres la
decisió unilateralment.
En qualsevol cas, la voluntat expressada per tots

els grups és determinar
amb una negociació collectiva la situació jurídica
en què queden les persones que tenien autoritzada una llicència d’edat,
tant al Parlament com a la
Sindicatura de Comptes,
però que encara no s’havia
executat, al marge dels
que la tenen vigent i que

mantindran.
Sobre si hi havia voluntat negociadora amb els
representants dels funcionaris, van discrepar els
partits del govern, ERC i
JxCat. La diputada republicana Jordina Freixanet
va assegurar que s’havia
d’“evitar corregir un error
amb un altre error”, apos-

tant pel mecanisme de la
negociació i el diàleg amb
els treballadors del Parlament, i hi va afegir que
s’haurien d’haver posat “a
la feina abans que sortís
als mitjans” i “sense posar
a la palestra els treballadors”. Glòria Freixa, de
Junts, va defensar el procediment dut a terme per
la presidenta del Parlament, Laura Borràs, un
cop es va trobar amb la
qüestió de les llicències
després del juliol. “Discrepem que no s’hagi parlat
mai”, hi va afegir Freixa,
expressant directament al
lletrat que abans que sortís
la polèmica “se li fa encàrrec de compartir això amb
els treballadors”, però que
quan van començar les negociacions internes va arribar la polèmica i “hi ha
pressa per solucionar-ho
d’un dia per l’altre quan
s’estava encarrilant”.
Responsabilitats
Tots els partits van coincidir en la necessitat de derogar la llicència d’edat per
l’impacte econòmic i organitzatiu en la mateixa cambra. ERC va demanar a totes les formacions que assumeixin les “responsabilitats” que va suposar la creació de les llicències d’edat,
mentre que el socialista
Ferran Pedret va admetre
que era “impossible” que els
grups amb representació
a la mesa des del 2008 desconeguessin l’existència
d’aquest règim especial. ■

Albiach celebra la relació
del govern amb l’Estat
a La líder dels comuns

diu que hi haurà taula
de diàleg en les
pròximes setmanes

Redacció
BARCELONA

La presidenta d’En Comú
Podem, Jéssica Albiach,
considera que la relació
entre el govern de la Generalitat i el de l’Estat espanyol “comença a consolidar-se” amb reunions com
ara la de la comissió bilateral, que es fa avui, o amb la
nova sessió de la taula de
diàleg, que segons té entès
es farà “en les pròximes
setmanes”. La líder dels
comuns, que ahir es va tro-

bar amb el president del
govern, Pere Aragonès,
demana que no se centri
l’atenció en la data, sinó en
el contingut d’aquestes
trobades i recrimina al
president la “falta de lideratge” i l’actitud “erràtica”
del govern, especialment
des que ha començat l’any.
Amb tot, Albiach assegura
que els comuns hi seran
“sempre per sumar” i negociar.
Després de la reunió
d’ahir amb els comuns, la
consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va reiterar que el govern es
manté obert a pactar amb
els comuns, que és el grup
amb què ha aprovat més
iniciatives: “Continuarem

treballant”, anuncia.
De fet, el govern i els comuns es reuniran aviat
per començar a fer seguiment de la implementació
del pressupost del 2022.
El grup d’En Comú Podem
va ser el que va facilitar la
tramitació i l’aprovació
dels comptes en tancar un
acord amb Aragonès després del rebuig de la CUP.
Pel que fa a la reunió de
la comissió bilateral d’avui, Vilagrà espera concretar un “preacord” per a
“l’encaix” de l’ingrés mínim vital i el traspàs dels
recursos necessaris. La
consellera lamenta que els
“avenços seran tímids”, i
que la Generalitat aspira
al traspàs de “totes les

En la trobada entre Aragonès i Albiach també hi van ser Laura Vilagrà i David Cid ■ ACN

competències pendents”.
Generalitat i La Moncloa
van acordar a l’agost que
es concretarien quatre
traspassos en el marc de la
bilateral. Només s’ha
avançat, però, en les beques. Se n’ha exclòs la gestió dels MIR, el salvament

marítim en aigües interiors, i la Inspecció de Treball.
Des de la Presidència
s’indica que la bilateral ha
de servir per generar “confiança”, si bé separa la comissió de la taula de diàleg.
El govern va dir a finals del

2021 que la taula es reuniria al gener i ara insisteix
que ho ha de fer “immediatament, com més aviat millor”, perquè no vol demores. En tot cas, considera
que, si ho fa al març, encara es podrà considerar
principis d’any. ■

