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EL PUNT AVUI
DISSABTE, 19 DE FEBRER DEL 2022

Bilateral amb acords de poc
pes i laments del govern

a Es clou amb un preacord per l’ingrés mínim vital, cessions patrimonials i es creen ponències tècniques,
però cap traspàs rellevant a La ministra els troba “històrics” i manté la incògnita de la taula de diàleg
Jordi Alemany
BARCELONA

Engrunes
bilaterals.
Aquest seria el resum de la
segona reunió de la comissió entre l’Estat i la Generalitat després de la que es
va desenvolupar l’1 d’agost
passat, en què semblava
encarrilar-se el traspàs de
les beques menjador pel
curs 2022/23 amb 120 milions anuals i es posava sobre la taula una llista de 56
reivindicacions de traspassos i el compromís de
crear un grup de treball
per analitzar-los, a més
d’acordar de reactivar la
comissió mixta d’Afers
Econòmics i Fiscals EstatGeneralitat de Catalunya,
i grups de treballs que en
depenen, com el de transferències de rodalies, entre d’altres. La realitat és
que el govern català no esperava gaire de la trobada
d’ahir perquè de l’ordre del
dia havien saltat qüestions
plantejades a l’agost i que
estaven encallades en les
negociacions amb els diferents ministeris. I ho va
corroborar amb una trobada que no va arribar ni a les
dues hores i que només va
arrencar el compromís
d’un preacord en la gestió
de l’ingrés mínim vital;
traspassos menors de diferents finques forestals i
equipaments; la creació de
tres ponències tècniques
per estudiar com fer i finançar la tramitació de les
beques menjador un cop
assegurada la gestió, les
assegurances escolars, i
una tercera sobre l’adequació dels serveis judicials als temps actuals i no
amb una regulació del
1990.
Els laments del govern
català van ser explícits, però sense expressar amb
contundència el malestar
que hi ha portes endins.
“Els avenços són minsos,
de poc pes i massa lents”,
va expressar el vicepresident Jordi Puigneró, que
feia dies que acusava l’executiu de Pedro Sánchez
de fer “mobbing’ al govern
català. Puigneró va rebai-

(LRSAL) per convocar i
seleccionar secretaris i interventors als ens locals; la
recuperació dels acords de
finançament de la disposició addicional tercera del
2009 al 2013 de l’Estatut;
fer un conveni nou perquè
el Butlletí Oficial de l’Estat
(BOE) es torni a traduir al
català i tractar la seva presència i ús en institucions
europees.
Com era d’esperar, perquè ja ha passat les altres
vegades que s’ha reunit la
comissió bilateral a l’agost
del 2018 i del 2021, la versió de l’executiu espanyol
va ser ben diferent i carregada de triomfalisme. La
portaveu i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, va negar que es
tractessin d’acords de poc
pes, i els va qualificar d’“històrics”, tenint en compte
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“Necessitem millorar
en aquests traspassos
amb resultat tangibles
i de més pes”
Laura Vilagrà

CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA
—————————————————————————————————

“Al dèficit de
finançament i
inversions ara hi hem
d’afegir el de
traspassos”
Jordi Puigneró

VICEPRESIDENT DEL GOVERN
—————————————————————————————————

“És un acord històric.
Feia deu anys que
Catalunya no
avançava en
autogovern”
Isabel Rodríguez

MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL

Puigneró i Vilagrà, durant la reunió d’ahir amb la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, al fons ■ BERNAT VILARÓ / ACN

xar el to, però va mostrarse crític amb el fet que en la
seva segona reunió aquestes s’acabin convertint “en
fotos bilaterals”, i que, més
que de traspassos, siguin
trobades que només serveixin per a la creació de
diferents grups de treball.
El vicepresident va asseverar que Catalunya “continua no sent una prioritat”
per al govern espanyol,
perquè si ho fos “posaria el
tall gros sobre la taula”
amb traspassos de magnitud com el de rodalies o el
de l’aeroport. Del primer
va assegurar que només
n’havia parlat ell, a la re-

unió, “i no he tingut resposta”, hi va afegir, tot i
que donava marge fins a
l’estiu per veure si el grup
de treball creat a la comissió mixta d’Infraestructures s’arribava a un acord
polític seriós, “i no el de
fireta que tenim”, amb totes les competències, no
només les actuals d’horaris i tarifes.
De fet, en matèria d’infraestructures ni tan sols
es va obtenir els traspàs de
la B-30, també pendent
d’un grup de treball que
aclareixi qüestions tècniques i de titularitat, i només es va concretar la ja

acordada i anunciada de la
B-23, reivindicada des de
feia deu anys, com va recordar el vicepresident.
De la reunió també van
caure de l’ordre del dia la
gestió de la formació sanitària especialitzada dels
metges interns residents
(MIR), les del salvament
marítim en aigües interiors, i qüestions relacionades amb la legislació laboral, per les quals el govern
català continuarà insistint
i que estan encallades en les
negociacions amb els ministeris corresponents. Hi
ha malestar en l’executiu,
però de moment s’opta per

un to de prudència i pels
avisos com el que va expressar la consellera de la
Presidència, Laura Vilagrà,
advertint que cal “anar més
ràpid en la gestió d’aquests
traspassos de les competències, serveis i edificis
que estan pendents estatutàriament”.
La llista del govern va
creixent i Vilagrà va explicar que per a la propera reunió, prevista per l’agost, hi
incorporarà nous temes,
com ara recuperar la competència perduda amb
l’aplicació de la llei de racionalització i sostenibilitat de
l’administració
local

que en els darrers deu anys
“Catalunya no avançava en
autogovern” i ara ho feia en
tres matèries.
Taula de diàleg
Malgrat les allargues permanents que Pedro Sánchez va donant a la taula
de diàleg amb l’excusa de
la pandèmia o calendaris
electorals, Vilagrà va assegurar: “Em consta que en
les properes setmanes pot
haver-hi data.” Però si al
matí Rodríguez manifestava que s’avançaria
amb la Generalitat per
ajustar tant els temes com
les dates, després de la bilateral refredava les expectatives recordant que el setembre passat els governs
havien acordat “sense terminis, sense pressa i sense
pausa”. ■
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Homenatge 83
anys després

EXILI · Un acte a Perpinyà evoca els 841 republicans enterrats
en una fossa XIFRA · Es compten 2.838 morts en aquest èxode
Vicenç Batalla
Perpinyà

H
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an hagut de passar 83 anys perquè se’ls reti un homenatge de
dignificació. Va ser ahir, coincidint amb la data en què es té
constància del primer enterrament en
una fossa comuna al cementiri de l’Oest
de Perpinyà d’exiliats republicans que
fugien de les tropes franquistes el 1939.
Des d’aquell moment i fins al 1942, s’hi
van dipositar les restes de 841 persones
mortes en hospitals després d’arribar als
camps d’internament de les platges d’Argelers, Sant Cebrià i el Barcarès. A l’acte,
amb un centenar d’assistents, s’hi va
desplegar una pancarta memorial on hi
ha el nom de cadascuna d’elles.
Va ser un desgreuge, que a més intentava esquivar les actuals autoritats locals
de la ultradreta de Rassemblement National, que els ha dificultat accedir al registre dels cementiris municipals. De
manera confidencial, els historiadors organitzadors, Jordi Oliva, Martí Picas i
Noemí Riudor, van donar cita al matí al
monòlit del cementiri que recorda els
morts durant l’èxode i que el comitè departamental d’ERC va erigir el 15 d’octubre del 1944, en el quart aniversari de
l’afusellament del president Companys.
En aquest punt es van fer els parla-

ments reclamant una dignificació de la
memòria d’aquestes víctimes i es va interpretar una peça musical. A l’homenatge hi assistien l’exconseller de Cultura a
l’exili Lluís Puig i l’expresident de la Generalitat Quim Torra. Després, el grup es
va dirigir a la fossa comuna on es va penjar la pancarta i es va fer una ofrena floral. L’acte tenia l’adhesió d’una vintena
d’entitats i institucions d’història i memòria democràtica, entre aquestes l’Associació Cultural Xarxa Cebrianenca i el
Col·lectiu de Joves del Rosselló, hereus
dels homenatges al president Companys.
“Podem confirmar que a Perpinyà hi ha
una de les fosses comunes més grans
causades per la Guerra Civil espanyola, i
segurament la més gran de les causades
per l’exili del 1939”, va assenyalar Jordi
Oliva abans de recordar que uns altres
598 cossos “s’haurien pogut inhumar als
cementiris de Sant Martí i el Vernet, sense descartar el de Sant Jaume ni tampoc
aquest mateix de l’Oest”. Des que aquest
equip d’historiadors va començar les seves recerques sobre el terreny l’estiu passat ja ha comptabilitzat 2.838 víctimes
mortals de l’exili republicà. Una primera
llista de 1.685 noms es va publicar al setmanari La República el gener del 2001.
“És cabdal que la recerca científica tingui un retorn social com a homenatge i
reconeixement a aquestes víctimes”, va
desitjar Núria Riudor. ■

Una pancarta memorial situada a la fossa comuna d’exiliats republicans situada al cementiri
de l’Oest de Perpinyà ■ XAVIER SUNYER
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Acte de suport a Anna Gabriel

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

El barri de Gràcia de Barcelona va ser escenari ahir al vespre d’una manifestació, i un
acte polític posterior, de suport a l’exdiputada de la CUP

Anna Gabriel, ara exiliada a
Suïssa. La marxa –que va tenir el suport d’organitzacions
com ara Endavant, Arran o la
mateixa CUP– va sortir de la

plaça de la Vila a les 19 hores,
i a la de Joanic es va fer l’acte,
on, entre d’altres, estava previst que hi participés David
Fernàndez. ■ ORIOL DURAN

