|

10 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 20 DE FEBRER DEL 2022

Cuixart insta Catalunya a
‘governar-se com un estat’

a El president d’Òmnium en una carta de comiat als socis demana “una estratègia compartida” als
partits i nous lideratges per fer la República catalana a “No podem esperar una generació”, alerta
Redacció
BARCELONA

L’encara president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, demana “una estratègia compartida” als partits polítics i entitats independentistes, així com
“nous lideratges per fer
possible” la República catalana. En una carta que,
ahir, va enviar als 190.000
socis de l’entitat, Cuixart,
que la setmana que ve serà
rellevat en la presidència,
assegura que el sobiranisme, el catalanisme i l’independentisme “no poden
deixar passar més temps
sense una estratègia compartida i ara calen nous lideratges per fer-ho possible”. “És urgent governarnos com un estat. Ni podem ni volem esperar una
generació”, manté.
En aquesta carta dirigida als socis, Jordi Cuixart
justifica la seva decisió
d’abandonar aquest càrrec per la necessitat de
“donar pas a nous lideratges” i per obrir una nova

Jordi Cuixart a la seu d’Òmnium, entitat que deixarà de presidir la setmana que ve ■ JUANMA RAMOS

etapa. En la seva carta de
comiat, en què diu que haver estat president d’Òmnium Cultural ha estat
“l’honor més gran” de la seva vida, assenyala: “Renovar-nos vol dir enfortir-nos
per adequar-nos al repte
col·lectiu que es manté intacte, aconseguir la Repú-

blica catalana”, i deixa clar
que “això no va de persones, sinó de col·lectius”.
Cuixart espera amb la
seva decisió ser útil perquè
sigui una realitat la independència: “No tinc retrets per a ningú, ni hem
vingut a donar lliçons”,
deixa clar, afirma que “per

tornar-ho a fer i fer-ho millor cal refer la unitat estratègica, i les picabaralles
de curta volada distreuen”
i recorda que “hi ha molta
feina a fer perquè la repressió no s’atura, una de
cada dues persones viu en
la precarietat i la llengua i
la cultura catalanes són

sistemàticament menystingudes i maltractades
pels poders de l’Estat”. “La
determinació es mesura
també amb la capacitat
d’actuar amb tanta força
com generositat. I en el
meu cas, i en l’era d’una
certa incontinència, també amb saber fer del silen-

ECP vol portar el
finançament a la
taula de diàleg
a Asens assegura

que enguany la
trobada ha de donar
“fruits tangibles”

J.A.
BARCELONA

El president d’Unides Podem-En Comú Podem al
Congrés dels Diputats,
Jaume Asens, va assegurar que pensen portar la
proposta d’un nou finançament per a Catalunya a
la propera reunió de la taula de diàleg entre els governs espanyol i català que
ha d’abordar el conflicte

polítics i que encara està
pendent de posar-hi data.
En el seu parlament durant la reunió del consell
nacional dels comuns que
es va fer a Mataró, Asens
va destacar la feina de la
formació al Parlament
que s’està “consolidant
com l’autèntica alternativa” al govern d’ERC i
JxCat, i va reivindicar la
proposta de finançament
davant la “passivitat” de
l’executiu català que “s’ha
de poder discutir” en la
taula de negociacions. Pel
diputat, el que queda del
2022 hauria de servir perquè la taula “doni fruits

ci, paraula”, sentencia.
Cuixart, que ha emplaçat els socis de l’entitat a
retrobar-se dissabte 26 a
l’assemblea general de La
Farga de l’Hospitalet, on es
farà el seu relleu, reivindica la feina feta al costat de
tota la junta nacional, convençut que el que va fer
“continuar en la presidència d’Òmnium contra la voluntat dels poders de l’Estat i assumir la condició de
pres polític és el que haurien fet els fundadors”.
També defensa altres decisions preses, com ara:
“acusar l’Estat, reivindicar la legitimitat de tots els
nostres actes i oposar-nos
a qualsevol mesura de gràcia”. “Era una obligació
moral que ens reafirma en
l’encert de l’Ho tornarem
a fer”, referma. També ha
volgut agrair el suport i
afecte rebut durant els
anys que ha presidit Òmnium Cultural.
La setmana que ve, Cuixart deixarà la direcció
d’aquesta entitat històrica
i donarà pas al filòsof Xavier Antich, l’únic candidat que s’ha presentat per
succeir-lo, i que formarà
una junta amb Mònica
Terribas, com a vicepresidenta, Marina Gay, Marina Gallés, Marta Garsaball, Joaquim Forn, David
Fernàndez, Natza Farré,
Natalia Touzon, Iolanda
Fresnillo, Núria Basi, Àngel Castiñeira, Gerard Pijoan, Lluís Duran, Dídac
Amat i Marc Sanjaume. ■

Crítiques a ERC,
a qui acusa de fer
un doble discurs
—————————————————————————————————

El president d’UP-ECP-GeC al Congrés, Jaume Asens, intervenint ahir a Mataró ■ ECP

tangibles” i va assegurar
que si hi ha un govern a Espanya que “està disposat a
escoltar Catalunya” és
perquè “nosaltres estem
allà”.
També es va referir a
“l’espectacle lamentable”
del Parlament protagonit-

zat al seu entendre per la
presidenta Laura Borràs,
en què es va “posar en evidència els límits d’un discurs retòric que després
no es tradueix en acció política” amb la polèmica per
la retirada de l’escó per la
inhabilitació del cupaire

Pau Juvillà. Asens va reblar que els “límits del discurs dels traïdors” havien
quedat en evidència quan
va acabar fent el mateix
que el seu predecessor,
Roger Torrent, amb l’escó
de l’expresident Quim
Torra. ■

Asens també es va referir al
paper d’ERC després del seu
no a la reforma laboral per retreure’ls l’argument de falta
de diàleg i de consens social
per no donar-hi suport, que
va negar. ERC “no pot donar
lliçons de res” als comuns sobre l’agenda social, va afegir,
acusant els republicans de
fer “un discurs a Madrid i el
contrari a Catalunya”. Com a
exemple va posar la polèmica
amb la comunitat educativa a
Catalunya i va demanar “solidaritat” amb tot el professorat, que “no mereixen l’arrogància ni el menyspreu” de la
Generalitat. Per això va demanar “coherència” al conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, a qui demana
que s’assegui a negociar amb
la comunitat educativa.
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Els representants dels dos governs, durant la reunió de la comissió bilateral del divendres a la Generalitat ■ GOVERN

Aragonès retreu a La Moncloa
falta de voluntat per acordar

a Critica els resultats “petits, parcials i insuficients” de la bilateral i atia la desconfiança per la taula de
diàleg si no ha de tenir contingut a El PSC els reivindica com a “primer pas” per normalitzar relacions
J. Alemany
BARCELONA

Els gairebé anecdòtics
acords de la reunió de la
comissió bilateral entre la
Generalitat i el govern espanyol anunciats divendres encara cuejaven ahir
posant en relleu que la
malfiança entre els dos
executius, lluny de l’objectiu inicial de la represa de
les trobades bilaterals, va
en augment. El president
de la Generalitat, Pere
Aragonès, va ser el darrer
a parlar-ne mostrant
aquest desconfiança que
va en augment, censurant
que si en la bilateral no es
van acordar qüestions
més transcendentals va
ser exclusivament per “la
manca de voluntat del govern espanyol”.
Aragonès va admetre
que els acords de traspàs
d’algunes infraestructures, com ara el canal Xerta-Sénia, l’estació meteo-

rològica del Turó de l’Home i l’autovia B-23 o la futura per concretar de la B30, són de “petites infraestructures” amb les quals el
govern no es pot “conformar”, i va lamentar haver
arribat a només un preacord sobre l’ingrés mínim vital, cosa que feia que
el resultat global fos “insuficient”. Una insuficiència
que va insistir a atribuir
exclusivament a l’executiu espanyol, que “no ha
volgut anar més enllà”.
Amb el nou horitzó –i
qui sap si últim segons els
designis i interessos de Pedro Sánchez– d’una nova
trobada de la taula de diàleg a la primavera, l’executiu català cada vegada posa més en relleu que la tan
pregonada Agenda del reencuentro del president
espanyol del 2020 està
quedant en una simple declaració d’intencions que
topen amb la dura realitat
quan aterren en les nego-

Les frases

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

“L’important de la
taula de negociació no
són les dates [...] i
prefereixo uns dies
més que no una foto
sense contingut”

“És un resultat petit
perquè el govern
espanyol no ha volgut
anar més enllà”

“Hem aconseguit
normalitzar les
relacions institucionals
entre governs”

Pere Aragonès

Lluïsa Moret

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

VICE PRIMERA SECRETÀRIA
D’ORGANITZACIÓ DEL PSC

El tercer sector vol celeritat per l’ingrés mínim vital

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

La Taula del Tercer Sector va
reclamar ahir que l’acord entre la Generalitat i el govern
espanyol per al traspàs de la
gestió de l’ingrés mínim vital
sigui “imminent”, després
que els dos executius arribessin a un preacord en la seva
gestió. En un comunicat, la
taula que agrupa 3.000 entitats socials remarca que “cal
millorar amb urgència la implementació d’aquesta prestació a Catalunya”, ja que el
grau de cobertura actual-

ment és “molt baix”. En
aquest sentit, xifren en
65.383 les persones que la
reben, el 13% de les persones
que viuen en pobresa severa.
Esperen que el traspàs de la
gestió de l’ingrés mínim vital
sigui una oportunitat per “millorar” la renda garantida de
ciutadania. Segons la Taula,
amb els recursos que hi aportaria el govern espanyol, la
Generalitat podria augmentar la quantitat i ampliar la
cobertura de la renda garan-

tida a col·lectius en situació
d’extrema vulnerabilitat que
continuen quedant-ne fora,
com ara persones sense llar i
persones migrades en situació irregular.
La Taula del Tercer Sector
també va demanar al govern
que convoqui “amb celeritat”
la comissió de govern de la
renda garantida de ciutadania per analitzar quines serien les implicacions d’aquest
preacord en l’encaix amb la
renda garantida.

ciacions a cada ministeri.
Malgrat la insistència de
no voler barrejar les negociacions del conflicte polític amb les diferents reunions de comissions i
grups de treball de traspassos, transferències de
recursos o per reduir la
conflictivitat judicial per
qüestions competencials,
el fet que no hi hagi avenços palpables i no es concretin traspassos com ara
el de Rodalies i la gestió de
l’aeroport també ha començat a fer virar el discurs d’ERC, els màxims
avaladors al govern del
diàleg en tots els àmbits.
La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va
admetre divendres que “la
construcció de la confiança es produeix amb resultats”; a Madrid, el diputat
Gabriel Rufián va tornar a
advertir a Sánchez que havia d’afrontar el conflicte
amb Catalunya per no haver de fer “les maletes de
La Moncloa”, i Aragonès
va reiterar en la conferència de dilluns la voluntat
“d’activar tots els mecanismes de pressió” si es
desbloquejava la negociació política. Ahir Aragonès
va treure importància a la
data de la trobada, admetent que no es podia dilatar, perquè preferia uns
dies més i trobar-se amb
continguts que “no una foto sense continguts”.
El PSC infla el pit
El PSC va compartir ahir
l’adjectiu d’“històrics” a
l’hora de valorar els acords
de la bilateral com havia
fet el govern espanyol.
Amb tot, la vice primera
secretària d’Organització
i Acció Electoral, Lluïsa
Moret, va posar en relleu
que s’havia de posar èmfasi “en la paraula acords,
més enllà dels adjectius”,
perquè suposava “un pas
significatiu en la normalització de la relació entre governs”.
Entre els traspassos
que també es van acordar
en la bilateral hi ha el de les
finques d’Arnui (Llavorsí), el Vilar (Basella) i
Montsià (Ulldecona); el de
la titularitat de les depuradores que ja gestionava la
Generalitat a Alguaire,
Horta de Sant Joan, Ulldemolins, Térmens i Menàrguens, Sant Jaume d’Enveja, Bellver de Cerdanya i
Alcoletge, i les obres que
completen el conjunt de
l’actuació per reutilitzar
l’efluent de l’estació depuradora d’aigües residuals
del Baix Llobregat. ■
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L’aniversari de Hasél a la
presó genera mobilització
a Les quatre capitals catalanes, marc de manifestacions sota el lema ‘Tombem
les lleis repressives’ a Es presenta la Plataforma Antirepressiva de Ponent
Redacció
BARCELONA

Quan es produeix un any
de l’empresonament del
raper Hasél al centre penitenciari de Ponent, les
quatre capitals catalanes
van ser escenari de manifestacions per reclamar la
seva posada en llibertat.
Diversos CDR havien fet
crides a la mobilització
descentralitzada i hi va
haver mobilitzacions tant
a Barcelona com a Girona,
Tarragona i Lleida, sota el
lema Tombem les lleis repressives. “Davant la seva
repressió, organitzem la
resposta”, va ser una de les
proclames que es van poder sentir.
L’acció s’emmarca en
d’altres que s’han anat
fent al llarg de la setmana
coincidint amb aquest primer aniversari de l’empresonament. Dimecres un
centenar de persones ja va
protestar al davant del
Rectorat de la Universitat
de Lleida (UdL), formant
una cadena humana.
L’acte d’ahir també va

Recollida de firmes, ahir a la plaça de Catalunya de
Barcelona ■ IRÍDIA CENTRE PER LA DEFENSA DELS DRETS HUMANS

La capçalera de la manifestació que es va fer ahir a Barcelona ■ ACN

servir per presentar la Plataforma Antirepressiva de
Ponent, que vol coordinar
els prop d’un centenar de
casos de persones “represaliades” d’arreu de la demarcació de Lleida arran
de protestes postsentència, per l’empresonament
de Hasél o el tall de la Jonquera, entre d’altres.
Hasél va ser empresonat el 16 de febrer de

2021, després que el detinguessin els Mossos
d’Esquadra al Rectorat de
la UdL, i traslladat per ordre judicial al Centre Penitenciari de Ponent. El mateix raper va explicar fa
uns dies que ha renunciat
al programa de tractament penitenciari perquè
l’únic que busca és el penediment, “l’objectiu de la repressió”, va dir. Per això va

afirmar que no vol trair els
seus principis ni la causa
per un indult i considera
“intolerable” que en una
presó gestionada per la
Generalitat se li vulgui fer
“un rentat de cervell”. El
raper lleidatà també va
criticar la “falsedat” de
membres d’ERC i JxCat
que l’han visitat i l’immobilisme d’Unides Podem
contra la repressió. ■

Mobilització
per una ILP per
poder regular
els migrants
a Entitats socials recullen firmes a El

tercer sector reclama que Catalunya
pugui gestionar l’ingrés mínim vital
Redacció
BARCELONA

Ajuts per al sector de l’oli
que s’internacionalitzi
a Aragonès assegura

que hi ha marge
perquè ara s’exporta
només el 3 per cent

Redacció
ARBECA

El govern destinarà 1 milió d’euros en ajudes per a
la internacionalització del
sector de l’oli, amb un màxim de 10.000 euros per
beneficiari. La idea és que,
amb aquests recursos, cooperatives i petites i mitjanes empreses puguin cobrir fins a un 80% dels costos que tenen en aquest
àmbit, ja sigui en assistència a fires o altres accions
de promoció del producte.

El president Pere Aragonès, i la consellera Teresa Jordà,
durant la visita d’Arbeca ■ ACN

Així ho va anunciar ahir a
Arbeca el president de la
Generalitat, Pere Aragonès, on es va reunir amb

productors de la DOP Les
Garrigues. L’objectiu és
incrementar el volum d’oli
envasat que actualment

es ven a l’estranger, ja que
segons Aragonès hi ha
“molt marge de creixement” perquè només un
3% del que s’exporta es fa
com a producte gurmet.
El sector de l’oli inclou
347 empreses que facturen 863 milions d’euros
però, al parer del president, “malgrat l’excel·lent
qualitat del producte”, només una petita part s’exporta envasat. Per això va
insistir que cal anar
“creant un relat al voltant
del producte que el doti del
reconeixement que li pertoca i situant-lo estratègicament”. El president
pensa que la internacionalització és essencial, i hi va
afegir: “Guanyarem si ens
enfoquem més cap al valor
i no tant en el volum.” Així,
va fer explícit el compromís de seguir dedicant esforços per preservar les
DO i els productors, acompanyant el sector en la internacionalització. ■

Col·lectius i xarxes en defensa dels drets dels migrants van sortir al carrer
ahir a diverses ciutats de
l’Estat –a Barcelona es
van concentrar a la plaça
de Catalunya– per recollir
firmes per tirar endavant
una iniciativa legislativa
popular (ILP) d’àmbit estatal que té per objectiu la
“regularització de totes les
persones migrants sense
papers”. Entre les entitats
que donen suport a la campanya hi ha Irídia, Centre
en Defensa dels Drets Humans o Migra Studium,
entitat dels Jesuïtes per a
l’atenció dels migrants.
#RegularizacióJa vol
aconseguir les 500.000 firmes que fan falta de persones majors d’edat i amb
DNI espanyol perquè la
proposta es pugui debatre
al Congrés dels Diputats.
“La campanya és un procés polític de reforçament
de l’autoorganització de
persones migrants i racialitzades “, va dir des de Ma-

drid Yeison García, un
dels coordinadors estatals. D’altra banda, ahir la
Taula del Tercer Sector va
reclamar que l’acord entre
la Generalitat i el govern
espanyol per al traspàs de
la gestió de l’ingrés mínim
vital sigui “imminent”,
després que els dos executius hagin arribat a un pre-

La xifra

—————————————————————————————————

500.000

firmes s’han de recollir a tot
l’Estat per poder presentar al
Congrés una ILP per la regularització dels migrants.

acord en la reunió de la comissió bilateral.
En un comunicat, la
taula, que agrupa 3.000
entitats socials, remarca
que “cal millorar amb urgència la implementació
d’aquesta prestació a Catalunya”, ja que el grau de
cobertura és ara “molt
baix”. ■

