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El govern no preveu per ara
ampliar la consulta dels Jocs
a La manté a l’Alt Pirineu i Aran, però garanteix que el Ripollès, el Berguedà i el Solsonès seran
escoltats i “tindran veu” en les comissions territorials a Encara no hi ha una data fixada per fer-la

Plaja també va descartar
que siguin temes a tractar
en la segona jornada de
treball de tots els membres del govern, que està
previst fer a finals de
març, amb l’objectiu de
sortir dels formats “més
encotillats” del dia a dia.
Serà la segona trobada
d’aquestes característiques, previstes en l’acord
entre ERC i Junts, després de la que es va fer el
4 de setembre passat a la
Vall d’en Bas.
D’altra banda, l’executiu va valorar positivament que el govern espanyol comencés a plantejar
l’eliminació de les mascaretes també als interiors i
que desapareguin les qua-

La frase
—————————————————————————————————

“La consulta, entesa
com a tal, es formularà
en els mateixos termes
que hem explicat
fins ara”
Patrícia Plaja
PORTAVEU DEL GOVERN

Inici de la reunió d’ahir del consell executiu del govern al Palau de la Generalitat ■ GERARD ARTIGAS / ACN

Jordi Alemany
BARCELONA

L’endemà que les formacions de govern, ERC i
JxCat, aportessin les seves interpretacions sobre
la moció impulsada pels
comuns, a la qual van donar suport, i aprovada la
setmana passada al Parlament, per “consensuar”
amb les comarques del
Berguedà, el Solsonès i el
Ripollès “la seva incorporació a l’àmbit territorial
del procés participatiu i de

la consulta popular” sobre
els Jocs Olímpics d’hivern
del 2030, l’executiu català
va tancar la porta a la possibilitat d’ampliar la consulta, que per ara només
està prevista per a l’Alt Pirineu i Aran, és a dir, les
comarques de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, la Cerdanya i la Val
d’Aran. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, mantenia ahir que l’executiu
no s’havia mogut d’allà on
era i que la moció “reafir-

ma l’obligació d’escoltar
tot el territori implicat”,
però que de sempre havien manifestat que, més
enllà de la consulta, “hi ha
molts més espais d’intercanvi d’informació i ningú
en quedarà exclòs”.
Una interpretació que
s’alinea amb la que ja va
fer la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, el
dia del ple del Parlament,
quan va manifestar que
calia treballar amb les tres
comarques el seu grau
d’implicació. La voluntat

expressada pels socis de
govern és que la seva participació no es pugui “sobreposar” a la veu de l’Alt Pirineu i Aran i, per això, de
moment no es planteja la
possibilitat d’ampliar la
consulta a aquests territoris en els mateixos termes.
Plaja reiterava que la moció visibilitza “la voluntat
total de donar més veu encara a les tres comarques
en les comissions territorials”, però no tancava definitivament la porta a una
ampliació geogràfica: “Si

hi ha cap canvi, els ho farem saber.” Tampoc va revelar quan es preveu fer la
consulta més enllà de reiterar que “es treballa perquè sigui a la primavera”.
La mateixa portaveu va
expressar que ni la qüestió dels Jocs ni la moció
aprovada al Parlament
van ser temes que es tractessin en la reunió del
consell executiu, tot i haver motivat la necessitat
dels dos partits de govern
de matisar-ne la interpretació en els últims dies.

rantenes per als contactes estrets amb una persona positiva de covid-19
amb independència de si
s’han vacunat o no, fet
aquest últim que va aprovar ahir a la tarda la comissió de Salut Pública
del govern espanyol. Plaja
va defensar que les decisions es prenguin de manera coordinada i en el
marc del consell interterritorial, i hi va afegir que
l’executiu català creu que
el primer lloc on s’haurien
d’eliminar les mascaretes
és a l’interior de les aules
dels centres educatius i, a
partir d’aquí, “i de manera progressiva”, anar-ho
fent en els diversos espais
interiors. ■

MÉS CONSELL EXECUTIU
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Borrell demostra
que no està a
l’altura per a la UE”

Consell d’experts per impulsar
l’ús del català a les aules

Una transformació
feminista
inajornable pel 8-M

Cap temor perquè
la guerra ajorni
la taula de diàleg

Patrícia Plaja va criticar que
Josep Borrell “demostra una
vegada més que no està a l’altura com a representant de la
UE” després de la referència
al president ucraïnès, Volodímir Zelenski, com “un líder
que no s’escapa amagat en
un cotxe” i que s’ha interpretat com un atac a Carles
Puigdemont.

Un consell lingüístic format
per 16 acadèmics i experts en
l’àmbit educatiu, lingüístic,
del dret o la divulgació, encapçalats per la lingüista Maria Carme Junyent, assessorarà de forma independent el
Departament d’Educació
amb l’objectiu de plantejar
accions per reforçar el model
de l’escola catalana i impul-

L’executiu va aprovar la declaració institucional del 8 de
març, Dia Internacional de les
Dones, que reivindica una
transformació feminista inajornable i que no esperi més.
El text reivindica polítiques
públiques feministes transversals, interseccionals i globals i el paper actiu dels homes davant el masclisme.

El govern català no tem que
l’executiu espanyol pugui
ajornar una vegada més la reunió de la taula de diàleg, encara sense data, amb l’excusa
de la guerra a Ucraïna. “En
cap cas ha de ser un condicionant”, va dir la portaveu
Patrícia Plaja, que va assegurar que les dues qüestions no
tenen “res a veure”.

sar l’ús del català a les aules.
El consell aprovat ahir estarà
format per Teresa Cabré,
Carla Benet, Joan Manuel del
Pozo, Jaume Ametller, Marina
Massaguer, Màrius Serra, Pol
Gisé, Immaculada Buñuel,
Héctor Ruiz Martín, Jesús Viñas, Eva Pons, Marina Gay,
Conxita Gimeno, Olga Quesada i Alba Granell.

Manifestació del Dia de la
Dona del 2021 ■ J. PANYELLA
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La fiscalia insisteix
a condemnar una
piulada contra el rei
a “Tallem-li el coll a aquest fill de puta”, deia el comentari
a Twitter a El judici debat el límit a la llibertat d’expressió
BARCELONA

La fiscalia de l’Audiencia
Nacional va mantenir ahir
la petició de condemna per
a un jove de Vilabella, a
l’Alt Camp, per una piulada d’aquest contra el rei
Felip VI, i amb la seva actuació va qüestionar la
sentència dictada en el seu
dia pel Tribunal Europeu
dels
Drets
Humans
(TEDH) emparant la desconsideració contra el monarca com un acte de llibertat d’expressió política.
En el marc de la campanya #CoronaCiao, Albert
Baiges va piular en el seu
dia el text següent: “De veritat, tallem-li el coll a
aquest fill de puta”, amb
relació al monarca espanyol. Com ja ha passat en el
cas d’altres piulades de
simpatitzants del moviment independentista, la
Policía Nacional va obrir
una investigació sobre

La xifra

—————————————————————————————————

4
mesos de multa a 6 euros
diaris és la petició de condemna que ha fet la fiscalia
contra Albert Baiges.

l’autoria del text que va
acabar amb la judicialització del cas i una acusació
per delicte d’odi amb una
petició de condemna de
quatre mesos de multa
amb 6 euros diaris.
El judici del cas es va celebrar ahir a les instal·lacions de l’Audiencia Nacional a Fernando de Henares,
allunyant la cita de la seu
del Tribunal Suprem, on,
ahir mateix, hi havia citada
Eulàlia Reguant pel seu judici de desobediència.
En la seva intervenció
davant del tribunal, la fiscalia va argumentar que la

sentència del TEDH que va
absoldre dos joves catalans condemnats a presó
per cremar una foto del rei
no es pot aplicar en el cas
de la piulada, ja que, al seu
entendre, en aquella resolució es posa límits a la llibertat d’expressió com els
missatges amb continguts
de discurs d’odi.
L’acusat va reconèixer
ser l’autor de la piulada i va
defensar la seva acció assegurant que professa una
legítima animadversió envers la institució de la corona espanyola. El seu advocat, Carles Perdiguero, va
demanar l’absolució recordant la sentència del
TEDH i denunciant la banalització absoluta dels
delictes d’odi.
Les investigacions per
piulades al Twitter segueixen aquests dies amb citacions a la fiscalia de Barcelona per escrits contra la
persecució del català a l’escola.

Arxivat el cas dels avals
al Tribunal de Comptes
a Ciutadans havia

presentat una
denúncia davant
la fiscalia

Redacció
BARCELONA

La fiscalia de Barcelona ha
arxivat la causa als membres de la junta de govern
de l’Institut Català de Finances (ICF) en no veure
delicte en els avals a una
trentena d’ex-alts càrrecs
de la Generalitat encausats pel Tribunal de Comptes per la promoció del
procés a l’estranger.
Precisament, la secció
d’enjudiciament del Tribunal de Comptes va acor-

Jaume Giró és el conseller
responsable de la llei que ha
permès els avals ■ ACN

dar dilluns revocar el seu
rebuig inicial i acceptar els
avals presentats per la Generalitat, a través de l’ICF,
per fer front a la fiança de

5,4 milions d’euros imposada a 28 promotors del
procés per la seva promoció a l’exterior.
La investigació que la
fiscalia ha arxivat ara es va
iniciar arran d’una denúncia de Cs, i pretenia determinar si els membres de la
junta de govern de l’ICF
havien comès delicte amb
els avals, a instàncies del
govern, per cobrir aquesta
fiança del Tribunal de
Comptes. En un procediment paral·lel, la Fiscalia
Superior de Catalunya ja
es va oposar, l’octubre passat, al fet que el TSJC investigués el president de la
Generalitat, Pere Aragonès, i els consellers Giró i
Vilagrà pel avals. ■

Albert Baiges, amb el grup de suport que li ha fet costat ■ TWITTER

160381-1255621Q

Jordi Panyella
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El Suprem anul·la el judici a
Reguant per error de forma
a El Tribunal admet que el jutjat no era competent per obrir judici oral a una aforada a Es reinicia
el procés i la fiscalia presentarà un nou escrit d’acusació a La CUP demana no abaixar la guàrdia
Emma Ansola
BARCELONA

No era el resultat esperat
per a la jornada d’ahir al
Suprem, però no per just i
lògic va deixar de causar
sorpresa el moment en
què el president de la sala
segona notificava la decisió d’anul·lar el judici després d’una deliberació de
trenta minuts amb la resta de magistrats i havent
escoltat prèviament la defensa i la fiscalia.
El Tribunal Suprem acceptava una de les qüestions prèvies que havia
plantejat Daniel Amelang,
l’advocat de la diputada de
la CUP Eulàlia Reguant, i
que tenia a veure amb la
decisió del jutjat d’instrucció número 10 de Madrid
d’obrir judici oral alhora
que la fiscalia presentava
escrit d’acusació, malgrat
que se li havia comunicat
que Reguant havia obtingut acta de diputada al
Parlament de Catalunya i,
per tant, passava a ser aforada. El jutjat no va aturar
la tramitació, al contrari,
la va retenir durant mesos
abans d’enviar-la al Suprem i ara és l’alt tribunal
el que ahir reconeixia que,
si es tirava endavant el judici, es podien lesionar els
drets de Reguant, per la
qual cosa optava per reiniciar el procés i anul·lar el
judici. Recordem que Reguant està acusada d’un
delicte de desobediència
per haver-se negat a respondre a l’acusació particular, representada per
Vox, en la causa contra el
procés independentista.
Així, la sala ordenava
que la causa retrocedeixi
fins al moment en què el
ministeri fiscal presenta
l’escrit d’acusació, la qual
cosa allargarà el cas contra Reguant, ja que, juntament amb el nou escrit de
la fiscalia, també la defensa haurà de presentar el
seu i, finalment, decretar
nova data per al judici.
El tribunal entenia que
“s’ha produït un error en
la tramitació de la causa
abans del trasllat a aques-

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant, amb el seu intèrpret, ahir en el judici al Suprem ■ ACN

Les frases

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

Sirvent, al secretariat de la CUP
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Prou persecucions
judicials i prou judicis
polítics. Dempeus i
ferms contra el
feixisme”

“L’Estat insisteix en la
confrontació. Contra la
repressió, unitat. Tota
la força per avui i per
als dies que vindran”

Pere Aragonès

Laura Borràs

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

PRESIDENTA DEL PARLAMENT

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“La repressió no es
deté i segueix la causa
general contra
l’independentisme”

“La lluita contra
l’extrema dreta i
contra el feixisme és
urgent i necessària”

Marta Vilalta

Eulàlia Reguant

SECRETÀRIA GENERAL D’ERC

DIPUTADA DE LA CUP

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“L’Estat permet a
l’extrema dreta
aprofitar-se dels seus
altaveus per difondre
el discurs de l’odi”

“Que Vox sigui un
partit legal és una
anomalia total del
sistema democràtic
espanyol”

Xavier Antich

Carles Gómez

PRESIDENT D’ÒMNIUM

TRESORER ACN

L’exdiputada de la CUP-Crida
Constituent Maria Sirvent encapçala l’única candidatura al
secretariat nacional, l’òrgan
encarregat de la coordinació
del partit i de la gestió del seu
dia a dia. Sirvent lidera una
llista d’onze noms, entre els
quals hi ha el regidor de la CUP
a Reus Edgar Fernández, que
repetirà al SN. També hi són
Joan Ramon Sanz (Nordoriental), Gemma Codina (Catalunya Central), Txus Magallon (Penedès), Marta Gilabert
(Barcelona), Albert Giménez
(Vallès Occidental), Laure Vega (Baix Llobregat), Jordi Barbero (Baix Llobregat), Quim
Soler (Alt Ter) i Ester Díaz (Vallès Occidental). També s’han
registrat quatre candidatures
individuals, que són les que

completaran l’equip de quinze
persones. Aquests quatre
noms són Hug Lucchetti (Vallès Oriental-Baix Montseny),
Iñigo Robredo (Baix Llobregat), Jaume Casals (Catalunya Central) i Isa Chacón (Barcelona). La votació es farà telemàticament entre el 7 i el 9
de març i es farà pública el
10 de març. Sirvent va ser
l’assessora de Pau Juvillà a
la mesa del Parlament fins
que va ser inhabilitat i ara ho
és del substitut, Carles Riera.
Entre els principals reptes del
partit, la candidatura hi destaca el calendari institucional i
electoral, amb les eleccions
municipals, i “el repte de recuperar la mobilització i l’organització per generar les bases
d’un nou embat nacional”.

ta sala” que “pot donar lloc
a una nul·litat de ple dret”.
És per això que acordava
la nul·litat del judici, “amb
la finalitat d’extremar les
garanties i d’assegurar els
drets de la defensa i de
l’acusada”. Abans de començar el judici, la fiscalia
ja havia rebaixat la pena
que sol·licitava per a la diputada de sis a quatre mesos de presó i inhabilitació
per desobediència.
Reguant, que no va haver ni d’intervenir en el judici d’ahir, va afirmar minuts després de la decisió
del Suprem que “la lluita
contra l’extrema dreta i
contra el feixisme és urgent i necessària”. Per això, hi afegia, “és important organitzar-nos no només en processos judicials
i institucions, sinó als carrers, construint comunitat i construint pobles lliures de feixisme”.
Diputats sobiranistes
d’ERC, Junts, el PDeCAT i
els comuns van acompanyar Reguant fins a les
portes del tribunal. La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, qualificava el judici
d’“absurd” perquè demostra que “la repressió no es
deté” i que “segueix la causa general contra l’independentisme”. La diputada de JxCat al Congrés Pilar Calvo expressava també el suport a Reguant i
afirmava: “L’amnistia és la
solució per a tots els represaliats en la causa de la llibertat de Catalunya. El govern de les togues s’hauria
d’acabar.” El diputat d’En
Comú Podem i secretari
del Congrés, Gerardo Pisarello, advertia que s’havien “vulnerat clarament
els drets fonamentals” de
Reguant i denunciava l’intent de Vox d’“instrumentalitzar” el Suprem i, “en
general, la justícia”.
Les entitats sobiranistes també es van concentrar en suport de Reguant.
El president d’Òmnium
Cultural, Xavier Antich,
acusava l’Estat de “permetre que l’extrema dreta
s’aprofiti dels seus altaveus institucionals, com
són els tribunals i els àmbits parlamentaris”, per
“difondre el discurs de
l’odi”. Per part de l’ANC, hi
assistia el tresorer, Carles
Gómez, que destacava la
“valentia i coherència” de
Reguant, que afronta “un
judici més de la causa general contra l’independentisme”. El nou judici a
Reguant per un delicte de
desobediència encara pot
trigar mesos. ■
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Demanen polítiques
públiques efectives per
aturar les violències LGTBI
a L’Observatori contra l’Homofòbia enceta el primer grup de treball contra
l’LGTBI-fòbia al Parlament a Reclamen un servei d’atenció per a les víctimes
Virtudes Pérez
BARCELONA

Roger Torrent se saluda amb Carme Forcadell després de
sortir de declarar al TSJC el setembre passat ■ JUANMA RAMOS

El TSJC deixa
Torrent
i l’antiga mesa
a punt del judici
a El tribunal rebutja els recursos de

les defenses i veu indicis per jutjar els
investigats per desobediència al TC
Redacció
BARCELONA

El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC) va avalar la decisió
de la jutgessa instructora
d’enviar a judici el conseller d’Empresa i Treball i
expresident del Parlament, Roger Torrent, i els
membres de la mesa de
JxCat i ERC per haver desobeït el Constitucional en
tramitar resolucions sobiranistes. El TSJC va desestimar els recursos presentats per les defenses de
Torrent i dels exdiputats
Eusebi Campdepadrós i
Josep Costa, de JxCat, i
Adriana Delgado, d’ERC,
contra l’acte de la magistrada Maria Eugènia Alegret, que apreciava prou
indicis per deixar-los a un
pas del judici.
D’aquesta manera, l’alt
tribunal deixa Torrent i la
resta de membres de la mesa a un pas del judici. La fiscalia i la magistrada instructora consideren que
Torrent, Costa, Campdepadrós i Delgado són responsables d’un delicte de
desobediència al Tribunal

Constitucional (TC) per
haver deixat debatre al
Parlament resolucions sobre la monarquia i l’autodeterminació l’any 2019.
El TC ha ratificat recentment la prohibició d’aquells debats. Segons la
magistrada, hi ha indicis
per jutjar-los per haver actuat amb “menyspreu a la
legalitat constitucional,
tot i haver estat prèviament advertits pel TC”,
quan van permetre la votació de les dues resolucions,
que eren “substancialment iguals” a unes altres
que havien estat suspeses
prèviament.
El TSJC destaca en la seva interlocutòria que la “legítima discrepància” dels
investigats no equival al fet
que la magistrada actués
de manera “arbitrària” ni
que hagués fet una “acusació sorprenent”. El ministeri públic demana un any i
vuit mesos d’inhabilitació i
30.000 euros de multa a
Torrent i la mateixa pena
per a Campdepadrós i Costa. A Delgado, la fiscalia li
demana un any i quatre
mesos d’inhabilitació i
24.000 euros de multa. ■

El primer grup de treball
que s’ha creat al Parlament per lluitar contra
l’LGTBI-fòbia va començar a caminar ahir amb
una intervenció coral de
diversos professionals de
l’Observatori contra l’Homofòbia (OCH), l’entitat
que l’ha impulsat.
A banda de posar de
manifest com el nombre
d’agressions LGTBI ha
crescut en els últims anys
–l’any 2021 se’n van registrar 284, un 50% més que
l’any anterior–, l’entitat
va reclamar la implementació de polítiques públiques efectives per fer
front a les violències per
motiu d’identitat sexual
o expressió de gènere,
un registre unificat d’incidències a tot Catalunya
–com el que ja existeix a la
ciutat de Barcelona– i un
servei d’atenció permanent i específic per acompanyar les víctimes. El
president de l’OCH, Eugeni Rodríguez, va recordar
que aquest servei està recollit en la llei del 2014.
“No ens podem permetre
com a país que no hi hagi
atenció psicològica pública per a les agressions que
no hem pogut prevenir”,
va insistir.
Cristian Carrer, psicòleg social i coordinador tèc-

La primera reunió del grup de treball per lluitar contra l’LGTBI-fòbia va tenir lloc ahir ■ ARXIU

La xifra

La frase

284

“No ens podem
permetre com a país
que no hi hagi atenció
psicològica pública
per a les agressions”

—————————————————————————————————

incidències es van registrar
l’any passat, un 50% més que
l’any anterior. Aquest mes de
gener, n’hi ha hagut 19.

nic de l’entitat, va alertar
de l’increment del nombre
d’agressions des de l’any
2017. El gener d’aquest
any se n’han registrat dinou, dada que suposa un
increment del 111,1% respecte al gener del 2021.
L’Observatori va alertar
de la difícil situació en què

—————————————————————————————————

Eugeni Rodríguez
PRESIDENT DE L’OBSERVATORI
CONTRA L’HOMOFÒBIA

es troben les dones LBT,
que, a banda d’estar invisibilitzades, pateixen “una
doble discriminació”.
Rodríguez va recordar
que, en el cas de les dones
trans, els agressors són joves de 15 a 17 anys. “S’han
de crear espais per convèncer aquests joves.” ■

Prop de 60 milions per
al bo de lloguer jove
Redacció
BARCELONA

El Consell de Ministres va
aprovar ahir la proposta
per destinar a Catalunya
58 milions d’euros per al
bo de lloguer jove i 209,2
milions d’euros al pla estatal per a l’accés a l’habitatge 2022-2025. Es tracta
de la proposta de distribu-

ció territorial, de 1.843
milions d’euros per a totes
les comunitats, feta el 2 de
febrer passat en la Conferència Sectorial d’Habitatge i Sòl.
D’aquests milions, 400
corresponen a les ajudes
financeres de l’Estat per al
bo de lloguer jove i 1.443
són per al pla estatal d’habitatge 2022-2025. Està

previst que en la reunió
sectorial del 9 de març ja
es pugui aprovar definitivament el repartiment
dels fons.
Recurs contra la llei
D’altra banda, ahir JxCat
va presentar una esmena
a la totalitat contra la llei
d’habitatge del govern espanyol per entendre que

Nou postgrau
de polítiques
LGTBI
—————————————————————————————————

La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, va
participar ahir en la presentació a Barcelona del nou postgrau de polítiques LGTBI a la
gestió pública. Els estudis
oferiran la primera titulació
universitària de l’Estat especialitzada en polítiques públiques per al col·lectiu LGTBI.
És fruit de l’esforç conjunt
de la Universitat de Lleida,
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i Igualtat i
Feminismes.

representa una “absorció
competencial total, forçada i artificial”.
Segons Junts, el text de
l’executiu espanyol implica un “desmantellament,
per la via de l’articulació
transversal i multidisciplinària, de les regulacions
legítimament impulsades,
aplicades i vigents a Catalunya”.
Junts denuncia que la
norma converteix les autonomies en “simples entitats col·laboradores en la
gestió
administrativa”
perquè els deixa “un nul
marge de capacitat de decisió”. ■
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Protagonistes AGENT RURAL. CAP A L’ALT PIRINEU

Anna Servent

“És clau que algú
es plantegi que
la seva filla pot
ser agent rural”
Virtudes Pérez
BARCELONA

A

l cos d’Agents Rurals de Catalunya, tot eren homes fins a l’any
1992. L’any dels Jocs hi va entrar la primera dona, però el seu
exemple no va accelerar el procés cap a
la igualtat. La segona dona no s’hi va incorporar fins a l’any 1997 i avui el sexe
femení representa només el 12% de la
plantilla. Anna Servent, que va entrar
al cos l’any 2001, ha assolit una fita important, ja que ha estat la primera dona
a dirigir una àrea regional, la de l’Alt Pirineu. Ara que la conselleria d’Interior ha
optat per la discriminació positiva i ha
reservat 40 de les 100 places que sortiran a l’abril per a dones, Servent les anima a presentar-s’hi. I insisteix a trencar
estereotips, perquè les tasques que ha de
fer un agent rural, que són moltes i molt
variades, “les poden fer tant els homes
com les dones”.

Sorprèn molt que no hi hagués cap
agent rural dona fins al 1992. Com ho
explica?
La veritat és que fa relativament poc, però no només és sorprenent que fos tan
tard, sinó que a la segona li costés molt
poder-hi entrar. Que no s’hi incorporés
fins al 1997 indica un canvi molt lent.
Confia que aquesta reserva de places
en la propera convocatòria accelerarà
el canvi?
Tinc la sensació que en els últims anys
hem fet un clic. Però és molt important
donar visibilitat al cos d’Agents Rurals i
a la dona dins del cos. El fet que els mitjans de comunicació en parlin, i hi posin
el focus, jo crec que és la principal mesura de la campanya. Perquè això farà que

algú es plantegi que la seva filla pot ser
agent rural. O que algú es plantegi que
ella mateixa pot ser agent rural.
Tinc entès que quan es va crear el cos, fa
35 anys, demanaven expressament ser
home i tenir el servei militar. És així?
Cal tenir en compte que el cos d’Agents
Rurals prové d’un organisme estatal que
era la Guardería Forestal del Estado, que
depenia del ja desaparegut Icona. I sí, un
dels requisits era ser home i tenir el servei militar. Per tant, era una tasca masculina. Quan es van traspassar les competències a la Generalitat, l’any 1980,
encara que ja no era un requisit, les proves físiques no estaven diferenciades i
l’accés era molt costós.
Tot i els avenços, vostè és encara l’única
dona que dirigeix una àrea regional. Per
què les dones no arriben a llocs de responsabilitat?
Les raons són diverses. Al principi les dones no hi accedien perquè no tenien antiguitat, i dins de l’administració una part
dels mèrits és l’antiguitat. Però ara que ja
tenim antiguitat, jo crec que ens falta interès, o ganes, i en bona part penso que
una de les causes pot ser que la nostra línia de comandament és molt lineal i requereix una dedicació absoluta. Els Mossos i els Bombers de la Generalitat ja tenen una estructura de comandament
molt més consolidada. Però nosaltres,
no. Quan marxem de vacances, marxem
amb el mòbil, i aquesta alta dedicació a
les dones els costa més pel tema de la conciliació familiar. Perquè culturalment no
estem disposades a renunciar-hi.
I vostè per què sí? És una excepció?
A mi el meu cap m’hi va animar. Vaig necessitar que algú m’hi empenyés. A més,
en l’àmbit familiar, tenia una xarxa molt

sòlida. Tinc molta ajuda. I també he de
dir, i això ho he vist més tard, que m’ha
anat bé en l’àmbit familiar. Perquè jo tenia un paper molt principal a casa, i ara
el meu home, que també és agent rural,
ha hagut d’absorbir gran part de la tasca.
Potser no la tenim al 50%, perquè ell en
té més. I ho veig molt positiu, perquè jo
tinc dues nenes i és un bon exemple que
vegin que al principi la mama portava la
majoria de les feines i que ara és el pare
qui les va a buscar, qui les porta a extraescolars i qui fa el sopar.
Per què es va fer agent forestal?
A mi el que més m’agrada de la meva feina és que és molt variada, activa, a l’aire
lliure. Cada dia és diferent. No té res a
veure el que planifiques amb el que acaba sent el teu dia. Cada dia dono les gràcies. Jo soc una apassionada de la meva
feina i una de les coses que més m’agraden és poder canviar coses. Que un dia
vegis un abocament en un lloc molt bonic i que hi passis un altre dia i allò ja no
hi sigui produeix una gran satisfacció.
Quines tasques fa un agent rural?
Estem dividits en quatre àrees. Ara, l’àrea
en què més es treballa és la de caça, pesca
i protecció dels animals. I aquí tenim des
d’inspeccions a caçadors i pescadors fins a
tot allò que es deriva de temes de protecció dels animals, tant de fauna protegida i
de seguiment d’espècies protegides com
de maltractament d’animals domèstics.
Una segona àrea és la dels incendis forestals, que és el motiu pel qual es va crear el
cos. Es treballa molt en la prevenció d’incendis, mirant que les infraestructures
estiguin bé, però també fem assistència a
incendis i investiguem quines en són les
causes. Del món forestal, que és d’on venim, mirem que els aprofitaments forestals estiguin autoritzats. Però també te-

nim una part important de flora protegida
o flora introduïda. La quarta àrea és una
mena de calaix de sastre on hi ha des de
temes urbanístics i d’abocaments fins a
circulació motoritzada en el medi natural
o temes de patrimoni cultural…
Qualsevol dona pot ser agent rural? O es
necessiten unes condicions físiques determinades?
Sí que hi ha una part física. Caminem
molt. Hem d’estar una mica en forma,
però també és veritat que hi ha homes
que no estan en forma i continuen treballant d’agents rurals. Jo penso que ara
per ara les tasques que estem fent les podem fer tant homes com dones.
Però també han de tenir en compte que
han de fer de tot, fins i tot matar animals si arriba el cas...
Sí, això també. Cal tenir clar que la nostra feina implica haver de manipular armes i en alguns casos sacrificar animals.
I és part de la nostra feina i la fem tant
homes com dones. Per posar-ne un
exemple, en un accident de trànsit amb
un cabirol, un animal que és irrecuperable, hem de saber que aquell animal l’acabarem sacrificant. És un animal salvatge. Encara que el poguéssim curar, no el
podem tenir engabiat. A vegades hi ha
animals que travessen carreteres, que
provoquen accidents de trànsit, i cal fer
un control sobre aquests animals.
La feina és molt diferent al Vallès que al
Pirineu?
I tant! Al Pirineu, on jo treballo, tothom
es coneix. I és molt important que l’agent
rural sigui molt proper a la gent que hi
viu. Aquí al Vallès, això no és tan important. A les àrees metropolitanes hi ha
molts més serveis, els ajuntaments tenen més recursos... Al Pirineu en són
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Anna Servent, cap d’àrea
regional a l’Alt Pirineu, aquesta
setmana, al centre de fauna
de Torreferrusa, a Santa
Perpètua ■ JUANMA RAMOS

❝

Quan marxem de vacances,
marxem amb el mòbil, i
aquesta alta dedicació a
les dones els costa per la
dificultat de conciliar

❝

És cert que hi ha una part
física, però qualsevol dona
pot fer la feina que
requereix ara el cos
d’Agents Rurals

L’única cap d’àrea
menys i tothom ha d’ajudar més.
Vostè canviaria l’Alt Pirineu per cap altra
zona?
Jo els dic als altres caps que tinc la millor
regió. Tinc un parc nacional, tinc la millor fauna protegida de Catalunya, perquè tinc trencalossos, tinc voltors negres, tinc ossos, tinc llops... En clau d’espai, de paisatge…
Tinc entès que va participar personalment en la captura de l’os Goiat?
Sí, el collar on porta incorporat el GPS
per localitzar-lo s’estava gastant. Jo vaig
formar part de l’equip que el va haver de
capturar tirant-li un dard anestèsic des
d’un helicòpter. D’aquesta manera van
poder canviar-li el collar.
Algun cop s’ha sentit discriminada?
Sí, i va ser quan vaig accedir al càrrec de
cap. Com a agent, no. Però com a cap, sí.
Quan vaig accedir a la posició de cap, tenia 39 anys i era la tercera agent més jove de la regió. Tothom era més gran. Era
una dona i treballava amb molts homes
que van accedir al cos en l’època en què
només hi podien accedir els homes. Prefereixo no explicar-ho, perquè va ser una
cosa d’una persona, però em vaig sentir
molt acompanyada, la gent em va fer costat i vaig tenir molt suport tant dels meus
caps com dels agents que tenia per sota.
Alguna vegada ha pensat que s’havia
equivocat?
He de dir que quan vaig començar no
m’hi veia tota la vida, però cada cop m’ha
anat agradant més. I ara, insisteixo, soc
una apassionada de la meva feina.
Les filles volen seguir els seus passos?
La gran, segur que no, perquè no li agraden gens els animals. Li fan por els gos-

sos, i això que vivim en un entorn rural i a
casa tenim molts animals. No té el perfil.
Recorda alguna anècdota dels seus inicis, quan treballava només amb homes?
Hi ha una anècdota del començament que
és prou significativa. El meu primer destí
va ser Balaguer, a la Noguera. I jo vaig entrar en un equip de tretze. Jo era la número catorze. I tot eren homes. Mai hi havia
hagut una dona en aquella àrea bàsica ni
a les proximitats d’aquella comarca. Cada
cop que tornava d’una feina, el meu cap
em preguntava com havia anat per Àger,
com havia anat per Ponts... I jo no entenia
com podia saber on havíem estat. Un dia
li ho vaig preguntar. I em va explicar que
la gent, a vegades el mateix alcalde, li trucava i li deia que havia vist una noia vestida d’agent rural...
L’any 2017, dos agents rurals van ser assassinats a Aspa per un caçador. Vostè
els coneixia. Ha millorat la seguretat al
cos des de llavors?
Jo en aquell moment portava una barca.
Era patrona de barca i havia treballat
amb tots dos fent serveis de pesca. Va
ser un moment molt dur. També perquè
físicament érem molt a prop. Lleida i els
Pirineus sempre han tingut molta vinculació. Lleida, al final, no deixa de ser
la nostra capital de compra, d’oci, de cultura..., i hi tenim molta relació. Amb ells
tenia una relació personal. Havíem dinat
junts, havíem sopat fora de la feina... Va
ser molt dur.
El cos ha avançat en seguretat des de
llavors?
Hem avançat molt. Va servir per replantejar moltes coses. Es van introduir elements de seguretat que no hi eren, com
per exemple les armilles antibales. Tots
els agents en tenen.

Quan li van proposar ser
cap d’àrea regional, Anna
Servent va necessitar
una bona empenta per
acceptar el repte. Ella
gaudeix amb les múltiples
tasques que pot
desenvolupar un agent
rural cada dia. Li agrada
treballar a l’aire lliure,
caminar, i detectar i
resoldre problemes sobre
el terreny. Però ara està
contenta. És conscient
de la importància de
visibilitzar la dona dins del
cos d’Agents Rurals per
continuar treballant en el
camí cap a la igualtat. I
també li ha servit per
demostrar als seus fills (té
dues nenes i un nen) que
a casa les coses es poden
fer d’una altra manera.
Nascuda a Aramunt, al
Pallars Jussà, fa 44 anys,
i llicenciada en INEF,
Servent va entrar d’agent
rural el 2001, i el 2011 va
passar a ser agent major,
en l’especialitat de medi
ambient. “És una molt
bona sortida laboral,
sobretot per a dones del
món rural”, diu.

I què queda pendent?
Ara les inspeccions de caça les fem amb
arma llarga. Però ens dona una imatge
molt agressiva, perquè semblem agents
antiterroristes. Nosaltres el que volem
és poder anar amb una arma curta i que
tothom porti la seva a sobre.
Per què no es canvia?
Perquè la Guàrdia Civil ens ha d’habilitar
i no ho fa. Per a tot el tema d’armes, depenem de la Guàrdia Civil. L’any 2019 el
govern de la Generalitat va fer un reglament d’armes que preveu aquests canvis, i també la porra extensible, com a
element dissuasiu en cas que algú ens
vingui a pegar. Però l’Estat espanyol hi
va presentar recurs i fins que no es resolgui no es pot avançar en aquest sentit.
Com està la batalla amb les elèctriques
per l’electrificació d’aus?
És un tema al qual estem dedicant molts
esforços. Perquè ara per ara la principal
mortalitat d’aus protegides es produeix
per culpa de les electrocucions. Estem
treballant moltíssim, tant per identificar
el suport com per aconseguir que la companyia els modifiqui. Però és costós, perquè no estan obligats a fer-ho, com a mínim administrativament.
Deu estar molt preocupada per la sequera actual, pel que pot representar
en matèria d’incendis...
Molt. Ara mateix, a l’àrea dels Pirineus,
tenim un risc molt alt. Tant o més que a
l’estiu. És un moment molt delicat, perquè l’herba està cremada pel fred i a les
zones d’alta muntanya la preocupació
és màxima. Ara hi ha molts agents que
estan treballant de manera exclusiva en
tasques de prevenció. Es pot fer foc i cal
insistir que es compleixin les mesures de
seguretat. ■

