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Decret llei per
respondre a
la sentència
del 25%

El text legislatiu que
ultimen Junts i ERC
preveu rebutjar el
tant per cent de
llengües a les aules

Cau el
percentatge
de dones
directives

Les dones amb
càrrecs alts cobren
un 13% menys que
els homes en les
mateixes posicions

Tot esperant data per A
TO · La Moncloa situa la cita de Sánchez i
el president després del 26 de maig per
“complexos” d’ERC i el juny electoral
andalús resta dies GIR · Es vanta de
desinflar l’independentisme d’ençà dels
‘piolins’ FITA · El Defensor del Poble
arxiva el cas Pegasus i vol una reflexió
David Portabella
MADRID

Pedro Sánchez va exhibir
ahir l’obsessió que té per
recompondre la relació
amb Pere Aragonès i amb
ERC: s’enfrontava a una
pregunta de la basca Mertxe Aizpurua (EH Bildu)
–els portaveus catalans no
tenien torn en la sessió de
control d’ahir– i ell va consagrar la rèplica a ignorar
el soci abertzale i a enviar
senyals de fum en to de
pau a l’inquilí del Palau de
la Generalitat. “El govern
d’Espanya està disposat a
reunir-se, i en el meu cas
amb el president de la Generalitat de Catalunya i
amb la taula de diàleg,
quan ho consideri la part
catalana”, va dir el president a la portaveu nascuda a Usurbil perquè la veu
arribés al president català
natural de Pineda de Mar.
Segons fonts de La Moncloa, si la reunió SánchezAragonès no s’ha fet ja és
pels “complexos” d’ERC
davant de Junts, i ara no
serà imminent: la cita és
vista com a punt d’inflexió
per refer la confiança malmesa per l’espionatge amb
Pegasus, però el president
espanyol acudirà abans al
Congrés a la compareixença monogràfica sobre escoltes telefòniques el 26 de
maig i a partir d’aleshores
explorarà les agendes per
fixar la cita bilateral, molt
condicionada també pel
juny electoral a Andalusia.
Si bé era fiscalitzat pels
bascos Aizpurua (EH Bildu) i Aitor Esteban (PNB)
i per la popular Cuca Gamarra, tots els missatges

Sánchez, ahir, al
Congrés amb Nadia
Calviño i Yolanda
Díaz ■ EFE

anaven dedicats a ERC en
un dia en què l’independentisme es va carregar de
raons per exigir una comissió d’investigació en veure
els àudios publicats a El
País en què el comissari
patriòtic José Manuel Villarejo reivindica ser l’autor d’informes falsos i sense firma contra el procés
des del 2012. “Jo he estat
víctima també d’intervenció telefònica de Pegasus.
Com a president, tota l’empatia als que ho han patit
sense autorització judicial”, va dir Sánchez a Esteban com a drecera per
aconseguir estovar els cors
republicans. “La confiança
a restablir com més aviat
millor el diàleg amb les institucions catalanes és total,”, va traslladar Sánchez
a EH Bildu tot confiant que
ho escoltaria ERC.
Andalusia no deixa dies
L’agenda de Sánchez és
plena de compromisos des
d’ara i fins a finals de juny,
ja que el 23 i 24 de maig és
a Suïssa per participar en
el Fòrum de Davos. El problema de desplaçar la cita
amb Aragonès al mes de
juny és que les eleccions
andaluses del 19 de juny
han imposat una llarga
precampanya i una campanya electoral que anirà
del 3 al 17 de juny, amb la
incomoditat que suposaria per al candidat socialista Juan Espadas conviure
amb una fotografia de
Sánchez i Aragonès en vigílies electorals.
Tot i l’atapeïda agenda
oficial del president, fonts
de La Moncloa culpen Aragonès fel fet que l’entrevis-
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“La diferència és que
el PP enviava ‘piolins’
i amb nosaltres la
selecció espanyola de
futbol pot jugar sense
problema ni polèmica
a Catalunya”

“Amb el PP aproven
DUI i amb nosaltres,
segons els sondejos,
més del 70% de la
població a Catalunya
no veu prioritària la
independència”

“Jo he estat víctima
també de Pegasus.
Tota l’empatia als que
ho han patit sense
autorització judicial”

ta no s’hagi celebrat encara. “Si la reunió no s’ha
concretat és per la Generalitat. ERC està més centrada en l’expressió del
malestar i, per acomplexament davant Junts, està
més pendent de Junts que
d’altres coses”, denuncien. El que l’entorn de
Sánchez té clar és que la
destitució de Paz Esteban
com a cap del CNI està ajudant a reconstruir la rela-

ció entre el PSOE i el soci
indispensable per completar la legislatura fins al desembre del 2023, i posa
com a exemple que ERC
“ja no demani el que sap
que és un impossible”:
l’adeu de la ministra Margarita Robles (Defensa).

rència és que el PP enviava
piolins i amb nosaltres la
selecció espanyola de futbol pot jugar sense cap
problema ni polèmica a
Catalunya”, va dir tot lligant la caricatura dels policies a bord del Moby Dada i el retorn de la roja el
26 de març. “Amb el PP
aproven DUI i amb nosaltres, segons els sondejos,
més del 70% de la població
a Catalunya no veu priori-

De ‘piolins’ a ‘la roja’
Davant el PP, Sánchez va
fer un joc de miralls entre
el 2017 i el 2022. “La dife-

Pedro Sánchez
PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

tària la independència”, es
va vantar Pedro Sánchez
de desinflar l’anhel del
dret a decidir.
El defensor del poble,
Ángel Gabilondo, al seu
torn, va anunciar ahir la
culminació en temps rècord de la investigació
oberta d’ofici sobre l’activitat del CNI i ho va fer presumint d’haver accedit a “documents classificats” i
d’haver verificat que els espies han actuat “conforme
a la Constitució i a la llei” i
que les ordres judicials “estaven extensament motivades”. Però amb un matís. “Considera desitjable,
no obstant, obrir una reflexió sobre la suficiència o insuficiència de control judicial previst”, va anotar Ángel Gabilondo en nom de la
institució. ■
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Els espais idonis per
fer les reclamacions
Rosa M. Bravo

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va obrir ahir,
com a amfitriona, la III Conferència Mundial d’Educació Superior de la Unesco, que aplegarà durant tres
dies 1.500 experts d’arreu del món per debatre sobre
la universitat. Entre altres autoritats hi havia el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Colau va aprofitar l’acte per instar el govern i el conseller d’Educació,

de forma velada i sense citar-los, a dialogar amb la comunitat educativa, a incrementar els recursos per revertir les retallades i a mantenir “una actitud oberta,
dialogant i de consens”. Probablement bona part dels
assistents no van entendre les paraules de Colau, cosa
que fa pensar que potser no era l’espai idoni per fer
aquesta reclamació.

Aragonès

Aragonès i Puigdemont en un moment de la trobada que van mantenir ahir a la tarda a l’eurocambra ■ EFE

Puigdemont i Aragonès
volen segellar el front comú
davant el Catalangate
a La tercera reunió entre tots dos té lloc a l’eurocambra mig any després de
l’última a La cimera es produeix en ple debat pel 25% de castellà a les aules

L’Audiencia veta la Generalitat

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

El jutge de l’Audiencia Nacional José Luis Calama ha desestimat la petició de la Generalitat de personar-se com a
acusació popular en el cas
d’espionatge amb Pegasus a
membres del govern espanyol,
en no existir segons ell habilitació legislativa específica per
a persones jurídiques públiques. La interlocutòria s’agafa
a la doctrina del Tribunal
Constitucional i el Suprem
que diu que el sistema general
de la llei d’enjudiciament criminal no ho permet, i descarta
igualment que es pugui legitimar en la normativa catalana
que invoca la Generalitat. El
govern té ara tres dies per presentar recurs de reforma, i
cinc si vol que sigui d’apel·la-

ció a la sala penal.
A banda, l’expresident
Quim Torra i l’exvicepresident
del Parlament Josep Costa,
com a afectats pel Catalangate, van presentar ahir una demanda a la sala contenciosa
administrativa del Suprem
contra Pedro Sánchez i el
Consell de Ministres, ja que
consideren que tots els organismes possibles responsables del cas “formen part o
responen directament” davant La Moncloa. També ahir,
l’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, va anunciar a RAC1 que
l’Ajuntament presentarà denúncia als jutjats per l’espionatge a persones vinculades
al consistori, si bé descarta
personar-se en la causa.

Nazaret Romero
González
Brussel·les

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

La reunió entre el president, Pere Aragonès, i l’expresident i eurodiputat de
Junts Carles Puigdemont
va començar ahir amb una
salutació sense excessiu
entusiasme. En una sala
del Parlament Europeu al
costat de les oficines dels
eurodiputats de Junts i
presidida per un quadre
de ciutadans alçant una
urna de l’1-O, el president i
l’expresident van mantenir una conversa, majoritàriament centrada en el
Catalangate, durant poc
més d’una hora
“Els presidents han
compartit la preocupació
per aquest escàndol democràtic que els afecta directament a tots dos”, van in-

dicar en un comunicat
conjunt després de la trobada. Així, Puigdemont i
Aragonès van intentar
mantenir unit el front comú de l’independentisme
contra l’espionatge amb
Pegasus, ja escenificat a la
mateixa eurocambra en
una roda de premsa en
què van participar Oriol
Junqueras i Puigdemont
just després de la publicació de les revelacions.
La conversa entre Aragonès i Puigdemont també es va centrar en el ressò
internacional de l’espionatge a l’independentisme i en la “inacció del govern espanyol”, van assenyalar les parts. Dins d’aquest àmbit, van donar valor a la comissió especial
de l’eurocambra que investiga l’ús de Pegasus a la
Unió Europea, de la qual

l’eurodiputat de Junts és
membre. La situació judicial de Puigdemont també
va ser un dels punts de la
conversa, en què va exposar la seva estratègia en
aquest àmbit.
Altres qüestions
La trobada va acabar amb
un intercanvi d’opinions
sobre qüestions de l’agenda política catalana. De
fet, va tenir lloc en ple debat sobre com afrontar la
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya que exigeix un
25% de castellà a les escoles. També en un moment
marcat per les discrepàncies sobre les conseqüències que té el Catalangate
en la relació amb el govern
espanyol.
Es tracta de la tercera
trobada entre Aragonès i

Puigdemont. La primera
va ser el juny de l’any passat, quan Aragonès es va
trobar amb Puigdemont a
la Casa de la República, a
Waterloo. Va ser gairebé
un mes després de la investidura com a president. Encara no s’havien
materialitzat els indults i
ja advertien que no era la
solució a l’afer català. Posteriorment, es van veure a
Sardenya després de la detenció de l’expresident a
petició de la justícia espanyola.
La trobada d’Aragonès
amb Puigdemont s’emmarca en la visita del president de la Generalitat a
Brussel·les per reunir-se
amb eurodiputats catalans. Avui es veu amb altres representants de
Junts, ERC, el PSC i Catalunya en Comú Podem. ■
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consellera de Cultura, Natàlia Garriga; la secretària
general adjunta d’ERC,
Marta Vilalta; el director
de l’Oficina d’Estratègia i
Comunicació del govern,
Sergi Sabrià, i el secretari
de Política Lingüística,
Francesc Xavier Vila. De
Junts hi van participar la
pròxima presidenta del
partit, Laura Borràs; el
pròxim secretari general,
Jordi Turull –connectat
per videoconferència–;
l’actual, Jordi Sànchez; el
vicepresident, Jordi Puigneró, i el cap de files al Parlament, Albert Batet.

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la setmana passada al Parlament ■ EFE / TONI ALBIR

El govern ultima un decret que
rebutja percentatges a l’escola
a ERC i Junts negocien un text legislatiu paral·lel per sortir de l’atzucac de la reforma de la llei de
Política Lingüística a L’executiu pretén blindar els directors dels centres amb la firma del conseller
Emili Bella
BARCELONA

ERC i Junts ultimen contra rellotge un decret llei i
un text legislatiu per donar resposta a l’ultimàtum del Tribunal Superior
de Justícia (TSJC) per
aplicar el 25% de castellà a
les escoles. El govern preveu que el decret rebutgi
els percentatges d’ensenyament de llengües i
atorga a la conselleria
d’Educació, liderada per
Josep Gonzàlez-Cambray,
la responsabilitat de donar el vistiplau als projectes lingüístics de cada centre per tal de blindar-ne els
directors. Fonts d’ERC asseguraven que la proposta
de decret que feia Junts
advocava per validar els
projectes lingüístics simplement per silenci admi-

nistratiu positiu. Els republicans aposten per estampar la firma del conseller a cada projecte.
D’entrada, Junts argumentava que les pretensions i el contingut de la
modificació de la llei que
proposaven inicialment
ERC, el PSC, els comuns i
ells mateixos ja les coneixia el tribunal i això no va
evitar que ordenés novament l’aplicació del 25%.
Per aquest motiu, el partit
de Carles Puigdemont defensa la fórmula del decret
amb la voluntat de garantir la immersió, “protegir
les direccions dels centres” i deixar en mans de la
conselleria d’Educació “la
validació” dels projectes
educatius. Tanmateix, la
negociació entre els socis
es manté oberta i s’explora la possibilitat d’aprovar

Les frases

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

“Tot allò
que no regulem
nosaltres ho
regularan els
tribunals”

“[Demanem a Junts]
que no faci política ni
partidisme amb la
llengua i se sumi de
nou al consens”

“Potser els que estan
fora del consens són
uns altres. El que hem
de fer és que aquest
consens s’ampliï”

Pere Aragonès

Alícia Romero

Jordi Puigneró

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

PORTAVEU DEL PSC AL PARLAMENT

VICEPRESIDENT DE LA GENERALITAT

una nova llei específica per
regular-ho, en lloc d’una
reforma de la llei de Política Lingüística, embarrancada des que la formació
de Laura Borràs i Jordi Turull va desdir-se de l’acord
registrat al Parlament
amb republicans, socialistes i comuns. ERC aconseguiria així estalviar-se la
fotografia d’una reforma
exclusivament amb el
PSC i els comuns, amb aires de tripartit, i posar de

nou el comptador legislatiu a zero per mirar de generar consensos més
grans que els que suscitava una reforma. Tal com
estava polaritzada la situació, o bé Junts s’afegia
a l’equació i se’n despenjava el PSC o bé continuava
l’enrocament, amb una
part de la comunitat educativa en peu de guerra pel
fet que es pretenia introduir en el corpus legislatiu
el castellà com a llengua

d’ús a les aules.
Els socis treballen per
desllorigar la qüestió
abans que expiri el termini que dona la justícia per
executar la sentència, el
pròxim dia 31. Tal com va
avançar El Punt Avui, dimarts es van reunir dues
delegacions d’alt nivell.
Per part dels republicans,
hi havia el president de la
Generalitat, Pere Aragonès; la consellera de la presidència, Laura Vilagrà; la

Expira l’ultimàtum tripartit
En qualsevol cas, ahir va
expirar l’ultimàtum de
vint-i-quatre hores que havien posat ERC, el PSC i els
comuns a Junts perquè
tornés a l’acord inicial sota
amenaça de demanar una
reunió de la Junta de Portaveus per incloure un altre punt en l’ordre del dia
del ple de la setmana vinent per poder aprovar la
reforma. Ahir a última hora aquesta petició no s’havia registrat.
Per ERC, no són les diferències a l’interior del govern el que dificulta
l’acord, sinó la convulsió
interna a Junts, en ple procés de renovació de la cúpula, i unes línies polítiques poc clares. Mentrestant, la portaveu de PSC al
Parlament, Alícia Romero,
va instar Junts a no fer
“partidisme” amb la llengua i a “tornar al consens”
per aprovar la reforma de
la llei. Al seu torn, el vicepresident Puigneró va defensar que qualsevol acord
pel català ha de passar pel
“consens i les garanties” i
que “potser els que estan
fora del consens són uns altres”. “El que hem de fer és
que aquest consens s’ampliï perquè en el tema de la
llengua ens hi juguem
molt”, va assegurar Puigneró.
“No es tracta de cedir
entre partits, sinó de defensar que el català sigui
l’eix del sistema educatiu”,
defensava el president en
una entrevista a la SER.
“Tot allò que no regulem
nosaltres ho regularan els
tribunals”, va advertir.
Aragonès va explicar que
hi ha mesures que s’hauran d’articular amb el decret llei i d’altres a través
d’un “text legislatiu”, sense
concretar si una reforma o
una nova norma. “En la defensa de la llengua no s’hi
valen excuses”, va alertar
el president. ■
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Cs maniobra per treure les
credencials a Puigdemont
a La comissió d’Afers Jurídics del Parlament Europeu, presidida pels unionistes, ignora la doctrina
Junqueras del TJUE i diu que no les pot verificar a Insisteix que l’última paraula ha de ser de la JEC
BARCELONA

El comitè d’Afers Jurídics
del Parlament Europeu,
que presideix el diputat de
Cs Adrián Vázquez, requerirà a la presidenta del
Parlament Europeu, Roberta Metsola, que demani
formalment a la Junta
Electoral Central (JEC)
espanyola que enviï una
notificació i documentació per a la verificació de
les credencials de Carles
Puigdemont, Toni Comín,
Clara Ponsatí i Jordi Soler
o, en cas que això no sigui
possible, “l’explicació de la
seva absència i les conseqüències que se’n derivin”. Segons va anunciar

ahir Vázquez, la comissió
no ha pogut verificar les
credencials perquè els citats eurodiputats no han
completat els requisits
exigits per la legislació estatal, ja que no van jurar la
Constitució, després que
la sentència del TJUE que
va establir l’anomenada
doctrina Junqueras el desembre del 2020 determinés que no calia fer-ho.
Diversos dels afectats ja
van recordar ahir a les xarxes que el dret europeu en
què es basa aquesta sentència preval sobre l’espanyol, fet pel qual precisament van ser acceptats de
seguida, si bé s’estava pendent de certificar per part
d’aquest comitè. L’eurodi-

putada d’ERC Diana Riba
va capgirar l’argument, ja
que va denunciar que la
JEC no ha lliurat encara
les credencials malgrat el
clar mandat de la sentència: “En espera de veure
com acaben els processos
judicials oberts, cal que
l’eurocambra demani explicacions sobre aquesta
anomalia democràtica.”
“Són dues coses diferents”, va assegurar en
canvi Vázquez, que va justificar el retard en la verificació de credencials per la
pandèmia i pel fet que han
recollit opinions jurídiques dels serveis legals de
l’eurocambra i d’experts
externs. Segons ell, ara serà la JEC, que no té termi-

135202-1258754Q

Ajuntament de
Vilanova de Meià

Ajuntament de
Sant Celoni
ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA, EMÈS PER L’AJUNTAMENT, DELS ACORDS
PROVISIONALS DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 111 de la Llei
7/1985, reguladora de les bases de règim local, es fa públic que l’Ajuntament de Sant Celoni, en
sessió plenària de data 12 de maig de 2022, ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre
d’altres, els acords següents:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2022 i següents, i amb vigència des de la seva
aprovació definitiva, la modificació de les ordenances fiscals que es relacionen a continuació, així
com el seu text refós:
• Ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per la prestació de serveis i realització d’activitats
al Centre Municipal d’Expressió.
• Ordenança fiscal núm. 28, reguladora de la prestació de serveis d’ensenyament especials a
l’Escola d’Adults Municipal.
Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals,
així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades, durant
el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública
sense haver-s’hi presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Sant Celoni, 13 de maig de 2022
L’alcalde
Raül Garcia Ramírez

Edicte
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de
Terrassa ha dictat la resolució núm. 2022-05-04 APOB-07987/2022 de data 4 de maig
de 2022, per la qual s’aprova inicialment el “Projecte de condicionament d’accessos a la
plaça de la Unitat”, redactat en data 30 de març de 2022 pels tècnics municipals del Servei
d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana, amb un pressupost d’execució material
de quaranta-quatre mil cent quaranta-un euros amb cinquanta-set cèntims (44.141,57 €) i
un pressupost d’execució per contracte de cinquanta-dos mil cinc-cents vint-i-vuit euros amb
quaranta-sis cèntims (52.528,46 €) (sense IVA) i de seixanta-tres mil cinc-cents cinquantanou euros amb quaranta-quatre cèntims (63.559,44 €) (amb IVA). El termini d’execució de
les obres es preveu que sigui de dos (2) mesos.

861922-1258774Q

El document s’exposa a informació pública durant un període de trenta (30) 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, 10 de maig de 2022
Imma Soler Castellví
Cap de Servei de Contractació
Per delegació de signatura del Secretari General
de data 26 de gener de 2022

www.terrassa.cat

ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL

Adrián Vázquez, eurodiputat de Cs, ahir ■ EUROPARLAMENT

nis per pronunciar-se, la
que haurà de dir què cal fer
emparant-se en la legislació estatal. Fins llavors, no
canviarà la situació actual

180721-1258859L

Ò. Palau

SUMARI
Acord del Ple de data 27 d’abril de 2022 de
l’Ajuntament de Vilanova de Meià pel qual
s’aprova inicialment l’Ordenança reguladora
de l’ús de la instal·lació del rocòdrom municipal de Vilanova de Meià, l’Ordenança reguladora de l’ús de la pista municipal de pàdel
i el Reglament del servei d’abastament d’aigua potable al municipi de Vilanova.
TEXT
Aprovada inicialment l’Ordenança reguladora de l’ús de la instal·lació del rocòdrom
municipal de Vilanova de Meià, l’Ordenança reguladora de l’ús de la pista municipal de pàdel i el Reglament del servei
d’abastament d’aigua potable al municipi
de Vilanova, per Acord del Ple de data 27
d’abril de 2022, de conformitat amb els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim
local; 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
i 63 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de 30
dies, comptat des de l’endemà de la seva
publicació mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en un dels
mitjans de comunicació escrita diària i en el
tauler d’anuncis de la Corporació, perquè els
interessats puguin examinar l’expedient i formular-hi les reclamacions i els suggeriments
que estimin pertinents.
Durant dit termini podrà ser examinat per
qualsevol interessat en les dependències
municipals perquè s’hi formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix,
estarà a disposició dels interessats a la seu
electrònica d’aquest Ajuntament [adreça
https://www.vilanovameia.cat].
En el cas que no es presentin reclamacions
o suggeriments contra l’aprovació inicial de
dita Ordenança en el termini d’informació
pública i audiència dels interessats, s’entendrà aprovat definitivament dit Acord.
Es fa públic per a coneixement general, en
compliment del que preceptuen els articles
178 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 63 del
Reglament d’obres, activitats i serveis de les
entitats locals aprovat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny.
Vilanova de Meià, 17 de maig de 2022
Xavier Terré Boliart
Alcalde
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dels eurodiputats. Un portaveu de Metsola va confirmar a Efe que contactarà
la JEC per requerir la informació, si bé no va preci-

sar quan enviarà la carta.
La situació, sense precedents a la cambra, deixa
en l’aire i dependent de la
decisió de la JEC, segons
Vázquez, l’estatus dels
quatre diputats, que segons fonts parlamentàries
podrien “perdre prerrogatives adjuntes al càrrec”,
com ara salaris, diners per
a assessors o dret a vot.
Una altra opció, segons les
mateixes fonts, és que les
actes quedin vacants i passin als següents membres
de les llistes del 2019. Solé, de fet, ja ocupa l’escó
perquè no es va permetre
que ho fes qui l’havia guanyat a les urnes, Oriol Junqueras. El reglament de
l’eurocambra fixa que les
autoritats estatals li han
de transmetre la informació sobre compatibilitat de
càrrecs de cada diputat
electe, però els tres de
Junts i el d’ERC mai van
acudir a la JEC per jurar el
càrrec i lliurar aquesta documentació, després que
el TJUE dictaminés que
no cal perquè la condició
d’eurodiputat s’adquireix
amb la proclamació dels
resultats electorals. ■
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Bernat Lavaquiol Portaveu de la plataforma Stop Jocs Olímpics

“Els Jocs són una
demostració que la
Generalitat s’ha rendit”
ETIQUETA · “Som transversals: si la CUP convoca una manifestació avui a Puigcerdà, no hi haurà 5.000
persones” SATURACIÓ · “La gent de la Cerdanya no necessita una C-16 millor perquè vingui més turisme”

Què hi diuen els comerços,
l’hostaleria, la restauració...?
A dins de la plataforma tenim
molta gent del sector turístic,
treballadors i propietaris. El sector turístic ja està col·lapsat al Pirineu, les comarques estan saturades. La mitjana de llits turístics
a Catalunya és de 60 per 1.000
habitants. Al Pirineu, de 680.
Posar la consulta un 24 de juliol
desincentiva la participació?
És evident que si Pere Aragonès
volgués convocar unes eleccions al Parlament no les convocaria un 24 de juliol. Han anat a
buscar un moment de desmobilització per intentar-nos endossar aquests Jocs, però potser els
surt el tret per la culata.

Emili Bella
PUIGCERDÀ

D

iumenge es van manifestar a Puigcerdà
5.000 persones –segons la plataforma
Stop Jocs Olímpics– contra el
projecte que promou el govern
per al 2030. “Pensem que és la
manifestació més gran que s’ha
fet a la història del Pirineu”, diu
el portaveu, Bernat Lavaquiol.

Què passa si surt que sí en la
consulta del 24 de juliol?
Nosaltres entenem que ja no
s’arribarà a fer la consulta. El
govern ha d’escoltar el clam del
Pirineu, que diu que no vol el
macroprojecte d’uns Jocs i que
el que vol és una planificació de
les polítiques públiques, de
l’economia. Quan arribi el referèndum, veurem què passa, el
que és clar és que el 24 anirem
a votar i el 25 continuarem treballant per construir una
alternativa.

jo hem assumit les tasques de
portaveu perquè la plataforma
ha considerat que érem persones de consens. Sí que volen etiquetar el moviment amb la CUP
per debilitar-nos. És evident que
si la CUP convoca una manifestació avui a Puigcerdà, no hi
haurà 5.000 persones. I això és
l’exemple que és un moviment
transversal, per molt que ens
vulguin encasellar amb la CUP.

Bernat Lavaquiol, portaveu de la plataforma Stop Jocs Olímpics, diumenge a Puigcerdà ■ E. BELLA

No hi ha cap aspecte positiu dels
Jocs, alguna cosa que se salvi?
El més positiu que tenen és que
el focus mediàtic s’ha centrat
sobre el Pirineu durant uns mesos i això ens permet posar sobre la taula que no podem continuar vivint de l’especulació del
totxo i el turisme. Més enllà
d’això, no hi veiem cap aspecte
positiu, perquè ja no és l’impacte que tindran, sinó el que pretenen: consolidar una marca turística, la marca Pirineus, que
no és que estigui consolidada,
sinó que està sobrepassada.

pensada per connectar l’àrea
metropolitana de Barcelona
amb la Cerdanya, una comarca
buida entre setmana i saturada
els caps de setmana. La gent de
la Cerdanya no necessita una
C-16 millor perquè els vingui
més turisme. La gent del Pirineu el que necessitem són carreteres entre pobles i valls, bons
accessos als pobles, hospitals,
escoles. El nostre objectiu és revertir el despoblament, l’èxode
rural, i per això ens fan falta
dues coses: dotar el Pirineu de
serveis públics i deixar de viure
de servir menús en pistes d’esquí, perquè són feines temporals i precàries, que no et permeten pagar un lloguer.

Van lligats a una millora d’infraestructures? El desdoblament de la C-16, per exemple.
Sí, van lligades a unes infraestructures pensades per al turisme. La C-16 és una carretera

Què us semblaria reconvertir viles
olímpiques en habitatge social?
De la mateixa manera que veiem que quan parlen de sostenibilitat és un greenwashing total, perquè parlen d’emissions

zero, canons de neu artificial
verds... són tot fal·làcies. Les
mateixes paraules les fan servir
per blanquejar el disbarat econòmic que suposa aquesta candidatura. Al Pirineu no necessitem 400 apartaments amuntegats per fer habitatge social. Necessitem habitatge social a dins
dels pobles. Primer, rebaixar la
quantitat de turisme, perquè
desorbita el preu de l’habitatge.
I després, planificar on posem
l’habitatge social. El govern no
ens endossarà uns Jocs fent
quatre promeses que no sabem
ni si complirà.
Hi teniu contacte?
Ara les relacions amb el govern
estan dinamitades. Al principi
havíem tingut contacte amb la
consellera Laura Vilagrà, i fins i
tot ens havíem reunit amb Pere
Aragonès en una ocasió, i és
curiós perquè coincidíem en el
diagnòstic de la situació al Piri-

neu, coincidíem amb el govern,
com a mínim amb la part d’ERC,
que és qui porta la candidatura
olímpica, que ara hi ha un monocultiu turístic, que no podem
viure només d’un sector econòmic que precaritza. En el que no
estem d’acord és en l’alternativa, en què hem de fer per diversificar l’economia. La consellera
creu que ens fan falta uns Jocs.
Què us diuen els regidors d’ERC
de les comarques afectades?
Tant els regidors d’ERC com la
majoria de regidors de Junts
s’oposen a aquesta candidatura.
I l’exemple és que la capçalera
de la manifestació era plena
d’electes de la CUP, però també
d’ERC i de Junts.
Vostè és regidor de la CUP a la
Seu. Estic parlant amb la CUP?
No. La plataforma és transversal, hi ha gent de tots els partits.
Temporalment, Helena Guillén i

Què us sembla la segregació de
les tres comarques adjacents
en una altra consulta?
El Ripollès, el Berguedà i el Solsonès, per molt que hagin buscat una fórmula per fer veure
que voten, no voten. Se’ls demana si volen participar en cas que
el Pirineu faci els Jocs. Si aquí es
fan uns Jocs, que no es faran, però si es fessin, aquestes comarques hi participaran, diguin que
sí o diguin que no, perquè hi ha
la C-16, infraestructura hotelera
amb què la Generalitat compta...
I l’argument que són uns Jocs
espanyols, l’utilitzeu?
Nosaltres volgudament hem intentat evitar entrar en el conflicte Catalunya-Espanya. Del conflicte, en podem parlar cada dia.
L’anàlisi que fem és que sí, que
estem en un moment de repressió política i en un context de
no resolució del conflicte i que
aquests Jocs serveixen per blanquejar el govern espanyol, perquè vingui el rei a inaugurar-los
i que el COE ens digui com hem
de fer les coses. De cara al món,
és una demostració que el govern
de la Generalitat s’ha rendit i té
unes relacions normals, cordials,
com qualsevol comunitat autònoma, amb el govern d’Espanya,
cosa que no hauria de ser. Els
polítics d’ERC i de Junts que
ens estan intentant endossar
aquests Jocs haurien de deixar
d’enganyar-nos. Si ens volguessin portar a la independència, no
promourien els Jocs. ■

