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Aragó demana
ara repartir les
proves d’esquí

a El COE convocarà una reunió per trobar “una solució
definitiva” a Aragonès reitera que no faran canvis
Redacció
BARCELONA

El govern d’Aragó va apujar ahir un grau més la
pugna que manté amb la
Generalitat per a l’organització dels Jocs Olímpics
d’hivern del 2030, i va presentar davant del Comitè
Olímpic Espanyol (COE)
la seva contraproposta de
redistribució de les proves
entre tots dos territoris.
Una de les principals novetats respecte a l’acord que
ja estava tancat, i que tenia l’aval del COE, és que
ara demana que les competicions d’esquí de fons,
alpí, acrobàtic o snowboard es facin de manera
simultània als dos llocs.
Una de les fórmules que el
conseller d’Educació, Cultura i Esport de la comunitat, Felipe Faci, va posar
sobre la taula per concretar aquest repartiment seria que, si Catalunya és
la seu, per posar un exemple, de la modalitat masculina d’una d’aquestes disciplines d’esquí, Aragó es
quedi la femenina, o a l’inrevés.
A més d’això, la nova
proposta de l’executiu de
Javier Lambán també demana que el freestyle, l’esquí de muntanya, l’hoquei
gel i el patinatge de veloci-

tat en pista llarga es facin
aquí, mentre que el surf de
neu, el biatló, el cúrling, el
patinatge artístic i el de velocitat en pista curta es
disputin en sòl aragonès.
Sigui casualitat o no,
aquesta assignació preveu
que Catalunya realitzi almenys dues proves –l’esquí de fons i el patinatge de
velocitat en pista llarga–
on la Generalitat admet
que no té les instal·lacions
adequades o homologades, i on les possibles alternatives plantejades pels
estudis tècnics inicials
obligaven a inversions sovint desorbitades.
El COE va anunciar ahir
que convocarà una reunió
en els pròxims dies per
trobar “una solució definitiva” per a la candidatura.
La Generalitat hi acudirà
per no deixar-hi la cadira
buida, però avisa que “no
es mourà ni una coma” de
l’acord signat la setmana
passada. El president, Pere Aragonès, va reiterar
ahir que no està disposat a
modificar “de cap manera” el repartiment de les
proves i va recordar que
l’acord tècnic està tancat
amb el govern espanyol i el
COE, després de sis reunions i mesos de negociacions, i manté que qui s’ha
desmarcat és Aragó. ■

Lambán afila la seva crítica

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

El president d’Aragó, Javier
Lambán, va aprofitar una intervenció ahir a les Corts de
la comunitat per manifestar
que se sent “estupefacte”
després de saber que les proves que s’han designat a Aragó en la proposta tècnica són
les que no podria assumir Catalunya. Dit això va tornar a
criticar que la Generalitat hagi convocat una consulta per
al 24 de juliol per preguntar
als habitants de l’Alt Pirineu i
Aran si volen tirar endavant o
no la candidatura. Segons el
president d’Aragó, aquesta és

una “actitud antiolímpica”.
Malgrat tot, Lambán va assegurar que no vol cap confrontació amb Catalunya sinó
“cooperar” perquè la candidatura es presenti i sigui guanyadora. Avançant-se al debat sobre les seus de les
competicions, també va dir
que les estacions de Formigal, Candanchú o el Valle de
Aragón haurien de ser l’escenari de les competicions de
descens, amb l’argument
que “en molts casos són millors que no pas les catalanes”.
119001-1256623L

Les proves d’eslàlom s’haurien de fer a la Molina, segons l’acord ja tancat ■ EPA
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El PSC i ERC
prenen
distància

ABSTENCIÓ · El primer baròmetre del CEO després del 14-F
augura un augment de la mobilització que beneficiaria els dos
grans partits i deixaria enrere Junts PERILL · La CUP aguanta
però queda en risc la majoria independentista en vots i escons
Òscar Palau
BARCELONA

El PSC i ERC es destaquen i
prenen distància sobre
Junts en el podi de la política catalana, segons indica
l’últim baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió
(CEO), presentat ahir, que
és el primer des del 14-F.
L’enquesta, que va ser presencial a 2.000 persones
entre l’1 i el 28 de març, detecta una major mobilització de l’electorat que fa un
any, fins al punt que augura
que, si ara hi tornés a haver
eleccions, augmentaria la
participació en 450.000
persones, fet del qual es beneficiarien sobretot socialistes i republicans: 190.00
votarien el PSC i 135.000,
ERC, que creixerien dels
33 escons actuals fins a forquilles que mantindrien
l’“empat tècnic” virtual: 34
a 39 en el primer cas, i 33 a
38 en el segon.
“La resta de partits tenen entrades molt més petites d’antics abstencionistes”, constatava ahir el nou
director del CEO, Jordi Muñoz. Junts mantindria així
posicions en termes absoluts, però baixaria en termes relatius, per la qual cosa cauria dels 32 actuals a
entre 23 i 28 diputats. “No
és que presenti una gran
erosió, però ja tenia un elec-

Les xifres

—————————————————————————————————

64 a 77

escons tindrien en unes eleccions al Parlament els grups
independentistes, que assolirien del 39 al 52% dels vots.
—————————————————————————————————

21 a 28

escons sumarien en unes
eleccions al Congrés els grups
independentistes, i obtindrien
entre el 38% i el 47% de vots.
—————————————————————————————————

4,9

rep Pere Aragonès, el segon líder més valorat rere Oriol Junqueras (5,3). Un 50%, això sí,
no sap el nom del president.

torat molt mobilitzat el
2021 i queda enrere, perquè l’abstenció de mitjana
als seus feus va ser menor
que en el conjunt de Catalunya”, concloïa.
Emparant-se en alguns
mètodes nous que s’han
implantat, ara s’atorga als
partits forquilles més àmplies per no donar una “falsa sensació de precisió”, fet
que fa difícil entrar gaire en
detall, més enllà de valorar
la tendència. Sigui com si-

Un dels arguments
és la vulneració
del principi
d’inviolabilitat
parlamentària

Forcadell
recorre al
TEDH pels 11,5
anys de presó

gui, tot i que aguantaria i
fins i tot repuntaria en la
part més alta de la forquilla,
la suma de l’independentisme va de mitjana a la baixa.
I és que malgrat que la CUP
resisteix –obtindria entre 8
i 11 escons, pels 9 d’ara–, la
majoria absoluta al Parlament, que ara és de 74 escons i vora el 52% de vots,
estaria en greu perill, ja que
s’oscil·laria entre 64 i 77 escons, i el 39 i 52% del vot.
“En un context de més mobilització és menys probable la majoria del 52%, això
ja ho sabíem”, constatava
Muñoz, que en tot cas valora que la foto és de “força estabilitat” respecte del
2021, ja que la resta de partits es queden en xifres similars: entre 9 i 12 escons
Vox, que ara en té 11, i entre 6 i 10 els comuns, ara
amb 8. Amb això, el sorpasso més destacat és dins de
l’ala espanyolista, ja que el
PP creix dels 3 actuals a entre 6 i 8 diputats, a costa
d’un Cs que de 6 baixaria a
4 en el millor dels casos, o es
quedaria sense representació en el seu pitjor auguri.
Cites homogeneïtzades
També en el cas d’unes
eleccions al Congrés, la foto
seria molt similar a l’actual.
Igualment en pugna entre
ERC i el PSC, aquí són els
republicans qui tenen una

Baròmetre CEO
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El COE es
compromet a
estudiar-ho i el
govern reitera que
l’acord està tancat

L’Aragó vol ara
que les proves
d’esquí es
reparteixin
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L’ANC denuncia
un retrocés en
l’acció de govern
—————————————————————————————————

L’ANC va fer pública ahir la
fiscalització trimestral que fa
de l’acció del govern, i va denunciar que la regressió en
termes de sobirania ha anat
“un pas més enllà”, ja que no
se sap res de la taula de diàleg i s’ha retrocedit amb l’impuls d’uns Jocs “organitzats
pel Comitè Olímpic Espanyol”
i la proposta de modificació
de la llei de política lingüística
que obre la porta al castellà a
l’escola. “S’està molt lluny del
que l’ANC considera que hauria de fer un govern per avançar cap a la independència”,
clou. Només veu una tendència positiva en l’àmbit social i
l’acció internacional, amb un
discurs “més contundent” i
l’obertura de delegacions.

15%

6-8

135
escons

33-38

20%
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0-4

9-12
Congrés dels Diputats
22-27%
20-24%
10-14%
6-11%
6-9%
11-15%
6-10%
1-3%
0%

forquilla un pèl més alta
(entre 13 i 15, per entre 12 i
15 dels socialistes). A distància hi van Junts (entre 6
i 9), els comuns (4-6), la
CUP i Vox (2-4), el PP (2-3)
i Cs (0-1). Igual que al Parlament, l’enquesta no detecta el PDeCAT en el radar.
Tal com ressaltava Muñoz,
de fet, la situació no dista
tant entre una cita i l’altra,
a diferència del que havia
passat històricament. “El
comportament de la gent
ara s’ha anat homogeneïtzant”, retratava, ja que si
el PSC és superat per ERC
al Congrés és sobretot perquè té el vot més concentrat a Barcelona, cosa que
al Parlament també passa
però queda més matisat
perquè hi ha més escons
per repartir a les altres demarcacions.
Pel que fa a la valoració
dels líders, Oriol Junqueras
(ERC) continua al capda-
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munt de la llista global, i és
l’únic que aprova (5,3), seguit de Pere Aragonès
(4,9), que és un president,
això sí, de qui la meitat
d’enquestats no va saber el
nom. Si només es pregunta
entre els electors propis, el
líder més valorat pels seus
és Carles Puigdemont
(7,7), seguit de Junqueras
(7,4), que és el més valorat
–o menys rebutjat– pels
electors aliens, amb un 4,7.
81% pel referèndum
Si s’interroga per qüestions de sobirania, les coses també es mouen poc. A
la pregunta “vol que Catalunya sigui un estat independent?”, el 48% respon
que no, i el 44%, que sí, xifres que es mantenen estables des de fa tres anys. El
mateix passa si la pregunta és més oberta. Si s’ofereixen més opcions, la
d’un estat independent és

30%
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L’APUNT

A quatre mesos de la doble consulta i a vuit anys que
es puguin organitzar finalment, o no, confesso que el
tema dels Jocs d’hivern ja cansa més que haver participat en totes les competicions juntes. El sainet, sobretot polític, està agafant un caire ridícul que fa tombar d’esquena. I tot perquè Catalunya no torni a situarse al mapa internacional sota el paraigua de la marca

El sainet dels Jocs
d’hivern
Jordi Alemany

Els catalans i les
catalanes tenen
dret a decidir el
seu futur com a
país votant en
un referèndum?

Barcelona. I això a alguns els cou, i molt. Una altra cosa és si és encertat organitzar uns Jocs d’hivern en
l’actual context, i si les promeses de beneficis per al
Pirineu seran reals, o només per a alguns. I, sincerament, em preocupa més el que no es fa ni s’ha fet per
evitar el despoblament d’aquest territori o perquè la
gent s’hi guanyi la vida. I això passa ara.
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pactada per resoldre el conflicte
Partidari de la unitat d’Espanya i sense cap
negociació sobre aquest tema
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Aragonès conversa amb Illa durant un recés en el ple del Parlament celebrat ahir ■ EFE / M.P
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El PSC i els comuns
eviten castigar
Cambray en el ple
a S’abstenen a l’hora de reprovar-lo i demanar-ne la
destitució a El Parlament diu no a la sentència del castellà
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Redacció

la preferida (35%), seguida d’una comunitat autònoma (28%), un estat dins
una Espanya federal
(23%) i una regió d’Espanya (6%). És clar que igual
de ferm, també, és el
consens molt majoritari
per un referèndum on els
catalans decideixin el seu
futur com a país: un 81%
diu que hi està molt o bastant d’acord, per només el
14% que ho rebutja. De fet,
fins i tot un 63% dels contraris a la independència
són favorables que es posi
a votació.

unitat d’Espanya advoca
per una via pactada per resoldre el conflicte. Aquesta
via triomfa entre els votants d’ERC (70%), però
també en els del PSC i
Junts (57% en els dos casos), i fins i tot del PP (un
55%). En canvi, només un
11% advoca per la independència unilateral (que

60% per la negociació
L’enquesta pregunta per
primer cop sobre quina
“actitud” es té davant el
bloqueig actual, i un 60%
aposta per la negociació.
De fet, a parts iguals, ja que
tant un 30% dels partidaris de la independència
com dels partidaris de la

és la via preferida, un 55%,
pels votants de la CUP) i
un 9% perquè Catalunya
continuï com a part d’Espanya sense res a parlar
(50% dels votants de Vox).
Entre els comuns és on hi
ha més varietat de punts
de vista: un 32% dels votants volen una indepen-

—————————————————————————————————

Un 60%, a parts
iguals entre els
dos blocs, està a
favor de negociar
—————————————————————————————————

dència pactada, i un 34%,
que es pacti la unitat de
l’Estat. Un 15% del total
d’enquestats no tenen posició sobre el tema.
També es pregunta
per primer cop com es veuen els escenaris a mitjà i
llarg termini, i la majoria
pensa que Catalunya continuarà amb el mateix autogovern que té. Només un
5% creuen que serà independent d’aquí a tres anys,
i un 17%, a deu anys vista.
Pel que fa a les formes de
govern, un 74% volen una
república, per tan sols el
12% que prefereix la monarquia, la institució menys valorada amb diferència, seguida dels partits
i la justícia. La insatisfacció amb el funcionament de la democràcia és
alt (69%), sobretot entre
l’independentisme, tot i
que hi millora sis punts des
del 2020. ■

BARCELONA

La retirada, de sorpresa i a
última hora, d’una esmena del PSC a un punt de la
moció de la CUP en què es
reprovava el conseller d’Educació, Josep GonzàlezCambray, va evitar que el
responsable d’Educació
sortís mal parat del Parlament després de setmanes de mobilitzacions de la
comunitat educativa. No
es va estalviar les crítiques
per la falta de respostes,
diàleg i consens amb el
sector educatiu, però no hi
va haver castig.
La diputada dels socialistes Esther Niubó va justificar aquest canvi assegurant des del faristol que
la comunitat educativa ja
havia reprovat GonzàlezCambray “de manera unànime” durant les protestes al carrer. En la votació,
el PSC s’abstenia en
aquest punt quan tot sem-

blava que tiraria endavant, i la diputada de la
CUP Nogaye Ndiaye, que
havia defensat la moció
dels anticapitalistes, retreia a la diputada socialista el seu canvi de vot. “L’he
sentit a la cambra demanant la seva dimissió”, li va
etzibar. El resultat de la
votació, que allunya encara més la CUP de l’acord
d’investidura i de la majoria independentista del
52% que no arriba a fer-se
visible, acusava ERC,
Junts i el PSC de ser “un
tripartit encobert”. D’altra banda, la diputada
d’ERC Mònica Palacín expressava el seu malestar
amb la CUP per la seva política “de desgast” a costa
de la immersió lingüística,
amb la qual pretenia obtenir el vot del PSC a favor de
la reprovació del conseller.
El PSC també s’ha abstingut en el punt que pretenia
que el Parlament instés el
govern a destituir el con-

seller. A més a més de la reprovació, la moció de la
CUP també proposava que
el govern destituís el conseller, un punt que tampoc
va tirar endavant gràcies a
l’abstenció del PSC.
Sí que va tirar endavant
el punt de la moció que demana al govern que incomplís la sentència del
TSJC d’aplicar un 25% del
castellà a les escoles. ERC,
Junts, la CUP i els comuns
hi van votar a favor mentre continuen acordant la
modificació de la llei de política lingüística per regular el castellà a les escoles,
que s’ha de portar a aprovació en el pròxim ple.
D’altra banda, ERC,
Junts i el PSC també van
tirar endavant l’elecció
d’Enoch Albertí, Mercè
Barceló, Laura Díez, Francesc Esteve, Eduard Roig i
Montserrat Rosell com a
nous membres del Consell
de Garanties Estatutàries
(CGE). ■
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Forcadell eleva a Europa un
cas legal sense precedents

a La vulneració del principi d’inviolabilitat parlamentària és un dels arguments que sustenta el recurs
de l’expresidenta al TEDH a La decisió d’agrupar les apel·lacions de tots els presos pot dilatar el procés

Carme Forcadell i Iñigo Iruin, durant la roda de premsa que van oferir ahir a Barcelona per presentar el recurs que ja han elevat davant del TEDH ■ EFE

F. Espiga
BARCELONA

El cas de Carme Forcadell
ja està formalment en
mans de la justícia europea. Després que el Tribunal Constitucional desestimés l’empara que va interposar contra la sentència del Suprem que la va
condemnar a 11 anys i mig
de presó, l’expresidenta
del Parlament va presentar el 30 de març el subsegüent recurs davant del
Tribunal Europeu dels
Drets Humans (TEDH). A

825316-1256571L

partir d’aleshores, s’obre
un procés que no serà ni
curt ni planer, però que
l’afectada entoma amb optimisme amb el propòsit
final de tombar la condemna imposada. “A Europa
espero trobar la justícia
que no he pogut trobar a
l’Estat espanyol”, va ser el
resum que va fer ahir durant una roda de premsa
acompanyada d’una part
de l’equip de la seva defensa.
L’advocat i històric dirigent de l’esquerra abertzale Iñigo Iruin ha jugat un

Les frases

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

“A Europa espero
trobar la justícia que
fins ara no he pogut
trobar a l’Estat
espanyol”

“Aquesta és una
causa complexa
tècnicament, ja que no
hi ha precedents de
sentències a Europa”

“La imparcialitat
del TC, que és qui
va començar i tancar
la causa, és una
singularitat de l’afer”

Carme Forcadell

Iñigo Iruin

Olga Arderiu

paper més que destacat a
l’hora de perfilar l’estratègia legal que Forcadell seguirà a partir d’ara. Ell mateix va reconèixer ahir que
el procés té una “comple-

xitat” des del punt de vista
exclusivament tècnic notable, ja que “no hi ha cap
precedent” anterior d’un
president o presidenta
d’una cambra legislativa

que hagi estat jutjat, i sentenciat, “per haver exercit
el seu càrrec” o, el que és
mateix, haver permès debats a la seu del parc de la
Ciutadella o la discussió i

EXPRESIDENTA DEL PARLAMENT

ADVOCAT DE FORCADELL

ADVOCADA DE FORCADELL

tramitació de lleis. Per
tant, no hi ha jurisprudència o sentències del
mateix TEDH a les quals
poder recórrer, tot i que
justament aquesta excepcionalitat en la vulneració
del principi de la inviolabilitat parlamentària és un
argument que pensen esprémer en el recurs. Per la
seva banda, la lletrada Olga Arderiu, que va portar
el pes de la defensa durant
la vista al Suprem, va subratllar que un dels altres
fils que estiraran és el de
“la falta d’imparcialitat”
del Constitucional, ja que
va ser qui va iniciar la causa prohibint els debats
parlamentaris i instant la
fiscalia a perseguir penalment la mesa, i qui l’ha
acabat tancat rebutjant el
recurs d’empara de Forcadell. Hi ha un altre roc a la
faixa, i valuós, que la defensa de Forcadell té a mà,
com són els vots particulars de dos magistrats del
TC que consideren “desproporcionada” la condemna a l’expresidenta
del Parlament.
La del temps és una
qüestió cabdal en el procés
que ara s’obre. I és que el
més probable és que el Tribunal de Drets Humans
acabi agrupant en una sola
totes les causes dels presos independentistes, i
n’hi ha quatre –Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn i Dolors Bassa–
que encara no han presentat ni el recurs. La cosa,
doncs, anirà per llarg.
Valtònyc, el 17 de maig
Enmig de tot plegat i en un
altre ordre de coses, ahir
també es va saber que el
Tribunal d’Apel·lació de
Gant dictarà sentència
per l’extradició de Valtònyc el 17 de maig després
de reexaminar el cas. ■
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El govern negocia amb els
sindicats el pla per fer fixos
59.000 treballadors el 2024
a Rebaixarà la temporalitat d’un 35,5% a un 8%, tal com fixa la UE, fent concursos de
mèrit i d’oposició a Farà el mateix amb la resta d’entitats que depenen del sector públic
Correbou amb el bou embolat, a la població de Mas de
Barberans, a la comarca del Montsià ■ ACN

Jordi Alemany
BARCELONA

La consellera de la Presidència, Laurà Vilagrà, va
presentar ahir als sindicats que formen la mesa
general de negociació de
l’empleat públic –CCOO,
UGT, IAC– el pla del govern per reduir la temporalitat laboral a l’administració. Vol dissenyar amb
ells les condicions i els requisits del procés extraordinari d’estabilització per
passar de temporals a fixos l’any 2024 59.000 dels
166.000 treballadors interins, laborals temporals i
estatutaris –aquests últims de l’Institut Català de
la Salut (ICS)–, que realitzen tasques d’administració i serveis (17.000), docents (30.000) i de l’àmbit
sanitari (12.000). És a dir,
un pla per reduir la temporalitat actual del 35,5% a
un 8%, tal com estableix la
Unió Europea (UE) per a
les administracions públiques com a requisit per rebre fons no estructurals,
com per exemple els de recuperació i resiliència de
la covid-19.
El procés que ha dissenyat té dues vies. Una primera ja reglada mitjançant les convocatòries ordinàries corresponents a
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Primer pas per
posar fi al bou
embolat
a Una proposició de llei demana que

es prohibeixin tres tipus de correbous
El secretari d’Administració i Funció Pública, Joan Jaume, atenent els mitjans ■ L.S. / ACN

les ofertes públiques aprovades del 2019 al 2022,
que han d’afectar 20.000
llocs temporals, i l’altra
via, que han de continuara
negociant durant quinze
dies amb els sindicats, és
la convocatòria extraordinària de concursos de lliure concurrència abans de
l’1 de juny de mèrits personals i un altre d’oposició.
El primer, “més àgil i simple”, segons va explicar la
secretària general de la
Presidència, Núria Cuenca, està basat en els mèrits
personals i els serveis
prestats; entre d’altres,
està destinat a 26.000 treballadors temporals que
ocupen places interines
des d’abans de l’1 de gener

del 2016. El d’oposició són
per a 13.000 treballadors
que van iniciar la seva ocupació temporal entre l’1 de
gener del 2016 i el 31 de
desembre del 201, i es tindran en compte els mèrits
(40%) i la fase d’oposició
(60%). La intenció és convocar processos abans del
31 desembre del 2022 per
tenir la resolució abans del
desembre del 2024.
El secretari d’Administració i Funció Pública,
Joan Jaume, va explicar
que la intenció és que “ningú perdi la seva feina” i espera no haver d’indemnitzar cap treballador.
El govern també recull
dades de temporalitat als
181 ens, entitats, insti-

tuts, consorcis, societats
mercantils i fundacions
que donen feina a 50.000
persones. La intenció és
aplicar el mateix procediment i en les mateixes dates, com fixa la llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat
en l’ocupació pública.
CCOO ja va fer una valoració positiva i va proposar la necessitat d’ampliar
el procés extraordinari a
les “treballadores indefinides, tant en els concursos
de trasllats com en la promoció interna” i de crear
“una mesa de concertació
per acordar el procés de
reducció de la temporalitat” en totes les administracions de Catalunya. ■

Clara Ribas
BARCELONA

La plataforma Prou Correbous, integrada per nou
entitats animalistes, va
presentar ahir al Parlament una proposició de
llei per posar fi a tres de les
moltes modalitats de correbous que encara existeixen a Catalunya. En concret, la proposta, que té el
suport dels grups de la
CUP i d’En Comú Podem,
demana la modificació de
la llei de regulació de les
festes tradicionals amb
bous per eliminar la pràctica dels bous embolats
–als quals es posa foc a les
banyes–, als bous a la platja i als bous capllaçats
–que queden lligats per les
banyes amb una corda
mentre s’enfronten als

participants–. La representant d’Anima Naturalis, Aida Gascón, i el portaveu de Tots Som Poble, Josep Franch, van assenyalar que la creença que els
correbous encara tenen
suport, sobretot a les Terres de l’Ebre, és falsa: “Tot
i que encara hi ha festes
amb correbous, la majoria
dels ciutadans no hi estan
d’acord”, va dir Franch.
Per la seva part, Gascón
va manifestar la seva esperança que altres grups
parlamentaris votin a favor de la iniciativa: “Hem
renunciat a demanar l’abolició total dels correbous a Catalunya i ho delimitem a aquestes tres modalitats, per així fer un primer pas endavant i aconseguir més adhesions a la
proposta”, va dir. ■
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Quim Torra: “La Generalitat
és la cinquena diputació”

a L’expresident acusa els partits independentistes de la desmobilització ciutadana i fa una crida a
pressionar-los a “Amb aquests partits no arribarem a la independència”, va assegurar
Marc Salgas
GIRONA

“La dependència és decadència.” Ho va assegurar
l’expresident de la Generalitat, Quim Torra, en el
cicle de xerrades Parlem
amb els nostres presidents, organitzat per
l’ANC de Girona a l’auditori Josep Irla de la Generalitat a Girona. Conduïda per
Joan Vall i Clara, editor i
director d’El Punt Avui, la
conversa va girar, sobretot, al voltant de la desmobilització independentista
i de l’estratègia dels partits sobiranistes, amb qui
Torra va ser molt crític:
“Hem de condicionar l’activitat dels partits i els
hem de dir que volem un
horitzó concret, com va
passar el 2015 amb la llista de Junts pel Sí. Si no els
pressiones, els partits se
t’escaparan sempre. I hem
de dir prou.” Fins i tot va
acusar els partits independentistes de promoure la
“desmobilització.” “Reivindico l’esperit del 2015,

El president Quim Torra conversa amb el director d’El Punt Avui, Joan Vall, a l’auditori Josep Irla de Girona ■ QUIM PUIG

en què es va obligar les maquinàries dels partits a
transformar-se en Junts
pel Sí”, va assegurar, a
més de dir que cal posar
“una barra de ferro” a les
“trituradores” dels partits
“en nom d’un bé superior.”
Per Torra, qualsevol opció que no sigui la independència suposa avalar una

Generalitat que és com
una “cinquena diputació.”
“Un president socialista
estaria encantat, amb
aquesta Generalitat, però
a un d’independentista se
li suposa que no”, va assenyalar. La conseqüència
d’això és tenir “un país que
no pot regular la vida dels
seus ciutadans.” Per

Les frases de Quim Torra

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

“Quan vaig ser
president mai vaig
considerar el govern
espanyol com cap
altra cosa que el meu
adversari, perquè
me’n volia separar”

“Amb la sentència
sobre la immersió, si
ens diuen que no
gosen desobeir seria
més honest que dir
que bloquegen el
català a les escoles”

Es triplica l’ajut
del govern per
estudiar el B2
a Només el 36,5%

dels futurs
universitaris té aquest
nivell a la selectivitat

R.M.B.
BARCELONA

Només el 36,5% dels estudiants que fan la selectivitat obtenen un resultat
igual o superior a 8 en les
terceres llengües, cosa
que equivaldria al nivell
B2 –en el cas de l’anglès
correspon al First Certificate. Segons el Departament de Recerca i Universitats, això fa preveure

que l’alumnat tingui dificultats per assolir el nivell
abans d’acabar els estudis
de grau. Aquest és un requisit que establia la llei de
mesures fiscals, administratives, financeres i del
sector públic del 2014, però que el govern va modificar l’octubre passat vista
la dificultat perquè una
quarta part dels alumnes
acrediti el nivell en acabar
el grau. Les universitats
van demanar que se substituís l’exigència d’un únic
nivell per una regulació
més flexible i mesures per
incentivar l’aprenentatge
de les llengües.

aquest motiu no pot entendre el suport català a
Pedro Sánchez: “Si el votes a ell i els seus pressupostos i li dones estabilitat, quin conflicte hi ha entre Catalunya i Espanya?”
I va recordar que, com a
president, no va tenir tractes amb el PSC ni amb la
resta de partits que van
avalar el 155: “No tenia res
a parlar, amb Iceta. Ara tot
s’hi val i han donat un espai central al PSC en la política catalana del qual ell
mateix s’havia exclòs. I no
han ni demanat perdó per
haver avalat la repressió.
És un error greu de l’independentisme”, va avisar
Torra, que va arribar a
afirmar que amb aquests
partits “no arribarem” a
l’objectiu de la independència: “Ens volen desmobilitzats per fer aquestes
autopistes cap als pactes.”
Torra, però, va animar
a no “prendre’s el luxe”
d’un descans d’anys:
“Hem d’anar-hi amb il·lusió i alegria.” També va avisar que cal acceptar les
conseqüències: “No hem
de tenir por a anar a la presó, jo m’havia preparat per
al que pogués passar. És
un sacrifici petit per a un
bé superior.” També va fer
una proposta de referèndum el mateix dia que Escòcia faci la segona consulta per decidir el seu futur:
“A veure com el món justifica allò que passi en
aquests dos països el mateix dia.” ■

Som Escola vol
consens per
blindar el català
—————————————————————————————————

Estudiants en la darrera convocatòria de selectivitat a la UPF ■ JUANMA RAMOS

Per ajudar a millorar el
domini dels idiomes i que
el nivell sigui més homogeni entre les universitats
–el nivell és desigual, i la
diferència arriba als 35
punts percentuals–, la Generalitat ha triplicat el
pressupost anual que de-

dica a ajudar els universitaris. La quantia dels ajuts
del programa Parla 3 passa dels 330.000 euros del
2021 als 900.000 euros
enguany. L’a subvenció als
alumnes de menys renda
passa dels 350 euros als
600. Puja també la quanti-

tat per ajudar a pagar la
matrícula per fer les proves d’acreditació del B2,
que passa dels 50 als 75 euros. També s’incrementa
en 150.000 euros la dotació dels ajuts Interlingua,
que arriben als 773.779
euros aquest any. ■

Som Escola, plataforma que
agrupa 60 entitats en defensa del model d’escola catalana, va mostrar ahir la seva
preocupació per la proposta
de modificació de la llei de
política lingüística com a resposta a la sentència del 25%
de castellà. La plataforma
considera que la proposta,
que es va presentar sense debat públic, genera incertesa
pel que fa a la seva eficàcia en
el blindatge de la immersió
lingüística. El col·lectiu defensa la vehicularitat del català i
demana que qualsevol acord
que afecti substancialment el
model d’escola tingui un ampli consens polític i social. Defensa també que qualsevol
proposta legislativa ha d’oferir garanties clares per blindar el català a l’escola.

