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El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, amb
el conseller delegat, Gonzalo Gortázar ■ ANA ESCOBAR /EFE

ECONOMIA

Demanen a Caixabank
una paga extra per
l’esforç de la plantilla
ció d’abandonament” dels treballadors i la “pressió desmesurada” que han patit.
Durant la junta, Goirigolzarri va destacar el lideratge
de CaixaBank al mercat espanyol després de la fusió amb
Bankia i va assegurar que l’entitat afronta l’actual entorn
econòmic, marcat per la guerra d’Ucraïna, des d’“una excel·lent posició de partida”, tot
i les incerteses que genera el
conflicte bèl·lic. En aquest
sentit, el banc ha revisat a la
baixa en 1,3 punts les seves
previsions de creixement de
l’economia espanyola per a
aquest any, fins a un 4,2%,
amb una inflació mitjana
anual del 6,8%. ■ REDACCIÓ

L’Econòmic se centra demà en les
exclusions que pateix la gent gran

Les treballadores
de la residència
de Tremp diuen
que era un “caos”

L’edició d’abril de L’Econòmic,
que els lectors rebran amb
l’exemplar d’El Punt Avui de
demà, inclou un reportatge a
fons sobre les diferents exclusions que pateixen les persones a mesura que van sumant
anys. La publicació explica
com la campanya No soc idiota, soc gran d’un jubilat valencià per denunciar l’exclusió financera ha visibilitzat un problema que afecta moltes més

“Va ser un caos. Ningú coneixia el pla de contingència, ningú tenia EPI i només els donaven una mascareta a la setmana.” Això és el que van declarar ahir les treballadores de
la residència Fiella de Tremp,
on el novembre del 2020 van
morir 64 persones per la covid, segons va explicar l’advocat de l’acusació popular, Xavier Prats. En el procediment
que se celebra al jutjat d’instrucció de la capital del Pallars
Jussà per un delicte contra la
seguretat en el treball contra
l’exdirectora i l’exresponsable
d’higiene sanitària del centre,
les treballadores van explicar
també que es van trobar “soles”, sense cap tipus de formació i que “hi havia residents que demanaven ajuda
als passadissos”. Ahir van declarar 9 de les 49 treballadores. El jutjat de Tremp va obrir
dos procediments amb relació a la gestió del brot de covid-19 arran d’una denúncia
presentada per la fiscalia per
deixadesa en l’atenció als residents, falta de mesures per
frenar el virus, descoordinació
i una manca d’assistència sanitària real. ■ REDACCIÓ

facetes de la vida de les persones grans, més enllà del financer. La velocitat amb què
s’està implementant la digitalització està deixant al marge
un col·lectiu de la societat cada cop més nombrós i amb
més esperança de vida.
En el mateix número, es
publiquen dues entrevistes a
dos experts del món de la indústria armamentística, Jordi
Calvo, investigador del Centre

SOCIETAT

L’acadèmia Cultura dona per
fet el seu pas a la xarxa
pública i no haurà de tancar

Entitats de drets humans
volen impugnar el protocol
de contencions a les presons

Docents i famílies de l’acadèmia Cultura, l’escola concertada de l’Hospitalet que veu amenaçada la seva continuïtat al barri de la Torrassa,
va viure com un triomf l’acord polític a què es
va arribar dijous al Parlament, que li permetrà
integrar-se a la xarxa pública. Arran d’una moció presentada per En Comú Podem, el govern
es compromet a traspassar a la titularitat pública els centres que tinguin problemes a l’edifici
però es trobin en una zona amb necessitats
educatives, com succeeix al barri de la Torrassa. CCOO, que ha fet costat a l’escola, va assenyalar que la ubicació del centre serà probablement temporal el curs vinent. Educació ha
d’aclarir ara com es farà el traspàs. ■ R.M.B.

Una quinzena d’entitats de drets humans, juristes, sanitaris i familiars de presos van advertir
ahir al Departament de Justícia que estudien
emprendre accions legals contra el nou protocol de contencions mecàniques a les presons
catalanes, que va entrar en vigor l’1 d’abril. Consideren que és “regressiu” en la defensa dels
drets dels presos, s’allunya de l’objectiu de la
contenció zero i va en sentit contrari a les mesures que es prenen a Europa. Per la seva banda, fonts del Departament reiteren el seu compromís amb l’objectiu de la contenció zero i asseguren que la circular ara en vigor adapta els
procediments de contenció mecànica als “més
alts estàndards de drets humans”. ■ REDACCIÓ

188053-1252195L

Denuncien a la
fiscalia el projecte
de superilla de
Barcelona

130091-1256918Q

Ajuntament
del Bruc
ANUNCI d’aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de l’edificació i el paisatge urbà.
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Xifren en 32,4
milions les pèrdues
en la fruita seca per
la gelada
El sindicat Unió de Pagesos
(UP) estima en uns 32,4 milions d’euros les pèrdues en la
fruita seca a Catalunya provocada per les gelades del cap
de setmana passat, que l’organització agrària considera
la pitjor dels últims 18 anys.
Algunes comarques del Pla de
Lleida i del Camp de Tarragona perdran entre el 90% i el
100% de la collita. Unió de
Pagesos quantifica en uns
19,4 milions d’euros les pèrdues en l’ametlla, més de 8
milions en l’avellana i uns 4,2
milions d’euros en el cultiu de
la nou. ■ REDACCIÓ

Delàs d’Estudis per la Pau, i
Javier Manuel Romaní, professor d’economia aplicada de la
Universitat de Barcelona (UB),
que desvelen particularitats
d’un sector encara desconegut.
En la secció d’empreses
del número d’abril s’expliquen
les inversions i els plans de
creixement de firmes com
Transports Codina, Vista i MiR
Robots. ■ REDACCIÓ

EDUCACIÓ

Agricultura i ramaderia
ecològica (DUN)

SOCIETAT

La plataforma Salvem Barcelona ha denunciat davant de
la fiscalia el projecte de superilla de la capital catalana per
un possible delicte contra l’ordenació territorial. Els denunciants demanen al ministeri
públic que aturi cautelarment
l’inici de les obres als carrers
Consell de Cent, Borrell, Rocafort, Enric Granados i Girona,
que està previst que a partir
del juny es transformin en eixos verds. Segons la denúncia, confirmada per l’ACN, el
projecte s’ha iniciat sense fer
la necessària modificació del
pla general metropolità
(PGM). Entenen que les reformes són de gran importància,
amb grans efectes sobre la
mobilitat, el comerç i l’activitat residencial a l’àmbit metropolità. Segons Salvem Barcelona, encapçalada per l’advocat i economista Jacint Soler Padró i l’economista Francesc Granell, el projecte té intenció ideològica, vulnera l’interès general i se salta la jerarquia normativa. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

El ple de la corporació, en sessió ordinària
celebrada en data 16 de març del 2022, va
aprovar inicialment l’ordenança municipal reguladora de l’edificació i el paisatge urbà:
https://www.bruc.cat/ajuntament/normativa-idocumentacio-oficial/urbanisme/193-normativa-durbanisme/ordenanca-de-ledificacio-iel-paisatge-urba/#prettyPhoto
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 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 63 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
reglament d'obres, activitats i serveis de les
entitats locals, se sotmet l'expedient a informació pública durant el termini de trenta
dies, a comptar a partir de l'endemà de la
seva publicació mitjançant anunci a El Punt
Avui, al tauler d'anuncis de la corporació i al
lloc web municipal, perquè els interessats
puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin
pertinents.
En cas que durant el termini d'exposició pública no es formulin suggeriments ni al·legacions, l'ordenança
s'entendrà aprovada definitivament sense
necessitat de nou acord.
El Bruc, 22 de març del 2022
Bàrbara Ortuño Escriu
L’alcaldessa

140190-1256925Q

Els sindicats de CaixaBank
van reclamar ahir a la direcció
una paga extra per a la plantilla com a reconeixement de
l’esforç de l’últim any, coincidint amb el procés de fusió
amb Bankia, la pandèmia i
l’aplicació de l’ERO, i per compensar la pèrdua de poder adquisitiu per l’elevada inflació.
Representants dels principals
sindicats del banc van intervenir en la junta d’accionistes
que el banc va celebrar a València, on té la seu social, per
interpel·lar el president i el
conseller delegat, José Ignacio Goirigolzarri i Gonzalo
Gortázar, respectivament, sobre la “caòtica” situació que
han viscut el 2021, la “sensa-
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Puigdemont forma govern i
anuncia un nou full de ruta
a Puig, Llach i Madaula repeteixen en el Consell per la República en una nova etapa allunyada dels
partits a Comín n’és el vicepresident i aclareix que, com a “institució”, no es presentaran a les eleccions

El nou govern de Puigdemont, entre Comín i Castellà. D’esquerra a dreta, Llach, Fuster, Garcia, Corrons, Torbisco, Puig, Madaula i Vallverdú ■ CONSELL

Redacció
BARCELONA

Carles Puigdemont va presentar ahir els membres
del nou equip amb qui ha
configurat el “govern” del
Consell per la República
un cop superada la primera fase embrionària, en
què es va intentar fer un
treball conjunt amb els
partits polítics i les entitats. Després d’aquests
tres anys de treball i sense
un consens per establir
un full de ruta conjunt, el
Consell per la República va
optar per “independitzar-

se” dels partits i traçar el
seu propi rumb, que s’ancora en la legitimitat de
l’1-O i a fer efectiu el seu resultat. Per fer-ho possible,
el govern del Consell per
la República, que ahir mateix es posava a treballar
en la redacció d’aquest
nou pla de govern, ha de
“passar a l’ofensiva”, en
paraules del vicepresident
i eurodiputat Toni Comín.
A més del president
Puigdemont i del vicepresident Comín, el govern
del Consell continuarà estant format per Lluís Puig,
que s’encarregarà de l’ac-

Les frases
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“És l’espai més
transversal, perquè
està format per la
pluralitat d’accents de
l’independentisme”

“L’independentisme
acumula massa anys
de resiliència i, per
això, cal tornar
a l’ofensiva”

Carles Puigdemont

Toni Comín

PRESIDENT DEL CONSELL PER LA
REPÚBLICA

EURODIPUTAT I VICEPRESIDENT DEL
CONSELL PER LA REPÚBLICA

ció cultural; Toni Castellà,
responsable de les relacions institucionals, i Aurora Madaula, membre de
la mesa del Parlament,
que liderarà l’acció política interior. Com a cares

noves, el govern del consell incorpora l’advocada
penalista Teresa Vallverdú, que serà la responsable del desplegament reglamentari, i Montserrat
Corrons, que s’ocuparà de

La xifra

—————————————————————————————————
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persones al govern: Puigdemont, Comín, Castellà, Llach,
Puig, Fuster, Garcia, Corrons,
Madaula, Torbisco i Vallverdú.

donar suport als consells
locals. Puigdemont assegurava ahir que la figura
de Corrons serà molt important, perquè el paper
dels consells locals serà
“clau” en l’acció política

que es farà en els propers
anys. El president a l’exili
va voler destacar la
“transversalitat i la pluralitat d’accents del moviment independentista”,
malgrat que no hi hagi cap
membre d’ERC ni de la
CUP, i la “paritat” del nou
govern, i va avançar que
aquest executiu s’anirà
engreixant amb noves incorporacions, que ajudaran a garantir encara més
aquesta paritat. L’actual
equip el corona Lluís Llach
amb el càrrec de conseller
polític, una figura que es
repetirà entre altres personalitats que s’hi afegiran i que tenen en comú
“la independència de lligams” i “una visió de país
imprescindible”.
L’acte de presentació
del nou govern es va celebrar ahir a Ribesaltes, a la
Catalunya del Nord. Des
d’allà, el vicepresident Comín assenyalava que l’independentisme “acumula
massa anys de resiliència”
i per això demanava tornar a “l’ofensiva”, amb la
“confrontació” i la “negociació” com a protagonistes. L’eurodiputat també
aclaria el paper del Consell
per la República i assegurava que no es presentarà
a les eleccions, “perquè les
institucions no es converteixen en partits”. D’altra
banda, el vicepresident del
Consell per la República va
anunciar que l’executiu
està preparant una alternativa a la taula de diàleg per tal de “culminar la
independència”. “Ara el
Consell ja pot caminar sol i
tenim la llibertat per plantejar una relació bilateral
amb els partits”, explicava
Comín, que avança que
l’objectiu és posar sobre la
taula “idees útils” per “culminar el procés cap a la independència”. ■

El Parlament es fa seus els valors
de llibertat i lluita del poble gitano
Redacció
BARCELONA

El Parlament va commemorar ahir el Dia Internacional del Poble Gitano
amb les entitats gitanes de
Catalunya. La presidenta
del Parlament, Laura Borràs, va presidir l’acte i va
llegir l’acord de la junta de
portaveus en què la cam-

bra “es fa seus els valors
del poble gitano, els valors
de la llibertat i de la superació de les dificultats,
amb la cooperació, la solidaritat i el feminisme gitano”. A l’acte van intervenir
dues dones gitanes, Leonor Fernández i Amanda
Sánchez, que van explicar
la seva experiència vital i
educativa amb la qual van

voler animar les dones gitanes a obtenir “les seves
metes”. “Sou vàlides per
estudiar i per lluitar pel
que voleu, no per això deixeu de ser gitanes”, va dir
Fernández. Totes dues,
després d’una etapa de superació, treballen en el
camp de la mediació i
l’educació social. Sánchez
advertia que “no tots els

docents ni l’entorn tenen
sensibilitat pel poble gitano i per altres ètnies”. Borràs va tancar l’acte, en què
es va poder escoltar música folklòrica del poble gitano, apel·lant “a la no discriminació i al respecte que
veu en la diversitat sempre una oportunitat de sumar per damunt de qualsevol risc de conflicte”. ■

El Parlament commemora el Dia Internacional del Poble
Gitano. A la foto, Leonor Fernández ■ PARLAMENT
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El Tribunal de Comptes fa
esmena pels avals de l’ICF

Centrem farà el seu
congrés i triarà la
direcció el 7 de maig

a En un dictamen reconeix que la instructora que els va rebutjar va causar una
“indefensió” als processats a L’ens admet un recurs per haver-los denegat

Redacció

Redacció
BARCELONA

106654-1257009Q

El Tribunal de Comptes ha
aprovat un dictamen que
sosté que la instructora de
la causa contra una trentena d’antics alts càrrecs
de la Generalitat per presumpta malversació de
fons públics en la promoció de la consulta del 9-N i
del referèndum de l’1-O es
va “extralimitar” quan va
rebutjar els avals aportats
en el seu dia per l’Institut
Català de Finances (ICF)
per fer front a les fiances
imposades als acusats. En
el seu argumentari, l’organisme subratlla que la llei
que permet aquests avals
està en vigor i és de compliment obligat.

Mas i exmembres del govern entrant al tribunal ■ ACN

L’escrit de la sala de justícia del tribunal on es fa
aquesta reflexió –i on també es critica que la instructora va provocar “indefensió” als encausats– va ser

notificat ahir a les parts, i
en aquest s’admet el recurs presentat contra la
decisió prèvia de no acceptar els avals. La sala el va
ratificar amb un vot parti-

cular, que es decantava
per mantenir el criteri de
la instructora i rebutjar el
recurs i, per tant, els avals.
El Tribunal de Comptes
reclama a 34 excàrrecs del
govern que abonin 5,4 milions d’euros com a fiança
provisional solidària per
les despeses exteriors que
es van fer durant el procés,
en el marc d’un procediment de responsabilitat
comptable que encara ha
d’arribar a judici. La posició del tribunal, feta pública el 28 de febrer i ara notificada a les parts, és la primera després del canvi de
composició dels seus
membres que hi va haver a
l’octubre, i que ha suposat
que ara tinguin més pes
les tesis progressistes. ■

BARCELONA

Centrem, el nou partit
creat per Àngels Chacón,
celebrarà el que serà el seu
primer congrés el 7 de
maig a l’Hospitalet de Llobregat sota el lema El futur comença: ara, amb tu,
al centre. Durant aquesta
cimera s’escollirà la direcció del partit, els òrgans
col·legiats i es debatran les
ponències ideològica i organitzativa.
La formació vol agrupar
sota una sola marca política tot el centre catalanista
i, en la seva fundació, han
participat forces sorgides
arran de la desintegració
de l’extinta CiU, com ara el
PDeCAT, Convergents i
Lliures, a més de la Lliga
Democràtica. La discussió
i concreció de la seva ponència ideològica serà un

Chacón, en la conferència
de l’octubre passat ■ J.L.

dels treballs clau del congrés. En els primers documents que s’han sotmès a
debat, Centrem reconeix
Catalunya com a nació i
considera que pot decidir
“sobiranament” el seu futur, una fórmula de consens que vol aglutinar les
diferents sensibilitats del
partit. ■

