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Cau l’atur i
creixen els
contractes
indefinits

Catalunya tanca el
mes d’abril amb
quasi 7.000 aturats
menys i 221.000
contractes nous

Incendi mortal
a Santa
Coloma de
Gramenet

Tres persones
perden la vida i
una quarta està
greu en un foc que
sembla provocat

POLÍTICA L’ESCLAT DEL CATALANGATE

Robles es queda
sola en defensa
seva i del CNI

La ministra Robles
compareixia ahir a la
comissió de Defensa
del Congrés ■ ACN

VEU · La ministra de Defensa s’escapoleix i sent un clam de dimissió pel ‘Catalangate’
que inclou Podem XOC · Fa costat als espies i Paz Esteban i xoca amb Bolaños per la
seguretat TOC · Belarra culpa el CNI PREC · ERC, Junts i la CUP li exigeixen que plegui
David Portabella
MADRID

L’endemà que La Moncloa
enaltís la transparència i
alhora ordenés al PSOE
aliar-se amb el PP i Vox per
enterrar tota comissió
d’investigació al Congrés,
la ministra de Defensa,
Margarita Robles, va acudir a la sessió que havia
d’esclarir tot amb afany de
consagrar la intervenció a
la Brúixola Estratègica
–punt de l’ordre del dia
desfasat per l’escàndol de
Pegasus, que ha infectat el
seu iPhone i el del president– i esquivar la crisi
més greu del CNI des de la
refundació del Cesid el 6
de maig del 2002, ara fa
vint anys. “A mi ja m’agradaria poder dir-ho... Però a
aquestes altures de la vida
no vull cometre un delicte”, es va justificar Robles
per escapolir-se d’abordar
l’origen de l’espionatge. La
ministra es va quedar totalment sola en defensa
seva i de la directora del
CNI, Paz Esteban, fins al
punt que al clam de l’independentisme perquè dimiteixi s’hi suma Podem.
Per acabar d’embolicar la
troca en el gir de guió de La
Moncloa pel Catalangate,
Robles xoca ara amb el
company Félix Bolaños
(Presidència) per qui dels
dos és responsable de la seguretat dels iPhones.
En la seva maniobra de
distracció, Robles va

Les frases

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

“És molt còmode
imputar sense cap
prova. El CNI aguanta
estoicament unes
acusacions i quan no
es pot defensar”

“A mi ja m’agradaria
poder dir-ho... Però a
aquestes altures de la
vida no vull cometre
un delicte”

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“Comunicacions
depèn de Presidència;
i ciberseguretat depèn
del Centre Criptològic
[del CNI i Defensa]”

“Senyora Robles, jo
crec que vostè sap el
que ha de fer per la
seva dignitat i per la
dignitat del govern”

Isabel Rodríguez

Pablo Echenique

MINISTRA PORTAVEU

PORTAVEU DE PODEM AL CONGRÉS

“No només ha de
dimitir vostè. Hi hauria
d’haver una cascada
de destitucions i de
dimissions”

“Si mereix ser espiat
l’independentisme,
per què a la comissió
de secrets hi ha tres
independentistes?”

Montse Bassa

Josep Pagès

DIPUTADA D’ERC AL CONGRÉS

DIPUTAT DE JUNTS AL CONGRÉS

Margarita Robles
MINISTRA DE DEFENSA

—————————————————————————————————

“Garzón és inhabilitat
per escoltes il·legals a
la Gürtel. En corrupció
és il·legal i si s’espia
l’oposició cal callar?”
Mireia Vehí
DIPUTADA DE LA CP AL CONGRÉS

comptar amb un aliat
d’excepció: el president de
la comissió de Defensa, el
diputat del PP José Antonio Bermúdez de Castro,
va dedicar els minuts previs a visitar un per un tots
els portaveus –amb especial atenció als independentistes catalans i bascos: Montse Bassa (ERC),

“Trobo a faltar
aquella Margarita
Robles que era assot
de les clavegueres de
l’Estat”
Jon Iñarritu
DIPUTAT D’EH BILDU AL CONGRÉS

Josep Pagès (Junts), Mireia Vehí (CUP) i Jon Iñarritu (EH Bildu)– per avisarlos que al temple de la paraula ell no toleraria cap
al·lusió a cap punt que no
fos la Brúixola Estratègica, un subterfugi per dir
que tallaria el micròfon i
censuraria tot esment a
l’escàndol de Pegasus amb

l’excusa que l’espionatge
s’aborda a la comissió de
secrets. Per moments, la
sala Ernest Lluch del Congrés va ser una obra de teatre de combat en què els
portaveus escapaven del
censor Bermúdez de Castro com si dictessin un vell
text destinat a la revista
La Codorniz. “No diré la
paraula prohibida, com si
fos Voldemort”, es disculpava irònicament Mireia
Vehí (CUP) cada vegada
que al·ludia a Pegasus sense dir la paraula Pegasus.
Orgull pels 3.000 espies
Arrossegada pel pes de
l’escàndol, però, Robles es
va haver d’arremangar en
la brega dialèctica i, de no
abordar Pegasus motu
proprio, va passar a dir
que es mossegava la llengua. “A mi ja m’agradaria
ja...”, repetia tot invocant
una llei de secrets, la franquista del 1968 i lleument
retocada el 1978, que està
en vigor. Robles sí que va
fer un elogi al cos d’espies i
a la dona de 64 anys que va
arribar al Cesid el 1983 i
que des del febrer del 2020
és la cap de tots ells. “Estic
particularment orgullosa
dels 3.000 homes i dones
del CNI. No acceptaré que
amb aquesta frivolitat es
facin imputacions a qui no
es pot defensar. [Paz Esteban] ha d’aguantar estoicament imputacions que
no es corresponen amb la
realitat”, va dir. La cap del

CNI visita avui la comissió
de secrets, que és confidencial, estant en la corda
fluixa.
Robles donava per fet
l’enuig independentista,
però la pitjor hostilitat la
va tastar amb Pablo Echenique (Podem). “Lamento
dir-li que vostè ha vingut
aquí a amagar-se darrere
del govern. El CNI depèn
del Ministeri d’Universi—————————————————————————————————

La cap del CNI va
avui a la comissió
de secrets estant
a la corda fluixa
—————————————————————————————————

tats? Que jo sàpiga, no. Senyora Robles, jo crec que
vostè sap el que ha de fer
per la seva dignitat i per la
dignitat del govern”, li va
etzibar per exigir-li la dimissió en un dels duels
més durs entre socis de coalició en dos anys de convi-

vència. I la ministra de
Drets Socials, Ione Belarra, elevava l’atac afirmant
que el govern espanyol ja
sap “de manera fefaent”
que el CNI és l’autor de l’espionatge als líders independentistes “perquè així
ho ha confirmat el Ministeri de Defensa”.
De Robles o de Bolaños?
Per Robles, que és jurista i
no milita al PSOE, el dia
horribilis es va completar
amb la ministra portaveu,
Isabel Rodríguez, donant
la cara per Bolaños i no per
ella en la disputa per qui
vetlla pels iPhones. “Són
dos assumptes diferents:
les comunicacions depenen de la secretaria general de Presidència; i ciberseguretat depèn del Centre Criptològic [del CNI i
de Defensa]”, va dir Rodríguez a Onda Cero. Abans,
Robles havia apuntat a Bolaños per exculpar-se ella:
“L’avantatge d’una demo-
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El nostre carro
de combat
Mireia Rourera

El carro d’anar a comprar pot ser un carro de combat.
En funció del que comprem i de la nostra consciència
podem transformar el món. Comprar aliments de proximitat i de temporada? Doncs sí. Comprar samarretes a 3 euros? Si ens ho podem permetre, no (on s’han
fabricat?, qui les ha cosit?, en quines condicions?,
com és possible que sigui tan barates?). Comprar pan-

talons texans gastats? Informem-nos primer dels milers de litres d’aigua que s’han fet servir per fer-los.
Comprar coses envasades en plàstic? Potser no podem triar, però si podem, comprem-ho sense embolicar. Cal que ens fem preguntes i consumim pensant
en el medi ambient i en el futur. Avui comença Biocultura, un bon lloc on prendre’n consciència.

L’independentisme eleva
la denúncia pel Catalangate
fins a l’eurocambra
a JxCat i ERC fan pinya per criticar la inacció del govern espanyol durant un
debat sobre l’ús de Pegasus a Dolors Montserrat (PP) justifica l’espionatge
Nazaret Romero
González
Estrasburg

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

cràcia és que tot està en la
llei i tot està en les normes.
Per tant, n’hi ha prou a dedicar un minut i anar a les
normes i buscar les coses.”
A ERC, Montse Bassa li
va recordar que no n’hi ha
prou només amb la seva
dimissió, sinó que “hi hauria d’haver una cascada de
destitucions i de dimissions”. “Si volen saber què
pensa el president Arago—————————————————————————————————

La ministra tasta
la pitjor hostilitat
amb Echenique i
rep l’auxili de Vox
—————————————————————————————————

nès, en lloc d’espiar-lo seguin a la taula de diàleg i
escoltin-lo. Espiant-nos,
demostren que l’Estat està en guerra freda amb Catalunya”, va reblar Bassa.
Per Josep Pagès (Junts),
cal “llum i taquígrafs”. “Si
l’independentisme me-

reix ser espiat, com és que
tres independentistes són
acceptats a la comissió de
secrets oficials?”, exigia
saber Pagès. Mireia Vehí
(CUP) va recordar el cas
de Baltasar Garzón, que
va ser inhabilitat per unes
escoltes il·legals quan investigava la trama Gürtel.
“Quan es tracta de corrupció és il·legal i quan es tracta d’espiar l’oposició democràtica resulta que no
es poden donar explicacions?”, etzibava Vehí.
Jon Iñarritu (EH Bildu) es
va remuntar a l’etapa de
Robles com a secretària
d’estat amb Felipe González per lamentar que “es
troba a faltar la Margarita
Robles assot de les clavegueres de l’Estat”. L’auxili,
en canvi, li va arribar de
Vox. “Em cenyiré a l’ordre
del dia”, va dir el diputat de
Vox i general a la reserva,
Agustín Rosety, per silenciar Pegasus i abordar la
Brúixola Estratègica. ■

Els esforços de l’independentisme per portar el Catalangate a l’esfera internacional van viure ahir un
nou episodi. Els eurodiputats de JxCat i ERC van fer
front comú a l’eurocambra per denunciar l’espionatge amb Pegasus del
qual han estat víctimes,
segons les revelacions de
Citizen Lab. En un debat
sobre l’espionatge dels estats amb el programari de
l’empresa israeliana NSO,
els eurodiputats de les
dues formacions van denunciar la inacció del govern espanyol, van demanar la implicació de les institucions europees. “Europa no pot mirar cap a un altre costat”, va assegurar
l’eurodiputat de JxCat
Carles Puigdemont, que
va advertir que “Pegasus i
la democràcia no són compatibles”
El debat va estar protagonitzat pels eurodiputats
catalans i espanyols, però
també pels polonesos i
hongaresos,
perquè
aquests eren els dos països
objecte inicial de la investigació de la comissió especial de l’eurocambra sobre
Pegasus. L’eurodiputat
d’ERC Jordi Solé va advertir el representant de la
Comissió Europea, el comissari Johannes Hahn,
que hi ha governs als quals
“els agrada jugar a espies”.
“Quants diners han dilapidat a espiar-me?”, va preguntar als “responsables
polítics” sobre el seu espionatge.
La bancada socialista
va evitar la confrontació
amb les acusacions d’es-

Eurodiputats protestant ahir a l’eurocambra contra l’espionatge amb Pegasus ■ ACN

La CE es desentén de l’afer de l’espionatge

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

Investigar l’espionatge amb
Pegasus és cosa dels estats.
Aquest és el mantra que la Comissió Europea està disposat
a repetir fins a la sacietat.
Brussel·les no té cap intenció
d’investigar els “casos específics” d’espionatge amb el programari i insisteix que fer-ho
és responsabilitat dels estats.
“La Comissió no pot investigar
casos individuals, sinó que es-

pera que les autoritats estatals examinin en profunditat
les acusacions i restaurin la
confiança dels ciutadans”, va
dir l’eurocomissari de Pressupost, Johannes Hahn, en el debat.“És competència dels estats garantir la seguretat nacional”, hi va afegir en una intervenció davant dels eurodiputats en què va condemnar
“fermament qualsevol accés

il·legal a les comunicacions interpersonals”. “No és una cosa
que es pugui prendre a la lleugera. És un delicte que ha de
ser sancionat”, va subratllar.
Més enllà de la condemna i
la voluntat de reforçar la legislació europea per protegir les
comunicacions, Brussel·les
s’aferra a no intervenir, tampoc en l’espionatge amb Pegasus.

pionatge, però no la del
PP, amb la intervenció
bel·ligerant de dos exministres, Dolors Montserrat i Juan Ignacio Zoido.
“El mínim que s’ha d’esperar dels serveis secrets
d’un país, sempre amb
empara judicial, és que investiguin aquells que prometen repetir delictes
contra la democràcia i l’estat de dret”, va dir Montserrat.
En la mateixa línia que

el PP, l’eurodiputat de Ciutadans Jordi Cañas va acusar l’independentisme de
denunciar
l’espionatge
“sense proves” i d’utilitzar
el debat per a una “campanya de propaganda”.
Malgrat que la seva presidenta, Roberta Metsola,
no s’ha pronunciat sobre
l’espionatge a eurodiputats
independentistes,
l’eurocambra es va moure
després del Catalangate:
va oferir a tots els seus

membres revisar els seus
telèfons mòbils per detectar si tenien Pegasus instal·lat.
Les revelacions del Citizen Lab indiquen que Solé
i la també eurodiputada
d’ERC Diana Riba van ser
espiats, igual que Toni Comín, abans d’agafar l’acta,
mentre que Puigdemont
ho va ser a través del seu
entorn i, en el cas de Ponsatí, per l’espionatge a un
dels seus assistents. ■
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El govern amplia amb dos
ex alts càrrecs més la llista
d’espiats pel Pegasus
a Hi afegeix l’exconseller Calvet i la mà dreta del vicepresident, Ivan Monforte,
i hi confirma Budó a Puigneró vol una investigació internacional independent

Junts insta
a activar la
“segona fase”
de la legislatura

Ò. Palau
BARCELONA

El govern va afegir ahir dos
noms més a la llista de 65
independentistes certificada pel laboratori canadenc Citizen Lab que haurien estat infectats amb
programari espia. El vicepresident Jordi Puigneró
va avançar a Catalunya
Ràdio que el seu excap de
gabinet a Polítiques Digitals –i actual cap de la seva
oficina–, Ivan Monforte, i
l’exconseller de Territori i
Sostenibilitat i actual president del Port de Barcelona, Damià Calvet, van ser
també espiats pel programa Pegasus en una data
indeterminada abans de
l’estiu del 2020, segons la
verificació que n’ha fet
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Puigneró, a més, corroborava un
tercer nom que ja era a la
llista de Citizen Lab, el de
l’exconsellera de la Presidència Meritxell Budó.
La investigació es va iniciar de fet ja l’estiu del
2020, arran que es revelés
que el llavors president del
Parlament, Roger Torrent, havia estat espiat
amb Pegasus. Quan tot
just feia pocs mesos que estava en marxa, l’agència va
fer una crida a persones de
tres departaments (Presidència, Territori i Polítiques Digitals) que voluntàriament vulguessin cedir
els seus mòbils per poder
comprovar si també havien estat infectats o tenien alguna especial vulnerabilitat. Onze alts càrrecs s’hi van prestar, i si bé
en un primer moment no
es va poder confirmar cap
espionatge, l’aparició de
noves eines tecnològiques
de llavors ençà i el fet que
ara es disposa de molta
més informació sobre els
“vectors d’atac”, segons
Puigneró, fan que ara es
pugui confirmar que s’ha
trobat el rastre de Pegasus
en Calvet, Budó i Monforte. En canvi, a les vuit per-

El vicepresident Puigneró, dijous passat al Parlament ■ ACN

a Constata que el diàleg no avança i
vol una taula independentista a Aviat

caldrà una determinació, avisa
Redacció
BARCELONA

Els exconsellers Damià Calvet i Meritxell Budó, l’octubre de 2020 a Palau ■ ACN / ARXIU

Aragonès acusa Sánchez de “dinamitar” el diàleg

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

El president Pere Aragonès
va avisar ahir que la gestió
que està fent el seu homòleg
espanyol, Pedro Sánchez, de
l’escàndol d’espionatge a independentistes “està dinamitant” la via del diàleg. En la
inauguració de les jornades
del Cercle d’Economia a Barcelona, el president va fer així
una “crida general”, dirigida a
Madrid, a propiciar un “punt
d’inflexió imprescindible”, a fi
de “reconstruir una confian-

ça mínima” amb el govern de
l’Estat que permeti “reprendre la negociació amb tota la
força”. El president, així, instava un altre cop Sánchez a
“aclarir tots els dubtes i sospites” sobre qui va ordenar
l’espionatge, amb quina finalitat i qui hi ha tingut accés.
“Si es creu el diàleg amb Catalunya”, reptava La Moncloa,
ha de depurar i fer assumir
les “responsabilitats corresponents” pel Catalangate.

El president, en tot cas,
perjurava davant les elits
econòmiques que el seu
“compromís” amb la negociació és “granític”, però alhora lamentava, des de la “decepció i la preocupació” de
qui hi ha apostat, que aquesta “implicació” no és “corresposta” pel govern espanyol.
Sánchez i Aragonès coincidiran demà en la clausura de
les jornades, si bé en principi
no tenen prevista cap reunió.

sones restants –sobretot
caps de gabinet i secretaris
i directors generals– no
s’hi ha trobat res. “Ara
continuarem analitzant
dispositius de més alts càrrecs de la Generalitat, segur que en sortiran més”,
augurava ahir el mateix
Puigneró.
El vicepresident, entretant, continua reclamant
responsabilitats a l’Estat, i
que endegui una investigació dels fets si no vol que
l’actual “democràcia defectuosa” –segons la va
qualificar The Econo-

mist– passi a ser “putrefacta”. Això sí, també admetia que no es refia del
tot d’una investigació espanyola perquè “no serà
independent”, i ja suggeria
que s’obri en paral·lel “una
investigació independent i
internacional”, més enllà
fins i tot de la comissió
d’investigació que inicia
ara els seus passos al Parlament Europeu sobre l’ús
del programa Pegasus en
diversos estats de la UE.
“Genera poca confiança la
investigació del CNI o els
aparells de l’Estat quan te-

nim sospites que sigui el
mateix Estat”, aclarien
ahir fonts de Vicepresidència, que recordaven que,
així com els casos judicials
de l’exili han “marcat el
pas” a la justícia espanyola,
“potser caldrà” mirar de fer
el mateix ara. Puigneró,
de fet, ja va ser entrevistat
pel Washington Post durant la seva visita la setmana passada a Nova York,
en què també va poder
constatar l’“interès majúscul” que suscitava el cas entre entitats de drets civils i
drets digitals. ■

Quan encara no fa ni un
any de la investidura de
Pere Aragonès, el vicepresident, Jordi Puigneró, va
instar ahir a activar “més
d’hora que tard” la “segona
fase” de la legislatura que
ja preveu l’acord subscrit
entre ERC i Junts, un cop
constatat, segons ell, que
l’aposta inicial que es va
pactar per la taula de negociació “no ha donat cap
fruit”, ni sembla que l’hagi
de donar perquè el PSOE
“no hi té cap interès”. Fa
gairebé nou mesos que no
es reuneix, a més ara tampoc hi ha perspectives que
ho faci pel trencament de
confiança arran del Catalangate. “Si això no canvia,
hauríem de passar aviat a
la segona part de l’acord

polític, i això vol dir asseure’ns en una altra taula, la
de l’independentisme”,
sostenia a Catalunya Ràdio, a fi d’abordar el repte
de fer efectiva la república.
Segons ell, aquesta fase no
és “incompatible” amb l’aposta pel diàleg, però constata que a l’altre cantó “no
hi ha ningú” que vulgui dialogar sobre el conflicte polític, tot i que Pedro Sánchez s’hi va comprometre
en la seva investidura. “Això no està passant, i haurem de passar a la segona
fase de l’acord”, insistia.
Puigneró admetia que no
hi ha cap termini màxim
fixat, però advertia que
Junts en vol parlar “en les
pròximes setmanes” –està
redactant el balanç del primer any de pacte– i aviat
caldrà prendre una determinació. ■

Puigneró evita signar el manifest

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

El nom de Puigneró no figura
entre els signants del manifest impulsat per diversos dirigents de Junts que reclama
que del pròxim congrés nacional del 4 de juny en surti un
tàndem amb Laura Borràs a la
presidència i Jordi Turull a la
secretaria general. Puigneró
argumentava ahir que no ha
signat per mantenir la seva
“posició institucional”, ja que
la seva feina és coordinar la
part de JxCat del govern, tot i

que sí que s’hi han adherit tots
els altres consellers del partit,
tret de Gemma Geis. Puigneró, això sí, demanava que els
que vulguin aspirar a responsabilitats dins del partit “parlin i arribin a acords”. Tampoc
han subscrit el manifest ni
l’equip més proper a Borràs
(noms com ara els de Francesc de Dalmases o Aurora
Madaula) ni dirigents de l’entorn de Puigdemont, com ara
Elsa Artadi o Josep Rius.
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Aragonès refreda el reclam del
Cercle per ampliar l’aeroport
a El president apressa a abordar abans la descentralització de la gestió del Prat a L’alcaldessa Colau

rebutja l’ampliació perquè la infraestructura “depèn al 100% d’energies que són insostenibles”
Emili Bella
BARCELONA

El president del Cercle
d’Economia, Javier Faus,
va reclamar ahir al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que reprengui el diàleg amb el govern
espanyol per ampliar l’aeroport del Prat. “Demanem a la Generalitat que
torni a la taula de negociació i que, pel bé del país, arribi a un consens per fer
possible aquest objectiu”,
va instar Faus en l’obertura de la 37a reunió anual
de l’entitat empresarial.
Faus reclamava un “retorn” a la taula de diàleg,
tot i que la Generalitat deriva aquesta qüestió a la
comissió bilateral, no pas
a la taula de negociació del
conflicte polític, per bé
que de moment el Catalangate ho ha congelat tot.
En qualsevol cas, el president de la Generalitat,
que s’esperava la petició,
va refredar les expectatives d’una hipotètica ampliació, ja que abans veu

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, saludant ahir el president del Cercle d’Economia, Javier Faus ■ ACN

“urgent” i “imprescindible” abordar la qüestió de
la gestió de la infraestructura per acostar-la al territori. En la seva intervenció, Aragonès va defensar
l’oportunitat de les restriccions ambientals, va
exigir “molt més diàleg” i
que l’executiu espanyol no
posi “terminis que acaben

semblant més ultimàtums”. “La gestió des de la
proximitat va a favor de la
productivitat”, va observar. En aquest sentit, el
president va recordar als
empresaris que les raons
per les quals el 2007 van
participar en un acte a favor de la gestió des del territori continuen plena-

ment vigents.
Qui directament va tancar la porta a l’ampliació
tant de l’aeroport com del
port va ser l’alcaldessa de
Barcelona, que va intervenir a continuació. Ada Colau va justificar que no és
una prioritat des del punt
de
vista
ambiental:
“Aquestes infraestructu-

res actualment depenen al
100% d’energies que són
insostenibles i, a més, cada dia són més cares i no
les fabriquem aquí. Els esforços han d’estar en les
renovables.” Davant de
l’empresariat, Colau va
aprofitar per demanar que
es jutgi els projectes “en
funció dels resultats i no

de prejudicis”. L’escoltaven el conseller d’Empresa, Roger Torrent; l’expresident de la Generalitat
José Montilla; el cap de
l’oposició, Salvador Illa; la
presidenta del grup dels
comuns al Parlament, Jéssica Albiach, i la delegada
del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia
Gay, així com el cònsol general d’Ucraïna, Artem
Vorobyov.
No al catastrofisme
D’altra banda, Aragonès
va fer una crida a “reforçar
l’autoestima i la confiança
i a abandonar els discursos catastrofistes” que “no
corresponen a la realitat”.
“Aquest país ha de confiar
més en si mateix, que no
vol dir complaença ni renunciar a l’autoexigència,
però sí creure en el potencial de l’economia catalana, que ens ha permès superar contextos molt exigents”, va subratllar el
president després que
Faus alertés que Catalunya presenta “risc d’estancament” i que hi ha comunitats autònomes que estan creixent més.
Respecte les analogies
amb altres parts de l’Estat, Aragonès va al·ludir
indirectament la Comunitat de Madrid: “En dos
anys hem sentit moltes
comparacions sobre maneres d’afrontar el fals dilema entre salut i economia, però els resultats estan a la vista.” ■

Elena nega “biaixos” en
aplicar la llei mordassa
a Defensa la

jurisprudència més
garantista a l’hora
d’establir sancions

Agències
BARCELONA

El conseller d’Interior,
Joan Ignasi Elena, va negar ahir al Parlament que
hi hagi un “biaix ideològic”
en la tramitació d’expedients o sancions de la llei
mordassa i va lamentar
que el PSC “s’acarnissi”
sobre aquest fet. Elena va
reiterar que cal derogar la
llei mordassa, però va admetre que mentre sigui vigent no es pot deixar
d’aplicar. Ara bé, va defen-

sar que el departament ha
incorporat la jurisprudència “més garantista” a l’hora d’aplicar articles sancionadors, tenint en
compte l’exercici dels
drets fonamentals.
El titular d’Interior va
exposar que els criteris jurídics de reinterpretació
de la llei mordassa que ell
mateix va anunciar al febrer han de permetre fer
prevaldre els drets fonamentals, i va recordar que
aquests criteris recullen i
apliquen jurisprudència,
entre altres, del TC i del
TEDH. En aquest aspecte,
Elena va assegurar que
“sempre que es tracti
d’una protesta ciutadana
pacífica, i en funció de les

circumstàncies concretes, cal fer una interpretació extensiva i favorable
envers els drets fonamentals”. En referència als socialistes, va afirmar que és
“immoral” que alguns partits assegurin que no es
tramiten expedients i va
lamentar la “deriva obsessiva” d’alguns grups.
La intervenció del conseller no va satisfer la majoria de grups a l’oposició.
Des del grup parlamentari
del PSC, el diputat Ramon
Espadaler va assegurar
que mentre la llei sigui vigent “s’ha de complir”. “Si
no, està fent una mala feina i desautoritzant el cos
de Mossos d’Esquadra”, va
reblar el representant del

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, durant la comissió d’interior al Parlament ■ ACN

grup dels socialistes.
Per la seva banda, el diputat de la CUP Xavier Pellicer va acusar el govern
d’estar incomplint el compromís assolit quan parlava de “protocols de no aplicació de la llei mordassa
quan es vulnerin drets”.

Pellicer va posar diversos
exemples en què activistes pel dret a l’habitatge
han estat sancionats. “No
veiem cap canvi en l’aplicació dels criteris de la llei
mordassa”, va lamentar. A
més, va afegir que no hi ha
un control dels atestats i

va parlar de “cuina política”.
Ben al contrari, els
grups de Vox, Cs i el PP
van coincidir a destacar
que, segons el seu parer,
l’executiu ha “entregat” el
model de seguretat als cupaires. ■
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Alsina anuncia més
participació si els
Jocs tiren endavant
a Vol aprofitar la intel·ligència col·lectiva de tot el territori
a El COE veu “impensable” ometre el nom de Barcelona
Redacció
LA SEU D’URGELL

La consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, va anunciar
ahir que, més enllà de les
consultes convocades el
24 de juliol a l’Alt Pirineu i
Aran i a les comarques del
Berguedà, el Ripollès i el
Solsonès per saber si avalen l’organització d’uns
Jocs Olímpics d’hivern el
2030, hi haurà “més oportunitats de participació”
en el cas que l’opció del sí
sigui la guanyadora. La voluntat és “aprofitar tota la
intel·ligència col·lectiva
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La trobada d’ahir de les estacions de muntanya ■ ACN

del territori” i que tant els
municipis com les entitats
i persones a títol individual puguin aportar idees
al projecte olímpic. Així ho
va assegurar després de

participar ahir en la reunió de la taula estratègica de les estacions de muntanya. Coincidint amb
aquesta trobada, la Plataforma Stop JJOO es va

concentrar també a la Seu
d’Urgell en senyal de protesta. Els representants
del moviment asseguren
que ja hi ha més d’una
quinzena d’autobusos organitzats per a la mobilització que faran el 15 de
maig a Puigcerdà.
D’altra banda, el president del Comitè Olímpic
Espanyol, Alejandro Blanco, va assegurar ahir que
seria “impensable” que el
nom de la candidatura no
inclogués cap referència a
Barcelona. “Si alguna cosa
tenim és la força de Catalunya i de Barcelona”, va
manifestar durant la reunió anual del Cercle
d’Economia. També va advertir que s’està arribant
“al límit” dels terminis per
desencallar el projecte i va
fixar el 20 de maig com la
data per tenir “les coses
definitivament determinades”. En el mateix acte
el primer tinent d’alcalde
de Barcelona, Jaume Collboni, va assegurar que,
malgrat el “perfil baix”
mostrat fins ara, si la candidatura avança Barcelona assumirà un rol de comandament. ■

Arxivada la denúncia
de Cs contra Educació
per prevaricació
a La fiscalia creu que

és aviat per decidir si
el departament
incompleix el 25%

Redacció
BARCELONA

La fiscalia de Catalunya ha
arxivat la denúncia per
prevaricació que Cs va
presentar contra el conseller d’Educació, Josep
Gonzàlez-Cambray, i altres alts càrrecs del departament per suposadament haver incomplert la
sentència que obliga a impartir un 25% de classes
en castellà. El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, recorda
que la sentència del TSJC
està en procés d’execució,
per això troba “prematur”
pronunciar-se sobre si ha
existit “incompliment o

El conseller d’Educació,
Gonzàlez-Cambray ■ ACN

desatenció” per part d’Educació. Diu també que
“almenys fins avui” sembla que les autoritats del
departament han complert les sentències en matèria lingüística als col·legis” arran de demandes
particulars, i creu que la
denúncia de Cs té una naturalesa política. ■

