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La línia L9 del
metro, a punt
de reprendre
les obres

La tuneladora
començarà a
perforar els quatre
quilòmetres
pendents

Resposta a dues
velocitats pel
25% de castellà

Catalunya
capta 50
milions per a
l’audiovisual

El conseller Torrent
diu que la inversió
estrangera en el
sector va pujar un
37% l’any passat

La manifestació
multitudinària de
Somescola que es va
fer el 18 de desembre
del 2021 ■ J. RAMOS

REBUIG· Somescola alerta que aplicar la interlocutòria “desmantellarà” el model
d’immersió RECLAM · La comunitat educativa exigeix als polítics garanties legals
PUGNA · Un grup de docents proposa impulsar l’objecció de consciència lingüística
Elena Ferran
BARCELONA

“Sinceres disculpes” per les faltes

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

Rebuig de la interlocutòria
del TSJC sobre el 25% de
castellà i indignació. La
plataforma Somescola,
que aplega una cinquantena d’entitats, entre les
quals hi ha Òmnium Cultural, reclama al govern
que es mantingui ferm en
la defensa del model d’escola en català, que doni seguretat jurídica als centres, direccions i docents i
esgoti totes les vies jurídiques per evitar l’aplicació
de la decisió dels magistrats. “Estem treballant
en la resposta jurídica,
mobilitzacions, accions
als centres i el suport als
centres educatius i docents”, van dir a través de
les xarxes durant l’assemblea que va començara primera hora de la tarda.
“Ens reafirmem en el compromís per la promoció de
l’escola catalana, que té el
català com la llengua vehicular i vertebradora, que
no segrega per raó de llengua i que promou la cohesió social i la igualtat
d’oportunitats.”
El rebuig dels sindicats
és clar, però hi ha diferències entre les accions a dur
a terme. Tant l’Ustec com
la Intersindical demanen
al govern que no acati la
sentència i rebutgen la
modificació de la Llei de
Política Lingüística per
exigir un projecte lingüís-

La disculpa del TSJC pel centenar de faltes en la interlocutòria del 25% de castellà
va arribar ahir a través de les
xarxes socials. El president
de la sala contenciosa del
TSJC demanava en una piulada “sinceres disculpes” pel
text ple d’errades en què s’ordena l’aplicació del 25% de
castellà a totes les aules catalanes. Aquestes faltes d’ortografia són “conseqüència

d’un molt desafortunat error
humà en l’intercanvi dels esborranys de treball”, hi afegeix el president de la sala
contenciosa. En un comunicat, el departament de Justícia va recordar que tots els
jutjats tenen a disposició un
servei lingüístic en català, els
quals faciliten els mitjans necessaris per garantir els drets
dels ciutadans en aquesta
matèria en l’àmbit judicial.

Les frases

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

“No és possible
canviar la llengua amb
la qual s’imparteix una
matèria ”
Meritxell Ruiz

FUNDACIÓ ESCOLA CRISTIANA I
EXCONSELLERA D’EDUCACIÓ

tic de centre comú a tots
els col·legis i instituts.
CCOO, en canvi, reclama
als partits polítics que “accelerin la modificació de la
Llei de Política Lingüística” per donar una resposta “amb el consens més
ampli possible”.
La comunitat educativa
coincideix que els calen
garanties legals per continuar aplicant el model
d’escola catalana malgrat
la sentència del TSJC, com
es planteja de moment el
departament d’Educació.

“Va en detriment dels
drets lingüístics de
l’alumnat
castellanoparlant i del
bilingüisme social ”
Rafael Ribó

SÍNDIC DE GREUGES

Així, la presidenta de l’associació de mestres Rosa
Sensat, Francina Martí,
ha reclamat a la Generalitat “més cobertura legal”
perquè, després d’una
sentència del TSJC que
veu com un “atac frontal”
al model d’escola catalana,
els docents puguin seguir
“defensant el català a les
aules”. La secretària de la
Fundació Escola Cristiana
(FECC) i exconsellera
d’Educació,
Meritxell
Ruiz, va instar el govern i
el Parlament a activar me-

canismes de protecció jurídica necessaris per protegir els docents i preservar el model d’immersió
lingüística en català. “El
que no pot ser és no fer
res”, va lamentar Ruiz,
que considera “inaplicable” el 25% de castellà a un
mes d’acabar el curs. “No
és possible canviar la llengua amb la qual s’imparteix una matèria”, hi va
afegir
l’exconsellera
d’Educació.
Per la seva banda, la
presidenta del Col·legi de
Pedagogs de Catalunya,
Rosa Rodríguez Gascons,
ha considerat que la sentència “no té fonament pedagògic”, sinó que “mostra una posició política determinada”, però ha admès que és “una temeritat” anar en contra d’una
interlocutòria, de manera
que ha demanat al govern
“solucions” perquè el pes
de la defensa del català
que proposa la conselleria
des de les escoles i instituts “no recaigui sobre els
mestres”.
A través de les xarxes
socials es van erigir posicionaments més extrems,
com els Docents per la República, que han començat una campanya perquè
els docents presentin la
seva declaració d’objecció
de consciència lingüística
a la presidència del consell
escolar dels centres. “Si
els metges poden negar-se
a interrompre l’embaràs,

els docents també ens podem negar a canviar la
llengua per imposició judicial!”, diuen.
A dos ritmes
Les entitats representatives de la comunitat educativa demanen a la classe
política protecció legal per
defensar la immersió, però el govern no ha anat
més enllà del recurs que
ha presentat contra la interlocutòria. L’ordre obliga la Generalitat per complir “immediatament” la

sentència per implantar el
25% de castellà en tots els
centres, amb un termini
màxim de 15 dies perquè
el departament d’Educació dicti les instruccions
oportunes.
La presidenta del Consell Lingüístic Assessor del
govern, Carme Junyent,
va manifestar en una entrevista a TV3 que per ampliar les hores de català millor fer-ho en una assignatura troncal, com les matemàtiques, i prioritzar l’ús
oral del català en espais
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L’APUNT

Mascareta amb
sentit comú
Virtudes Pérez

Hem passat de portar mascareta al bosc o en carrers
deserts a oblidar-la en un calaix. I és clar, sense barreres, l’òmicron sigil·losa, molt més contagiosa, té via
lliure per contagiar. Això és el que està passant ara. El
nombre de casos creix, i ahir es van superar el miler
d’ingressos hospitalaris. Aquesta variant no té res a
veure amb les anteriors, és molt més lleu, però encara

no es pot comparar la covid amb un refredat. Hi ha
persones més fràgils, sobretot gent gran, que acaben
ingressant. Algunes moren. I per tant, no és sobrer
portar la mascareta a sobre i utilitzar-la en llocs amb
molta gent i poca ventilació. Perquè l’única manera de
protegir els més vulnerables és no contagiar-los. I això
sí que és a les nostres mans.

La reunió del consell executiu, ahir al matí al Palau de la Generalitat ■ ACN

El govern anuncia més
català a l’escola després
de la sentència del TSJC
a Prepara un “pla de xoc” per fer-lo més present en tot l’entorn escolar
a Tranquil·litza els centres i els diu que no canviïn el seu projecte educatiu
Clara Ribas
BARCELONA

Borràs fa enfadar Vox i Ciutadans

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

“espontanis”, com al menjador o amb el personal no
docent. Un informe del
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu ja
va alertar fa uns mesos de
la caiguda de l’ús del català
en aules i patis en acabar
l’etapa obligatòria. En el
mateix sentit, el síndic de
greuges, Rafael Ribó, va
defensar ahir el català com
a llengua vehicular a l’escola per garantir la igualtat
d’oportunitats. Pel síndic,
l’execució forçosa de la
sentència “va en detri-

ment dels drets lingüístics
de l’alumnat castellanoparlant i del bilingüisme
social”.
L’Associació per una Escola Bilingüe, precursora
de la batalla legal perquè es
compleixi amb la sentència del 25% de castellà, va
advertir de les conseqüències legals de desobeir. La
interlocutòria requereix a
l’alta inspecció educativa,
que depèn del Ministeri
d’Educació, verificar el
compliment de les accions
i informar al tribunal. ■

El govern de la Generalitat
ha manifestat el seu compromís que a les escoles,
en els propers cursos, es
farà més català del que
es fa “després de l’atac
del 25%”. Segons va explicar ahir la portaveu del
govern, Patrícia Plaja,
aquesta és una de les múltiples vies obertes des del
govern de la Generalitat
per tal de combatre l’ordre
d’execució de la sentència
del 25% del castellà a les
aules, ordenada pel TSJC.
“A les escoles catalanes es
farà més català després de
la sentència que abans
d’aquest atac. Centrarem
tots els esforços a incrementar l’ús del català en
tots els àmbits de l’escola.”
En aquest sentit, Plaja va
avançar que la Generalitat
està treballant en un “pla
de xoc” per incrementar

En l’inici del ple del Parlament, ahir a la tarda, la presidenta de la cambra, Laura
Borràs, va denunciar la “nova
intromissió judicial” contra el
català: “Un dels consensos
de Catalunya és la necessitat
de defensar el català, i el consens ha de servir per preservar la llengua i no per retrocedir”, va assegurar Borràs, que
va recordar que quan s’han

aprovat lleis en matèria lingüística sempre ha estat amb
“majories molt àmplies que
s’han de respectar”.
Les paraules de Borràs
van indignar Ciutadans i Vox,
que van demanar la dimissió
de la presidenta. Aquest darrer partit va avisar que si no
es compleix la sentència
demanarà la suspensió de
l’autonomia.

l’ús del català en tots els
àmbits dels centres educatius i reforçar el model
d’escola catalana: “Els propers cursos hi haurà més
català en àmbits com ara
el menjador, les activitats
extraescolars, els patis i
en altres espais”, va posar
com a exemple.
La portaveu va coincidir amb el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-

Cambray, a qualificar la
decisió del TSJC d’“aberrant”, i va assegurar que
l’ultimàtum del TSJC és
una “persecució” i un “assetjament” al model educatiu català.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va
convocar ahir al matí en
una reunió el vicepresident, Jordi Puigneró; el
conseller d’Educació, Jo-

sep Gonzàlez-Cambray; la
consellera de Presidència,
Laura Vilagrà; la de Recerca i Universitats, Gemma
Geis, i la de Cultura, Natàlia Garriga, per dissenyar
la reacció a la petició
d’execució de la sentència.
Segons va recordar Plaja, el govern ja ha anunciat
la seva intenció de presentar recurs contra la interlocutòria del TSJC, que dona a la Generalitat quinze
dies de termini per implantar el 25% de castellà
a tots els centres educatius. Plaja va assegurar
que l’executiu català “esgotarà totes les vies jurídiques possibles per frenar
aquest atac contra el català a les escoles”.
Finalment, la portaveu
es va dirigir a docents i directors de centres, els va
enviar un missatge de tranquil·litat i els va animar a
“continuar fent la feina
com l’han fet fins ara”. ■
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Jordi Turull i Laura Borràs, els pròxims secretari general i presidenta de Junts per Catalunya, ahir ■ ACN

Borràs i Turull compartiran el
poder en la direcció de Junts

a La presidenta del Parlament serà la presidenta del partit i l’exconseller, el secretari general, però es repartiran
les responsabilitats executives a Giró s’incorpora a l’executiva, mentre que Puigneró, Batet i Ciuró no hi figuren
Emili Bella
BARCELONA

Entente cordiale entre
Laura Borràs i Jordi Turull, que ahir van tancar
un acord per presentar
una candidatura unitària
al congrés de Junts per Catalunya del dia 4 de juny a
Argelers (Rosselló). La
presidenta del Parlament
ho serà també del partit,
mentre que l’exprès polític
ocuparà la secretaria general de la formació, però
tots dos tindran un poder
equivalent, segons va explicar l’excandidat a la presidència de la Generalitat:
els dos càrrecs es diferenciaran perquè “una és més
alta i l’altre, més baix”.
La qüestió no era menor, ja que tots dos volien
tenir poder executiu dins
de la nova cúpula, i estatutàriament la presidència
té un caràcter més simbòlic, a mida de Carles Puig-

Les frases

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

“Aquest acord va en
la línia de consolidar
el projecte de Junts.
És un projecte de
partit i al servei
del país”

“Amb aquest pacte hi
guanya Junts. Consolida
la imatge del partit que
som i que volem ser.
Sumar multiplica”
Laura Borràs

“Junts és el partit
del president
Puigdemont. Volem
donar el missatge
d’il·lusió per assolir
la independència”

“No hem rematat la
feina per la qual els
ciutadans van decidir
que aquest país fos
independent”

demont. Ara, però, les decisions es prendran de manera consensuada entre
les dues parts, tenint en
compte que, al final, l’última paraula es deixa a la
militància. Això sí, els estatuts es modificaran per
delimitar les funcions de
cadascú. Segons va bromejar l’exconseller, posarse d’acord en la lletra petita ha estat fàcil perquè
“s’han ajuntat una lingüista i un advocat”. “Ens posarem d’acord, estic segur
que no recorrerem mai als

estatuts, sinó al sentit comú”, va assegurar Turull.
La nova cúpula haurà
d’abordar debats candents
que poden enfrontar el
sector que prové de l’antiga Convergència i el PDeCAT amb la família política
d’independents capitanejats per Borràs, que abomina, per exemple, del pacte
de la Diputació de Barcelona amb el PSC o de l’acord
per donar resposta a la
sentència del 25% de castellà a les escoles amb
ERC, socialistes i comuns.

En qualsevol cas, les parts
s’han concentrat en “la
brúixola, no en la calculadora”, en paraules de Turull.
“No hem rematat la feina per la qual els ciutadans van decidir que
aquest país fos independent”, va dir Turull, alhora
que Borràs feia un sospir
al seu costat i una mirada
de complicitat amb Aurora Madaula, que ocuparà
una de les quatre vicepresidències, juntament amb
la mà dreta de l’exconse-

llera de Cultura, Francesc
de Dalmases, i el portaveu
del partit, Josep Rius, i l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, que repeteixen.
Junts s’allunya així del
caire del precipici que hauria comportat presentar
dues candidatures separades, un fet que hauria esventrat la formació que fa
bandera de la unitat independentista. Borràs desdramatitzava el cap de setmana la possibilitat que
ella i Turull haguessin
anat per separat. L’excon-

FUTURA PRESIDENTA DE JUNTS

Jordi Turull

FUTUR SECRETARI GENERAL DE JUNTS

seller de la Presidència va
assegurar que després de
sortir de la presó ha estat
meditant fer aquest pas,
que capgirarà la seva vida
laboral actual en un despatx professional. “No és
que m’hagués de posar
d’acord amb la presidenta
Borràs, sinó que m’havia
de posar d’acord amb mi
mateix”, va argumentar.
La candidatura del tàndem Borràs-Turull –la primera té a sobre l’espasa de
Dàmocles de la justícia espanyola per la seva gestió
al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes i el segon està inhabilitat per l’1-O– incorpora el
nom del conseller d’Economia, Jaume Giró, que ja
figura a les travesses per
ser el pròxim cap de cartell
electoral del partit.
Dins de l’executiva també hi haurà el cap de files
de Junts a Badalona, David Torrents (membre
dels Mossos d’Esquadra
en excedència i considerat
proper a Borràs), com a secretari d’organització, a
més de Teresa Pallarès,
que continuarà com a secretària de finances. En
una llista repartida a
parts iguals, altres noms
que hi figuren són el de
Jaume Alonso-Cuevillas
(considerat proper a Borràs), Damià Calvet (derrotat per Borràs en les primàries per ser cap de llista
el 14-F, fidel a Josep Rull),
Joan Canadell (independent, però que va signar el
manifest per pressionar
Borràs perquè pactés amb
Turull), Marta Madrenas
(alcaldessa de Girona),
Míriam Nogueras (portaveu a Madrid), Mònica Sales (portaveu al Parlament), Toni Morral (un
dels impulsors de la Crida), Aleix Sarri (cap de
l’oficina de Puigdemont a
Barcelona), David Saldoni
(actual secretari d’organització) i les conselleres
Gemma Geis i Violant Cervera. En canvi, destaca
l’absència del president
del grup parlamentari, Albert Batet; del vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, o de la consellera Lourdes Ciuró. Turull
i Borràs van excusar que
els estatuts no permeten
un equip més gran.
Comptat i debatut, per
Turull es tracta d’una candidatura formada “pels
pares i els fills de l’1-O”, en
al·lusió a la seva participació en l’organització del referèndum i al llibre de Borràs titulat Filla de l’1 d’octubre. ■
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Els comuns només
esperen un sí de Colau
com a alcaldable
a L’alcaldessa va fixar el maig com a mes per anunciar el
seu futur polític a La batalla per Barcelona perfila noms
Jordi Panyella
BARCELONA

163465-1258479Q

Ningú dins dels comuns
espera una altra resposta
que el sí a la pregunta que
aquest mes de maig respondrà l’alcaldessa en el
sentit de si pensa encapçalar la llista del seu partit
per Barcelona en les pròximes eleccions municipals
del 2023.
Noms de primer nivell
dins del partit consultats
per aquest diari tenen plena confiança que la decisió
de Colau serà inequívocament afirmativa. L’expectació està justificada pel

fet que va ser la mateixa
Colau qui el gener passat
va fixar el maig com a moment per resoldre la incògnita sobre el seu futur
Un dels condicionants
seria el codi deontològic
dels comuns, que limita a
només dos mandats la presència en la vida pública
dels seus militants; ara bé,
s’observa una excepció a
repetir en un tercer mandat sempre que hi hagi
motius “extraordinaris”.
Un d’aquests motius serien les enquestes internes que corren per l’Ajuntament i que donarien, a
hores d’ara, un empat tèc-

nic entre Esquerra Republicana i el PSC al capdavant de la intenció de vot,
mentre que els comuns estarien una mica al darrera. Les fonts consultades
per El Punt Avui ressalten
que Colau és el gran actiu
del partit. És evident que
sense el seu nom al capdavant d’una llista les possibilitats d’èxit dels comuns
baixen de manera considerable, ja que, per les coses bones i per les dolentes, Colau és el gran reclam de la formació.
La decisió de Colau es
prendrà en un moment en
què la baralla de noms que

Colau desvelarà aquest mes de maig quin serà el seu futur polític ■ ACN

aspiraran a l’alcaldia de la
capital del país no està clara, i encara més després de
la retirada de la política activa d’Elsa Artadi.
De moment, Esquerra
Republicana és l’únic partit que sembla tenir clar
que Ernest Maragall liderarà una altra vegada la
llista. Jaume Collboni
sembla l’home fort dins
del PSC, però els rumors
sobre el fet que el seu nom
no acabaria de convèncer
són vius i a vegades sem-

blen tan plens de sentit
com fora de lloc.
Pel que fa a Junts, la
substitució d’Artadi com a
regidora no es farà fins
després del ple que s’ha de
celebrar el 27 de maig, i el
seu lloc el poden ocupar Pilar Calvo o Joan Rodríguez. Per torn li tocaria a
la periodista Calvo, però és
diputada a Madrid i el partit encara ha de decidir en
quin dels dos llocs la volen.
Sobre el nom de la persona
que encapçalarà la llista de

Junts, la renovació ara de
la direcció del partit la retardarà uns mesos.
També d’aquí a uns mesos, al setembre, se sabrà
si Sandro Rosell ha donat
forma a una candidatura
de caràcter tècnic i no polític que buscaria fer-se forta entre els ciutadans descontents amb la gestió de
Colau. Encara s’ha de veure, però, si l’anticolauisme
dona vots o si torna com
un bumerang contra els
que l’atien. ■
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Sánchez entrega a
ERC el cap de la
directora del CNI

a Robles s’empassa a desgana la destitució, si bé parla de “substitució”, i situa la mà
dreta a Defensa com a nova cap dels espies a Clam de l’independentisme i Podem
per desclassificar Pegasus a Marlaska va ser objecte del buidatge de més de 6 GB
David Portabella
MADRID

De Paz a Esperanza. Com
si fos un relleu natural sense l’ombra de l’espionatge
a l’independentisme, el govern de Pedro Sánchez va
entregar ahir a ERC el cap
de la directora del CNI,
Paz Esteban, com a ofrena
per calmar l’enuig del soci
indispensable i salvar així
el tram final d’una legislatura que ha d’arribar al desembre del 2023. L’encarregada de la cerimònia de
decapitació d’Esteban va
ser la ministra de Defensa,
Margarita Robles, que ho
va fer a contracor després
de ser l’única valedora
d’aquesta espia madrilenya de 64 anys amb 40
anys de carrera entre el
Cesid i el CNI, i ho va fer
negant l’essència de l’acte
administratiu. “No accepto dir-ne destitució. És
una substitució. No ha
passat res. Al revés: em reafirmo que em sento molt
orgullosa pels 3.000 homes i dones del CNI”, va
justificar Robles en una
compareixença posterior
al Consell de Ministres
que, si es descontextualitzava, semblava la presentació d’un ascens i no
la fulminació pública que
era en realitat. La “substituta” –seguint l’eufemisme abraçat per Robles–
d’Esteban com a nova directora del CNI és Esperanza Casteleiro, actual
secretària d’estat de Defensa i mà dreta de la ministra, que també és una
veterana de la central dels
espies. L’ofrena del cap de
la directora del CNI, però,
no satisfà l’independentisme i Podem, que exigeixen
desclassificar-ho tot.
Una setmana després
de lloar-la per haver
“aguantat estoicament

Les frases

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

“No els accepto
dir-ne ‘destitució’. És
una substitució. No ha
passat res. Al revés:
sento molt d’orgull
pels 3.000 homes i
dones del CNI”

“En aquest país no
s’espia ningú per les
idees polítiques, i les
autoritzacions judicials
estan motivades”

“El Centre Criptològic
ha analitzat els telèfons.
Va ser infectat el del
ministre de l’Interior i hi
va haver un intent fallit
al d’Agricultura”

“Robles va ser una
jutgessa progressista
que s’escandalitzaria
veient el que avui és
aquella exjutgessa
progressista”

MINISTRA PORTAVEU

PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS

“Qui és el senyor X
del Catalangate? No
ens val un cap de turc
que compleix una
directiva signada pel
president del govern”

“Si no fos greu, seria
una pel·lícula dolenta
d’espies de dissabte a
la tarda. Tallen un cap,
i cap responsabilitat
dels ministres?”

PORTAVEU DE JUNTS AL CONGRÉS

DIPUTADA DE LA CUP AL CONGRÉS

Isabel Rodríguez

Míriam Nogueras

Margarita Robles
MINISTRA DE DEFENSA

Gabriel Rufián

Mireia Vehí

“L’escàndol de
Pegasus no acaba
amb la destitució de la
cap del CNI ni elimina
l’exigència d’investigar
i conèixer la veritat”

“D’entrada no ens
sembla suficient la
destitució de la
directora del CNI;
calen explicacions o la
relació no serà igual”

PRESIDENT DE PODEM AL CONGRÉS

PORTAVEU DEL PDECAT AL CONGRÉS

Jaume Asens

imputacions que no es corresponen amb la realitat”,
Robles va haver de passar
el tràngol de relatar l’adeu
de la cap del CNI, que té
rang de secretària d’estat.
En la compareixença al
costat de la ministra portaveu, Isabel Rodríguez,
Robles es va mostrar visiblement nerviosa i a la defensiva, al mateix temps
que es permetia llicències
insòlites com ara saludar
una veïna de l’illa de La
Palma (“Petra, que em
deus estar veient. Moltes
gràcies, Petra!”) abans de
mostrar a la càmera un
penjoll que li va regalar fa
dies. La ministra fins i tot

Ferran Bel

va fer excursions dialèctiques a la guerra d’Ucraïna,
a l’Afganistan i al temporal
Filomena quan el que relatava era l’assumpció de
responsabilitats per l’espionatge a rivals i per la
greu escletxa de seguretat
a l’iPhone del president no
detectada des de fa un any.
Fidel al líder des del 2016
La ministra, un baluard de
Sánchez des del 2016 –tot
i que ella no és ni militant
del PSOE–, que li va fer
costat fins al punt de figurar entre els quinze diputats socialistes que no van
votar la investidura de Mariano Rajoy ara fa sis anys,

se sent intocable. I així ho
va voler deixar clar quan
se li va suggerir si seguiria
el camí de l’adeu, igual que
l’adeu d’Emilio Alonso
Manglano el 1995 per les
escoltes il·legals del Cesid
va anar acompanyat de la
dimissió del ministre Julián García Vargas (Defensa) i, més tard, del vicepresident Narcís Serra. “Només entenc la política
d’una manera: humanitat,
empatia, ser amb els ciutadans. El dia que no pugui
sortir al carrer perquè em
diguin «Vostè, com a ministra de Defensa, és un
desastre», m’ho replantejaré”, etzibava Robles, tot i
que el poder de fulminar-la
és només del president
Sánchez i no del carrer.
Robles, retratada com a
populista per companys
seus del PSOE i Podem en
el Consell de Ministres, es
va arrenglerar incondicionalment amb Sánchez.
“Em sento molt orgullosa
de formar part de l’equip
de Sánchez. Si una cosa
compartim el president i
jo, és que som al costat
dels més vulnerables”, va
dir tot lligant subliminarment el futur de tots dos.
Casteleiro, la continuïtat
El que és presentat per Robles com si fos un canvi a
mig partit –“una funcionària del CNI per una funcionària del CNI”– és una
aposta per la continuïtat:
la gallega Esperanza Casteleiro (Mugardos, Ferrol,
1956) farà 66 anys aquest
2022 i va entrar al Cesid el
1983, igual que la destituïda Esteban, així que les
dues dones civils tenen
carreres paral·leles. “Fa
prop de 40 anys que treballa al CNI, s’ho sap tot.
Torna a casa. Ningú millor
que qui ha nascut professionalment al CNI”, va dir

Robles sobre la seva mà
dreta fins ahir i ara nova
cap dels espies. La fulminada Esteban, al seu torn,
no marxarà a casa, sinó
que retornarà al CNI com
a funcionària. El punt més
controvertit de la intervenció de Robles és que va
avalar totes les autoritzacions judicials per espiar
–“en aquest país no s’espia
ningú per les idees polítiques”–, quan en teoria el
govern espanyol “no sap ni
pot saber qui s’espia”, segons van dir dijous fonts
de La Moncloa després que
Esteban mostrés la llista
amb noms tapats i divuit
noms visibles de catalans
espiats, entre els quals, el
president Pere Aragonès.
Cita de l’OTAN a Madrid
El repte de Robles ara és intern –aixecar la moral d’un

CNI deprimit pel fet de ser
assenyalat per La Moncloa
per la que és la seva segona
gran pífia contemporània
després de no haver trobat
cap urna l’1-O del 2017– i
extern, perquè s’imposa recuperar la malmesa imatge
dels espies espanyols quan
falta un mes i mig per a la cimera que l’OTAN celebra a
Madrid el 29 de juny i que és
clau en l’escenari internacional obert per la guerra
de Putin.
Atac a Marlaska i Planas
El sacrifici de Paz Esteban
arribava amb l’informe de
l’examen a tots els mòbils
oficials ja damunt la taula i
amb una sorpresa addicional: la ministra portaveu
va desvelar que l’iPhone
del ministre de l’Interior,
Fernando Grande-Marlaska, també va ser infectat
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La ministra Robles (Defensa) va
comparèixer ahir després del Consell de
Ministres per comunicar la destitució
de la cap del CNI, Paz Esteban, tot i que
ella insisteix que en realitat és una
“substitució” ■ EMILIO NARANJO / EFE

El govern creu que el
“gest” no és suficient
a La portaveu assegura que la destitució “no tanca el

tema” i anuncia passos per demanar responsabilitats
Clara Ribas
BARCELONA

El govern de la Generalitat
no en té prou amb la destitució o substitució de la directora del Centro Nacional de Inteligència (CNI),
Paz Esteban; reclama l’assumpció de responsabilitats i anuncia diverses accions per continuar fent
front a l’escàndol del Catalangate.
Així ho va assegurar
ahir la portaveu del govern, Pratícia Plaja, en roda de premsa després del
Consell Executiu. “No és
una qüestió de tallar caps,
perquè això no ho resol
tot, no tanca el tema, i qui
pensa així s’equivoca. No
és “suficient”. Entre altres
mesures, Plaja va anun-

amb Pegasus i va ser objecte del buidatge de 400 MB
i, més tard, de 6,3 GB en
dues intrusions. El mòbil
de Luis Planas (Agricultura) també va rebre un
atac, però fallit.
Prec de desclassificació
El sacrifici d’Esteban no
satisfà l’independentisme i
Podem, que eleven un clam
de desclassificació de les
ordres judicials i dels contractes espanyols amb Pegasus. Per Gabriel Rufián
(ERC), “assumir responsabilitats no és una concessió
a l’independentisme, sinó
una concessió al sentit comú”. El grup d’ERC a Madrid, però, no comparteix
que el partit insisteixi en
l’exigència de destituir Robles perquè sap que és picar
ferro fred de cara a la galeria amb la dona més fidel a

Sánchez. La portaveu de
Junts al Congrés, Míriam
Nogueras, assenyala Sánchez: “Qui és el senyor X del
Catalangate? No ens val un
cap de turc que compleix
una directiva signada pel
president del govern.” “Si
no fos tan greu, seria una
pel·lícula dolenta d’espies
de dissabte a la tarda. Per
què tallen el cap a la directora del CNI i aquí no hi ha
cap ministre que assumeixi les responsabilitats polítiques?”, etzibava la diputada Mireia Vehí (CUP).
Vehí va invocar la informació d’El Punt Avui sobre
la llista d’espiats que la ja
excap del CNI va mostrar
amb noms tapats com a
argument de pes a favor de
desclassificar-ho tot. Per
Ferran Bel (PDeCAT),
l’adeu d’Esteban “no és
suficient” i calen més pas-

sos o “la relació no podrà
ser la mateixa”. Per Jaume
Asens (Podem), “l’escàndol de Pegasus no acaba
amb la destitució de la cap
del CNI ni tampoc elimina
l’exigència d’investigar i
conèixer la veritat.”
Al Senat, en la sessió de
control, el ministre Félix
Bolaños (Presidència) rebatia a Josep Lluís Cleries
(Junts) que s’aborda el cas
“amb la consciència tranquil·la”. “A Junts sembla
que estan nostàlgics de la
confrontació del 2017”, reblava. “Fan un gest de cara
a la galeria. No sé si es pot
tenir la consciència tranquil·la quan vulneren drets
fonamentals”, deia Cleries.
L’abast de l’enuig d’ERC es
mesurarà demà: es vota la
llei de seguretat, i Rufián
ha de dir si hi manté l’esmena a la totalitat. ■
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La portaveu, Patrícia Plaja, ahir a la Generalitat ■ ACN

ciar que la Generalitat es
presentarà com a acusació
particular en tots els processos judicials i va reconèixer que segueixen pendents que el president espanyol, Pedro Sanchez,
posi data a una reunió

amb el president català,
Pere Aragonès. D’altra
banda, la consellera de la
Presidència, Laura Vilagrà, ha demanat per carta
a La Moncloa la desclassificació dels documents relacionats amb el cas.

