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Costa en
regressió a
l’àrea
metropolitana

Les platges han
perdut fins a un
15% de sorra a
causa dels
temporals

Aturat el
casament
forçós de dues
noies bengalís

La Generalitat ha
retirat la tutela als
seus pares després
que una d’elles ho
denunciés

POLÍTICA ELS JOCS D’HIVERN DEL 2030

Ajornada la consulta de
ATURADA · El retard en una proposta
tancada de candidatura obliga el govern a
endarrerir la votació fins a la tardor, perquè
al juliol s’hi aniria sense prou informació
FERMESA · Vilagrà censura el “boicot”
d’Aragó i vindica la potencialitat catalana
Òscar Palau
BARCELONA

La decisió final sobre la
candidatura als Jocs d’hivern del 2030 haurà d’esperar. El govern va comunicar ahir, dia en què el
president Pere Aragonès
havia de signar el decret
oficial de convocatòria,
que ajorna la doble consulta que tenia previst fer a
les comarques del Pirineu
el 24 de juliol. El motiu:
l’actitud del govern d’Aragó, que ha bloquejat fins
ara el vistiplau definitiu a
una proposta tècnica que
ja estava pactada entre totes les parts, però que el
govern català admet ara
que no se sap quan es podrà segellar. El COE va
anunciar dimecres que dilataria la negociació sense
donar-se nous terminis,
agafant ara com a interlocutors directes representants territorials i empresaris aragonesos, fet que
allarga la incertesa i impediria anar a les urnes amb
tota la informació sobre la
taula. “Per respecte a la
ciutadania que ha de votar
el 24 de juliol, hem decidit
ajornar les consultes”,
anunciava en una compareixença ahir al matí la
consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que reconeixia que el govern,
que ja ha rebut crítiques
per això, “no es pot permetre la indefinició” quan vagi a explicar el projecte.
Això sí, el govern no
abandona el compromís
que el territori decideixi,
així que reactivarà la consulta “al més aviat possible”, tan bon punt hi hagi
candidatura i se’n puguin

explicar tots els detalls al
territori afectat, tot i que
amb tota probabilitat això
ja no serà fins a la tardor,
perquè l’agost es considera inhàbil. Dijous al vespre, Vilagrà mateix havia
comunicat la intenció de
l’ajornament als socis de
govern de Junts, i minuts
abans de comparèixer ho
havia fet ahir al matí als alcaldes i representants dels
consells comarcals afectats, a qui va reunir en una
taula territorial telemàtica. La decisió va generar
“poc debat”, assegura, i en
general es va comprendre.
El COI té previst donar
a conèixer la seva tria per
als Jocs del 2030 cap al
maig del 2023, per la qual
cosa el govern creu que es
manté dins de termini, però Vilagrà tornava a exigir
ahir “celeritat”, perquè admet que les propostes rivals ja “s’estan forjant”.
“Tanquem primer la candidatura de manera ràpida”, reclamava, mentre
refermava que es treballa
en el 2030, després que el
COE recordés l’opció que
es pugui passar al 2034.
Crítiques a Lambán
L’executiu –que fins ara
ha evitat entrar en el cos a
cos de declaracions plantejat des de fa mesos pel
president d’Aragó– aprofitava que el líder del COE,
Alejandro Blanco, va obrir
la veda dimecres amb dures crítiques a la posició de
Javier Lambán per afegirse ahir als retrets, ja que
creuen que està posant seriosament en perill la candidatura. “Volem aquests
Jocs i no hi volem renunciar; ens causa perplexitat

Laura Vilagrà, ahir amb la coordinadora catalana
de la candidatura, Mònica Bosch ■ EFE

Les frases

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

“Catalunya mai s’ha
aixecat de la taula;
sempre hem respectat
els treballs tècnics i
els acords a què s’ha
arribat. Altres parts no
poden dir el mateix”

“S’ha obert un
període d’incertesa
[...]. Ara no tenim tota
la informació sobre
les disciplines que es
faran a cada lloc”

que amb posicions intransigents una part boicotegi
el projecte”, lamentava Vilagrà, que donava per bona tota la versió que va
exposar Blanco, culpant
Lambán d’haver trencat
“basant-se en criteris polítics” el consens tècnic assolit. “Els últims dies hem
intentat refer els ponts, i
no ha estat possible”,

constatava la consellera.
Després que al setembre el president espanyol,
Pedro Sánchez, prometés
a Aragó una candidatura
“en un pla d’igualtat”, Vilagrà recordava ahir que Catalunya sempre ha ofert
que sigui “col·laborativa”,
però alhora recordava que
els percentatges “són mals
consellers” i subratllava

Laura Vilagrà

CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA

que això “no va de reencuentro”, com també ha
desvelat Lambán que voldria el govern espanyol.
“El que hem de fer és una
candidatura tècnica guanyadora, competitiva, i la
necessitem de manera immediata”, subratllava, ja
que al cap i a la fi és el que
farà aconseguir els Jocs.
El govern participarà
ara en la nova etapa de
converses i no discuteix
que el COE les plantegi directament amb territoris i
sectors privats, fet que, això sí, de portes endins genera força escepticisme
que sigui viable. En tot cas,
Blanco també va dir que
ara mateix no es planteja
una candidatura només
catalana, per bé que Vila-

grà assegurava ahir que
tornarà a seure per “posar
en relleu” tots els actius
del Pirineu català, que de
fet ja figuren en els informes redactats en l’anterior legislatura i han estat
avalats per tècnics del
COI. Per això insisteix al
COE que valori bé totes les
alternatives. “La potencialitat de Catalunya és evident”, refermava la consellera, que es mostrava disposada, si cal, que el Pirineu català ho assumeixi
en solitari. I és que, segons
ella, la posició “seriosa” de
Catalunya en la negociació
fa que la seva “credibilitat”
es mantingui intacta, davant del COE i fins i tot
també del COI. I confia que
això pot sumar també ara.
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L’APUNT

Glamur a Davos i
‘jet-lag’ amb ERC
David Portabella

Els equips acostumats a disputar dimarts i dimecres
partits de la Champions en estadis europeus mítics
pateixen sovint quan arriba el cap de setmana i han de
jugar en un camp estatal contra un rival que en el fons
–encara que sigui inconscientment– és vist com a inferior. I Pedro Sánchez pateix una síndrome similar.
Quan ell juga a Brussel·les i a Davos, els estadis tenen

glamur i l’afició local el felicita per l’estabilitat i les
reformes i pel fet de mantenir a ratlla la ultradreta. Quan juga al Congrés, però, sovint no és capaç
de superar el jet-lag, i explicar al soci al qual li deu
tot per què va ser espiat en el moment d’entregarli la investidura; és un partit local que sembla fer-li
mandra. El futbol no té memòria. Sánchez, menys.

els Jocs
Lambán ho veu
com una “nova
oportunitat”

—————————————————————————————————

El president d’Aragó, Javier
Lambán, va retreure ahir a la
Generalitat, que el va responsabilitzar de la suspensió de
la consulta, que “hauria de
deixar de culpar els altres del
que els passa”, però alhora va
interpretar que així “està donant una oportunitat nova i
afegida” a un acord. “Un dels
èxits que podríem assolir
d’una candidatura conjunta
seria que ho comencessin a
assumir”, etzibava, mentre
ironitzava amb “l’elasticitat
sorprenent” dels terminis.
Ahir, el govern aragonès escenificava una imatge d’unitat i de pinya amb ell. Primer,
amb una reunió telemàtica
del conseller d’Esport, Felipe
Faci, amb alcaldes pirinencs
amb qui ja s’havia vist presencialment dimecres, i, després, amb una trobada entre
la consellera d’Economia i
presidenta del grup Aramón,
que aglutina quatre estacions aragoneses, Marta Gastón, i els representants dels
dos centres hivernals privats,
Astún i Candanchú, que li van
traslladar el seu total suport.

Entretant, el govern no
retirarà per ara la campanya de difusió en alguns
mitjans que havia iniciat
en els últims dies per destacar les bondats que suposarien uns Jocs d’hivern
al Pirineu. En aquest sentit, Vilagrà lamentava que
la plataforma Stop Jocs
hagi anunciat que ho durà
al Síndic de Greuges i a
l’Oficina Antifrau per haver destinat recursos públics a campanya “parcial”
quan van dir que el govern
seria neutral. La consellera recordava que la plataforma “és molt propera a
la CUP, que va ser qui ens
va llançar a fer una consulta”, fet que implica donar
informació i també per exemple recursos als ajunta-

ments per organitzar-la.
“Els diners que destinem a
la consulta són per a això”,
subratllava. El govern
mantindrà visites i actes
puntuals al territori en les
properes setmanes per informar autoritats i col·lectius diversos de les novetats que es vagin produint.
No descarta tampoc convocar actes oberts al públic, tot i que el gros no es
farà fins que es convoqui la
nova consulta, fet que requerirà, per cert, nous decrets d’impuls, ja que els
que va signar el 4 d’abril
Pere Aragonès queden en
paper mullat. La logística
ja preparada, que recollia
el decret que ahir va quedar per signar, sí que es podrà mantenir. ■

A la Cerdanya, demanen que un gir de guió no frustri les expectatives de La Molina, a la fotografia ■ J.C.

Les institucions del Pirineu
veuen bé amb matisos
deixar en suspens el procés
a Els consells del Ripollès i el Berguedà diuen que primer cal conèixer a fons el
projecte a El de la Cerdanya mostra sorpresa i a l’Aran insisteixen que no cal
Jordi Casas
RIPOLL

Marxa enrere i submissió

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

Els representants de les
institucions del Pirineu
català veuen amb bons ulls
que s’aturi la consulta sobre els Jocs Olímpics d’hivern amb l’argument que
no s’ha concretat ni la candidatura ni el projecte.
El president de l’ens ripollès, Joaquim Colomer, insisteix que és una consulta
innecessària. “El govern ja
té prou eines per determinar la posició del territori,
i són les diputacions, els
consells comarcals i els
ajuntaments”, va indicar.
A més, va dir que els 1,3
milions d’euros que costarà aquesta consulta s’haurien de destinar al territori pirinenc en habitatge
per a joves i gent gran, per
posar només un exemple.
“No som un parc temàtic”,
va sentenciar. Colomer va
defensar que el Pirineu té
infraestructura suficient
per tirar endavant els Jocs

La plataforma Stop Jocs considera que amb l’ajornament
el govern fa “marxa enrere”
i demostra “l’absència d’un
projecte amb la candidatura
olímpica i, el que és més greu,
la falta d’un projecte de futur
per al Pirineu”. Així mateix,

acusa l’executiu de “continuar submís” a les demandes del Comitè Olímpic i del
govern espanyol i avisa que
el COI “no donarà mai els
Jocs d’hivern al Pirineu” per
la falta d’“acord polític” i de
“pau social”.

i per presentar una candidatura que reflecteixi què
vol el territori, sense estar
condicionats per Aragó.
En aquest mateix sentit,
també es va pronunciar
l’alcalde de Ripoll, Jordi
Munell. L’alcaldessa de Ribes de Freser, Mònica
Sanjaume, va dir que veia
bé que s’aturés la consulta
i va reclamar que, quan es
faci, sigui amb pregunta
única per a tot el Pirineu.
En declaracions a
l’ACN, el president del
Consell Comarcal de la
Cerdanya, Isidre Chia, es
va manifestar sorprès per

l’anunci del govern i va lamentar que no se’ls hagi
tingut en compte a l’hora
de prendre aquesta decisió. El president d’Empresariat Cerdanya, Francesc
Armengol, va afirmar que
aquesta aturada podria
“reforçar” la candidatura i
pensa que és “prudent
i coherent”, tenint en
compte que, en cas contrari, la població aniria a
votar sense tenir informació. I l’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, va reclamar que no hi hagi
tants girs de guió i que es
mantingui el preacord de

la candidatura per “lleialtat institucional”.
D’altra banda, el president del Consell del Berguedà, Josep Lara, entén
la decisió del govern. “Realment, conec poc el projecte i soc el president del
Consell Comarcal i l’alcalde de Guardiola de Berguedà, dos territoris molt
propers als llocs on es faran els Jocs.” L’alcalde de
Berga, Ivan Sánchez, que
s’ha mostrat contrari a la
celebració dels Jocs des
del principi, celebra l’ajornament de la consulta, i la
de Solsona, Judit Gisbert,
afirma que tenen “plena
confiança” en el govern i
veu bé l’ajornament.
A la Val d’Aran, l’alcalde
de Vielha, Juan Antonio
Serrano, va insistir que
tant Ajuntament de Vielha com el Conselh Generau, del qual és vicepresident i conseller de Turisme, han manifestat sempre el seu desacord amb la
consulta. ■
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La pressió del cotxe escombra
ENDARRERIT · L’ajornament de la consulta pels Jocs és l’enèsim revolt d’una ruta olímpica catalana més accidentada que la
dels seus rivals PRECEPTIU · Salt Lake City, Vancouver i Sapporo ja disposen del suport polític i ciutadà que exigeix el COI
Toni Romero
BARCELONA

L

a imatge del cotxes escombra que recull els participants que abandonen
fa de bon aplicar a la cursa per ser la seu olímpica dels
Jocs d’hivern del 2030. La negociació mateixa entre Catalunya,
l’Aragó i el COE, el paper d’instrument polític que li ha imposat el govern de l’Estat, l’oposició interna a Catalunya i la voluntat de sotmetre la candidatura a consulta en el territori dibuixen un recorregut de Pirineus-Barcelona 2030 –o com
s’hagi de dir– molt més tortuós
que el dels rivals: Salt Lake City,
Vancouver i Sapporo. Totes tres
aspiren a ser seu olímpica d’hivern per segona vegada i totes
porten un avantatge clar. Definitiu? No ho sembla, encara.
El COI aportarà 700 milions

.

per a despeses operatives a la
seu escollida, però a tot aspirant
a seu olímpica li exigeix just el
que el projecte dels Pirineus encara no ha lligat: el consens institucional i el suport popular,
ara frenat per l’ajornament de la
consulta. L’institucional l’ha esquerdat el president aragonès,
Javier Lambán, que es nega a
avalar políticament un projecte
tècnic que els seus homes van
validar. Encara més, vol un repartiment de competicions al
50% i escollint ell les proves.
L’Aragó, que no ha fet altra cosa
que afegir-se a un tren en marxa, el vol fer canviar de via sense
haver pagat el bitllet. A Lausana, però, tot el que evoca Barcelona és tingut en alta estima –hi
ha catalans amb un alt pes específic com Joan Antoni Samaranch, vicepresident, i Pere Miró, assessor del president.
Encara que el projecte olím-

Vancouver, un dels rivals de la candidatura catalana, ja va ser seu
olímpica l’any 2010 ■ HANNIBAL HANTSCHKE / EFE

pic pirinenc continuï pedalant,
ha de presentar-se a la meta
amb el control d’arribada obert.
Afortunadament, el COI ha deixat enrere el mètode per escollir
seus que consistia en una subhasta al megaprojecte més ric.
Ara parla de sostenibilitat i fuig
d’instal·lacions que no tinguin
profit futur. Els terminis rígids
s’han substituït per un “procés
de diàleg” i si s’han designat
dues seus de cop per als Jocs
d’estiu (París 2024 i Los Angeles 2028), res impediria fer el
mateix amb els d’hivern.
Però tot procés de diàleg ha
de tenir un límit temporal. Dijous vinent el president del
COE, Alejandro Blanco, rebrà
Thomas Bach, el seu homòleg
del COI. No és imprescindible
haver refet l’acord en sis dies,
però el temps tampoc sobra: la
designació es preveu per a la primavera del 2023. ■

Stop Jocs exigeix la
retirada del projecte
a La CUP també vol

que es retiri i ECP
demana que Vilagrà
parli al Parlament

Clara Ribas

130159-1259156Q

BARCELONA

La plataforma Stop Jocs
exigeix la retirada immediata de la candidatura
dels Jocs Olímpics d’hivern
2030. Així hi va insistir
ahir al Parlament el portaveu d’aquesta organització, Bernat Lavaquiol, que
considera que la retirada
de la consulta és una mostra clara “que aquesta candidatura és un projecte fallit i que només pensa en
els sectors de la construcció i del turisme”, va dir.
Lavaquiol va reclamar que
les despeses que està generant la preparació de la
candidatura i de la consulta s’haurien de destinar a
inversions per al territori
del Pirineu.
També han demanat la
retirada de la candidatura
tant la CUP com el grup

El portaveu de Stop Jocs, Bernat Lavaquiol ■ ACN

d’En Comú Podem. El portaveu cupaire, Xavier Pellicer, va anunciar que la seva
formació “estudia” la possibilitat de demanar al Síndic de Greuges i a l’Oficina
Antifrau que investiguin
les despeses i els contractes de l’anterior govern i
de l’actual a l’entorn de la
candidatura.
Per la seva banda, el representant d’ECP, David
Cid, va celebrar que la consulta s’hagi ajornat i va
avançar que el seu grup ha

demanat la compareixença de la consellera de la
Presidència, Laura Vilagrà, davant la Comissió
d’Assumptes Institucionals (CAI) del Parlament,
El president del Consell
Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer, va qualificar
d’encertada la decisió d’aturar la consulta, que va qualificar d’innecessària, i va reclamar que els 1,3 milions
que costarà es destinin al
territori per crear habitatge per a joves i gent gran.
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El republicà Gabriel Rufián passa per davant dels escons blaus del president Sánchez i les vicepresidentes Calviño, Díaz i Ribera, dijous en el ple del Congrés ■ FERNANDO ALVARADO / EFE

Moment Minsky
de Sánchez i ERC
CLIMA · La lleugeresa amb Pegasus i la promiscuïtat amb el PP creen la pitjor crisi PP · L’auxili de
la dreta en la llei audiovisual es podria repetir amb les lleis de control del CNI, informació classificada
i seguretat VOT · Podem relativitza la primera abstenció en lleis del govern TIP · Rufián se la juga
David Portabella
MADRID

L’

economista Paul Allen
McCulley va batejar com a
“moment Minsky” –en honor de Hyman Minsky–
l’hora greu en què una aparent estabilitat incuba una inestabilitat imminent. L’etiqueta va ser pensada
per a l’economia i la banca, en què la
relaxació en època de bonança porta
a menystenir els riscos i a sembrar
la llavor d’una crisi futura, però ara
escau al moment polític de Pedro
Sánchez, que guanya votacions de
lleis al marcador del Congrés i, al
mateix temps, toca fons en la seva
relació amb ERC. La lleugeresa del
president en l’explicació de Pegasus
i la promiscuïtat amb el PP per salvar lleis han portat a la pitjor crisi.
L’aprovació de la llei audiovisual
al Congrés –ara salta al Senat– i la
cruenta batalla final d’esmenes han
causat ferides i forcen a fer un balanç de danys. La llei era presentada el 2021 per ERC com la moneda
que pagava el sí als pressupostos estatals del 2022 i que garantiria un
6% de català a Netflix, un titular
que la vicepresidenta econòmica,
Nadia Calviño, va desfer aviat. “La

llei només i exclusivament es negociarà i es pactarà amb ERC, i només
i exclusivament la quota sortirà
amb ERC. Si no, no surt”, va gosar
dir Gabriel Rufián. Mentre firmava
el pagaré a ERC, el govern assumia
que la quota de català no afectaria
mai Netflix i HBO adduint que a la
UE “regeix el principi de país d’origen” i Economia només pot obligar
per llei companyies espanyoles com
ara Filmin, Mi Tele i Movistar.
Més abstencions que sís
En un gir de guió, el PSOE va pactar
una esmena d’última hora amb el
PP –un afegit polèmic que altera la
lletra aprovada al Consell de Minis—————————————————————————————————————————————

“Agraïment i orgull de
l’equipàs que tinc”, es vanta
Sánchez. Rufián espera que
deixi de fer gols amb el PP
—————————————————————————————————————————————

tres i que equipara productores independents i grans corporacions
perquè les últimes accedeixin també
al 5% reservat per llei a les primeres–, i això va expulsar ERC. I tot i
votar-hi a favor en la comissió d’Economia fa set dies, hi va votar en con-

tra en el ple dijous. L’excentricitat
de forjar una llei amb ERC per acabar buscant l’auxili del PP en el
temps afegit té un final insòlit: la llei
es va aprovar amb més abstencions
(131, les del PP, Cs i Podem) que
vots a favor (130, els del PSOE i el
PNB), i amb 83 nos (ERC, Junts, la
CUP, el PDeCAT, EH Bildu i Vox).
“El sentit de l’abstenció era evitar
una sanció milionària a Espanya per
no haver transposat una directiva
europea”, justifica Cuca Gamarra
(PP). Que hi ha un altre camí menys
atzarós ho evidencia la votació el
mateix dia de la llei de garantia integral de la llibertat sexual (el “només
sí és sí”), amb 201 vots a favor (entre els quals, ERC i Junts). “No és la
primera vegada que hi ha grups que
canvien el vot a última hora. Que tenim una geometria parlamentària
complexa és evident, però el govern
està tirant endavant els projectes i
jo estic particularment satisfeta
amb la llei audiovisual. I no és símptoma de cap problema, sinó una realitat a la qual ens hem d’acostumar”,
va dir Calviño a Catalunya Ràdio.
Agenda conservadora o de drets
El recurs a l’auxili del PP, però, no
serà passatger. La Moncloa treballa

3
votacions de lleis i
decrets importants
ha superat el govern
de Pedro Sánchez al
Congrés sense el vot
d’ERC des de l’esclat
de la crisi amb el soci
per l’espionatge amb
Pegasus: el decret
anticrisi, la llei de seguretat i la llei audiovisual. El Congrés
rep la setmana que
ve la proposició de
llei orgànica que deroga el vot rogat i no
tindrà tampoc el vot
a favor d’ERC.

amb el cronograma de pactar amb el
PP la llei d’informació classificada
(que suplanti la llei franquista de secrets oficials del 1968), la llei de control del CNI (que actualitzi la del
2002, quan el mòbil de moda era el
Nokia 6610 i no un iPhone obert a
Pegasus) i la llei de seguretat. “El
partit sanchista ha convertit la política en un teatre: primer t’insulta i
després et demana suport. Amb mi,
que no comptin”, deia ahir elevant
el to Alberto Núñez Feijóo en una reunió amb diputats i senadors del PP.
A més de l’agenda conservadora
dura, però, Sánchez té pendent una
agenda de recuperació de drets –llei
de memòria, fi de la llei mordassa–
que imposa seduir ERC. En aquesta
triangulació, qui se la juga és Gabriel
Rufián, que cada setmana ha de fer
valer una aposta estratègica que necessita que Sánchez deixi la por de
Vox com a única carta i participi en
la coreografia en lloc de ballar amb el
PP, perquè la supèrbia amb ERC és
oxigen per a Junts i la CUP.
“Un vot diferent és excepcional”
L’endemà que Podem trenqués per
primer cop la unitat de vot i s’abstingués en la llei audiovisual, els de Ione
Belarra i Yolanda Díaz i el PSOE relativitzaven la rebel·lia. “Estic convençuda que ha estat una qüestió
excepcional i no es repetirà”, diu la
ministra d’Hisenda, María Jesús
Montero. En la presentació del Perte
(projecte estratègic per a la recuperació) d’economia social, Sánchez
va enaltir el “govern de coalició
progressista”, amb floretes tant al
PSOE com a Podem: “Vull traslladar
l’agraïment i l’orgull de l’equipàs que
tinc.” Que l’“equipàs” deixi de xutar
amb la dreta i de celebrar gols decisius amb el PP és el que ara espera
Rufián. “És conscient que amb intervencions com la d’avui la gent
com cal cada cop som menys i som
més dèbils?”, és la pregunta que Rufián deixava en l’aire dijous a l’estadi
de la promiscuïtat en què s’ha convertit el Congrés, i sense saber si
l’al·ludit n’és conscient. ■
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nombre de signatures que
arran de la sentència del
TSJC ara seran necessàries per convocar una consulta ciutadana. El govern
municipal va tornar a instar el govern de la Generalitat a canviar la llei per rebaixar el nombre de signatures que són requerides.
Segons el regidor, els que
van impugnar el reglament anterior són “els que
volen evitar que la ciutadania pugui participar en
les consultes”.

Només Esquerra Republicana va fer costat ahir en
el ple de l’Ajuntament de
Barcelona a una iniciativa
del grup de Junts per Catalunya que demanava condemnar les ingerències de
les clavegueres de l’Estat
en la política de la ciutat.
La moció, presentada per
Neus Munté, que ahir es va
estrenar com a presidenta
del grup en el ple, denunciava tant l’operació contra Xavier Trias, amb la
publicació d’una notícia
sobre un compte corrent
fals a Suïssa de l’aleshores
alcalde, com els casos d’espionatge amb Pegasus i
la presumpta intervenció
del CNI en el control de
l’imam Es-Satty, cervell
dels atemptats del 17-A.
En presentar el text,
Munté va afirmar que la
querella impulsada des de
l’Ajuntament per l’afer
Pegasus “és un bon començament”, però va defensar que cal anar fins al

Protesta a Sant Jaume
Mentre es desenvolupava
el ple, la plaça Sant Jaume
va tornar a ser l’escenari
ahir d’una manifestació
del personal del servei
municipal d’atenció domiciliària, que lluita per
un conveni. Reclama jornades de 35 hores intensives –matí o tarda–, baixes
laborals reconegudes plenament i un increment de
sou segons l’IPC.
D’altra banda, Ciutat
Vella farà una modificació
del seu pla d’usos amb
l’objectiu de regular-hi el
comerç en dos sectors
molt concrets. Per un costat, es prohibirà l’obertura de nous establiments
de canvi de moneda, negoci que al centre de la ciutat
ha florit amb l’èxit del turisme, i, per l’altre, s’impedirà obrir nous supermercats allà on es consideri que ja hi ha una saturació d’aquest tipus de
comerç. ■

Barcelona evita censurar
les clavegueres de l’Estat

a Només ERC fa costat a una proposta de Junts que incloïa des de l’operació contra Xavier Trias fins
a les sospites d’intervenció del CNI en el 17-A a El ple aprova el nou reglament de participació
Jordi Panyella

Personal del servei d’atenció domiciliària de l’Ajuntament, manifestant-se ahir a la plaça Sant Jaume ■ JPF

fons de les informacions
que s’han difós. “Cal llum i
veritat”, va dir. Esquerra
hi va votar a favor, tot i que
la regidora Elisenda Alamany va qualificar el text
de Junts de “batibull”. La
inclusió de diverses qüestions també va ser aprofitada per la resta de grups
per desacreditar la pro-

posta. “Està mal plantejada”, va dir el regidor Jordi
Martí, dels comuns. Tant
Martí com Colau van tenir, durant el ple, paraules
de record per a Elsa Artadi, a qui van desitjar un ràpid restabliment.
Un dels punts aprovats
en la sessió d’ahir va ser el
nou reglament de partici-

pació, que substitueix el
de l’any 2017, anul·lat per
una sentència del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC). El
nou reglament incrementa de 15.000 a 88.000 el
nombre de firmes necessàries per poder convocar
una consulta ciutadana i
s’actualitza, ja que incor-

pora els pressupostos participatius, les taules deliberatives i la participació
telemàtica.
El regidor de Drets de la
Ciutadania, Marc Serra,
va subratllar que el nou reglament és en “un 90%
idèntic al que es va aprovar el 2017” i va qualificar
de “desproporcionat” el

El fiscal no vol
investigar NSO
pel cas Pegasus
a El ministeri públic

fa costat a la querella
presentada per
Òmnium Cultural

Redacció
BARCELONA

La fiscalia de Barcelona ha
demanat al jutge que indagui qui hi ha al darrere de
l’espionatge dels mòbils de
membres d’Òmnium Cultural, per un possible delicte de revelació de secrets, però s’oposa a investigar l’empresa israeliana
NSO, fabricant del programari maliciós Pegasus.

El fiscal de delictes informàtics de Barcelona,
Roberto Valverde, ha presentat un escrit davant el
titular del jutjat d’instrucció número 21 de Barcelona en què dona suport a
l’admissió a tràmit de la
querella d’Òmnium Cultural per l’espionatge a
membres de l’entitat, tot i
que només parcialment,
informa Efe.
L’entitat sobiranista va
presentar una querella als
jutjats de Barcelona pel
presumpte
espionatge
amb el programa Pegasus
als mòbils de l’exvicepresident de l’entitat Marcel

Mercel Mauri i Elisenda Paluzie, tots dos investigats amb Pegasus ■ ORIOL DURAN/ARXIU

Mauri, de la responsable
de l’àrea d’internacional
Elena Jiménez i de Txell
Bonet, periodista i parella
de l’expresident Jordi Cuixart, destapat arran d’un
informe del laboratori Citizen Lab.
En concret, el fiscal de-

mana a la jutgessa que admeti la querella d’Òmnium únicament per investigar la possible conculcació
del dret a la intimitat i secret de les comunicacions
dels membres de l’entitat,
la qual cosa, en la seva opinió, exigeix confirmar si hi

va haver espionatge, quin
va ser el seu abast i qui són
els seus responsables.
Pel ministeri públic, si
són certs els fets relatats
en la querella, es podria
haver incorregut en un delicte de revelació de secrets, tant per l’ús d’un

programari per interceptar comunicacions orals i
escrites i extreure continguts reservats com únicament per la instal·lació del
programari maliciós.
Per contra, el fiscal s’oposa que s’admeti a tràmit
la querella referent a la
responsabilitat de l’empresa israeliana NSO, que
desenvolupa el programa
d’espionatge Pegasus i el
comercialitza, en principi
només a estats i cossos policials. El fiscal sosté que
no pot investigar-se a NSO
per falta de jurisdicció, ja
que correspondria fer-ho a
les autoritats d’Israel on té
la seva seu l’empresa del
Pegasus.
El fiscal també s’ha manifestat en contra d’acumular la querella pel cas
Pegasus presentada per
diputats de la CUP amb la
investigació que ja fa el jutjat 32 arran del cas d’espionatge
conegut
el
2020. ■
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Lesmes exalça la tasca dels
jutges durant el procés
a El president del CGPJ aterra a Barcelona per denunciar les “desqualificacions
i pressions” al col·lectiu a Barrientos reclama més incentius per exercir al país
Redacció
BARCELONA

El president del Tribunal
Suprem i del Consell General del Poder Judicial
(CGPJ), Carlos Lesmes, va
ser ahir a Barcelona per
participar en un acte que,
formalment, havia de ser
un reconeixement als magistrats que han exercir
més a Catalunya. A la
pràctica, però, la trobada
al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC) va voler simbolitzar un homenatge a tot el
col·lectiu judicial per la seva tasca davant el procés
sobiranista, en un discurs
en què malgrat que no hi
va haver referències gaire
explícites, a Lesmes se li

.

350441-1258902L

Lesmes i Barrientos durant l’acte que es va fer ahir ■ EFE

va entendre absolutament tot. “Els jutges de
Catalunya heu viscut moments d’una màxima exigència social. I durant els
moments més difícils heu

actuat amb absoluta honorabilitat, respecte a la
legalitat i amb total transparència, sempre sota els
límits que el procediment
us permetia”, va manifes-

tar el president del CGPJ,
que també va voler exalçar
el col·lectiu per haver suportat “crítiques, pressions i desqualificacions
que, no obstant això, heu
superat amb la dignitat
que teniu com a membres
i representants públics
d’un poder de l’Estat”.
També va prendre la paraula el president del
TSJC, Jesús María Barrientos, que va alertar del
progressiu increment de
les vacants judicials a Catalunya, que va calcular en
84 el 31 de desembre del
2021.“Urgeix l’aprovació
d’incentius que faci atractius els destins judicials a
Catalunya”, va reclamar el
president del TSJC per revertir la situació. ■

Alsina tanca a
Mont-real una visita
oficial al Quebec
Redacció
BARCELONA

La consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, va
tancar ahir a l’Ajuntament
de Mont-real la visita que
ha fet aquesta setmana al
Quebec pels 25 anys de relacions oficials. La consellera va anunciar dijous la
creació d’una oficina de la
Generalitat a la ciutat, que
s’unirà a la que obrirà al
Quebec. A més, entre altres, va visitar el port de
Mont-real per reforçar els
vincles amb el de Barcelona i també un institut de
recerca artificial, el MILA,
amb el qual va explorar
vies de col·laboració. Dimecres, Alsina va ser rebuda per la presidenta de
l’Assemblea Nacional del
Quebec, on va ser ovacionada, i va parlar amb diversos grups i l’alcalde de

Victòria Alsina, consellera
d’Acció Exterior ■ O. DURAN

la ciutat. Abans, la comitiva, completada pel secretari d’Acció Exterior, Gerard Figueras, i el delegat
als Estats Units i el Canadà, Isidre Sala, havia parat
a Toronto per veure’s amb
el director del laboratori
Citizenlab, Ronald Deibert, a qui van explicar les
accions per raó del Catalangate que va destapar. ■

