4

|

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 4 DE JUNY DEL 2022

Nacional

El govern
prefereix no
ajornar els Jocs
fins al 2034

El COE ho planteja
si la candidatura no
“és presentable”,
i vol negociar més
amb Aragó

Una llei
garantirà la
protecció de la
biodiversitat

Es regularà
l’accessibilitat als
espais protegits i es
preservaran zones
naturals sensibles

JUNTS PER CATALUNYA RELLEU A LA DIRECCIÓ

FINAL D’ETAPA Borràs i Turull prenen avui les regnes del partit a partir de
l’adeu del president Puigdemont DESEMPAT La nova líder de la formació
tindrà vot de qualitat dins l’executiva amb els canvis organitzatius del juliol

Emili Bella
BARCELONA

No serà a Toluges, on va
tenir lloc la primera assemblea de pau i treva, però serà molt a prop, a 30
quilòmetres, a Argelers de
la Marenda (Rosselló), on
Junts per Catalunya celebrarà avui el congrés que
evita la guerra oberta entre Laura Borràs i Jordi
Turull, el congrés de
l’adeu de Carles Puigdemont com a president del
partit i de Jordi Sànchez
com a secretari general,
un congrés que esquiva la
confrontació i qui sap si
una trencadissa més gran
entre dues grans famílies,
que la nova direcció es
troba còmoda descrivint
com la dels pares i la dels
fills de l’1 d’octubre. Turull va anar a la presó per
haver organitzat el referèndum, mentre que
Borràs va néixer políticament l’1-O.
El tàndem directiu va
arribar a un acord el mes
passat per dotar de pes executiu la figura de la presidència amb un canvi en els
estatuts de la formació, ja
que Puigdemont exercia
de manera simbòlica i representativa. D’entrada
tots dos aspiraven a la secretaria general, que és
des d’on fins ara es talla el
bacallà, però segons fonts
del partit van acordar que
en la ponència organitzativa que s’aprovarà al juliol,
en la segona part del congrés, a la Farga de l’Hospitalet de Llobregat, es reculli que la presidenta del
Parlament tindrà vot de
qualitat dins de l’executiva
com a presidenta. En

Filla de l’1 d’octubre
Així es titulava el darrer llibre de Laura Borràs (Barcelona, 1970). Doctora en filologia romànica, va ser directora de la Institució de les Lletres Catalanes entre el 2013 i
el 2018, any en què va esdevenir consellera de Cultura. Hi va renunciar l’any següent a contracor per encapçalar la candidatura
de Junts al Congrés, on, tal com li agrada recordar a ERC, va ser
derrotada dues vegades per Gabriel Rufián. El 14-F va quedar un
escó darrere dels republicans, fet que, en lloc de presidir el govern
de la Generalitat, la va portar a presidir el Parlament.

aquest context s’interpreten més bé les paraules de
l’excandidat a la presidència de la Generalitat quan
es va presentar l’acord. En
aquell moment, Turull es
va mostrar convençut que
el diàleg evitarà haver de
recórrer a la literalitat dels
estatuts: “Ens posarem
d’acord, estic segur que no
recorrerem mai als esta-

Giró, militant des del novembre?
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El gran fitxatge per a la nova
executiva va ser el conseller
Jaume Giró, però segons els
estatuts del partit no es pot
aspirar a cap càrrec orgànic si
no es tenen almenys sis mesos de militància. Un afiliat de
Junts, que vol mantenir l’anonimat per por de represàlies,
ha denunciat internament que
Giró no es va fer militant fins
fa un parell de mesos. El partit
manté que es va afiliar al novembre, si bé en una entrevista a El Punt Avui feta al gener
el conseller assegurava: “El
més honest políticament serà
un dia afiliar-me a Junts. No hi
ha cap data concreta [...], però

algun dia ho faré.” “Seria estrany que a les persones que
configuren la candidatura no
se’ls comprovés si són aptes
per ser membres de la direcció d’acord amb els estatuts.
Significaria un frau i un mal
inici per a l’actual candidatura”, assegura el militant, que
ho va denunciar al defensor de
l’afiliat. Josep Pagès li va respondre que no és la seva funció esclarir qüestions com
aquesta, sinó actuar en defensa dels drets d’un afiliat que
hagin pogut ser vulnerats:
“Per això, i també per principis, no em faig càrrec de les
denúncies anònimes.”

tuts, sinó al sentit comú.”
És a dir, intentaran no arribar al punt d’haver de recórrer al desempat.
La composició de la nova direcció que s’aprova
avui, per tant, serà crucial
per determinar el rumb
del partit. Els lauristes, tal
com ells mateixos s’autodenominen,
asseguren
que hi tenen majoria, mentre que els turullistes al·leguen que molts dels integrants tenen un peu a cada
banda. Borràs i Turull
compartiran
poder,
doncs, dins l’executiva, i
s’han esforçat a donar una
imatge d’unitat en la candidatura arreu on han
anat, però la primera podrà decantar la balança.
El pinyol de Borràs
Borràs ha introduït el seu
pinyol a l’executiva, començant pels vicepresidents Aurora Madaula i
Francesc de Dalmases,
les seves mans dreta i esquerra. Una aposta personal de la presidenta és
també David Torrents,
tercer tinent d’alcalde de
Badalona, que ocuparà la

secretaria d’organització
en substitució del turullista David Saldoni, que
sobre el paper reté les
competències en política
municipal. La cúpula
també incorporarà noms
pròxims a Borràs com
Jaume Alonso-Cuevillas
–que informacions periodístiques situen com a
candidat a Barcelona– i
Miquel Sàmper, exconseller d’Interior.
Per detectar afinitats
és revelador observar qui
va signar i, en especial, qui
no va signar el manifest
que hores abans del pacte
entre les dues parts va fer
enervar Borràs, un text
que pretenia pressionarla perquè pactés amb Turull. Sí que ho van fer Jaume Giró, Violant Cervera,
Victòria Alsina, Lourdes
Ciuró i Albert Batet, dels
quals només Giró –que va
ser un fitxatge directe de
Jordi Sànchez per a Economia– i Cervera –pròxima a Turull– formen part
de la candidatura per dirigir el partit.
No ho van fer, en canvi,
els més afins a Borràs i
Puigdemont, com Josep
Rius –que es manté de vicepresident–, Elsa Artadi
–ja retirada de la política
per raons personals–,
Gemma Geis –que també
serà a la cúpula– i Jordi
Puigneró, que no formarà
part de la direcció i a qui
diverses fonts donen per
amortitzat políticament.
El vicepresident de la Ge-

neralitat no va fer el pas
d’enfrontar-se a Borràs en
primàries per triar el cap
de llista el 14-F.
Alguns signants van
adduir a Borràs precipitació o desconeixement de
les raons profundes
d’aquell manifest, que
van firmar la majoria dels
diputats de Junts. Entre
els noms que el van subscriure, hi havia el del conseller Josep Maria Argimon i el de Joan Canadell,
expresident de la Cambra
de Comerç de Barcelona i
número 3 el 14-F.
Al cantó dels turullistes
que formaran part de la
nova direcció hi ha l’alcaldessa de Vic, Anna Erra,
que es manté de vicepresidenta; la delegada del govern a Tarragona, Teresa
Pallarès, i la portaveu a
Madrid, Míriam Nogueras. Damià Calvet hi representarà el sector de Josep Rull, que va fer les
paus amb Turull a la presó. L’exconseller de Territori i Sostenibilitat va
perdre les primàries contra Borràs per encapçalar
la llista en les darreres
eleccions.
D’altra banda, també
integra la candidatura
l’alcaldessa de Girona,
Marta Madrenas, que recentment ha anunciat
que no repetirà com a
candidata a les eleccions
municipals del maig de
l’any vinent, tot i que continuarà “implicada 100%
amb el projecte de Junts a
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El 25% de castellà
no surt a cap llei
Rosa M. Bravo

Sorprèn sentir les paraules de càrrecs com el conseller d’Educació de Madrid, que parla de frau de llei per
la negativa del Departament d’Educació a establir
quotes d’aprenentatge de les llengües. Enrique Ossorio no és pas l’únic a introduir la paraula llei en aquest
afer, i em pregunto si estan mal informats o és una interpretació interessada. Perquè no hi ha cap llei edu-

cativa vigent –ni tampoc anterior– que parli del percentatge del 25%. Aquest és un percentatge que el
TSJC va ordenar quan una família li va demanar la
meitat de l’escolarització en castellà per al seu fill. Per
cert, que el TSJC ha confirmar el 25% de castellà a
Canet. Mal presagi quan encara ha de respondre a la
proposta de la Generalitat.

BASES La presidenta del Parlament vol sotmetre a la militància la revisió
de l’acord de govern amb ERC i el pacte de la Diputació de Barcelona
AUDITORIA El “punt d’inflexió” arribarà passada l’aturada estival

117084-1253716L

la ciutat i al país”.
Més enllà dels noms, el
més rellevant són les conseqüències polítiques que
pot tenir l’adveniment del
laurisme per als pactes de
Junts a tots els nivells: al
govern, a la Diputació de
Barcelona i als ajuntaments. El partit obre fins
al juliol un període d’escolta a la militància per recollir el capteniment de les
bases en relació amb
aquests acords. Hi ha qui
defensa un trencament
del govern més d’hora que
tard, d’altres aposten per
fer canvis de consellers
per arribar almenys fins a
les municipals. Segons
les fonts consultades, el
“punt d’inflexió” que reclamava Borràs a l’abril
arribarà passat l’agost, ge-

neralment inhàbil políticament. En qualsevol cas,
Borràs parla de “fórmules
de correcció” si els resultats de l’auditoria que està
fent el partit sobre el compliment del pacte de govern no són satisfactoris.
És conegut que la presidenta aposta obertament
per sotmetre al criteri de
la militància el pacte amb
ERC a la Generalitat i amb
el PSC a la Diputació i, en
general, totes les decisions
“fonamentals”:
“L’opinió dels militants és
sempre vinculant.”
El turullisme adverteix
que han de passar moltes
coses abans de les pròximes eleccions al Parlament. El conflicte s’ha ajornat, hi ha hagut armistici,
però un altre moment en

Pare de l’1 d’octubre
Jordi Turull (Parets, 1966), llicenciat en dret, va
ser regidor per CiU al municipi vallesà, diputat al
Parlament ja el 2004, president del grup parlamentari de Junts pel Sí, conseller de la Presidència,
portaveu del govern i candidat a la presidència de la
Generalitat en una investidura migpartida per la repressió. El Tribunal Suprem espanyol el va condemnar a 12 anys de presó i inhabilitació pels delictes de
sedició i malversació arran del referèndum de l’1-O.

què la tensió sempre latent
tornarà a créixer serà l’hora de triar el candidat a les
pròximes eleccions al Parlament. Descartat Turull a
causa de la repressió judicial espanyola, les mateixes fonts recorden que
Borràs podria perfectament tornar a fer el pas, ja
que l’eventual sentència
ferma contra ella per la seva gestió al capdavant de la

Institució de les
Lletres Catalanes podria molt
ben ser posterior als comicis.
Això barraria
la porta a les
aspiracions
que pugui tenir el conseller
Giró o qualsevol concurrent

de la corda de Turull. I tot
això, passi el que passi al
Parlament amb l’obertura
del judici oral.
En la pantalla actual,
Puigdemont i Sànchez
s’acomiadaran avui a Argelers. El fins ara secretari
general se’n va a dirigir la
Crida Nacional reconvertida en think-tank de Junts.
Algunes veus li han criticat
que prengués decisions pel
seu compte al marge de la
direcció. Quan va anunciar
que plegaria, va lamentar
un “excés de vanitat” i “un
dèficit de lleialtat de grup”
en alguns lideratges, sense
dir noms. “Això no va
d’agendes personals, d’opcions personalistes que
ens permetin tenir uns minuts de glòria. Va d’un projecte col·lectiu”, va defensar. Avui tots els lideratges
i totes les agendes escenificaran a la Catalunya del
Nord la preuada unitat,
que és la bandera que enarbora el partit. ■
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Presentació de la candidatura conjunta de Laura Borràs i Jordi Turull per dirigir Junts per Catalunya, el 21 de maig a Sant Climent de Llobregat ■ E.B.

“Revertim tots
els pactes?
Som-hi!”
155 · La defensora del trencament de l’acord amb el PSC a la Diputació de Barcelona
assumeix la presidència de Junts MUNICIPALS · El laurisme aposta per pactes
entre independentistes als ajuntaments sempre que es pugui obtenir l’alcaldia
E. Bella
BARCELONA

L

a segona institució del país té
des d’avui la clau de la primera i de la tercera. En altres paraules, Laura Borràs pot trencar el pacte de govern de la Generalitat i el de la Diputació de Barcelona. La presidenta del Parlament, ja
quan era consellera de Cultura, va
ser una de les primeres veus que es
van alçar en contra del pacte amb el
PSC que va situar l’alcaldessa de
l’Hospitalet, Núria Marín, al capdavant de l’ens supramunicipal. Des
d’aleshores, són moltes les ocasions

en què Borràs s’ha manifestat contrària a un acord que ella no hauria
subscrit mai. No pot sorprendre
ningú, doncs, i seria coherent, que
ara que serà presidenta del partit
posi en pràctica el que ha propugnat des del 2019, consultant prèviament la militància.
El sector de Junts contrari a trencar a la Diputació pregunta on es posa després la línia, ja que, també per
coherència, la decisió hauria d’anar
acompanyada d’un trencament dels
pactes de Junts amb el PSC als consells comarcals i als ajuntaments del
país. La resposta emana d’una piulada de Borràs el juliol de fa tres anys,

que arriba fins avui com un eco, en
què l’ara presidenta del Parlament
reclama a ERC que trenqui també els
seus acords locals amb els socialistes:
“Els que estem en contra de pactar
amb els del 155 ho estem arreu. Ho
faci qui ho faci. Revertim aquests
pactes? Tots? Vinga! Som-hi!”
A menys d’un any de les eleccions
municipals, la direcció laurista es
proposa fixar els criteris perquè,
més enllà d’eventuals trencaments
preelectorals, no hi hagi –per continuar amb la coherència– pactes
postelectorals altra vegada amb el
PSC sempre que es pugui fer alcalde
un independentista. La recepta l’ex-

01.20
“He estat obertament en contra del pacte
amb les forces
del 155 entenent
que ha de tenir un
cost haver pres el camí que normalitza la
repressió. Per tant,
jo no he estat a favor
del pacte de la Diputació, però no s’explica per què aquest
pacte s’arriba a fer.
Això no vol dir que jo
el legitimi ni que hi
estigui d’acord, insisteixo que continuo
estant-hi en contra,
però la gent vol parlar de l’òrgan supramunicipal que és la
Diputació però no
vol parlar dels municipis. Parlem de Sant
Cugat i Figueres?
Parlem de tots
aquells municipis on
podíem haver respost a la lògica de fer
que hi hagi un alcalde independentista
respectant la majoria més votada?”,
deia Laura Borràs en
una entrevista a
aquest diari el gener
de fa dos anys.

plicitava la mateixa Borràs el 2019:
“Els pactes amb el 155 són pactes
amb el 155 els faci qui els faci. I el
missatge continua sent clar: unitat
de llistes que ha estat sistemàticament rebutjada, respectar les llistes
més votades per fer govern i afavorir
pactes per tenir ajuntaments independentistes. Soc aquí!”
La línia vermella que deixaria alguns casos exempts seria, doncs, als
ajuntaments on l’independentisme
sumat no obtingui majoria, com en
el cas de Badalona, on el nou secretari d’organització, David Torrents,
propulsat per Borràs a l’executiva,
va fer alcalde Rubén Guijarro, del
PSC, i governa amb aquest partit
–per fer fora el popular Xavier García Albiol–. Val a dir que el panorama ha canviat força des de les anteriors municipals, quan Junts era
una coalició liderada pel PDeCAT.
Així, el 2019 la marca va obtenir alcaldies com les de Calella, Cassà de
la Selva, Castellví de Rosanes, Cervera, la Granada, la Jonquera, Llançà, Lloret de Mar, la Riera de Gaià,
Tordera, Vilafranca del Penedès o
Vila-seca amb el suport del PSC. En
certs casos, desbancant ERC.
S’han sentit alguns pronunciaments en defensa de pactar amb el
PSC als ajuntaments, com el del vicepresident, Jordi Puigneró, que va
demanar “mans lliures” en aquest
sentit amb l’argument que ERC sí
que s’hi entendrà, que Junts no s’ha
de posar cotilles i que el món local
respon a les seves pròpies dinàmiques. La consellera Lourdes Ciuró,
turullista, va ser ràpidament desautoritzada pel partit en suggerir una
cosa aproximada per a la Generalitat. Però això són figues d’un altre
paner. Ni Puigneró ni Ciuró són a
l’executiva. ■
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El govern prefereix fer
els Jocs amb altres països
i no ajornar-los al 2034
a Blanco ho planteja si la candidatura no “és presentable” i vol negociar més amb
Aragó a Vilagrà diu que el COE conversa amb França, Itàlia i Bòsnia i Hercegovina
Jordi Alemany
BARCELONA

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va
tancar la porta a la possibilitat d’ajornar la presentació de la candidatura dels
Jocs Olímpics d’hivern al
2034 si entre l’abril i el
maig de l’any que ve no es
pot presentar un projecte
“presentable” al Comitè
Olímpic
Internacional
(COI), com va manifestar
en declaracions a Catalunya Ràdio el president del
Comitè Olímpic Espanyol
(COE), Alejandro Blanco.
En aquest nou capítol del
serial dels Jocs, la consellera va deixar clar que no
es plantegen “cap altre escenari” i, per aquest motiu, unes hores abans a
TV3, va posar en relleu
que Catalunya està preparada per organitzar-los,
recordant que des de
l’inici van plantejar una
candidatura “col·laborativa”. I aquí va explicar que
preveuen acords amb altres estats, com França,
Itàlia o Bòsnia i Hercegovina per fer-hi les competicions de salts i lliscament,
ja que Catalunya no en té
tradició i no volen construir instal·lacions que
després no es facin servir.
Va admetre, però, que
és el COE qui ha de liderar
aquestes negociacions entre comitès olímpics i li
constava que “ha tingut
converses amb altres territoris” per trobar la millor
opció des del punt de vista
tècnic i de sostenibilitat.
De fet, ahir mateix, la consellera d’Acció Exterior i
Govern Obert, Victòria
Alsina, va assegurar que
veu “amb bons ulls integrar Sarajevo a la candidatura” després de signar un
pla de treball entre Catalunya i aquesta regió de Bòsnia i Hercegovina durant
els propers dos anys amb
el primer ministre del cantó bosnià, Edin Forto. El
pla preveu accions conjuntes en diversos àmbits,

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ahir en
roda de premsa ■ MARIONA PUIG / ACN

El PSC exigeix al
govern complir
la seva inversió i
menys “insults”
a Romero diu que Infraestructures va

executar el 54,8% del previst el 2020
a Admet que cal millorar la de l’Estat
J.A.
BARCELONA

La consellera Vilagrà, el dia 27, anunciant l’ajornament de la consulta ■ M. PÉREZ / EFE

Les frases

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

“Proposem un acord
amb un altre estat; el
francès, l’italià o
d’altres, i és el COE qui
lidera les converses”

“Primer convocaré la
reunió de la comissió
de representants
polítics per veure si hi
ha un acord definitiu”

Laura Vilagrà

Alejandro Blanco

CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA

PRESIDENT DEL COMITÈ OLÍMPIC
ESPANYOL (COE)

entre els quals l’esportiu.
Alsina va assegurar que
“Catalunya ha tingut una
relació olímpica històrica
amb Sarajevo, que comença l’any 92”.
Malgrat que Vilagrà va
apressar el president del
COE, amb qui es reunirà la
setmana vinent, a triar entre la candidatura catalana i l’aragonesa en les properes setmanes, Blanco
encara vol fer un nou intent perquè n’hi hagi una
d’unitària. “És la primera
opció”, va dir, i ho tractarà
d’aconseguir “fins al final”. Això malgrat els nous
estirabots del president

d’Aragó, Javier Lambán,
que dijous en reclamava la
dimissió, criticava que la
negociació havia estat un
“esperpent” i una “farsa” i
l’acusava d’atiar una nova
confrontació territorial.
Nou canvi de Lambán
En vista de la reacció de
Blanco, que va criticar
que s’hagués passat d’un
debat tècnic a un “de comissari polític, de constitucionalistes i nacionalistes”, Lambán va fer ahir
un nou canvi de rumb discursiu des de Jaca en què
va dir que “no tira la tovallola” a l’hora de presentar

una candidatura conjunta defensant la “voluntat
de diàleg”, tot i que insistia en arguments com ara
l’“equilibri” en el repartiment de les proves.
Una altra de les qüestions pendents, aturada
per la incògnita de quina
serà la candidatura que es
tancarà, és la consulta a
les comarques del Pirineu
que estava prevista per al
24 de juliol i que s’ha ajornat. Vilagrà va explicar
que si finalment les proves d’esquí nòrdic o el biatló s’haguessin de portar
a altres territoris catalans
que no siguin els previstos
inicialment, o per exemple les competicions de gel
anessin a parar a Barcelona o altres ciutats metropolitanes amb pavellons
idonis, “seran les comarques directament afectades per les disciplines les
que votaran”. Va insistir
que aquest és el criteri i
el compromís del govern
que mantindran. ■

La portaveu parlamentària del PSC va demanar a
l’executiu català que sigui
“autoexigent abans d’insultar com fan alguns consellers” i li va demanar un
nivell d’execució de la inversió més alt en aquelles
obres que depenen de la
Generalitat. La socialista
responia així al vicepresident del govern, Jordi
Puigneró, que dimecres
va qualificar els de Pedro
Sánchez de ser “uns inútils o uns mentiders”, perquè només havien executat el 35,7% de la inversió promesa a Catalunya.
Romero va admetre
que la xifra d’execució era
baixa, i va assegurar que
vetllaran perquè sigui
més alta i que durant el
primer trimestre l’execució pressupostària és un
61% més alta i les licitacions han augmentat un
164%, fet que al seu parer
vol dir que “el ministeri
s’ha adonat d’aquestes xifres i està posant mecanismes perquè a finals d’any”
els percentatges siguin
més elevats. En aquest

punt va demanar el “mateix nivell d’honestedat”
a l’executiu català, recordant-los que, segons les últimes dades que tenien del
2020, l’Institut Català del
Sòl (Incasòl) només havia
executat el 63,8% del previst; Infraestructures.cat,
el 54,8%, i Ferrocarrils, el
39% (2019). Per tenir dades més exactes, el PSC ha

La frase

—————————————————————————————————

“L’autoexigència
hauria de ser un valor
que s’apliqués el
govern abans
d’insultar”
Alícia Romero
PORTAVEU DEL PSC AL PARLAMENT

encarregat un informe detallat del grau d’execució
pressupostària actual.
Romero va reivindicar
que en els darrers quatre
anys el compromís d’inversió del govern espanyol
era molt alt, comparant
l’últim pressupost de Mariano Rajoy, de 1.350 milions a Catalunya, amb el
del 2022, que serà de
2.430 milions. ■
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L’ínfima inversió estatal
a Catalunya provoca la
convocatòria de la bilateral
a La ministra Rodríguez ho anuncia a la consellera Vilagrà, però tot i així no hi
posa cap data a Només s’ha executat un 35,7% d’obra i, a Madrid, un 184%

El TSJC referma
el 25% de
castellà a Canet

Redacció
BARCELONA

La repressió
mobilitza el
sobiranisme
compromès
J.P.
BARCELONA

Prop de noranta col·lectius compromesos en la denúncia de la repressió desplegada sobre el moviment per la independència de Catalunya s’han citat demà al parc de l’estació del Nord, a Barcelona.
Es tracta d’una demostració de força del moviment
que té també, com a objectiu, visualitzar l’existència
d’aquests col·lectius escampats arreu del país.
Entre d’altres hi participaran Meridiana Resisteix,
Enriqueta Gallinat i Àvies
i Avis de la Plaça de Vic
CDR i consells locals del
Consell de la República. ■

a El tribunal

desestima el recurs
de 28 famílies del
Turó del Drac

Una vista del port de Barcelona, que continuarà per ara sense connexió ferroviària ■ O. DURAN

espanyol i presidenta de la
comissió bilateral EstatGeneralitat, Isabel Rodríguez. Segons hi diu, convocarà “tan aviat com sigui possible” la bilateral
d’infraestructures però
fonts de La Moncloa indicaven ahir que això no serà abans del 15 de juny.
Les dades del Ministeri
d’Hisenda no deixen om-

180579-1254401L

La falta de compliment de
les inversions promeses
per l’Estat a Catalunya ha
generat un nou front de
confrontació entre el govern de Pedro Sánchez i el
de la Generalitat. Quan
aquesta mateixa setmana
es va fer públic que el 2021
només es va executar un
terç del pressupostat a Catalunya però que a Madrid
es va doblar la inversió
prevista, la consellera de
la Presidència, Laura Vilagrà, va enviar una carta a
la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria
Eugènia Gay, i a la ministra de Transports, Raquel
Sánchez. En la missiva,
exigeix explicacions sobre
la falta d’execució de les
inversions de l’Estat a Catalunya. I aquesta carta ja
té resposta a través de la
ministra de Política Territorial, portaveu del govern

Una pintada a la façana de l’escola el desembre passat, quan
el tribunal va ordenar la mesura cautelar ■ EFE

bra a cap dubte: només va
executar a Catalunya
739,7 milions d’euros, un
35,7% de les inversions
que constaven en el pressupost. A Madrid l’execució va ser d’un 184%. Això
no ha passat només respecte a la comunitat de
Madrid. Castella-la Manxa
té un compliment d’un
120%; la Rioja, d’un 118, o

Aragó, d’un 109. En canvi,
Catalunya és a la cua percentual de tot l’Estat. Es
consolida així un dèficit
endèmic que es repeteix
cada any i que torna a suposar retards importants
en obres tan reivindicades
com ara la connexió de la
xarxa ferroviària amb el
port de Barcelona, per exemple. ■

Agències
BARCELONA

El TSJC ha confirmat la
mesura cautelar que obliga a impartir el 25% de
castellà en una classe de
P5 de l’escola Turó del
Drac, a Canet, després que
ha desestimat el recurs de
reposició d’Òmnium contra la interlocutòria que
reafirmava la imposició.
El TSJC recorda que l’11

de març ja va desestimar
un recurs presentat per
28 famílies de l’escola contra l’ordre d’impartir el
25% de castellà a tota la
classe de l’alumne la família del qual ha denunciat el
model lingüístic de l’escola. Com a resposta, les famílies van presentar un
recurs de reposició amb
l’empara legal d’Òmnium
per demanar la revocació
de la interlocutòria de l’11
de març i, per tant, de la
mesura cautelar. També
volien crear jurisprudència per frenar denúncies
contra els projectes lingüístics de les escoles. ■

