
La Comunitat CO Rural ha
fet públics els resultats
d’un estudi realitzat per la
Universitat de Lleida en
què s’analitzen diversos
índexs de relleu generacio-
nal al món rural. Les dades
recollides constaten que hi
ha 200 municipis catalans
i 15 sistemes urbans en si-
tuació crítica de despobla-
ment i conclou que cal pas-
sar a l’acció amb “mesures
contundents” per evitar el
despoblament de la Cata-
lunya rural, ja que hi ha
municipis amb un volum
de població molt baix i amb
unes perspectives de futur
quant a creixement vege-
tatiu extremadament ne-
gatives.

Els municipis en risc es
concentren sobretot a les
comarques del Pirineu i el
Prepirineu, com per exem-
ple els dos Pallars, el Solso-
nès, l’Alt Urgell, la Nogue-
ra o el Berguedà. Pel que fa
a la franja entre Lleida i el
Camp de Tarragona, els
municipis més afectats
són a les Garrigues, la Con-
ca de Barberà i el Priorat. A
les Terres de l’Ebre, hi des-
taquen la Terra Alta i la Ri-

bera d’Ebre.
L’envelliment associat

a la falta de relleu genera-
cional és una llosa que fre-
na el desenvolupament de
l’activitat en aquestes zo-
nes per manca de mà d’o-
bra. Aquest fenomen es re-
troalimenta amb una falta
d’oportunitats laborals
que provoca l’emigració de
la població jove, que agreu-
ja la situació. Per aquest
motiu, els responsables de
l’estudi recomanen apro-
fundir en el coneixement
de la població jove per tenir
elements de reflexió.

Serveis i feminització
A més del vessant demo-
gràfic, l’estudi també
aborda aspectes econò-
mics i remarca la depen-
dència i l’evolució del pro-
cés de terciarització de
l’economia catalana, que

el 2019 ja tenia més d’un
78% dels llocs de treball si-
tuats en el sector i el seu lí-
mit en determinades zo-
nes de muntanya. També
es defineix l’estreta rela-
ció del sector serveis i
l’ocupació femenina en
l’àmbit comarcal i explica
que la renovació genera-
cional “reposa sobre una
aportació de joves que ve
de fora, fonamentalment
de la immigració d’origen
estranger, que es compor-
ta en funció de les necessi-
tats del mercat de treball i
diverses informacions de
reclam”.

Els autors de l’estudi, Ig-
nasi Aldomà i Josep Ra-
mon Mòdol, del departa-
ment de geografia i socio-
logia de la UdL, han arribat
a aquestes conclusions a
partir de l’anàlisi de diver-
sos índexs, com ara el de
reemplaçament i el de po-
tencial de creixement. Els
indicadors treballats se-
ran revisats i actualitzats
anualment per seguir-ne
l’evolució. El treball es va
encarregar amb l’objectiu
de disposar d’informació
del món rural català per
“incentivar el seu repobla-
ment des d’una mirada ob-
jectiva i planificada”. ■

M.M.
BARCELONA

200 municipis
catalans estan
en risc greu de
despoblament
a Un estudi de la UdL alerta que la falta de relleu
generacional amenaça el dinamisme de força zones del
país a La manca d’oportunitats laborals expulsa el jovent
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La xifra

78
per cent  dels llocs de treball
estan vinculats al sector ser-
veis, que alhora està altament
feminitzat.

Entre els índexs analitzats hi
ha el de reemplaçament. El
2019 la mitjana catalana era
d’1,15 persones entre 30 i 44
anys per cada persona entre
50 i 64 anys. L’estudi detecta
una dicotomia est-oest al ter-
ritori, ja que la major part de
municipis de la part oriental
mostren un predomini
d’adults joves, mentre que a
l’oest les situacions són diver-
ses, amb indicadors positius
a les capitals comarcals però
amb valors més baixos en zo-

Bellprat, a l’Anoia, és una vila amb el creixement demogràfic en retrocés ■ AMICS DE BELLPRAT

nes perifèriques com ara la
zona de contacte entre les de-
marcacions de Lleida i Tarra-
gona i el Prepirineu lleidatà.

Un altre dels indicadors és
l’índex de potencial de creixe-
ment, que es basa en una
comparació doble de genera-
cions més joves respecte a
generacions amb més edat.
En el conjunt de Catalunya el
2019 es va situar per sota d’1,
concretament en 0,78, un fet
que marca, pel que fa al po-
tencial de creixement per po-

blació autòctona, una ten-
dència a la pèrdua de pobla-
ció.

Els municipis amb indica-
dors més baixos se situen en
zones perifèriques, com ara la
zona de frontera entre les de-
marcacions de Lleida i Tarra-
gona o la zona de contacte
entre comarques prepirinen-
ques i pirinenques. Tot plegat
remarca que les dificultats ja
han arribat als municipis allu-
nyats dels grans centres d’ac-
tivitat i dels grans eixos viaris.

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

La dissort de quedar lluny de les grans conurbacions
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Ajuntament de
Capçanes 

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Capçanes, en sessió extraordinària de data 11 de juny de 2021, va adoptar l’acord de correcció d’un
error material de la relació de béns i drets afectats del Projecte d’obres titulat “Renovació del tram final del col·lector en alta de
Capçanes” aprovat definitivament pel Ple en sessió del dia 17 de març de 2021 i publicat en el BOP de data 09/02/2021. I per
tant:
PRIMER.
- On diu:
Núm. finca Finca Afectació 

1 Polígon 10 360 m2

Parcel·la 35 expropiació
2 Polígon 10 860 m2

Parcel·la 28 expropiació
- Ha de dir:
Núm. finca Finca Afectació 

1 Polígon 10 8 m2 expropiació
Parcel·la 35 46,2 m2 de servitud

2 Polígon 10 12  m2 expropiació
Parcel·la 28 138 m2 de servitud

Aquesta rectificació, per error material, de les afectacions a la relació de béns i drets afectats comporta el recàlcul de l’import de
les valoracions, el qual es traslladarà als propietaris afectats d’acord amb el que preveu la Llei d’expropiació forçosa.
SEGON. Iniciar l’expedient d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats pel Projecte "Renovació del tram final del col·lector
en alta de Capçanes", aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Capçanes per acord de data 17/03/2021 (BOP data
09/02/2021), donat que l’aprovació de l’esmentat Projecte comporta la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels
terrenys afectats.
TERCER. Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats pel Projecte d’obres "Renovació del tram final del col·lector en
alta de Capçanes", aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Capçanes per acord de data 17/03/2021:
Núm. finca Propietari Terme Municipal Finca Classificació Urbanística Afectació 

1 DNI ***0000** Capçanes Polígon 10 No urbanitzable 8 m2 expropiació
Parcel·la 35 46,2 m2 de servitud

2 DNI ***0000** Capçanes Polígon 10 No urbanitzable 12  m2 expropiació
Parcel·la 28 138 m2 de servitud

QUART. Publicar la relació de béns i drets afectats pel Projecte esmentat en el BOP de la província, en un diari de difusió local i
a la seu electrònica, i exposar-la al públic durant el termini de 20 dies en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Capçanes per-
què els interessats al·leguin el que creguin al seu dret.
CINQUÈ. Notificar-ho als interessats.
A Capçanes, en la data de la signatura electrònica.
L’alcalde, 
Lluís Del Arca Martínez 

179945-1245316Q

Ajuntament de
Lladorre 

Anunci d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM en l’àmbit de la PAU 2 de Boldis
Jussà
NOU VIAL EN SÒL URBÀ I AMPLIACIÓ DE SÒL URBÀ, PAU 2 DE BOLDIS JUSSÀ
El Ple municipal, en sessió de 7 de maig de 2021, va aprovar inicialment la modificació puntual
del Pla d’ordenació urbanística municipal, en l’àmbit de l’anomenada PAU 2 de Boldis Jussà, “nou
vial en sòl urbà i ampliació del sòl urbà”.
De conformitat amb l’article 115.b del Reglament que desenvolupa el Text refós de la Llei d’urba-
nisme, l’expedient se sotmet a informació pública pel termini de quaranta-cinc dies hàbils, comp-
tat des del dia següent al de la darrera publicació dels edictes d’aquest acord, al BOP de Lleida,
al DOGC, en un diari de premsa periòdica i al Tauler electrònic i la pàgina web de l’Ajuntament.
Durant dit termini podrà ser examinat l’expedient per qualsevol interessat, en les dependències
municipals, perquè s’hi formulin les al·legacions que s’estimin pertinents durant l’horari d’oficines.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la Seu electrònica d’aquest Ajuntament.
Tanmateix, s’exposa al públic per idèntic termini l’Informe de sostenibilitat ambiental que comple-
menta la documentació tècnica de referència.
De conformitat amb el que disposa l’article 74.1 del TRLU, queden suspeses l’atorgament de
llicències urbanístiques en l’àmbit d’influència de la PAU 2 de Boldís Jussà.
Simultàniament al tràmit d’exposició pública se sol·licitarà informe als organismes afectats per
aquest instrument de planejament.
Simultàniament al tràmit d’exposició pública es donarà audiència als ajuntaments l’àmbit territorial
dels quals confini amb el terme municipal de Lladorre.
Lladorre, 10 de juny de 2021.
L’alcalde,
Salvador Tomàs Bosch187923-1245322Q

"CELLER JOSEP PIÑOL, S.A."
La junta general de accionistas de la
sociedad "CELLER JOSEP PIÑOL,
S.A." celebrada en fecha 7 de junio de
2021 acordó la transformación de la
entidad en sociedad de responsabili-
dad limitada y la consiguiente modifi-
cación de los estatutos sociales, así
como también se ha procedido a la
aprobación de la ampliación de capital
con aportación no dineraria (artículo
5) y la modificación de la forma de re-
tribución del órgano de administración
(artículo 26).

Lo que se hace público de conformi-
dad con lo establecido en el artículo
14 de la Ley 3/2009 sobre modifica-
ciones estructurales de las socieda-
des mercantiles.

En Font-rubí (Barcelona), el 8 de junio
de 2021

El administrador único, D. Josep Jordi
Piñol Camps



4 | EL PUNT AVUI
DILLUNS, 14 DE JUNY DEL 2021

Transmissió

0,94
Dada anterior: 0,93

La xifra de contagiats
nous per cada positiu
no ha de superar l’1

Llits d’UCINous contagis

683
Dada anterior: 658

L’indicador hauria
d’estar per sota de
1.000 contagis/dia

181
Dada anterior: 181

Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus
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POLÍTICA ENTREVISTA A LA CONSELLERA DE RECERCA I UNIVERSITATS 

emma Geis (Girona,
1979) coneix bé el món
universitari, ja que
aquesta doctora en dret

ha estat vicerectora de la Uni-
versitat de Girona i comparteix
moltes de les reivindicacions
històriques del sector.

El fet de tenir una conselleria
de Recerca i Universitats, des-
prés de 15 anys que fos una se-
cretaria general, ha estat mot
ben rebut pel sector.
És que és una demanda que

G
molts havíem compartit durant
molts anys, i m’hi incloc. Molt
abans de ser consellera i de ser
diputada, sempre que hi havia
una composició de govern, em
queixava que no hi hagués una
conselleria d’Universitats. Un
govern que per fi aposta perquè
hi hagi una conselleria de Re-
cerca i Universitats fa que hi ha-
gi un espai públic de debat so-
bre la recerca i la universitat. I
que, per tant, posiciona, amb
aquesta conselleria, quin és el
model de país que volem. De fet,
un dels objectius de la conselle-
ria, més enllà del meu pas, és
forjar la seva consolidació per-

què mai més no hi hagi un go-
vern que no cregui que la recer-
ca i les universitats necessiten
una conselleria pròpia.

Per què creu que la universitat
és tan important?
El Centre d’Estudis d’Opinió de
la Generalitat situa les universi-
tats com una de les institucions
mes estimades pels ciutadans.
La universitat té un retorn a la
societat en forma de recerca, i
amb la pandèmia s’ha eviden-
ciat la necessitat de potenciar-la
i d’una recerca que sigui àmplia,
en l’àmbit social, de les humani-
tats, l’àmbit jurídic, la medici-

na, la biomedicina…Un país que
fa recerca i un país que creu en
la recerca és un país que es
transforma.

La societat s’ha adonat de la
necessitat de recerca sobretot
a l’hora d’obtenir les vacunes.
No correm el risc que ens obli-
dem de la importància de la re-
cerca un cop estiguem vacu-
nats i superem la pandèmia?
Alguns hem defensat sempre la
importància de la recerca. Els
mesos més durs de la pandèmia,
jo estava segura que aconsegui-
ríem la vacuna en un temps re-
lativament ràpid, perquè tot el

potencial i el talent del món es-
taven focalitzats en això. Seria
un error de país si no veiéssim
que la recerca és una estratègia
per poder prevenir no només
pandèmies, sinó reptes com ara
la digitalització, la transició eco-
lògica, els drets de les persones,
la violència masclista, l’educa-
ció… Tots els aspectes de la so-
cietat tenen una pota en la uni-
versitat i la recerca, i seria un
error de país oblidar-la.

Quin diagnòstic, esquemàtic, fa
del sistema universitari català?
Quines fortaleses i febleses té?
La fortalesa és el compromís i la

EIX · “Cal enfortir el sistema universitari, que és enfortir el sistema de recerca del país, perquè falta una inversió pública
important” IMPULS · “M’agradaria que la conselleria fos també tractora de la recuperació econòmica” INVESTIGACIÓ “La
universitat té un retorn a la societat en forma de recerca, i amb la pandèmia s’ha evidenciat la necessitat de potenciar-la”

Gemma Geis Consellera de Recerca i Universitats

Rosa M. Bravo
BARCELONA

“La recerca i la universitat
vertebren el país que volem”

Gemma Geis, fotografiada al terrat de la conselleria, amb el barri del Born de fons ■ ORIOL DURAN
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Ayuso brinda pel rei
i fa escac al rei

Osborne li va proposar a Ayuso: “Jo brindo pel rei.”
“Absolutament! I a més, pels dos! Pels dos!”, hi va
afegir Ayuso. I les dues copes de vi van dringar en
honor a Felip VI i a Joan Carles I. “Què farà el rei
d’Espanya a partir d’ara? Firmarà els indults? El fa-
ran còmplice d’això?”, va etzibar Ayuso ahir. Brindis
i escac al rei en tres dies. Si això no és llibertat...David Portabella

Visitar Bertín Osborne a Mi casa es la tuya (Telecinco)
és una oda pantagruèlica que convida a la confessió i
que només té un problema: acabar l’emissió i pensar
que la vida real és una sobretaula amb l’intèrpret de
Buenas noches, señora. Abans de dir-li “Et presento
celosona” en el que ja és un dels programes essencials
de l’any si es vol entendre el Madrid contemporani,

vocació de servei públic, la volun-
tat d’avançar, el talent i el com-
promís de les persones. La feble-
sa és que no s’ha prioritzat prou
els darrers anys. Si es prioritzen
la política científica, la de recer-
ca, la d’universitats, això ha de
redundar en els estudiants, en el
personal d’administració i ser-
veis i en el professorat.

Què s’ha de fer per evitar la fu-
ga de talents?
Crear oportunitats aquí i vetllar
perquè als llocs on hi ha talents,
centres de molta excel·lència,
es creïn els condicionants per-
què no marxin i perquè n’arri-
bin.

Quins són els principals eixos
de la seva conselleria per a
aquesta legislatura?
La necessitat de garantir que hi
hagi una estructura de país en
què la conselleria d’Universitats
quedi sempre com una peça im-
portant del govern. Segon, en-
fortir el sistema universitari,

que és enfortir el sistema de re-
cerca del país, perquè falta una
inversió pública important. Cal
potenciar el mecenatge, sense
complexos. I la col·laboració pú-
blica i privada, el que passa per
executar el Pacte Nacional per
la Societat del Coneixement.
Un aspecte molt important,
fruit potser de la meva visió
com a gironina, és que la recer-
ca i la universitat vertebren el
país que volem. Perquè en
aquest procés de recuperació
econòmica i social no hi pot ha-
ver una Catalunya de dues velo-
citats. Hi ha d’haver una Catalu-
nya d’una velocitat, amb empre-
ses que volen fer R+D arreu del
territori, amb les càtedres que
estan situades arreu del territo-
ri, amb les seus descentralitza-
des que tenen les universitats.

Ja s’ha reunit amb els rectors.
Què li han traslladat?
El primer que vaig fer l’endemà
de prendre possessió va ser tru-
car-los, i estaven molt emocio-
nats. Vaig trucar a moltíssima
gent: als sindicats, als estu-
diants, als investigadors... Els
rectors tenen una vocació de
compromís amb el sistema uni-
versitari català i saben que si
teixim aliances i un sistema co-
operatiu, si trobem des de la di-
versitat punts de consens, això
ens ha de permetre arribar més
lluny. Això és important en la
fase de recuperació en què es-
tem.

Suposo que li va expressar la
necessitat de millorar el finan-
çament.
Sí, perquè és lògica i la defenso.
De les primeres coses que hem
d’executar del Pacte Nacional
per la Societat del Coneixement

és l’increment del finançament
de les universitats públiques i
els centres de recerca.

Es pot parlar de xifres?
No, soc molt prudent. El pacte
recull que s’ha d’arribar en re-
cerca al 2,13% del PIB . Ho hem
de treballar de manera lleial,
crec que cal aquest pas i la vo-
luntat política hi és.

Les universitats tenen un gran
problema, que és l’envelliment
de les plantilles, per la restric-
ció de poder contractar per la
normativa estatal. Què es pot
fer per solucionar-ho?
Algunes limitacions a la taxa de
reposició venen per la llei esta-
tal. En les trobades amb els rec-
tors, aquests plantegen que les
edats mitjanes a les universi-
tats estan en 56-58 anys. Si s’ha
de retenir talent, és important
que hi hagi més professorat, i el

que estigui al nostre abast ho
treballarem, i el que quedi fora
de la nostra competència, ho re-
ivindicarem. Si volem enfortir
el sistema, cal no tant rejovenir
com que hi hagi les places que
toquen i el flux de moviment
propi de les inèrcies de treball
de qualsevol institució.

L’altre gran problema és la pre-
carietat en les contractacions.
És una qüestió només d’inver-
sions o calen polítiques i nor-
matives diferents?
El primer que cal és arribar a
consensos de com fer els
acords. Vull recordar que les
universitats tenen autonomia
universitària i, per tant, tenen
el seu marc de competències i
de presa de decisions. Quan par-
lem des de la conselleria d’en-
fortir el sistema de recerca i el
d’universitats, és veritat que les
condicions han de ser les exigi-

bles en qualsevol lloc de treball.
No per ser investigador has de
tenir unes condicions pitjors
que en un altre àmbit. La sensi-
bilitat en aquest cas hi és tota, i
hem de buscar els consensos i
veure on podem arribar. Sí que
és una de les voluntats clares i
està en l’acord de govern, fer el
reforç de les plantilles. Hi apa-
reix com un dels problemes
diagnosticats.

Quina opinió li mereix el procés
de reforma de la llei università-
ria espanyola?
Em preocupa a mi i preocupa
als rectors catalans. Vaig ex-
pressar al ministre Castells la
necessitat de consens i de diàleg
perquè el sistema universitari
català se senti còmode amb
aquesta legislació. El sistema
universitari català està recone-
gut en els rànquings internacio-
nals i hem d’exigir que aquesta
llei no sigui retrògrada ni vagi
en la línia contrària al sistema.
Ens preocupa l’excés de regula-

ció i la vulneració de l’autono-
mia universitària i les compe-
tències de la Generalitat. Hau-
rem d’estar atents.

I la reforma de la llei de la cièn-
cia que està plantejant el Mi-
nisteri?
El projecte de llei que tenim a
Catalunya, que espero que aviat
pugui entrar al Parlament, és
més modern que la llei espa-
nyola pel que fa a estructures,
procediments i visió. Hem de
veure com avancen aquests
processos legislatius. Tota la mà
estesa per col·laborar pensant
en les universitats i els centres
de recerca, però també la màxi-
ma fermesa si veiem que no
acaba de coordinar-se amb el
sistema català.

Continua a la plana 6

Geis, al departament de Recerca i Universitats ■ ORIOL DURAN

Experiència
universitària.
Geis es va convertir,
el 2013, amb 34
anys, en la vicerecto-
ra més jove de l’Es-
tat i es va ocupar,
amb el rector Sergi
Bonet, de les àrees
de desenvolupa-
ment normatiu, go-
vernança i comuni-
cació. Coneix, doncs,
la universitat des de
dins i comparteix les
necessitats que li
han expressat els
rectors. És doctora
en dret i les seves in-
vestigacions s’han
centrat en l’àmbit de
l’execució de sen-
tències en matèria
urbanística. Ha co-
mençat el mandat
trucant a molta gent
del sector universi-
tari, que reivindica
amb passió. L’1-O la
va animar a entrar
en política, tot i que,
anteriorment, havia
assessorat Carles
Puigdemont durant
la seva presidència.
Ha estat cap de llista
al Parlament de
Junts per Catalunya
a Girona en dues
ocasions.

Un país que fa
recerca i un país que
creu en la recerca és
un país que es
transforma

❝ ❝La feblesa del
sistema universitari
català és que no s’ha
prioritzat prou els
darrers anys



EL PUNT AVUI
DILLUNS, 14 DE JUNY DEL 20216 | Nacional |

POLÍTICA ENTREVISTA A LA CONSELLERA D’UNIVERSITATS 

La llei del mecenatge que pre-
para Catalunya també hauria
de beneficiar el món de la re-
cerca.
Sí. De fet, la del mecenatge cien-
tífic és una de les línies que
m’agradaria treballar. Que
aquelles persones que puguin
fer aportacions es posin en el
marc legislatiu català.

També s’ha reunit amb els re-
presentants dels estudiants?
Sí, he parlat amb el Sindicat
d’Estudiants dels Països Cata-
lans i amb la Federació Nacio-
nal d’Estudiants de Catalunya.
Hem xerrat d’alguns temes i
ens hem emplaçat a trobar-nos
els propers dies.

Quines demandes li han fet?
Demandes que compartim. Per
exemple, que els estudiants
que estan en programes de mo-
bilitat es puguin vacunar
abans, una petició que ja s’ha
atès per part de Salut. Hem
parlat també dels doctorands,
de les beques, de les taxes.
Amb el SEPC vam parlar dels
estudiants que estan en judici
per la reclamació de la baixada
taxes. Tenen el suport de la
conselleria, perquè s’enfronten
a unes peticions de pena abso-
lutament desproporcionades.
De fet, en la concentració que
es va fer el dia del judici hi ha-
via representants de la conse-
lleria. Vull tenir un contacte
fluid amb els estudiants, però
també recordo que la conselle-
ria té les seves competències i
els rectors les seves i que hi ha
autonomia universitària.

Una reivindicació històrica dels
estudiants i que s’ha atès en
part ha estat la rebaixa dels
màsters i l’equiparació amb el
preu dels graus més cars. El go-
vern anirà més enllà amb l’aba-
ratiment dels estudis?
Aquest va ser un acord del Con-
sell Interuniversitari de Catalu-
nya i, ara, s’haurà d’aprovar en
el govern. Tot és discutible, però
el preu dels graus i els màsters
formen part de l’acord de go-
vern, que vincula, per tant, to-
tes les parts que el signen, i era
també una demanda per la dife-
rència de preu amb els màsters
d’altres llocs de l’Estat espanyol.
La possibilitat de fer un màster
sempre dona un grau més d’es-
pecialització. Des de la legítima
crítica que hi pot haver, crec
que és una mesura que ha estat
ben rebuda.

Els preus dels graus s’acabaran
equiparant entre si?
Ara hem fet un primer pas i no
puc avançar d’altres perquè ja

suposa un esforç important [la
rebaixa està valorada en 9,3 mi-
lions, a càrrec del pressupost de
la Generalitat]. També hem de
treballar en altres mesures,
com ara les beques salari.

Com es volen abordar les be-
ques salari?
Aquest és un dels punts que
haurem de treballar, va molt en
funció del finançament, però és
un model que aspirem a poder
desenvolupar.

S’haurien de crear nous graus
atenent les potències econòmi-
ques i els sectors emergents?
Hem de tenir la capacitat de re-
pensar els estudis perquè la so-
cietat evoluciona. Encarar el

mercat, quines són les deman-
des dels llocs de treball, quins
són els reptes del país, com ara
la digitalització. Però també és
veritat que cal que en la univer-
sitat hi hagi disciplines que pro-
mouen el debat i una dimensió
més social. Ha d’haver-hi un
equilibri entre tot això. No crec
que tot hagi d’estar dirigit a
l’ocupabilitat; també ha d’ha-
ver-hi espais per debatre i per
reflexionar. Això també inci-
deix en el desenvolupament
personal i professional.

Comencem a sortir d’una pan-
dèmia que ha impactat molt en
el funcionament universitari,
amb un curs i mig en gran part
virtual. Com han afectat les

restriccions de la Covid a la uni-
versitat?
He parlat amb el conseller Argi-
mon i la voluntat del govern és
aconseguir la màxima normali-
tat possible al setembre i l’octu-
bre. És veritat que la vacunació
determinarà quines són les con-
dicions. Parlant amb companys
durant el confinament, em de-
ien que fer classes era molt difí-
cil, ja que és veritat que es po-
den fer telemàtiques, però això
dificulta molt la interacció amb
els estudiants i afecta la docèn-
cia. Han estat uns mesos de
molta càrrega. Esperem que el
ritme de la vacunació permeti, a
partir de setembre, començar a
recuperar la normalitat. S’hau-
rà de veure quin és l’impacte.

Segurament, una part telemàti-
ca quedarà quan passi la pandè-
mia, però en equilibri amb la
presencialitat.

Tenim ben resolta la transfe-
rència del coneixement a la so-
cietat o s’ha de millorar?
És un punt que està una mica
fluix, i és una de les apostes del
Departament. L’estructura del
Departament posarà molt l’èm-
fasi a reforçar-ho. Hi ha molt
potencial al país que fa recerca,
però, de vegades, no ens han en-
senyat a fer transferència. Es
crearien moltes sinergies si
molts agents es coneguessin.
En l’estructura del Departa-
ment, la transferència serà un
aspecte important, perquè
m’agradaria que la conselleria
fos també tractora de la recupe-
ració econòmica. Tenim volun-
tat de sumar a la conselleria
persones que tinguin experièn-
cia pràctica per poder ajudar els
grups de recerca a fer transfe-
rència i posar en contacte grups
de recerca amb entitats, asso-
ciacions, ajuntaments... i crear
un motor tractor. Cal transferir
el coneixement a les empreses,
a les entitats, al territori, i per a
això cal una estructura específi-
ca al Departament. Quan par-
lem de transferència del conei-
xement no ens referim només a
les enginyeries; pot ser també
social. Hi ha molta capacitat per
transferir. La filosofia es trans-
fereix, la sociologia es transfe-
reix, tot és transferible.

Als pocs dies de prendre pos-
sessió, es va trobar amb una or-
dre del TSJC respecte del cata-
là a la selectivitat. La va sor-
prendre? S’espera més ingerèn-
cies judicials?
Crec que ja em sorprenen po-
ques coses. Només espero de la
justícia que, si hi ha un model
d’universitat catalana que diu
que el català és la llengua vehi-
cular, que no vulgui suprimir
allò que el Parlament vota de-
mocràticament.

Què opina dels desacords a
Junts sobre la gestió de Jordi
Sànchez i les seves valoracions
sobre l’1-O?
Estic centrada al 100% en el
repte de les universitats i la
recerca perquè em semblaria
poc honest no fer-ho després
de l’aposta que s’ha fet. Vaig
entrar en la política per l’1
d’octubre. Vaig anar a votar
convençuda que anava a votar
la independència del meu país,
i la violència d’aquell dia va
legitimar encara més la volun-
tat d’independència d’aquest
país. Per tant, per mi, l’1-O va
ser un referèndum i un mandat
polític per avançar cap a la in-
dependència. ■

Gemma Geis Consellera de Recerca i Universitats

Ve de la plana 5

La consellera explica les principals línies de la seva política al despatx de via Laietana ■ ORIOL DURAN

❝En la recuperació
econòmica i social
no hi pot haver una
Catalunya de dues
velocitats

Hem d’executar
l’increment del
finançament de les
universitats i els
centres de recerca

❝ No per ser
investigador
has de tenir unes
condicions laboral
pitjors

❝
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El Departament de Justí-
cia ha aprovat un nou pro-
tocol sobre els mitjans de
contenció als centres pe-
nitenciaris per complir el
mandat del Parlament i
d’organismes nacionals i
internacionals per garan-
tir la integritat i un tracte
digne que l’administració
ha de donar a les persones
privades de llibertat, com
ordena la llei orgànica ge-
neral penitenciària
(LOGP) de 1979. La circu-
lar 2/2021, que va entrar
en vigor el maig passat,
marca l’objectiu de passar
de la contenció mecànica
a la immobilització zero

en el cas de persones en es-
tat agressiu a cel·les i a les
unitats de psiquiatria.

En concret, es detalla
que es vol implantar als
centres l’ús de “tècniques
de contenció verbal” per
minimitzar els mitjans co-
ercitius en general, i es do-
narà formació als funcio-
naris. A més, es farà una
prova pilot a la presó
Brians 2, on s’encoixinarà
una cel·la per fer-la servir
com a alternativa a la con-
tenció mecànica al llit.
També s’hi detalla que des
de la perspectiva medico-
sanitària s’han impulsat
canvis relatius a la postura
d’immobilització al llit per
millorar les condicions de
la persona. I també s’apos-

ta per subjeccions amb ve-
ta en lloc de les manilles.
Per evitar una fuga o
agressions, els funcionaris
poden usar la força física
personal, defenses flexi-
bles, aerosols i manilles.

Drets dels reclusos
Aquest protocol s’emmar-
ca en els canvis a les pre-
sons que el Parlament va
instar a fer a la Generalitat
el 2017 per garantir els
drets dels reclusos. Un
dels primers va ser reduir
les hores aïllats en cel·les
del departament especial
de règim tancat (DERT),
on ara hi ha 135 reclusos
del total de 8.009. El secre-
tari de Mesures Penals,
Amand Calderó –que per

ara es manté en el càrrec
amb la nova consellera,
Lourdes Ciuró– també va
aprovar l’any passat la ins-

tal·lació de càmeres de
control en àrees d’escor-
coll i cel·les d’aïllament,
com es va fer a les comissa-

ries dels Mossos per evitar
males praxis però també
denúncies falses. Al març
es van registrar 209 inci-
dents a les presons catala-
nes, i el nombre de suïcidis
gairebé s’ha duplicat: 11 el
2020 i tres durant aquest
any.

Sindicats i una part de
la plantilla de 4.500 fun-
cionaris de vigilància criti-
quen la circular 2/2021
perquè els “criminalitza” i
uns 200 es van manifestar
divendres a la plaça Sant
Jaume. La consellera ja els
ha respost que visitarà les
presons i s’entrevistarà
amb tots. Alberto Gómez,
portaveu de CSIF, precisa
que no només es queixen
de la circular, que qualifica
d’“insult a la professionali-
tat i la imatge del col·lec-
tiu”, sinó també “per la
quantitat de companys ex-
pedientats o en informa-
ció reservada, per les
agressions” que pateixen
“a les presons, l’elevat per-
centatge d’interinatge, el
continu envelliment de la
plantilla sense que hi hagi
oposicions i un retard so-
bre prejubilacions i segona
activitat”. ■

a La nova circular recull un nou sistema per complir el mandat del Parlament i d’organismes internacionals
a Es posarà una cel·la encoixinada de prova pilot a Sindicats denuncien que se’ls “criminalitza”

Mayte Piulachs
BARCELONA

Justícia vol assolir que no
s’immobilitzi els reclusos

Sales de visites familiars, a la presó de Brians 1, que acull
els reclusos preventius, a Sant Esteve Sesrovires ■ ANDREU PUIG
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La cita era a les dotze del
migdia a la plaça de Colón
de Madrid sota la bandera
rojigualda de 300 metres
quadrats que José María
Aznar hi va instal·lar el
2002, però la dreta espa-
nyola va viure durant una
hora l’angoixa de tenir el
generador avariat. “Sis-
plau, demanem paciència.
Tenim un problema tèc-
nic. Ha caigut un genera-
dor i han anat a buscar-ne
un altre”, va pregar Rosa
Díez amb el megàfon i fent
d’alma mater dels convo-
cants, Unión 78. Amb la
distòpia de veure l’elitista
carrer Serrano (on el preu
del metre quadrat és de
10.300 euros) ovacionant
l’arribada d’un generador
nou, finalment Colón va
ser un clam de 25.000
veus contra els indults als
presos polítics –el febrer
del 2019 n’hi havia 50.000
contra el relator– però
sense foto de grup i amb
Isabel Díaz AYuso sortint
del guió per fer escac al rei
Felip VI. “Què farà el rei
d’Espanya a partir d’ara?
Firmarà aquests indults?
El faran còmplice d’ai-
xò?”, va gosar etzibar la
presidenta madrilenya tot
creuant la línia vermella
de posar en qüestió el rei
com a firmant d’un acte
degut. Tot i evitar la foto
de grup amb Santiago
Abascal (Vox) gràcies a
allunyar-se de l’escenari i
diluint-se entre el públic,
Pablo Casado (PP) i Inés
Arrimadas (Cs) van sentir
crits de “traïdors”.

Si el 10 de febrer del
2019 Manuel Valls va ser
el precursor d’avalar el

clam de Colón tot defugint
la foto amb Vox –“hi ha
gent amb la qual no he
d’estar”, va dir– però hi va
haver empentes per ser a
la foto de grup de Casado,
Abascal i Albert Rivera,
ahir a Colón es va imposar
la paradoxa: una excursió
en grup de totes les dretes
en què el PP i Cs tenien por
que la foto de grup fos un
souvenir incòmode del
dia. El pànic a regalar a
Abascal un triomf fotogè-
nic com el del 2019 –Vox
era extraparlamentari i
soci només a Andalusia, i
ara l’extraparlamentari és
Cs a Madrid– va portar els
tres líders a convocar la
premsa a la mateixa hora
en llocs distants: Casado a
Génova, 13; Arrimadas,
davant la Biblioteca Nacio-
nal, i Abascal, a Colón sota
l’escultura de l’almirall
Blas de Lezo. “Tornem a
Colón sense por i sense
vergonya a cap tipus de fo-
to; la foto que avergonyeix
els espanyols és la del go-
vern de la nació fotografiat
governant i sostingut per
tots els enemics d’Espa-
nya: el comunisme totali-
tari, el separatisme colpis-
ta i els terroristes”, va dir
Abascal, rebut amb crits
de “president!”.

Batalla de xifres
Davant la dada oficial de
25.000 assistents oferta
per la policia espanyola i la
Delegació del Govern, els
organitzadors, Unión 78,
van renunciar a donar una
dada pròpia. Qui va entrar
en la batalla de les xifres va
ser José Luis Martínez Al-
meida, que com a alcalde
de Madrid té el control de
la Policia Municipal i que
va gosar multiplicar per

cinc la xifra de la policia es-
panyola: 126.000. El PP va
convertir Colón en una
plaça fetitxe ja contra José
Luis Rodríguez Zapatero,
però en els aplecs contra la
llei del matrimoni homo-
sexual (2005) o el procés
de pau al País Basc (2007)
la xifra d’assistents supe-
rava els 160.000.

“Ningú és fatxa”
Si el febrer del 2019 qui va
posar veu al clam de la dre-
ta contra el relator van ser
tres comunicadors –dos
d’ells catalans: María Cla-
ver (ex-directora general
de Mitjans amb José Ma-

nuel García-Margallo) i Al-
bert Castillón–, ahir el
protagonisme a la tarima
va ser per a l’exsocialista i
exlíder d’UPyD Rosa Díez,
María San Gil i l’escriptor
Andrés Trapiello, autor de
Las armas y las letras i de
Madrid. “Ningú és fatxa
per dir avui el que Sánchez
deia fa uns mesos”, va dir
Trapiello apel·lant a la
campanya del 2019 en què
el president abjurava de la
gràcia. El cert, però, és que
almenys cinc banderes
franquistes es van veure a
Colón. Trapiello es va refu-
giar en una cita de Juan de
Mairena (alter ego literari

d’Antonio Machado, mort
a l’exili de Cotlliure fugint
del franquisme) per acu-
sar de ser “espanyols in-
complets i dels quals res es
pot esperar” aquells que es
defineixen com a cata-
lans, gallecs o bascos
abans que espanyols. En
l’acte es va guardar un mi-
nut de silenci per les vícti-
mes de la pandèmia, però
no hi va haver ni silenci ni
esment als recents assas-
sinats masclistes contra la
dona, com ara el de les ne-
nes Ana i Olivia a Tenerife
o el de la sevillana Rocío
Caíz a Estepa, coincidint
amb el protagonisme a Co-

lón de Vox, l’únic partit
que qüestiona l’existència
de la violència de gènere.

Díez torna al ‘Basta ya!’
“Un govern que insulta,
com ens ha insultat, a més
de mig país, titllant-lo d’ul-
tradreta, no és un govern
per a tots, sinó que és un
poder excloent, sectari i
perillós”, va sentenciar
Rosa Díez, consellera bas-
ca de Turisme en coalició
amb el PNB del 1991 al
1998 abans d’abandonar
el PSOE el 2007 i fundar
UPyD. Díez fins i tot va
ressuscitar a Colón el crit
de Basta ya! que es va fer

Colón no
indulta i mira
al rei Felip VI
David Portabella
MADRID

a El PP, Vox i Cs tornen a la plaça fetitxe i apleguen 25.000 veus contra l’indult,
la meitat que el 2019 pel relator a Ayuso fa escac al rei preguntant si firmarà la
gràcia i en serà “còmplice” a Casado i Arrimadas, escridassats tot i evitar fotos

La cita de Colón era rebatuda
ahir per tota l’esquerra. “La
societat necessita concòrdia,
entesa, unitat, tot el contrari
del que es promou a Colón”,
va advertir el socialista Rafael
Simancas. A RAC1, Salvador
Illa hi veia “un error polític
perquè és donar aire a en-
frontaments territorials i a
posicions que van sempre en
contra i que no proposen res”.

Després de sentir Ayuso
involucrant el rei, el portaveu
del PSOE al Senat, Ander Gil,
es preguntava: “És antisiste-
ma o no?” A Podem, la nova
líder, Ione Belarra, va retreure

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

Les frases

“Alt i clar: ‘Basta ya!’
Els espanyols no
permetrem que ens
robin la nació
comuna”
Rosa Díez
COL·LECTIU UNIÓN 78

“Què farà el rei
d’Espanya a partir
d’ara? Firmarà aquests
indults? El faran
còmplice d’això?”
Isabel Díaz Ayuso
PRESIDENTA DE MADRID

al PP que “funcioni com una
organització criminal robant
a tothom” i que “vagi a Colón
a tapar-se les vergonyes amb
una bandera molt gran”. Per
Gabriel Rufián (ERC), Colón
era ahir “una narcosala de la
ultradreta on es repartia me-
tadona de la dolenta”. A Infoli-
bre i ElDiario.es, José Luis Ro-
dríguez Zapatero veia el PP
lluny de l’esperit constitucio-
nal: “Tinguem present el que
van fer Carrillo i Fraga, per ex-
emple. I crec que Carrillo i
Fraga estaven molt més dis-
tants del que ho poden estar
avui Junqueras i Casado.” ■

Rosa Díez i Andrés Trapiello,
ahir amb la plaça de Colón al fons,
on es va cridar contra els indults
als presos tot exigint que el rei no
els firmi ■ RODRIGO JIMÉNEZ / EFE
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“Concòrdia” i no a la “narcosala”



l PP català ha fet, de moment,
una recollida de signatures con-
tra els indults més simbòlica que
altra cosa. No ho ha publicitat.

No ha fet convocatòries públiques d’ho-
res i llocs de recollida. Quan la vicepre-
sidenta primera del govern espanyol, la
socialista Carmen Calvo, va reptar els
populars a atrevir-se a recollir signatu-
res a Catalunya, el PP de Barcelona va
decidir fer-ho, però en una iniciativa
més espontània i reactiva que no pas
planejada amb calendari i organització
logística. De fet, no és una campanya
general del PP català.

Quan algun mitjà de Madrid publica-
va dimecres que els populars no recolli-
rien signatures a Catalunya, dirigents
estatals del PP anunciaven als periodis-
tes del Congrés que sí que hi hauria una
taula de recollida el cap de setmana. Els
mitjans acabaven rebent una convoca-
tòria per ahir diumenge al migdia a la
barcelonina plaça Espanya. Mitja dot-
zena de membres del PP, encapçalats
pel vicesecretari d’organització de Bar-
celona, Miguel Ángel Ochoa, muntaven
dues taules de platja a dos quarts de
dotze del migdia al peu de l’avinguda de
Maria Cristina.

La recollida va ser més simbòlica que
res perquè ja desmuntaven les taules i
recollien les coses a la una del migdia,
una hora i mitja després d’haver instal-
lat el punt i amb el resultat de 70 signa-
tures recollides. Fonts del partit adme-
tien que s’havia fet una crida directa a
militants i simpatitzants perquè acu-

E
dissin a plaça Espanya a aportar la seva
signatura.

De fet, el gruix de les persones que
van signar ahir ho van fer entre el mig-
dia i quarts d’una, la primera mitja ho-
ra de convocatòria. Mari Carmen Re-
verter era una de les àvies que aportava
la seva firma. Com a militant del PP,
admetia que havia rebut un missatge
del partit convocant-la i que ho havia
fet perquè no vol “saber res de Sánchez
ni dels independentistes”.

La recollida es va fer amb normalitat
però amb el retret i l’insult d’algun via-
nant. En adonar-se del motiu de la taula
amb la bandera espanyola i la catalana
visibles, un jove els va etzibar en passar:
“Visca Catalunya, cabrons!” Una àvia
els va retreure en castellà: “Això és fei-
xisme!” Una membre del PP li va etzi-
bar que la feixista era ella, una acusació
a la qual l’àvia va tornar a respondre
afirmant que aquell acte pretenia “en-
coratjar el feixisme contra els catalans”.
El tercer i últim retret els el feia una do-
na de mitjana edat: “Vergonya us hau-
ria de fer!” Cap més incident.

Ochoa justifica la recollida “en defen-
sa dels milions de catalans que respec-
ten la llei” tot advertint que “no es pot
premiar aquells que amenacen de tor-
nar a delinquir”. Des del partit s’infor-
mava que la de Barcelona era la quarta
taula que s’havia muntat a Catalunya
en l’espai públic. La primera s’havia tret
aquesta setmana davant de la seu bar-
celonina del PP, però també s’han reco-
llit firmes a Castelldefels i a Mataró, di-
vendres. A les seus populars de Catalu-
nya sí que se’n recullen durant l’horari
d’obertura. ■

Xavier Miró
BARCELONA

Recollida
simbòlica
BARCELONA · El PP provincial va recollir ahir durant
només una hora i mitja 70 signatures a la barcelonina plaça
Espanya CRIDA · S’havia convocat per les xarxes els militants

Un home mostra la seva signatura, ahir al migdia a la plaça Espanya ■ ORIOL DURAN
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cèlebre en la lluita contra
ETA. “Ho diem alt i clar:
Basta ya! Els espanyols no
permetrem que ens robin
la nació comuna”, va dir
Díez, que va parlar de “la
bona gent” i d’“espanyols
de bé”. L’única veu catala-
na va ser la de Yeray Mella-
do, de S’ha acabat!. Entre
el públic hi havia l’escrip-
tor Mario Vargas Llosa i la
diputada del PP Cayetana
Álvarez de Toledo. Tot i el
somni dels convocants de
captar socialistes enfa-
dats com ara Joaquín Le-
guina, l’únic entusiasta a
Colón va ser Jesús Cuadra-
do, ja a Unión 78, i els d’Iz-

quierda en Positivo

Pressió a la firma del rei
Si Casado era interrom-
put amb crits (“Ens has
traït!”), Arrimadas –que el
2019 esgrimia la pèrdua
de l’avió per no ser-hi en
un cas mai aclarit– rebia
un escarni similar tot i ser
lluny de la plaça. “Traïdo-
ra!” i “Et queden dos tele-
diaris!” eren els crits con-
tra la líder de Cs quan era
amb la vicealcaldessa Be-
goña Villacís i els diputats
Carlos Carrizosa i Anna
Grau. “Mai la concòrdia
s’ha fet contra la llei. Espa-
nya sí. Indults no”, exigia

Casado. “Que Sánchez
compleixi la promesa elec-
toral de no indultar els col-
pistes”, va dir Arrimadas.
Ayuso, però, va silenciar
tothom amb l’al·lusió a
què ha de fer el rei. El pe-
riodista José Antonio Zar-
zalejos, autor de Felipe VI.
Un rey en la adversidad
(Planeta), va afirmar el 28
de febrer en aquest diari
que “el rei no s’hi pot negar
i no s’hi negarà, i no se sen-
tirà humiliat a l’hora de fir-
mar el decret”, però Cs ins-
ta Ayuso a retractar-se per
posar pressió a un rei “ex-
emplar davant el separa-
tisme”. ■
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CANVI · “Diem a qui ho fa que els partits polítics no han de col·locar els quadres en l’alta direcció de l’administració” DEBAT ·
“Fa anys que discutim la forma que hauria de tenir el país i ens sembla que discutim poc sobre el contingut que li volem
donar”ACTUALITZAR · “El món privat i l’administració prenen decisions, el 2021, sense sistemes de dades”

Jordi Alemany
SABADELL

ijous, van entregar al
nou govern el docu-
ment Crida per reacti-
var el país que han ela-

borat 30 experts en col·labora-
ció amb centenars d’entitats,
amb 91 propostes. Roca com-
parteix algunes de les reflexions
que s’hi recullen.

Defugen de la paraula pla o re-
ceptari. Què van presentar di-
jous al govern?
Aquest país està hiperdiagnos-
ticat: tots són plans, llibres
blancs, pactes nacionals... I
aquest és un document fet per
la societat civil. No som càrrecs
electes i no tenim cap garantia
que s’executarà, no és a les nos-
tres mans. Fa anys que discu-
tim la forma que hauria de tenir
el país, i ens sembla que discu-
tim poc sobre el contingut que li
volem donar a aquesta forma.
Assenyalem temes que ens
sembla que ens haurien d’ocu-
par i, si després algú vol fer un
pla de cadascun, que el faci.

Han triat 91 accions de més de
1.400. Què en fan de la resta?
N’hi ha amb què no estàvem
d’acord, algunes eren molt de
gremi o de territori, d’altres que
de set en feies una i algunes
amb què estàvem d’acord però
ens tocava prioritzar. Ja vam
dir que si fèiem un document en
què tothom trobés el que volia
trobar, seria un document fofo.
1.400 vol dir que al país hi ha
molta gent amb ganes de fer
propostes.

Entregaran les altres?
No. El que penso és que la socie-
tat civil ha d’espavilar. Ens quei-
xem dels governs, però el país
tira endavant quan té una socie-
tat civil organitzada, ambiciosa
i punyent, i no ho detecto. Tot
s’ha tornat molt partidista i
amb lògiques institucionals, i
aquella energia de la societat ci-
vil, que fundava Òmnium, l’Ate-

D

“Hi ha molt talent que no
es persona a l’espai públic”

neu i el Liceu, ara no la veig.

A què ho atribueix?
El model proposat de la Revolu-
ció Industrial ha caducat. I
quan s’arriba a un final d’etapa,
l’individu dubta del grup. Va
passar amb l’Imperi romà, en
què ningú no confiava en el Se-
nat. Estem en un model deca-
dent i amb una proposta nova,
la societat digital, que encara és
inconcreta i genera incògnites.
Si ens instal·lem mentalment
en aquesta decadència, tot es
debilita, es torna prim i indivi-
dual. Ens queixem dels polítics,
però els empresaris tampoc te-
nen lideratges ferms.

Hi ha grups de treball similars a
l’Estat francès i Itàlia. Les con-

clusions són semblants?
La gran diferència és que el go-
vern que ha fet l’encàrrec hi in-
tervé molt. Nosaltres les hi vam
presentar dijous i no en conei-
xien el contingut. Som un grup
intensament independent i nin-
gú no en ha proposat noms ni
temes. I al document diem a qui
ho fa que els partits polítics no
han de col·locar els quadres en
l’alta direcció de l’administració.

És un dels tres àmbits del docu-
ment força contundent, ja que
proposen un canvi radical.
L’administració a Europa ha
agafat la derivada de garantir
que el procediment sigui correc-
te i, si els resultats no acompa-
nyen, els és igual. Defensem
avaluar el professionals i els ser-

veis segons el valor públic que
generen. El bloc d’administra-
ció és la gran novetat d’aquest
treball. I veiem com no hi ha cap
proposta dels Next Generation
per a l’administració.

Canvi de processos de selecció,
professionalització de càrrecs...
I just ara els nomenen.
Ja ho has vist. D’una conselleria
passen a una altra i cal respecte
pels professionals de l’adminis-
tració, que n’hi ha de molt bons.
És com si tinguessin un sostre
de vidre perquè per molt bo que
siguis en un àmbit mai arriba-
ràs a director general perquè
han de col·locar algú del partit.

Defensen la importància de te-
nir dades a partir de què imple-

mentar polítiques.
El que tenim no aguanta. Han
de ser a temps real, públiques i
privades. Les dades de turisme
són de fa dos anys i un hoteler
no pot saber el turista d’en-
guany d’on prové. I el mateix en
qualsevol sector o amb les dades
del PIB, de quan no hi havia
pandèmia. El món privat i l’ad-
ministració prenen decisions, el
2021, sense sistemes de dades.
Proposem que hi hagi responsa-
bles de dades per sectors i zona,
i llavors passarien coses.

Tenen plantejat algun sistema
de control per veure quines ac-
cions s’implementen?
La meva opinió és que votar
no és suficient. Hi ha mot ta-
lent que no es persona a l’espai
públic perquè això dels partits
és molt poc interessant o els
mecanismes són estranys, per-
què t’has d’afiliar a una enti-
tat. La societat civil ha de bus-
car mecanismes, i defenso que
s’ha d’organitzar en quatre
equips: els que vigilen, els que
molesten, els que proposen i
els que participen. Nosaltres
hem decidit proposar i si hi ha
un grup que vigili, tant de bo.
No seria just que ho féssim
nosaltres. ■

 Podeu llegir l’entrevista
completa a www.elpuntavui.cat�

ARQUEÒLEG
DIGITAL
Nascut a Girona
el 1968, llicen-
ciat en història a
la UAB i arqueò-
leg especialitzat
en el paleolític
inferior, té un ex-
tens recorregut
professional:
des d’empresari
especialitzat en
la consultoria di-
gital –fundador i
president de Ro-
ca Salvatella–,
fins a la docèn-
cia i la gerència
universitària, a
més de formar
part i estar vin-
culat a un munt
d’entitats i fun-
dacions, haver
assessorat a ad-
ministracions i
col·laborar en
mitjans de co-
municació.

Genís Roca divendres al matí a Sabadell ■ ORIOL DURAN

❝El país tira endavant
quan té una societat
civil organitzada,
ambiciosa i punyent,
i no ho detecto
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