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Transmissió

Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 1,04
Els nous contagiats per
cada positiu no haurien
de superar l’1

Dada anterior: 612
L’indicador hauria
d’estar per sota dels
1.000 contagis/dia

Dada anterior: 117
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

1,02

El PSC se suma
al consens pel
fons de riscos

583

111

El conseller
d’Economia i
Hisenda, Jaume Giró,
durant el ple d’aquesta
setmana ■ EFE

VIA Dona suport a tramitar la llei per certificar la concessió d’avals
a servidors públics, com els perseguits pel Tribunal de Comptes
SÍ El govern espanyol renuncia a recórrer contra el decret
TRENS La Moncloa accepta negociar ja el traspàs de Rodalies
Òscar Palau
BARCELONA

Només Cs, que hi havia presentat un text alternatiu,
va votar en contra ahir de la
tramitació al Parlament
del projecte de llei de creació del fons complementari
de riscos, ja aprovat al juliol
com a decret llei del govern
per avalar els servidors públics encausats judicialment o administrativament mentre no hi hagi
una sentència ferma, començant pels 34 excàrrecs
i funcionaris perseguits pel
Tribunal de Comptes per
l’acció exterior del 2011 al
2017. Fins i tot el PSC es va
afegir ahir al consens, ja
que el diputat Jordi Riba es
va declarar “favorable” a establir un mecanisme que
cobreixi els servidors en
l’exercici de les seves funcions, en un tipus de risc
que de fet fins a l’octubre
del 2017 cobrien ja les pòlisses d’assegurances privades, i que existeix en moltes administracions de l’Estat i europees. El PSC s’havia abstingut en la convalidació del decret el 29 de juliol, però ahir va votar en
contra de l’esmena a la totalitat de Cs; o sigui, a favor
de tramitar el projecte de
llei.
Riba, igual que la majoria dels grups, va recordar
l’aval del Consell de Garanties Estatutàries al text, i va
advocar per introduir-hi,
en el tràmit parlamentari,
les millores que va propo-

sar. Es tracta que fixi un
procediment que requereixi l’acceptació expressa de
la petició de l’afectat, que es
defineixin millor les funcions provisionals de l’Institut Català de Finances o
que es concretin els mecanismes de retorn de l’aval si
hi ha una sentència ferma
condemnatòria.
ERC i Junts es van comprometre a introduir tots
els suggeriments del CGE, i
es van afegir a les crítiques
del PSC al text alternatiu
de Cs, que excloïa els alts
càrrecs de la cobertura i
buidava el fons de deu milions que s’hi va destinar.
Cs demanava també una
comissió avaluadora de peticions formada per funcionaris, i hi barrejava qüestions de defensa jurídica de
la Generalitat. “Les conclusions del CGE van ser molt
clares, i per unanimitat”,
afirmava el conseller d’Economia, Jaume Giró, que recordava que el text preserva la presumpció d’innocència i agraïa la predisposició del PSC a “entendre
les raons que hi ha” darrere
el decret llei.
Tot just ahir s’esgotaven
els tres mesos que tenia el
govern espanyol, des de la
publicació al DOGC, per
presentar recurs d’inconstitucionalitat contra el decret. Que hi hagi renunciat,
fet que l’hauria deixat sense efectes automàticament, i que l’Advocacia de
l’Estat també es negués a
pronunciar-s’hi, s’interpre-

ta com un aval al fons, de
nou criticat ahir per la dreta espanyolista.
També ahir es va aprovar el projecte de pressupost del Parlament, que puja a 65,6 milions (un 4,1%
més que l’últim, aprovat el
2020), amb el vot en contra
de la CUP, els comuns i
Vox, queixosos pel que troben sous massa alts i pendent que es concreti com es
redueixen les dietes a canvi
d’un augment de les retribucions base.
Endavant amb Rodalies
També al Parlament, la
consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va reunir ahir els grups per informar-los sobre la comissió bilateral que es va fer a
l’agost, i les seves expectatives ara. Vilagrà va explicar
que la segona quinzena
d’octubre es reunirà un
grup de treball tècnic per
posar fil a l’agulla de traspassos ja pactats, com els
del MIR o Salvament Marítim, en un ordre del dia on
afegirà el traspàs de Rodalies o el d’edificis, entre els
quals la comissaria de la Via
Laietana de Barcelona. La
Moncloa va confirmar ahir
que accepta parlar de les
Rodalies en la propera reunió, però fonts de Presidència admeten que costarà que acceptin fer-ho de la
comissaria. Al novembre hi
haurà comissió mixta d’infraestructures, on segurament s’aprofundeixi en les
Rodalies. ■

ERC i la CUP, pràcticament absents al Consell
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Fins a 525 candidats s’han
presentat per concórrer a les
eleccions per formar part de
l’assemblea de representants
del Consell per la República,
dels quals 69 són càrrecs
electes, i d’aquests, la majoria de Junts per Catalunya.
ERC i la CUP, pràcticament
absents, no hi envien cap pes
pesant, mentre que per JxCat
s’hi presenten el president
exiliat, Carles Puigdemont; la
presidenta del Parlament,
Laura Borràs; els eurodiputats Toni Comín i Clara Ponsatí; i alguns diputats al Parlament, al Congrés i sena-

dors. Per part de la minsa representació d’ERC, hi concorren, per exemple, el regidor
de Girona Adam Bertran, la
regidora de Sant Just Anna
Vilanova o el regidor de Navata Josep Llobet. També hi aspiren algun regidor espars de
la CUP, de Sant Pol i Arenys
de Mar; de Primàries, de Sant
Feliu de Codines; i de Demòcrates, de Sils. La gran majoria de candidats són regidors,
però també hi ha algun alcalde, com els de la Seu d’Urgell,
Prades, Crespià, Sant Hilari
Sacalm, Arnes, Riudoms o
Amer, el poble de Puigde-

mont. La llista definitiva es
donarà a conèixer el dia 16.
Entre els candidats que han
quedat rebutjats d’entrada hi
ha la diputada de Demòcrates Assumpció Laïlla. L’assemblea serà el Parlament
del Consell, estarà formada
per la ciutadania i per càrrecs
electes i votarà el pròxim president de l’ens. Un cop celebrades les eleccions, els pròxims 29, 30 i 31, l’assemblea
tindrà 121 escons: 81 per les
candidatures ciutadanes i els
40 restants, per a càrrecs
electes. És a dir, cauran una
trentena de candidats. ■ E.B.
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Confinaments
escolars de nou
Xavier Miró

Amb l’inici del curs escolar, han tornat els confinaments de classes per positiu d’un alumne, professor o
tutor. Això vol dir una quarantena de deu dies a casa
per a nens que el curs passat, en molts casos, ja van
haver de fer-ne dues o tres o quatre per diferents positius durant l’any. És el protocol per minimitzar el risc
de contagis a més famílies. Però molts dels pares dels

confinats continuaran anant a treballar fora de casa,
els transports públics continuaran plens com bars i
restaurants –aquí sense mascareta– i discoteques i
sales de festa s’ompliran de gent. L’una cosa no excusa l’altra, però val la pena pensar-hi un moment. L’escola fa la profilaxi d’una societat que ha tornat a la interacció total frenètica?

Una empresa belga fitxada
pel govern, sota sospita

a Va ser investigada per corrupció el 2017 i Presidència li va pagar uns 5.000 euros el 2015 per un
estudi de defensa que no apareix a La magistrada del cas d’acció exterior va requerir-ne informació
Mayte Piulachs
BARCELONA

185485-1248529L

L’empresa BVBA SC Services, a qui el govern de la Generalitat va pagar 4.132
euros (més 867 euros
d’IVA) per fer un estudi de
política europea de defensa el juliol del 2015, va ser
investigada per blanqueig
de capitals i corrupció el
2017, segons va confirmar
ahir una portaveu de la fiscalia belga. La titular del
jutjat d’instrucció número
18 de Barcelona, que investiga per prevaricació i
malversació de fons públics deu ex-alts càrrecs del
govern per haver adjudicat
prop d’un milió d’euros en
diferents partides de l’acció exterior del 2011 al
2017, va sol·licitar informació d’aquesta empresa,
al juliol, a través d’una ordre europea d’investigació.
En la interlocutòria, la
magistrada Carmen García hi exposa que cap responsable públic ha aclarit
aquesta “contractació directa, tan opaca i al marge
dels principis de publicitat
i transparència”, i hi afe-

La Ciutat de la Justícia, on hi ha els jutjats de Barcelona, a la Gran Via ■ ORIOL DURAN

geix que “no apareix l’estudi original” i per això sol·licita dades d’aquesta empresa belga per si podria
ser un cas de “desviament
de fons públics”.
La resposta belga ja ha
arribat al jutjat barceloní i
les parts ja tenen accés a la
documentació original en
francès mentre es tradueix. En concret, s’hi indica que SC Services es va
crear el 2004 amb 18.600
euros de capital social, que
la seva activitat és donar
consells de gestió i de nego-

cis, no té treballadors i Stefaan Goris és qui va signar
la rebuda dels diners del
govern i va ser el gerent del
2010 al març del 2018,
quan es va liquidar l’empresa. Un any abans, la fiscalia
belga va obrir-li dues investigacions per blanqueig de
capitals i corrupció, sense
que es detalli cap acció penal. I inicialment, no consten més pagaments de la
Generalitat a SC Services,
almenys el 2015.
El pagament de l’estudi
va ser autoritzat per Roger

Albinyana, llavors secretari d’Afers Exteriors i de la
Unió Europea, i Teresa
Prohias, directora del servei del Departament de la
Presidència (de qui va dependre Exteriors fins al gener del 2016). Tots dos són
investigats en aquesta causa, oberta el maig passat
arran d’una querella de la
fiscalia, que va usar dades
de l’informe del Tribunal
de Comptes del 2019 sobre
la política d’acció exterior,
i en què s’afirma que l’empresa belga va ser contra-

ctada amb la intermediació del sociòleg Salvador
Cardús, del qual s’assenyala que hauria dit a la policia
que la hi havia recomanat
el llavors diputat al Congrés Jordi Xuclà (CiU),
afirmació desdita després.
Segons una investigació
del Consell d’Europa, Xuclà i Goris van coincidir a
l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa.
Cardús podrà aclarir-ho
tot davant la magistrada
dijous vinent, ja que és el
primer citat com a testimoni en aquesta causa.
També se li preguntarà per
l’estudi que se li va encarregar el 2015 sobre instruments de cooperació internacional i del qual va cobrar 13.600 euros. Els investigats han estat citats al
novembre: l’exconseller
d’Exteriors Raül Romeva,
el dia 24, i Albert Royo, exsecretari general del Diplocat, el 26. Paral·lelament,
l’Audiència de Barcelona
té pendents de resoldre diversos recursos de les defenses i de la fiscalia, que
vol incloure-hi l’exconseller Francesc Homs. ■
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Homenatge a Pau
Casals en els 50
anys del discurs
a El govern i la fundació creada pel violoncel·lista

organitzen un concert el dia 24 al Palau de la Música
Emili Bella
BARCELONA

Un concert al Palau de la
Música el pròxim dia 24 a
càrrec de la Franz Schubert Filharmonia (abans
Orquestra Simfònica Camera Musicae) i el Cor de
l’Orfeó Català, sota la direcció de Tomàs Grau, serà l’acte central de l’homenatge que el govern i la
Fundació Pau Casals, amb
el suport del Ministeri de
Cultura, preparen per
commemorar el 50è aniversari del discurs del violoncel·lista universal a les
Nacions Unides, quan va
rebre la Medalla de la Pau i
va estrenar amb l’orquestra que va crear a Puerto
Rico l’himne per a la institució, amb lletra de William H. Auden. Era un encàrrec personal de l’aleshores secretari general de

La frase

—————————————————————————————————

“Pau Casals era un
pacifista compromès
que ens va fer entendre
que no podem
aturar-nos i no fer res”
Victòria Alsina

CONSELLERA D’ACCIÓ EXTERIOR

l’ONU, U-Thant.
La consellera d’Acció
Exterior, Victòria Alsina, i
el director general de la
fundació, Jordi Pardo, van
detallar ahir els actes d’homenatge a Casals, que inclouen un concert del
Quartet Casals el dia 28 a
Ginebra, organitzat per la
delegació del govern a Suïssa, i la presentació, ja el
2022, del documental Un
himne per a les Nacions
Unides de Pau Casals
amb documents històrics i

materials inèdits sobre el
llegat musical i humanístic del músic.
Al Palau de la Música sonaran peces que va dirigir
Casals aquell 24 d’octubre
de 1971, com el mateix
Himne a les Nacions Unides o el Concert per a dos
violins en re menor de
Bach –el gran mestre pel
català–, i s’interpretarà
l’Himne de l’Alegria, de la
Novena simfonia de Beethoven.
“Hem de fer el següent pas”
El govern vol reivindicar la
figura i els valors de pau,
drets humans i llibertat
que va universalitzar Casals i ha obert un portal
web amb tota la informació sobre la programació
d’actes. Alsina, que va recordar la frase de Casals
“si la situació no té remei,
hem de fer el següent pas”,

Alsina i Pardo, ahir, als jardins del Palau Robert ■ JOSEP LOSADA

va destacar que la commemoració “és un reconeixement al seu talent i a la defensa que va fer de Catalunya, de les institucions i de
les llibertats fonamentals
durant la dictadura”.
“Avui tenim el privilegi
d’emmirallar-nos en les
conviccions del mestre,
que continua sent un antídot contra la intolerància i
la injustícia”, va reblar la
consellera.
Al seu torn, el responsable de la fundació va sub-

ratllar que el dia 24 es
commemora “molt més
que un discurs”: tota una
trajectòria d’home de pau,
de diàleg i de concòrdia
amb una llarga relació
amb les Nacions Unides,
que “tenia un deute amb
Casals”. El 1971 va ser la
tercera visita del músic a
la institució, després de les
de les dels anys 1958 i
1963. Pardo va recordar
que el 1958 el violoncel·lista va ser candidat a premi
Nobel de la pau, però que

per circumstàncies conjunturals i pel pes que tenia la dictadura de Franco
no l’hi va ser concedit.
L’homenatge del govern va començar al setembre amb la diada nacional celebrada al Vendrell, municipi natal de
Casals, on es va fer entrega de les medalles d’or de
la Generalitat d’enguany.
També a Montjuïc, l’acte
institucional de l’Onze de
Setembre va tenir com a
eix la figura del músic. ■

Ajuntament de
Taradell
Expedient: 183/2020 PLA DE MILLORA
URBANA (PMU) DEL PAU-04
Assumpte: Edicte aprovació definitiva

825316-1249460L

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 16
de setembre de 2021, va acordar:
Primer. Desestimar les al·legacions formulades per la Comunitat de Propietaris de la
Plaça Santa Llúcia 10-11 contra l’acord del
Ple municipal de data 17 de juny de 2021
pel qual es va aprovar inicialment el Pla de
millora urbana (PMU) del PAU núm. 4-Verdaguer (maig de 2021) del Pla d’ordenació urbanística municipal de Taradell.
Segon. Aprovar definitivament el Pla de millora urbana (PMU) del PAU núm 4-Verdaguer del Pla d’ordenació urbanística municipal, text refós (setembre 2021).
Tercer. Notificar aquest acord a totes les
persones que constin com a interessades en
l’expedient, i publicar els edictes d’aquesta
aprovació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el diari El Punt Avui,
en el tauler d’anuncis de la corporació i en la
web municipal www.taradell.cat.
La normativa completa està publicada al
BOPB de data 5 d’octubre de 2021.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la
via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, en
el termini de dos mesos comptat des del dia
hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es
pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un mes comptat des del dia hàbil següent
al de la seva notificació.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri oportú en defensa dels propis interessos.
Taradell, 5 d’octubre de 2021
M. Mercè Cabanas Solà
Alcaldessa
135200-1249676Q
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Sánchez vol precs
“raonables” d’ERC
als pressupostos

a Promet complir la inversió del 19% a Obvia Junts a Giró

vol fons extraordinaris Covid i la cogestió dels fons de la UE
María Jesús Montero és la ministra d’Hisenda i arquitecta del pressupost del 2022 ■ ACN

David Portabella
MADRID

El govern de Pedro Sánchez enfoca la negociació
del pressupost del 2022
–aprovat ahir al Consell de
Ministres i que dimecres
serà presentat al Congrés
amb el detall de la inversió
per territoris– amb ERC i
el PNB com a “socis prioritaris” i ignorant Junts, el
partit que pilota Economia
i Hisenda amb Jaume Giró. Amb la incorporació de
27.000 milions dels fons
europeus, la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, arquitecta dels comptes amb més despesa pública estatal de la història
(el sostre de despesa rècord és de 196.142 milions), promet que la inversió a Catalunya complirà el
19% equivalent al seu pes
dins el PIB estatal que dicta l’Estatut, i va exigir a
ERC que formuli “demandes raonables” a canvi del
vot a favor i que “via esmenes hi incorporin els elements importants per a
ells”. “Ja n’hi ha alguns que
s’han incorporat perquè
prèviament ens els han comunicat”, reblava.
Amb la previsió que el
2022 l’economia creixi un
7% i l’ocupació repunti un
2,7% per reduir la taxa
d’atur al 14%, els segons
pressupostos que Sánchez

espera aprovar amb el vot
d’ERC inicien la seva tramitació a les Corts amb
l’entesa firmada per PSOE
i Podem en punts com la
imminent llei d’habitatge.
A més de l’alça del 2% dels
sous públics, el pressupost
incorpora el tribut mínim
del 15% a les grans empreses per aportar uns 400
milions.
Després d’agrair el pas
d’ahir per poder elaborar
els comptes catalans, el
conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, va denunciar l’oblit del virus.
“Preocupa que no hi ha
previstos fons extraordinaris Covid, quan és evident que les conseqüències de la pandèmia persistiran el 2022 en els àmbits
de la salut, l’ensenyament i
els drets socials.” Si el
2020 eren 3.000 milions i
el 2021 eren 2.200, Giró
calcula que el 2022 Catalunya necessitarà 1.500 milions contra la pandèmia.
Giró, que exigeix també “la
cogestió dels fons de la UE”
per fixar “prioritats estratègiques” des de Catalunya i vol el 19% d’inversió
real –“la mitjana d’execució ronda el 50% i els primers mesos del 2021 és
del 15%”–, creu que ERC i
Junts “han d’anar units a
Madrid quant a estratègia”
al debat pressupostari. ■

Lloguer sense límit i bo sense toros

118360-1249504Q

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

Amb l’objectiu de pressionar
els socis com ara ERC perquè
hi votin a favor, el pressupost
del 2022 incorpora la partida
per als dos bons estrella que
ha anunciat Pedro Sánchez: el
de l’ajuda de 250 euros al lloguer per a l’emancipació i el de
400 euros a gastar en cultura
per als joves que el 2022 compleixin 18 anys.
La lletra petita del bo del
lloguer jove és un misteri, i
l’únic segur és que seria un pagament de 250 euros mensuals durant dos anys a joves
d’entre 18 i 35 anys que acredi-

tin rendes de treball. Tot i que
la ministra d’Hisenda va dir
que hi hauria un límit de preu
de 600 euros –seria estèril en
zones tensionades com ara
Barcelona i Madrid–, el Ministeri d’Hisenda va negar cap limitació. El que no està decidit
és si l’ajuda va lligada a un contracte o és individual, la qual
cosa obriria la porta que dos o
més joves la puguin cobrar al
mateix temps quan comparteixen pis. El que sí és segur és
que el bo cultural als 18 anys
no podrà ser destinat a anar a
corrides de toros. ■

Ajuntament de
Valls
EDICTE

a La cap de Junts a Barcelona presenta la seva alternativa
a l’Ajuntament a Més barcelonisme i menys eix nacional
Jordi Panyella
BARCELONA

Elsa Artadi va elevar ahir
la temperatura del clima
de precampanya, en què
viu instal·lada la política
municipal de Barcelona
des de la primavera passada, engegant la seva particular cursa en un acte on
va voler dir “prou” al “govern del no” i presentar un
ideari que va acompanyar
de propostes concretes de
govern parlant “com a alcaldessa”.
La cita d’Artadi era a la
sala Phenomena, on van
fer cap 300 persones, en-

tre les quals hi havia Artur
Mas, Xavier Trias o Joaquim Forn. Artadi va arrencar amb un record d’infantesa i va acabar citant
Josep Maria de Segarra assegurant: “El meu barcelonisme no té límits.”
Efectivament, el discurs d’Artadi va tenir més
contingut de ciutat que de
país, donant a entendre
que vol presentar batalla
per l’alcaldia de la Barcelona ciutat, i no tant per la
Barcelona capital d’un
país que aspira a la independència, tot i que a la
recta final del seu parlament va assegurar que as-

pira a una Barcelona “capital d’estat”. Artadi sembla allunyar-se del relat
nacional, si bé un dels moments àlgids del discurs es
va produir quan la sala va
ovacionar llargament Joaquim Forn després que el
seu nom aparegués en el
discurs.
Artadi va fer un diagnòstic i una proposta. El
diagnòstic parteix del convenciment que Barcelona
està tornant als temps
d’una “ciutat grisa i bruta”
de la seva joventut. Va proposar fer fora un govern
que va qualificar de “frívol,
populista i demagog” i en

Elsa Artadi dirigint-se al faristol des d’on va pronunciar ahir el
seu discurs que arrenca la cursa cap a l’alcaldia ■ JOSEP LOSADA

contraposició va apostar
pe la seva proposta alternativa de diàleg, treball
conjunt amb la societat civil per recuperar “la Barcelona que estimem”.
L’aspirant a alcaldessa
va plantejar una Barcelona sostenible i, sobretot,
segura, mostrant-se molt
crítica en aquest últim aspecte. “Un de cada tres

barcelonins serà víctima
d’un delicte des d’ara fins a
final d’any”, va dir.
Artadi va atacar i va
proposar. Va esbossar propostes de programa electoral apostant per la connexió dels ferrocarrils entre plaça Espanya i Gràcia
a través de la plaça Francesc Macià o de la cobertura de la ronda de Dalt. ■

Que per Decret d’Alcaldia, de data 1 d’octubre de 2021, acorda, entre d’altres:
Primer. Avocar la competència per a l’adopció del present acord.
Segon. Aprovar inicialment el Pla especial
de regulació de l’emplaçament dels
clubs, associacions i/o entitats similars,
de consumidors de tabac, cànnabis o
d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses, d’iniciativa municipal i segons document redactat pels Serveis tècnics municipals.
Tercer. Suspendre pel termini màxim d’un
any l’atorgament de llicències de parcel·lació
de terrenys, edificacions, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, instal·lacions o ampliació d’activitats o usos
concrets i altres autoritzacions municipals
connexes establertes en la legislació sectorial a les àrees en les quals les noves determinacions previstes suposin modificació del
règim urbanístic vigent (art. 73-73 del TRLU,
desplegat als art. 102 i 104 del RLU).
Quart. Obrir un període d’informació pública
durant 1 mes, mitjançant anunci al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en un dels
diaris de premsa periòdica de més divulgació. Estant a disposició dels interessats en la
seu electrònica de l’Ajuntament, per tal que
s’hi presentin les al·legacions que s’estimin
pertinents.
Cinquè. Sol·licitar informe al Servei Català
de la Salut de la Generalitat de Catalunya a
Tarragona i al Departament d’Interior-Serveis Territorials de Jocs i Espectacles, així
com a qualsevol altre organisme sectorial
afectat per raó de llurs competències, en el
termini d’un mes, tret que una disposició autoritzi un termini més llarg.
Sisè. Trametre tota la documentació relativa
a l’expedient d’aquest Pla especial a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de
Tarragona, perquè n’emeti un informe en el
termini de dos mesos.
Setè. Remetre, si escau, les al·legacions
presentades, conclosa la informació pública,
als serveis tècnics i jurídics municipals, per
al seu informe. Tanmateix, es donarà compte
d’aquest acord al Departament Municipal
d’Activitats.
El Projecte es podrà examinar a les oficines
municipals del carrer Paborde, 6, en horari
de dilluns a divendres de 10 a 14 hores, i a
la seu electrònica de l’Ajuntament:
https://nuvol.valls.cat/index.php/s/n3E2nTw9
PETMetR.
Valls, en la data de la signatura electrònica
El secretari e. f.

118122-1242667L

Artadi diu “prou”
i posa en marxa la
seva precampanya

141001-1249680Q
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Les escoles han d’enviar les
programacions en castellà

a Una resolució de la GAIP obliga 2.500 centres educatius a enviar la documentació a l’entitat
Hablamos Español a Han d’enviar les programacions que estiguin en castellà i no traduir-ne cap
Rosa M. Bravo
BARCELONA

Tots els centres educatius
públics han d’enviar les
programacions didàctiques que tinguin en castellà a l’associació Hablamos
Español, tal com ha ordenat el Departament d’Educació després de la resolució emesa per la Comissió
de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
(GAIP). Aquest òrgan, les
resolucions del qual són
d’obligat compliment per a
l’administració, dona la
raó parcialment a la petició de l’entitat espanyolista. Totes les escoles i instituts han d’enviar, abans
del dia 15 d’octubre, les

875237-1248904L

programacions didàctiques que estiguin en castellà però no pas traduir les
que no estiguin en aquesta
llengua, com pretenia Hablamos Español.
L’entitat va demanar, el
desembre passat, al departament d’Educació que li
remetés, en format digital
i en llengua espanyola, les
programacions didàctiques d’escoles i instituts
que depenen del departament, 2.500 en total. La
petició va acabar arribant
al Defensor del Pueblo i a la
GAIP, que va demanar explicacions a Educació.
Aquest va argumentar, el
juliol passat, que cada centre pot tenir desenes de
programacions, que des-

pleguen el projecte educatiu de cada centre en les diferents matèries de cada
curs. Un volum ingent,
que podria arribar a les
100.000 programacions,
impossible d’assumir pel
departament.
La GAIP va donar raó a
l’entitat espanyolista pel
que fa al seu dret a obtenir
informació, però li va recomanar, vist el gran volum
de documentació, que seleccionés un volum més
manejable, com un mostreig aleatori. Establia
també que els centres educatius enviessin directament les programacions al
correu d’Hablamos Español, tot alertant del risc de
col·lapsar-lo. L’entitat es
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va ratificar en la seva petició, argumentant que ho
feia “ per tal d’ajudar les famílies que ho necessitin
perquè els seus fills rebin
l’educació en espanyol legalment garantida”, i també perquè els webs dels
centres solen oferir aquesta informació en català. La
GAIP ha resolt finalment
que els centres enviïn a
l’entitat les programacions didàctiques que tinguin redactades en espanyol, i no admet que se
n’hagi de traduir cap a
aquest idioma “perquè
aquesta pretensió queda al
marge del dret d’accés a la
informació pública”.
Educació així ho ha
transmès a les direccions
d’escoles i instituts perquè
està obligat per llei a facilitar la informació, però insisteix que en cap cas s’està demanant cap canvi als
centres educatius i recorda que el model de l’escola
catalana és en català. La
Intersindical, al seu torn,
demana al departament
que retiri aquesta ordre i
considera que “si algú ho
ha demanar, que sigui un
jutge”. ■

