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COVID-19
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Transmissió

Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 1,47
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 6.752
L’indicador hauria
d’estar per sota dels
1.000 contagis/dia

Dada anterior: 281
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

1,59

6.014

287

POLÍTICA RELLEU AL PSC
Xavier Miró
BARCELONA

Avui i demà el PSC celebra a Barcelona el congrés
extraordinari que bateja
el nou lideratge polític de
qui ja condueix el partit
de facto, Salvador Illa. El
congrés escenificarà tant
el suport al nou primer secretari com l’agraïment a
l’actual ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta,
per haver salvaguardat el
PSC enmig d’una tempesta perfecta que li va causar molts danys. “Iceta va
agafar les regnes del PSC
en un moment molt difícil. Va tenir un gest de
valentia que també li volem agrair públicament”,
anunciava la presidenta
del partit, Núria Marín,
dilluns, en la presentació
del congrés. Avui el partit
torna a ser la primera força al Parlament i s’ha erigit de nou en l’alternativa
al govern de la Generalitat, però fa set anys, quan
Iceta en va agafar les regnes, el PSC perdia un llençol en cada bugada.
El dret a decidir
L’aposta de CDC pel dret a
decidir, amb Artur Mas al
capdavant del govern, situava automàticament el
referèndum que ja defensaven ERC i ICV com a objectiu central de la majoria del catalanisme. El
PSC de Pere Navarro s’hi
va veure arrossegat i també va optar per un referèndum pactat, amb la
consegüent tensió interna amb el PSOE. El posterior canvi de rumb per tornar al federalisme i renunciar al plebiscit va
provocar la marxa de dirigents importants i de bona part de la militància.
Però la crisi també s’explica pel 15-M de l’esquerra
crítica amb el PSOE i IU,
que tenia com a conseqüència aquell 2014 el
naixement de Podem i del
Guanyem
Barcelona
d’Ada Colau.
És de cara a les eleccions del 25 de novembre
del 2012 quan els socialistes posen en el programa
una reforma de la Constitució que permeti reconèixer el dret a decidir de
Catalunya. Al Congrés els

CRISI Iceta va agafar un PSC esgotat i dessagnat pel gir sobiranista del
catalanisme i el deixa en plena recuperació RELLEU Va apostar amb èxit
per Salvador Illa per guanyar el 14-F i tornar a ser el primer partit de Catalunya
“Potser el militant més estimat del
partit”
Hi ha qui afirma que Iceta (1960) és “potser el militant
més estimat del partit”. Illa el considera “referent”per la
seva expertesa política. Durant la seva etapa de primer secretari, el PSC també ha deixat la gran seu històrica del carrer Nicaragua de Barcelona i s’ha traslladat al Poblenou, al
casal Joan Raventós, que porta el nom del seu referent polític. Ara ministre de Cultura i Esports, fa pocs dies va descartar ser el futur candidat del PSC a l’alcaldia de Barcelona.

La nova executiva recupera Parlon

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

Fora de les executives del
PSC i el PSOE des que va dimitir pel 155, Núria Parlon
tornarà a la direcció del PSC
amb Salvador Illa, que la proposa com a secretària de Polítiques de Seguretat. El nou
líder del PSC també anunciava ahir la creació de la secretaria de Millora de l’Autogovern, que ocuparà el diputat
Ferran Pedret. Governar Catalunya. Som-hi! és el lema
d’un congrés que vol donar el
tret de sortida a la cursa d’Illa
cap a la presidència de la Generalitat. El congrés també
serà l’adeu a Iceta. Hi participaran unes 1.500 persones

entre els 927 delegats, els
dirigents i membres del consell nacional i 400 convidats.
Avui Iceta farà balanç polític
i s’acomiadarà amb la intervenció de representants de
federació. Els sindicalistes
Javier Pacheco i Camil Ros i
els presidents Ximo Puig i
Francina Armengol participaran en debats a la tarda. Al
vespre Illa serà ratificat com
a primer secretari i presentarà la nova executiva, que es
votarà demà. Josep Borrell i
Raimon Obiols intervindran
demà abans que Pedro Sánchez tanqui el congrés amb
Salvador Illa.

socialistes catalans rebutgen amb el PSOE la via de
CiU, ERC i ICV de traspassar a la Generalitat les
competències per poder
fer el plebiscit. El 28 d’octubre, el programa del
PSC que obria la possibilitat a un referèndum constitucional s’aprovava en
un consell nacional només amb un vot en contra
i quatre abstencions. Tot i
que Navarro acabarà encarnant els cops de volant
que farà el partit en
aquest afer, l’aposta del
PSC pel referèndum tenia
el suport de tota l’executiva, on, per exemple, Antonio Balmón, l’alcalde de
Cornellà i un dels anomenats “capitans del Baix

Llobregat”, ocupava la secretaria d’Acció Política.
En les eleccions, el “nou”
PSC de Navarro perd vuit
diputats més respecte a la
patacada electoral de José
Montilla el 2010 amb la fi
del govern tripartit.
El gener del 2013, els
diputats Àngel Ros, Rocío
Martínez-Sampere, Marina Geli, Joan Ignasi Elena
i Núria Ventura s’oposen
a votar contra la declaració sobiranista que al Parlament aproven CiU, ERC
i ICV. Per contra, aquell
mateix febrer, al Congrés
el PSC vota per primer
cop a la història de manera diferent del PSOE i
tretze diputats avalen la
proposta pel dret a decidir
de CiU –només l’exministra Carme Chacón se’n
desmarca, fet que ja palesa
la divisió sobre l’afer en el si
del partit–. El PSC i el
PSOE es planten en la reforma federal de la Constitució amb la Declaració de
Granada, que ja no recull el
dret a decidir. La divisió interna acabarà en trencadissa i amb la marxa de

Joan Ignasi Elena, que havia perdut les primàries
contra Navarro, però també de dirigents de pes com
els exconsellers Joaquim
Nadal, Antoni Castells,
Marina Geli i Montserrat
Tura, en una lenta sagnia
que també s’emporta bona
part de les bases a la Catalunya interior.
El moment més crític
És el moment més crític i,
amb l’ensulsiada en les
eleccions europees del
2014 –el PSC cau a la
tercera posició, darrere
d’ERC i CiU–, Pere Navarro anuncia en roda de
premsa que dimiteix i tothom al partit dona per fet
que serà la jove alcaldessa
de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, qui
liderarà la nova etapa pel
seu perfil proper als postulats de l’esquerra sorgida del 15-M. L’aposta per
Parlon d’aquells que havien impulsat la renovació dirigent després del
tripartit s’explica pel temor que Podem i els comuns d’Ada Colau erosio-
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Altre cop un Nadal
amb bombolles
Marta Membrives

La sisena onada de coronavirus avança imparable i
tornem a patir per les celebracions de Nadal. La variant òmicron s’estén amb rapidesa, es preveu que
d’aquí a pocs dies pugui ser majoritària i a partir de dilluns tots els contactes estrets de positius hauran de
fer quarantena encara que estiguin vacunats. Els experts alerten de la necessitat de reduir les trobades i

frenar la interacció social. Les xifres de nous contagis
estan molt per sobre de les que teníem fa un any, però
ara la majoria de la població està vacunada i els més
grans ja tenen la dosi de reforç. Tot i això s’albira
l’amenaça de noves restriccions. Si l’any passat les
úniques bombolles de Nadal no van ser les del cava,
enguany sembla que anem pel mateix camí.

L’endemà mateix, Iceta ho confirma públicament. Ben valorat per les
bases com a viceprimer
secretari i portaveu del
PSC durant el tripartit,
Iceta s’havia mostrat disposat a rellevar Montilla
el 2011, però va demanar
una candidatura unitària
i va rebutjar enfrontar-se
als candidats postulats
aleshores a primàries:
Pere Navarro, Joan Ignasi Elena i Àngel
Ros. Però el partit
s’havia proposat renovar tots els dirigents i Iceta tenia
poc suport.

nin per l’esquerra la base
electoral del partit, que ja
tenia moltes fugues dels
sobiranistes, però, electoralment, també de les bases espanyolistes –Ciutadans ja tenia nou escons i
explicava en part el retrocés electoral del 2012–.
Però en el consell nacional en què Navarro formalitza la seva marxa

Parlon sorprèn anunciant que no es presentarà a la primera secretaria.
I, enmig del desconcert i
el desànim, Iceta s’ofereix
a fer el pas. “Iceta hi és en
el moment oportú per dir
el que la gent necessita
sentir: «No patiu, que això ho aixeco»”, recorden
fonts del partit sobre
aquell 15 de juny.

De mà dreta a ministre, candidat i líder
en cinc anys
Influenciat per Romà Planas, director general de la Generalitat republicana i secretari de Tarradellas, l’exalcalde de
la Roca del Vallès Salvador Illa (1966) arriba el 2016 a la secretaria d’organització del PSC amb Iceta.Tots dos aposten per Pedro Sánchez com a líder del PSOE, també en els
mals moments. Nomenat ministre de Sanitat per facilitar
el diàleg amb el govern català, acaba havent de gestionar
la pitjor pandèmia en un segle. Agafa volada i Iceta li cedeix la candidatura i el lideratge del PSC.

Continua a la pàgina següent

858703-1236468L

ADEU El congrés d’aquest cap de setmana serà un agraïment a Iceta i
formalitzarà el relleu del lideratge REPTE Illa entoma la direcció dels
socialistes catalans amb l’objectiu d’arribar al govern en les properes eleccions

Iceta agafa les regnes
Tres anys després, reapareixia com la solució
d’urgència i consens. Amb
8.156 vots, el 85%, Iceta
era escollit primer secretari mentre Pedro Sánchez guanyava les primàries al PSOE. “Iceta va
agafar
l’organització
quan estàvem en caiguda
lliure i ha aconseguit remuntar-la”, assenyalen
fonts que no amaguen que
va ser vist com la taula de
salvació: “Recorrem a un
professional, fiable, bregat, que coneix el partit
com ningú.”
En les eleccions del
2015, que guanya la coalició de CDC i ERC, Junts
pel Sí, els socialistes perden quatre diputats més,
tot i que mantenen la base
de 500.000 vots. El 2016
Mariano Rajoy (PP) torna
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a guanyar les eleccions espanyoles, però, de nou, no
té marge d’investidura si
el PSOE no s’absté –Rajoy
ja havia renunciat a la
investidura el 2015 per
aquest motiu i la pressió
dels barons socialistes per
permetre-ho creix fins al
punt que acaba amb la
dimissió de Pedro Sánchez en el comitè federal
de l’1 d’octubre–. Simultàniament, Iceta ratifica
el seu lideratge guanyant
les primàries del partit a
Núria Parlon, així com
oposant-se a la investidura de Rajoy –el PSOE acabarà permetent-la amb el
vot en contra dels diputats del PSC al Congrés–.
És la demostració pública
de la sintonia d’Iceta amb
Pedro Sánchez.
Fugaç via canadenca
Entre les eleccions generals del 2015 i les del
2016, el partit substitueix
Chacón de candidata per
Meritxell Batet, una tria
que genera divisió interna
i que esclatarà davant
d’uns resultats electorals
encara pitjors –el PSC
queda per sota en escons
d’En Comú Podem, ERC i
CDC–. La tensió esclata
per la proposta inicial de
ponència en el XIIIè congrés del partit. La proposta recupera el referèndum a través de la via canadenca en cas que Catalunya votés no a una reforma constitucional. La divisió es fa evident i, davant les crítiques immediates i alguna dimissió, el
text cau i ja no arribarà al
XIIIè congrés, que ratificarà Iceta.
Illa, mà dreta
En el congrés Iceta arriba
a un pacte amb Parlon per
a l’executiva, però ja situa
Salvador Illa com la seva
mà dreta a la secretaria
d’organització del partit.
El 2017, el PSC pacta amb
el PSOE les noves relacions per superar la crisi
de la investidura de Rajoy,
Pedro Sánchez acaba guanyant les primàries –amb
el suport molt majoritari
de la militància del PSC– i
Parlon s’integra a l’executiva federal dels socialistes espanyols. Els dos partits aproven la Declaració
de Barcelona, una reafirmació del federalisme de
Granada. Però arriben les
jornades de setembre i octubre al Parlament. Iceta
nega que els presidents
d’Òmnium i l’ANC, Jordi

Cuixart i Jordi Sànchez,
hagin comès cap delicte
de rebel·lió ni sedició. Després de l’1-O i davant la
imminència de la declaració d’independència i la
intervenció de l’autogovern amb l’article 155,
Iceta i el PSC demanen
evitar una cosa i l’altra.
Els socialistes catalans
acabaran acatant el pacte
del PSOE amb el govern
de Rajoy que permetrà la
destitució del govern de
Puigdemont, la dissolució
del Parlament i les eleccions del 21-D. El suport
socialista al 155 porta
Parlon a dimitir de l’executiva del PSOE i desferma la crítica pública d’alguns alcaldes.
Tot i la victòria de Ciutadans com a conseqüència
de la polarització, el PSC
aconsegueix recuperar desenes de milers de vots i en
clau interna el partit en
surt reforçat i més satisfet
que dels resultats del
2015. Fonts del partit que
s’identifiquen com a partidàries d’un discurs més
—————————————————————————————————

Iceta aposta per
Sánchez, pels
indults i per Illa,
i li surt bé
—————————————————————————————————

dur contra el govern independentista aquell 2017
asseguren que el to crític
però “no frontista” d’Iceta
va ser un encert que ha
permès la recuperació del
PSC. “Iceta sempre va
dues passes al davant”,
sostenen, i posen com a
exemples les apostes contra corrent per Pedro
Sánchez i pels indults dels
presos polítics quan des
del partit es veia contraproduent.
El darrer encert d’Iceta,
conclouen, va ser la decisió de cedir a Illa la candidatura a la Generalitat.
Ben valorat per la gestió de
la pandèmia com a ministre de Sanitat, Iceta veu
l’oportunitat que el PSC té
de guanyar les eleccions i
obtenir un millor resultat
amb Salvador Illa i, al mateix temps, fer efectiu el
relleu a la direcció del partit. El 14-F el PSC torna a
guanyar unes eleccions a
Catalunya i Illa fa el relleu
al Parlament amb la marxa d’Iceta i Eva Granados
a Madrid. El partit afronta
el congrés d’aquest cap de
setmana com un tret de
sortida per reforçar la candidatura d’Illa i arribar al
govern. ■

Recupera vots,
però no alcaldies

DAVALLADA · El PSC ha perdut dues terceres parts de les alcaldies del 2007,
però fa dos anys va guanyar més de 200.000 vots INTOCABLE · Manté el gros
de les grans ciutats metropolitanes, amb la cara de Sabadell i la creu de Terrassa
X.M.
BARCELONA

L

a derrota de José Montilla el
2010 i l’inici del procés sobiranista marquen la davallada del poder municipal socialista. Encara que en les darreres
eleccions locals els socialistes catalans van recuperar al voltant de
200.000 vots i es van situar en una
base semblant al d’aquell 2011 ja
en descens, la pèrdua d’alcaldies
no s’ha contrarestat. El PSC havia
guanyat 276 alcaldies l’any 2007,
amb un coixí de vots superior als
920.000. El 2011 ja van perdre
200.000 vots i conservaven 197 alcaldies i, enmig de l’onada independentista, van caure fins a les
123 alcaldies i van perdre 200.000
vots més el 2015.
Tot i la recuperació de part dels
votants en les eleccions municipals de fa dos anys, fins a situar-se
per sobre dels 760.000, el partit va
mantenir 89 alcaldies de sortida
–avui en són 92 per mocions de
censura, dimissions, etc.–. Ha perdut a mans d’ERC Tarragona, on
havia aconseguit trencar l’hegemonia històrica de CiU, i Lleida,
un símbol del poder municipal socialista ininterromput durant dècades. Però també altres grans ciutats com ara Terrassa, en mans de
Jordi Ballart, un alcalde socialista
que trenca amb el partit per la connivència amb la suspensió de l’autogovern que va aplicar Rajoy després del referèndum de l’1-O. El
partit també ha perdut des del
2015 a la Costa Brava, el Penedès,
el Berguedà, l’Ebre i el Segrià poblacions com ara Palafrugell, Blanes, Palafolls, Gelida, Mediona,
Òdena, Bagà, Borredà, Aldover,
Camarles, Santa Oliva, Banyeres,
Alfarràs i Torres de Segre.
Per contra, la nova candidata de
Sabadell, Marta Farrés, va aconseguir recuperar l’alcaldia d’aquesta
ciutat després que el PSC de Manuel Bustos la perdés pels afers de
corrupció de l’exalcalde. El poder
local socialista ha resistit els embats a la majoria de grans ciutats
metropolitanes com ara l’Hospitalet, Santa Coloma, Cornellà, Sant
Adrià, Esplugues, Sant Boi, Sant
Joan Despí, Malgrat i Mataró, i ha
recuperat alcaldies com ara Pineda, Molins, Sant Vicenç dels Horts,
Cerdanyola i Badalona. ■

Alcaldies que revalida

Alcaldies que guanya

1.- Badia del Vallès (Vallès Occid.)
2.- Batea (Terra Alta)
3.- Bòssost (Val d’Aran)
4.- Calafell (Baix Penedès)
5.- Canejan (Val d’Aran)
6.- Constantí (Tarragonès)
7.- Cornellà de Ll. (Baix Llobregat)
8.- El Vendrell (Baix Penedès)
9.- Esplugues de Ll. (Baix Llobregat)
10.- Granollers (Vallès Oriental)
11.- La Canonja (Tarragonès)
12.- L’Arboç (Baix Penedès)
13.- Les (Val d’Aran)
14.- L’Escala (Alt Empordà)
15.- L’Hospitalet de Ll. (Barcelonès)
16.- Malgrat de Mar (Maresme)

32.- Badalona (Barcelonès)
33.- Barberà del Vallès (Vallès Occ.)
34.- Benifallet (Baix Ebre)
35.- Camprodon (Ripollès)
36.- Castelldefels (Baix Llobregat)
37.- Castell-Platja d’Aro (B. Empordà)
38.- Cerdanyola del Vallès (Vallès Occ.)
39.- Cunit (Baix Penedès)
40.- Els Pallaresos (Tarragonès)
41.- Es Bòrdes (Val d’Aran)
42.- La Selva del Camp (Baix Camp)
43.- Molins de Rei (Baix Llobregat)
44.- Mollet del Vallès (V. Oriental)
45.- Pineda de Mar (Maresme)
46.- Sabadell (Vallès Occidental)
47.- Sant Vicenç dels Horts (Baix Ll.)
48.- Súria (Bages)

55
13

Alcaldies que perd

5

3
41

30

49.- Aldover (Baix Ebre)
50.- Alfara de Carles (Baix Ebre)
51.- Alfarràs (Segrià)

Principals
alcaldies del PSC
en les municipals
del 2019
51

62

40 59

70

71

20

60

46
1

8 4

39

33

38

27 22
36

44 67

23

43

12 26 47
24

69

42

2

14

66
48

68
63
54

35
57

75

64

52

74

53
61

9 25

72
21

37

65
10
18 45
32

16

56

15
31

7

52.- Arbeca (Garrigues)
53.- Bagà (Berguedà)
49
54.- Banyeres del P. (Baix Penedès)
58
17
55.- Bausèn (Val d’Aran)
56.- Blanes (Selva)
28
57.- Borredà (Berguedà)
58.- Camarles (Baix Ebre)
17.- Mas de Barberans (Montsià)
59.- El Catllar (Tarragonès)
18.- Mataró (Maresme)
19.- Mont-roig del Camp (Baix Camp) 60.- Gelida (Alt Penedès)
61.- La Nou de Berguedà (Berguedà)
20.- Rubí (Vallès Occidental)
21.- St. Adrià de Besòs (Barcelonès) 62.- Lleida (Segrià)
63.- Mediona (Alt Penedès)
22.- Sant Boi de Ll. (Baix Llobregat)
64.- Òdena (Anoia)
23.- Santa Coloma de Gramenet
65.- Palafolls (Maresme)
(Barcelonès)
24.- Sant Joan Despí (Baix Llobregat) 66.- Palafrugell (Baix Empordà)
67.- Parets del Vallès (V. Oriental)
25.- Sant Just Desvern (Baix
Llobregat)
68.- Sta. Margarida de Montbui
26.- Santa Margarida i els Monjos
(Anoia)
(Alt Penedès)
69.- Santa Oliva (Baix Penedès)
27.- Sant Pere de Ribes (Garraf)
70.- Tarragona (Tarragonès)
28.- Ulldecona (Montsià)
71.- Terrassa (Vallès Occidental)
29.- Vandellòs i l’Hospitalet de
72.- Tiana (Maresme)
l’Infant (Baix Camp)
73.- Tivenys (Baix Ebre)
30.- Vielha e Mijaran (Val d’Aran)
74.- Torres de Segre (Segrià)
31.- Viladecans (Baix Llobregat)
75.- Vilada (Berguedà)
50

19 11

34

73

6
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Els centres decidiran com fer la
codocència per complir el 25%

a El conseller Gonzàlez-Cambray diu que el segon docent a les aules afectades s’incorporarà després
de Nadal a Retrets a Casado per haver dit que no deixen anar al lavabo els nens que parlen castellà

vetllar que “els projectes
educatius” de tots els centres “siguin els que es porten l’aula”, recollint informació per “orientar i sensibilitzar sobre l’ús del català”. Va reconèixer que
“tenim percepcions de
professionals” dels centres que no s’usa prou el català i dades del Consell Superior d’Avaluació que hi
ha una davallada. Tot
acompanyat d’un pla d’impuls del català “no per fiscalitzar”, sinó apostant
per la “seducció”.
Una aposta de seducció
als antípodes de l’estirabot
del president del PP, Pablo
Casado, que en un acte a
Galícia va preguntar si es
podia tolerar que a Catalu-

La frase

—————————————————————————————————

“Hi ha professors
amb instruccions de
no deixar anar nens
al lavabo perquè
parlen castellà”
Pablo Casado
PRESIDENT DEL PP

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, el dia 9 passat a l’escola Turó del Drac de Canet, on s’ha d’impartir el 25% de castellà en una aula ■ J.P. /ACN

Jordi Alemany
BARCELONA

Seran els centres educatius afectats per la sentència del 25% en castellà els
que decidiran com s’organitzen per aplicar-la treballant en “codocència” amb
un segon mestre a les 35
aules que acataran les mesures cautelars que ha
anat dictant el Tribunal
Superior de Justícia
(TSJC). Així ho va especificar el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, als micròfons de Catalunya Ràdio l’endemà de

la segona cimera extraordinària sobre la llengua.
Els docents de reforç arribaran després de Nadal i
va defensar que siguin els
centres els que l’apliquin
segons el seu model perquè no hi ha una recepta
única tenint en compte
que afecta alumnes des de
P5 fins a ESO amb característiques a l’aula i metodologies pedagògiques molt
diferents. Va assegurar
que en cap cas se separaran ni “s’estigmatitzaran”.
Gonzàlez-Cambray va
explicar que s’incrementaran les inspeccions per

Tot a punt per a la mobilització contra la sentència

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

La plataforma que aglutina
una cinquantena d’entitats
del món educatiu, social i cultural de Catalunya, Som Escola, organitza avui a les onze
del matí una manifestació
reivindicativa contra la sentència que obliga les escoles
a fer un mínim d’un 25% de
classes en castellà i en defensa del model de cohesió social de l’escola catalana. Amb
el lema Ara i sempre, l’escola
en català, s’iniciarà a la plaça
Tetuan amb l’objectiu de for-

mar una gran marea verda
que es desplaçarà fins a l’Arc
de Triomf. A les dotze es farà
un acte reivindicatiu amb actuacions musicals davant del
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC), al passeig Lluís Companys. En paral·lel, però amb la voluntat
de confluir, hi ha organitzada
per l’ANC i la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua
Catalana (CAL) una “columna reivindicativa” que sortirà
a la mateixa hora des del pas-

seig de Sant Joan, cantonada
amb el carrer València, amb
el lema: Pel futur del català i
de l’escola catalana, independència!. La voluntat és fer de
contrapunt amb el to més
transversal i lúdic de la de
Som Escola, exigint al govern
que apliqui la immersió a tota
l’educació obligatòria, “posant fi a la deixadesa en la seva aplicació dels últims anys, i
donant suport a les escoles”
davant les sentències judicials.

nya hi hagi “professors
amb instruccions de no
deixar anar al lavabo nens
perquè parlen en castellà”.
Una afirmació que va tenir
la resposta del també popular i president gallec, Alberto Núñez Feijóo, instant-lo a treballar perquè
Espanya “no estigui instal·lada en la crispació permanent”. També el va censurar la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, en entendre que
“no tot s’hi val en política”,
mentre que el president de
l’executiu, Pedro Sánchez, evitava fer valoracions de les mesures del
govern i demanava no convertir les llengües en un
element de divisió. ■

El Parlament aprova mantenir
l’acta de diputat a Juvillà
Emma Ansola
BARCELONA

Els grups d’ERC, Junts i
CUP, a petició dels portaveus Marta Vilalta, Josep
Rius i Eulàlia Reguant,
van demanar ahir alterar
l’ordre del dia del ple invocant l’article 83.3 del reglament per afegir-hi la votació del dictamen que tot

just el dia abans havia
aprovat la comissió de
l’Estatut del Diputat. I, tal
com va passar llavors en
comissió, la majoria independentista hi va votar a
favor conjuntament amb
el PSC i els Comuns. En
contra, Vox, Cs i el PP, que
ja han demanat a la Junta
Electoral Central que insti
el Parlament a retirar l’ac-

ta de diputat a Juvillà després de la sentència de dimarts del TSJC que l’acusant d’un delicte de desobediència i el condemna
a sis mesos d’inhabilitació
per càrrec públic per no
haver retirat els llaços
grocs de la façana de
l’ajuntament de Lleida.
D’aquesta manera, Juvillà mantindrà l’acta de

diputat en espera que la
sentència sigui ferma, ja
que, de moment, hi pot
presentar recurs al Tribunal Suprem. Ara caldrà
veure com es gestiona i
quina resolució es fa prevaldre, si la del Parlament
o la de la Junta Electoral,
quan doni resposta als recursos presentats pels
partits de la dreta. ■

Resultat de la votació d’ahir, que, de moment, permet al
diputat de la CUP Pau Juvillà mantenir l’escó ■ PARLAMENT
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Un país i un govern compromesos amb la recerca

E

ciència de Catalunya, que es va
convertir en el primer avantprojecte de llei aprovat per aquest
executiu, i els pressupostos per al
2022, en tràmit parlamentari.
Aquests comptes preveuen un increment del 14% per a la Recerca
i les Universitats, la pujada més
alta de la història. Justament les
polítiques de recerca són les que
experimenten un creixement més
gran. Passem dels 203 milions
d’euros del 2020 als 292 milions
del 2022. Això suposa 89 milions
més, un augment de la inversió
pública en recerca del 43%. Una
xifra històrica.
Bona part d’aquests diners es
destinaran a enfortir les universitats, ja que la recerca universitària
és una de les peces clau del sistema a Catalunya: produeix més del
60% de la investigació que es fa al
nostre país. Hi invertirem 980 milions d’euros. També es finançarà
un programa clau, el de suport als
Grups de Recerca (SGR), una con-
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l sistema de recerca que tenim a Catalunya ens defineix com a país. Som hereus
d’un llegat robust i solvent, compartit per tota la comunitat científica. Diumenge en tindrem una
nova prova amb La Marató de
TV3 dedicada a la salut mental.
Una iniciativa que s’ha convertit
en una eina cabdal per divulgar la
importància de la recerca i en una
demostració de solidaritat excepcional.
La pandèmia ha evidenciat el
valor essencial de la recerca. Gràcies a aquesta hem tingut una vacuna en un temps rècord. És un
exemple de com la recerca ajuda
a resoldre els problemes reals de
les persones. Però, més enllà de
la vacuna, contribueix a millorar
la vida de la ciutadania en tots els
aspectes.
Aquest govern està compromès amb la recerca i ho hem demostrat amb les primeres decisions que hem pres: la llei de la

ANUNCI
Mitjançant la resolució del 5 de novembre del 2021, esmenada el 16 de novembre del 2021, i en
compliment de les disposicions vigents, el director de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat
ha acordat l'obertura d'un període d'informació pública als efectes d'examen, rectificació i presentació de reclamacions del “Projecte de renovació de la derivació comarcal Vallès Oriental
(XN02-05CN), entre arqueta L6-62 i K7-42, Mollet del Vallès. PC 10.03/10.04/10.05/10.17, Id_Pla
2.2.7”, i de la relació dels béns i els drets afectats per l’esmentat projecte, el qual resta a disposició del públic durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació
d'aquest anunci en el DOGC, en hores d'oficina, a les dependències següents:
Oficines de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat, Carrer Sant Martí de l’Erm, 30, 08970
Sant Joan Despí.

La universitat ha de ser un dels
pols de recerca, segons Geis ■ J.R.

vocatòria que rega els grups de
recerca de les universitats i que
tindrà un increment: dels 23 milions del 2017 passarem a 39 milions el 2022. Són 16 milions més.
Destinarem també 21 milions al
Programa de Suport de la Recerca
a les universitats (Profor).
Per la seva banda, els centres

Cerca, els 43 instituts de recerca
de la Generalitat, tots d’excel·lència, passaran de rebre 75 milions
d’euros l’any 2020 als 89 del
2022.
Però la recerca ha de tenir un
abordatge transversal. És un eix
de totes les polítiques del govern i,
des d’aquesta mirada, al pressupost del Departament de Recerca
i Universitats hi hem de sumar tot
el finançament que hi dediquen la
resta de departaments.
Aquestes són només algunes
de les eines amb les quals aquest
govern respon a un dels compromisos adoptats amb tots els
membres del sistema en el marc
del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement: millorar el finançament. Ens ho demanaven
en la gala dels Premis Nacionals
de Recerca 2020 el Dr. Bonaventura Clotet: “Al país hi ha potencial. Ajudeu-nos” i la Dra. Carme
Torras: “Si ens augmentessin una
mica el finançament, faríem mira-

cles socials.”
Com a govern, tenim clar que
els grans projectes no són res si
no hi aboquem recursos econòmics. El compromís és ambiciós:
en el termini de cinc anys la despesa global en R+D+I ha de ser
del 2,12% del PIB català, amb un
0,75% del PIB de finançament públic.
A Catalunya, el govern assumeix bona part del finançament
de la recerca. Però, a banda de la
Generalitat i altres administracions, la recerca es finança des de
les universitats, entitats sense
ànim de lucre, institucions com la
Unió Europea i també des de les
empreses. El lideratge públic en
recerca ha de ser tractor per seguir empoderant el teixit productiu, tal com fan els països en els
quals ens emmirallem.
En definitiva, la recerca és una
estructura de país, una estructura
d’estat. La recerca ens fa lliures i
és la nostra esperança.

La CUP sotmet a debat intern
la seva estratègia política
a L’assemblea general del cap de setmana tractarà, entre altres coses, de com
afronten les municipals a Una part de les bases esmenen la ponència marc

Ajuntament de Mollet del Vallès, Plaça Major, 1, 08100 Mollet del Vallès.
Ajuntament de Parets del Vallès, Carrer Major, 2-4, 08150 Parets del Vallès.
També es podrà consultar el projecte a la web de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat a la
següent adreça https://www.atl.cat/ca/projectes-d-obres-en-informacio-publica_16962.
Dins d'aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per l'execució de les
obres projectades poden presentar per via telemàtica mitjançant el tràmit de petició genèrica de
la seu electrònica de la Generalitat adreçada a l’Ens ATL https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c o bé presencialment per escrit als registres de les dependències indicades més amunt, les al·legacions que
considerin pertinents en relació amb el traçat, les característiques i l'objecte del projecte, i en
qualsevol de les formes que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Atès que el projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i individualitzada dels béns i els drets que són considerats d'expropiació necessària, i d'acord amb el que estableix el paràgraf segon de l'article 17 de la llei d'expropiació forçosa del 16 de desembre del
1954 i els articles concordants del seu Reglament del 26 d'abril del 1957, qualsevol persona interessada o titular de drets reals i interessos econòmics sobre els béns afectats també pot, dins el
termini establert en aquesta informació pública, formular al·legacions per escrit per corregir els
possibles errors que s'hagin produït en la confecció de la llista dels béns i els drets afectats, que
es publica annexa, o oposar-se motivadament a la necessitat d'ocupació, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.
Aquesta actuació dona compliment a les finalitats previstes que s'inclouen en el pla d’inversions i
reposicions de l’Ens d’Abastament Ter-Llobregat per al període 2019-2023 aprovat pel Consell
de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat de l’Agència Catalana de l’Aigua el 2 de juliol del 2019 i
modificat en dates 22 d’abril del 2020 i 16 de març del 2021.
Sant Joan Despí, 19 de novembre del 2021.
José Antonio Arias Quevedo
Director de Manteniment de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat
ANNEX: RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS
Terme municipal de Parets del Vallès
Finca de projecte n.: 1.
Referència: 6201108DG3060S0001.
Titular: Ajuntament de Parets del Vallès.
Superfície d'expropiació, en m2: 18,48.
Superfície de servitud de pas, en m 2 :
1.301,82.
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 528,12.
Naturalesa: Urbana.
Terme municipal de Mollet del Vallès
Finca de projecte n.: 1.
Polígon: 4.

Parcel·la: 35.
Titular: Institut Català del Sòl.
Superfície de servitud de pas, en m2: 147,90
Superfície d'ocupació temporal, en m 2 :
1.367,34.
Naturalesa: Rústica.
Finca de projecte n.: 2.
Referència: 5599004DF3959.
Titular: Ajuntament de Mollet del Vallès.
Superfície de servitud de pas, en m2: 422,50.
Superfície d'ocupació temporal, en m2: 169,00.
Naturalesa: Urbana.

Redacció
BARCELONA

Durant aquest cap de setmana la CUP celebra a
Barcelona la seva assemblea nacional organitzativa i estratègica, que haurà
de servir per definir la línia i l’estratègia política
que seguirà l’organització
a curt i mitjà termini.
Amb aquesta perspectiva,
una de les qüestions que
es debatran és com afronten les pròximes eleccions municipals del
2023, en què un dels reptes serà intentar recuperar la seva representació a
l’Ajuntament de Barcelona, i una eventual participació en els comicis europeus.
Així mateix, els anticapitalistes també començaran a discutir sobre el
procés per renovar els
membres del secretariat
nacional o la creació d’una

Un moment de l’assemblea nacional que la CUP va fer el 2019 a Celrà ■ QUIM PUIG

oficina del referèndum
per internacionalitzar el
conflicte català.
L’assemblea,
però,
sembla que arriba amb un
ambient enrarit entre
una part de les bases. I és
que, segons informava
ahir Vilaweb, fins a disset

agrupacions territorials
de la CUP han presentat
una esmena a la totalitat a
la ponència marc que es
debatrà durant la trobada. Entre altres punts,
aquest document aposta
per no garantir –ans al
contrari– l’estabilitat par-

lamentària de l’actual majoria de govern –ERC i
JxCat–, una estratègia
que ja ha quedat patent en
la recent negociació del
pressupost per al 2022,
que finalment s’aprovarà
gràcies al suport dels comuns. ■

