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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 24 DE DESEMBRE DEL 2021

El Parlament aprova quan
toca el pressupost del 2022
a Ratifica, gràcies als comuns, els primers comptes dels últims 12 anys que seran vigents des del
primer dia a ERC diu que són “de la via àmplia”, i Giró ja confia a negociar els pròxims amb la CUP
Òscar Palau
BARCELONA

Catalunya entrarà a l’any
nou amb el pressupost de
la Generalitat vigent des
del primer dia, dotze anys
després que el tripartit
aprovés per últim cop uns
comptes quan tocava, els
del govern Montilla corresponents al 2010. Els vots
d’ERC i Junts, units a l’abstenció pactada d’En Comú
Podem, van rebutjar ahir
les més de 1.800 esmenes
de l’oposició que havien arribat vives al ple –que volien canviar el destí de partides per un valor de vora
3.700 milions–, i van donar l’aval definitiu al Parlament tant a la llei de pressupostos del 2022 com a la
llei de mesures fiscals i administratives, que és el calaix de sastre que l’acompanya. El nou pressupost
puja en total a 38.139 milions –5.618 més que l’anterior, aprovat l’abril del
2020–, tres quartes parts
dels quals es destinen a
despesa social.
Durant la tramitació
parlamentària de l’últim
mes, arran de la negociació amb els comuns, s’han
mogut partides per valor
d’uns 800 milions, que milloren aspectes com ara la
salut mental i bucodental,
la retribució al personal de
neteja dels centres sanitaris o l’inici de la implantació del tramvia en diversos
territoris. A més, el diputat d’ECP Joan Carles Gallego ressaltava ahir altres
compromisos
assolits,
com ara promoure el pacte
nacional per la indústria i
les comunitats energètiques, avançar en fiscalitat
verda o en el gravamen a
propietaris
particulars
que són grans tenidors de
pisos buits, l’avenç cap a la
internalització del 061 o la
gestió unificada de l’ingrés
mínim vital per completar
la nova renda garantida.
“Són uns bons pressupostos, els millors que podríem tenir”, assegurava
el conseller d’Economia,
Jaume Giró, que recordava que en els últims deu

El president Aragonès i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, celebren l’aprovació en presència del conseller Jaume Giró ■ EFE
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“Espanya, i de
manera especial tot el
que té a veure amb
Catalunya, està lliscant
cap a la critarquia, el
govern dels jutges”

“És un pressupost
molt continuista, res
permet dir que marca
l’inici d’una nova
etapa; és el més vell
estil convergent”

“No són uns comptes
al vell estil convergent;
potser els hauríem
tingut si hagués estat
el PSC qui els hagués
condicionat”

“Tenir pressupost és
bo; quan un tomba
uns pressupostos
expansius, no
perjudica el govern,
perjudica la gent”

CONSELLER D’ECONOMIA

PORTAVEU DEL PSC

PORTAVEU D’ERC

DIPUTAT D’EN COMÚ PODEM

anys només se n’havien
aprovat cinc, sempre tard,
un fet que dona fe de la
“complexitat i dificultat”
de tirar-los endavant. Giró, que denunciava de nou
el dèficit fiscal que suporta
Catalunya, lamentava que
les grans novetats que segons ell s’han introduït a
les dues lleis –una rebaixa
de l’IRPF a les rendes menors de 35.000 euros, un
increment per a polítiques
d’habitatge social, la integració del fons complementari de riscos per avalar la presumpció d’innocència dels servidors públics i la mobilització de recursos per a la política lingüística i per “revertir” les
sentències contra la immersió– tenen l’origen en

el fet que l’acció política de
la cambra s’ha vist “pertorbada” per la justícia. “Estem en una critocràcia
avançada”, carregava, un
terme que, segons ell, descriu la forma de govern on
l’acció política i legislativa
està en mans dels jutges.
Com havia fet la vigília Pere Aragonès en la conferència de presidents, el
conseller va expressar la
necessitat d’un nou fons
covid extraordinari de
l’Estat per a les comunitats –als comptes no hi ha
consignat res ara–, ja que a
sobre les transferències
provinents del model de finançament s’han reduït
en 3.117 milions respecte
a l’anterior pressupost, i si
creix el total el 2022 és so-

bretot pels fons Next Generation. “Estic convençut que al final hi serà, un
fons Covid, no podrà no
ser-hi perquè les dificultats seran enormes”, cloïa.

veu com un “intercanvi de
cromos” amb l’Ajuntament de Barcelona. Ella
nega que siguin expansius
perquè es limiten a recollir
els fons europeus i l’augment del cost dels serveis,
criticava de nou “macroprojectes” com ara el Hard
Rock, els Jocs d’hivern o el
hub de l’aeroport del Prat, i
lamentava la insuficient o
nul·la dotació per a l’habitatge, la farmacèutica o
l’energètica pública. “Vam
intentar-ho, però hi havia
diferències que anaven
més enllà del pressupost
que ho van fer impossible”,
responia Giró, fet que Reguant en la rèplica desmentia. En tot cas, el conseller admetia que als
comptes els falta “la peça

Jaume Giró

Alícia Romero

Marta Vilalta

La foto de l’escaquer
En tot cas, l’aprovació final
dels comptes va oferir la fotografia de com tanca l’any
l’escaquer polític català. La
republicana Marta Vilalta
es felicitava dels que batejava com “els pressupostos
de la via àmplia”, que ERC
propugnava a l’inici de la legislatura, ja que inclouen
aportacions de tots els
grups sobiranistes, també
de la CUP durant la negociació. La cupaire Eulàlia
Reguant, però, carregava
contra els comptes, que

Joan Carles Gallego

del 52%”, i ja feia tota una
declaració d’intencions:
“Espero que a partir del juliol tornem a seure i aquesta vegada sí que ens posem
d’acord per al pròxim pressupost.”
El diputat de JxCat Joan
Canadell retreia a la CUP
que ni tan sols s’abstingués
per mantenir la majoria
del 52%, però en un discurs
més moderat que en el debat a la totalitat, es felicitava per l’acord amb els comuns i deia que són “uns
bons pressupostos per al
mentrestant”, si bé tampoc s’estava de denunciar
el dèficit fiscal. “Només
que l’haguéssim reduït un
20% s’hauria pogut afegir
tot el que han demanat els
grups de la cambra”, subratllava.
Els comuns, que ara
guanyen centralitat, presumien de la “utilitat” de la
seva aposta, que els ha permès introduir millores, i
defensaven que calia un esforç perquè “Catalunya no
es pot quedar sense pressupost”, com evidencia la
urgència de la sisena onada de la pandèmia. “És un
acord certament fet a correcuita, però positiu”, reblava Gallego, que reclamava aprofundir en el futur en una reforma integral per a una major progressivitat fiscal.
En termes similars s’expressava la portaveu socialista, Alícia Romero, que es
va queixar de la precipitació en l’aprovació i que el
reglament no permeti
moure partides entre departaments en el tràmit
parlamentari. A més, lamentava que ningú del govern ni tan sols els truqués
per parlar de les 327 esmenes que van presentar, totes rebutjades. Segons ella,
es podria haver destinat a
sanitat o a educació despesa “supèrflua” per valor
d’uns 1.500 milions d’euros, com ara els serveis informàtics del CTTI, la xarxa exterior o “estructures
excessives” d’ens autònoms. Romero també exigia al govern que s’impliqui en la negociació de la
reforma del finançament
autonòmic, i demanava
que es revisin beneficis fiscals que ja pugen a 12.500
milions. Giró li va recordar
que vora el 90% són fruit de
normativa estatal.
Pel seu compte, Vox, Cs
i el PP van carregar contra
els comptes i van reclamar
retallar la despesa amb la
supressió d’organismes
vinculats a la ciberseguretat o a l’acció exterior. ■
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La CUP veu la
sociovergència
republicana
“consolidada”
aReguant marca distàncies amb el govern i acusa ERC de
no complir l’acord aRetreu a Junts que actuï a l’ombra per
frenar la llei de desnonaments aDiu al PSC que són govern
Emma Ansola
BARCELONA

“Anem cap enrere”, assegurava ahir la diputada de
la CUP Eulàlia Reguant en
l’aprovació final del pressupost al Parlament. Els
anticapitalistes, tal com
havien anunciat, van fer
evident l’enduriment de la
seva posició respecte al govern d’ERC i Junts. En la
seva intervenció van posar el focus en totes les
mancances d’un pressupost que lluny de transformar el model del país opta
pel “continuisme” de les
polítiques socioconvergents. Reguant va ser l’encarregada de transmetre
el missatge i ho va fer
d’una manera força crítica
també amb el PSC, ja que,
assegurava, és “partidari
d’aquest pressupost i si no
el vota és perquè la foto encara no és digerible per al
país”, lamentava.
Reguant va començar
posant el focus en les inversions en sanitat, ja que

Les frases

—————————————————————————————————

“Han tingut dos anys
per fer les
transformacions
imprescindibles, però
han apostat pel
continuisme”
—————————————————————————————————

“L’únic motiu pel
qual el PSC no vota el
pressupost és perquè
la fotografia no és
digerible per al país”
Eulàlia Reguant
DIPUTADA DE LA CUP

amb l’augment proposat
per al 2022 “no s’arriba a
cobrir ni la meitat de la
despesa real d’un sistema
de salut depauperat com
el nostre, d’anys de retallades”, alertava. La crítica
també es va estendre a les
últimes restriccions aprovades pel govern català i
especialment pel toc de
queda, que Reguant comparava amb la polèmica

mesura del president Sánchez, també força criticada pel govern, d’exigir ara
les mascaretes a l’exterior. “És també per conscienciar i poca cosa més?”,
replicava Reguant a Aragonès.
L’ombra de Junts
Després de la sanitat, la diputada va denunciar les
polítiques d’habitatge, que
“ni arriben als 1.000 milions compromesos en
l’acord d’investidura ni
fan una aposta clara i decidida per garantir el dret a
l’habitatge”. Reguant lamentava que, dels 749 milions en polítiques d’habitatge, només el 18% anirà
a habitatge públic. Molt
contundent va ser contra
Junts, a qui acusava d’actuar “a l’ombra” per “afavorir l’enriquiment d’un
petit grup a costa de la majoria i aprofundir en una
societat cada vegada més
desigual”. Reguant es referia a les esmenes presentades per Junts i que supo-

La diputada Reguant, ahir, en el ple per aprovar definitivament el pressupost ■ PARLAMENT

sen un “bloqueig” de
l’aprovació de la nova llei
antidesnonaments que fa
temps que reclamen les
PAH i els moviments per
l’habitatge. “Sense canvis
estructurals ni transformacions és impossible
pal·liar les desigualtats”,
reiterava la diputada.
“Senyor Illa, això del
cap de l’oposició i la broma
del govern alternatiu de
Catalunya ja no cola gaire.
Vostès són govern”, etzi-

bava la diputada al cap de
files del PSC. Ho feia arran
de l’acord per renovar els
membres caducats d’organismes públics. “Es veu
que d’un pacte a tres bandes per repartir-se les cadires i el pastís se’n diu
«consens de país»”, va dir.
I davant tot aquest escenari, Reguant va retreure al president Aragonès
que encara aquesta setmana segueixi repetint
que la CUP és el seu soci

prioritari. “Tant les seves
paraules com les nostres
crides a retornar a l’acord
que dibuixava un full de
ruta de transformació per
al país comencen a sonar
del tot retòriques”, lamentava la CUP, alhora que admetia: “Cada cop tenim
menys expectatives que
tornin a l’acord, la sociovergència republicana a
Catalunya es va consolidant d’una manera accelerada”, va afegir-hi. ■

Puigdemont impugna la negativa
del TC a recusar dos magistrats
Redacció
BARCELONA

L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont
i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí han
elevat un recurs de súplica
al Tribunal Constitucional
contra la decisió d’aquest
organisme de desestimar
les recusacions formula-

des contra els magistrats
Concepción Espejel i Enrique Arnaldo. En el seu escrit, l’advocat de Puigdemont denuncia una suposada “animadversió” contra l’antic cap de govern i
els exconsellers, i argumenta que en procediment obert al TC s’ha vulnerat el dret a la tutela judicial efectiva perquè no

es donen “plantejaments
clars, concrets i específics” a les recusacions.
Igualment, la defensa
també al·lega vulneració
del dret a una resolució judicial motivada i del dret a
un tribunal independent i
imparcial. En una resolució presa fa dues setmanes
per unanimitat, el ple del
Constitucional va rebutjar

de cop les 33 peticions de
recusació que diversos polítics independentistes havien presentat contra Espejel i Arnaldo per la seva
contaminació política, ja
que ambdós s’han manifestat públicament contra
el procés polític de Catalunya que va cristal·litzar en
el referèndum de l’1d’octubre del 2017. ■

Comín, Puigdemont i Ponsatí, en una imatge d’arxiu presa
al Parlament Europeu ■ EPA

Ajuntament de
Molins de Rei

Ajuntament de
Granollers
Àrea d’Educació i Cohesió

a ERC s’absté, tot i que el suport de Barcelona pel Canvi i d’una exedil de
Ciutadans feia innecessari el gest a El ple fa costat a la immersió lingüística

Assumpte: Informació pública

El Ple de la corporació, en sessió celebrada
el dia 30 de novembre de 2021, va aprovar
inicialment el Reglament de prestació dels
serveis municipals d’atenció domiciliària de
la ciutat de Granollers (SAD).
L’expedient s’exposa al públic pel termini de
30 dies hàbils, en el Servei de Serveis Socials i Gent Gran de l’Ajuntament de Granollers, amb cita prèvia (telèfon 938426637) o
consultar-lo a la seu electrònica d’aquest

llers.cat/tauler.

Jordi Panyella
BARCELONA

Ernest Maragall i la resta
dels regidors del grup majoritari de l’Ajuntament
van complir ahir al matí la
part del pacte a dues bandes que ha permès acabar
l’any aprovant els pressupostos de la Generalitat de
Catalunya i de la ciutat de
Barcelona. Quasi amb una
agulla al nas, el cap de l’oposició municipal al cap i
casal va dir que la notícia
del dia era que “Catalunya
i Barcelona tindran pressupostos” i va justificar
per aquesta causa major
l’abstenció del seu grup.
De fet, el gest d’Esquerra
era innecessari, perquè el
govern d’Ada Colau i Jaume Collboni ja s’havia assegurat l’aprovació amb el
vot positiu del grup de Barcelona pel Canvi i la regidora no adscrita.
La resta de grups van
votar en contra del pressupost, amb una posició de
Junts per Catalunya molt
dura en què Elsa Artadi va
acusar l’equip de govern

Ada Colau presidint ahir el ple, que es va desenvolupar en
semipresencialitat per prevenció contra la covid-19 ■ JPF

d’actuar mogut per “les
obsessions dogmàtiques
dels comuns”.
Els números de la capital catalana s’enfilen fins
als 3.400 milions d’euros,
que suposa una xifra rècord, i la partida més important és la de 370 milions que es destinaran a
serveis socials, seguida

LES CORTS DIR, S.A.
De conformitat amb el que disposen l’article 324 i concordants de la Llei de Societats de Capital, es fa públic que la Junta
General Extraordinària de la companyia
celebrada el 14 de desembre de 2021 va
acordar, per unanimitat dels assistents,
reduir el capital social, per compensació
de pèrdues, en la quantitat de 222.701,36
euros mitjançant la reducció del valor nominal de la totalitat de les 141.848 accions nominatives de la societat, passant
de 2,00 euros de valor nominal cadascuna a 0,43 euros de valor nominal cadascuna, així com la modificació de l’article
3r dels Estatuts Socials de la companyia
relatiu al capital social.
Com a conseqüència de la reducció de
capital, el capital social de la companyia
queda fixat en 60.994,64 euros.

Ajuntament de
Castellví de la Marca
EDICTE
SOBRE INFORMACIÓ PÚBLICA DE
PLA ESPECIAL URBANÍSTIC
Mitjançant acord de Ple de data 16/12/2021,
es va acordar la submissió a informació pública del Pla Especial Urbanístic per la modificació de l’ús d’un equipament municipal en
sòl urbà per establir i ordenar la ubicació
d’un equipament esportiu consistent en la
construcció de dues pistes de pàdel, expedient n. 809_2021, d’iniciativa municipal, pel
termini d’un mes comptat des de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, en un dels diaris de
premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal, al Tauler d’Anuncis de la Corporació, així com a la pàgina web de l’Ajuntament, a l’efecte que s’hi puguin presentar

La finalitat única de la reducció de capital
és restablir l’equilibri patrimonial entre el
capital social i el patrimoni net de la societat disminuït com a conseqüència de
pèrdues.

les al·legacions i/o reclamacions que es tin-

Es fa constar expressament que, als efectes del que disposa l’article 335 de la Llei
de Societats de Capital, atesa la finalitat
de la reducció de capital social, els creditors de la societat no podran oposar-s’hi.

No s’estableix la suspensió de llicències en

143771-1253294Q

guin per convenients, podent ser consultat
de dilluns a divendres, en horari d’atenció al
públic, al Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament, situat a l’av. Catalunya, 6, de la Múnia.

l’àmbit del Pla específic, en tractar-se d’un
àmbit ocupat únicament per un solar municipal.
A Castellví de la Marca, 20 de desembre de
2021
L’alcaldessa accidental
Núria Cañís Carbó

869221-1253310Q

Barcelona, 20 de desembre de 2021. Per
l’Administrador únic, “DIAGONAL 3.000,
S.L.”, i, en la seva representació, Ramon
Urgell Colomer.

dels 362 milions a serveis
urbans, com ara neteja i
d’altres, i 352 milions per
a seguretat. Els regidors
Jaume Collboni i Jordi
Martí van defensar el pressupost subratllant que encara està marcat per l’impacte de la pandèmia de la
covid-19 a la ciutat.
Després de l’acte d’obe-

180083-1252819L

La llengua
ERC també va ser protagonista ahir amb la defensa d’una proposició sobre
la llengua que va ser aprovada amb els seus vots,
els dels comuns i Junts
per Catalunya. El text és
una defensa del sistema
d’immersió lingüística i
una apel·lació a deixar
que el model d’escola el
decideixin les institucions competents i no els
tribunals.
Tres proposicions sobre la qüestió, presentades pel PSC, Ciutadans i
el PP van ser rebutjades.
“L’escola és el que som, és
l’essència del país, per això l’ataquen”, va dir Ernest Maragall. ■

Secretària per delegació
Granollers, 16/12/2021

SANT CUGAT DIR, S.A.

170468-1253296Q

diència de partit, Ernest
Maragall va alçar la bandera que l’identifica com l’alternativa de govern i va
deixar clar que la seva abstenció no li impedia dir
que “el govern és un destorb per a la ciutat” i que
amb la seva gestió Colau
s’ha rendit “al mercat i a
l’Estat”.

135248-1253309Q

Ajuntament https://seuelectronica.grano-

De conformitat amb el que disposen l’article 324 i concordants de la
Llei de Societats de Capital, es fa
públic que la Junta General Extraordinària de la companyia celebrada
el 14 de desembre de 2021 va
acordar, per unanimitat dels assistents, reduir el capital social, per
compensació de pèrdues, en la
quantitat de 410.020,00 euros mitjançant la reducció del valor nominal de la totalitat de les 2.470 accions nominatives de la societat,
passant de 250,00 euros de valor
nominal cadascuna a 84,00 euros
de valor nominal cadascuna, així
com la modificació de l’article 3r
dels Estatuts Socials de la companyia relatiu al capital social.
Com a conseqüència de la reducció
de capital, el capital social de la
companyia queda fixat en
207.480,00 euros.
La finalitat única de la reducció de
capital és restablir l’equilibri patrimonial entre el capital social i el patrimoni net de la societat disminuït
com a conseqüència de pèrdues.
Es fa constar expressament que,
als efectes del que disposa l’article
335 de la Llei de Societats de Capital, atesa la finalitat de la reducció
de capital social, els creditors de la
societat no podran oposar-s’hi.
Barcelona, 20 de desembre de
2021. Per l’Administrador únic,
“DIAGONAL 3.000, S.L.”, i, en la
seva representació, Ramon Canela
Piqué.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 5 d’octubre de 2021, va aprovar
els preus públics per a la venda de cervesa i
aigua en la 6a Mostra Gastronòmica 2021.
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 7 de desembre de 2021, va
aprovar els preus públics per a diverses activitats de la 171a Fira de la Candelera 2022.
Es sotmeten els expedients a informació pública al Negociat de Rendes, pel termini de
trenta dies hàbils, a l’objecte que els interessats puguin examinar-lo i presentar-hi les reclamacions o al·legacions que estimin oportunes.
Molins de Rei, 17 de desembre de 2021
L’alcalde
Xavi Paz Penche

Ajuntament
de Gavà
ANUNCI

860624-1253277Q

Barcelona aprova per al 2022
un pressupost de rècord

ANUNCI

EDICTE

338035-1253247Q
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D’acord amb el que disposen els articles
53.1 s) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya,
i 21.1. j) de la Llei 71/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i, així
mateix, el Decret d’Alcaldia 2021002228 de
delegació d’atribucions a la Junta de Govern
Local, de 12 de juliol de 2021, publicat al
BOPB de 19 de juliol de 2021, la Junta de
Govern Local, en sessió de data 9 de desembre de 2021, va adoptar l’acord següent:
PRIMER: Aprovar inicialment el document
anomenat «Projecte de Mesures prioritàries per a la consolidació dels elements
d’interès de la Masia de Ca n’Horta (OMO
06/021)».
SEGON: Sotmetre a informació pública el
projecte executiu pel termini d’un mes, mitjançant anunci que s’inserirà al Butlletí Oficial de la Província, en un diari dels de més
difusió a la mateixa província, a la web municipal (www.gavaciutat.cat) i al tauler d’anuncis
de
l’Ajuntament
(https://eseu.gava.cat/, en el seu apartat d’edictes i anuncis); aquest termini es computarà a partir de l’última publicació, a l’efecte
que durant aquest temps puguin formulars’hi les al·legacions que es considerin convenients.
Tinent d’alcaldessa de l’Àmbit de Manteniment i Qualitat de l’Espai Públic i els Barris
ERIC PLAZA LOPEZ
10 de desembre del 2021
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www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45
2x1 TOT L’ANY

De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda,
i divendres
de 8 del matí a 2 de la tarda

CONCERT
D’ANY NOU:
Une sérénade
viennoise ORTHEMIS,
Nova Orquestra de
Cambra de l’Empordà

Teatre La Gorga de
Palamós, diumenge 2 de
gener, a les 18 h

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 12 euros

MUSEU
DEL JOGUET
DE
CATALUNYA
C. Sant Pere, 1
Figueres
OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de
l’entrada: 7 €

Cal presentar
la targeta de
subscriptor
directament a les
taquilles

2x1 TOT L’ANY

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

SARA
ROY
amb les col.laboracions de
Miki Nuñez i Cesc

Gabilondo amb Sordo (CCOO) en l’aniversari de la Constitució al Congrés ■ CHEMA MOYA / EFE
Teatre de Bescanó,
diumenge 16 de gener,
a les 18 h

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 15 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

PISTA DE GEL DE
GIRONA
Palau de Fires de Girona

Gabilondo indaga a
Canet d’ofici com a
defensor del poble
aEs doblega a la pressió de la dreta i demana a la Generalitat

“com protegeix el menor i la família i altres casos similars”

Del 23 de desembre al
9 de gener del 2022
Horari: de 10 a 21 hores
Dia 24 i 31 de desembre de 10 a
19 h. Dia 25 tancat
Dia 1 i 6 de gener de 16 a 21 h.
Dia 5 gener: de 10 a 14 hores

FUNDACIÓ
MONA
Ctra. de Cassà,
s/n de Riudellots
de la Selva
OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de
l’entrada: 6 €

Cal presentar
la targeta de
subscriptor
directament a les
taquilles

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 9 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

ESPAI XOCOLATA
SIMÓN COLL
centre de visites de la fàbrica de
xocolata.
Podràs gaudir díuna experiència
sensorial única i diferent que
posarà a prova els teus sentits.

c/ Sant Pere, 37
Sant Sadurní d’Anoia,
Barcelona

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada: 5,5 euros

Directament amb la targeta de subscriptor a les taquilles

El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

Atenció al client

972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1251073L

David Portabella
MADRID

Junts repta Casado a la conciliació

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

Ángel Gabilondo Pujol no
ha explicat mai amb tanta
precisió la catalanitat del
cognom matern com sí que
ho va fer el seu germà Iñaki
en rebre el premi Blanquerna el 2010. “El Pujol és
del meu besavi, que va fer
una guerra, va tornar a
Horta de Sant Joan per assabentar-se que la seva nòvia de sempre s’havia casat
amb un altre, i va tornar a
Euskadi a buscar els amics
amb qui havia batallat. I
pam! Així sorgeix el Pujol a
la família”, va dir el periodista. Trenta-cinc dies després d’assumir el seu càrrec de defensor del poble,
Ángel Gabilondo obre el
mandat mirant a Catalunya i ho fa amb una investigació d’ofici sobre l’escola
Turó del Drac de Canet i
exigint a la Generalitat
“com està protegint el menor i la seva família davant
la pressió social i política”
pel fet de voler classes en
castellà.
Gabilondo, elegit amb

El secretari general de Junts
per Catalunya, Jordi Sànchez,
repta Pablo Casado a acudir
a la demanda de conciliació
prèvia a la querella contra el
president del PP i li exigeix
que es retracti en una roda de
premsa i a les xarxes socials

de les falsedats sobre l’escola
catalana. Abans que un jutge
resolgui si és delicte afirmar
que el lavabo és vetat a nens
que parlen castellà, Sànchez
sol·licita la rectificació i una
indemnització de 24.000 euros o li caurà la querella. ■

els vots del PSOE, Podem i
el PP –amb un acord pel
qual té com a adjunta la popular Teresa Jiménez Becerril–, fa saber a la conselleria d’Educació de Josep
Gonzàlez-Cambray la seva
“preocupació” per la situació de la família després
que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) sobre
l’obligació del 25% en castellà sigui ferma. Amb una
posició que es doblega a la
pressió de la dreta, el defensor del poble exhibeix
empatia només amb els denunciants i avisa que “l’exercici d’un dret legalment
reconegut, i més encara si
té el suport d’una sentèn-

cia judicial ferma, no hauria de generar perjudicis a
aquells que l’instin i correspon a les administracions
públiques
competents
adoptar les mesures precises per evitar-los”. En l’escrit no hi ha ni una paraula
dedicada al dret de la resta
de nens a estudiar en català. En canvi, reclama en
condicional “informació
d’altres casos similars que
s’haguessin pogut produir”. Gabilondo va ser ministre d’Educació (20092011) amb José Luis Rodríguez Zapatero abans
del fallit assalt a la Comunitat de Madrid i de ser elegit
defensor del poble el 18 de
novembre passat. ■
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El TSJC fixa el 25%
en castellà a una
escola de Cubelles
a El tribunal estima parcialment el recurs d’una família i anul·la
el projecte lingüístic a Educació recorrerà contra la sentència
BARCELONA

El TSJC ha ordenat, novament, una proporció de
castellà més elevada a una
escola i l’anul·lació del seu
projecte lingüístic. Ho ha
fet a l’escola Vora del Mar, a
Cubelles, un centre públic
que imparteix infantil i primària i que haurà de fer en
castellà almenys una assignatura no lingüística curricular de caràcter troncal.
Així ho ha sentenciat el tribunal en una sentència
que no és ferma i contra la
qual el Departament d’Educació ha anunciat que

La frase

—————————————————————————————————

“Fixar la presència
mínima del castellà
com a llengua
vehicular en un 25%
de les hores lectives”
Sentència del TSJC

presentarà recurs, segons
recull l’ACN. El centre ja
aplicava mesures cautelars, segons Educació.
La sentència respon a
una demanda presentada
per una família el 14 de juliol passat després que no

prosperés la petició que
van fer al Departament
d’Educació el novembre
del 2019. La família reclamava, a la petició judicial,
que el seu fill o filla fos escolaritzat en català i castellà
en una proporció equivalent. I que, si l’administració acreditava les circumstàncies sociolingüístiques
en favor del català, que
s’establís una proporció diferent i amb una presència
mínima del castellà del
25%. El TSJC reconeix el
dret de l’alumne a rebre,
“conjuntament amb els
seus condeixebles” del seu
curs, una segona assigna-

La manifestació de dissabte passat en favor del model de l’escola catalana ■ JUANMA RAMOS

tura troncal en castellà.
Anul·la també el projecte
lingüístic de l’escola perquè no estableix el caràcter vehicular del castellà
com a llengua oficial juntament amb el català, segons
la sentència.
És la segona resolució
judicial coneguda aquest
mes contra el model d’im-

mersió lingüística, després
que fa 20 dies el TSJC dictés unes mesures cautelars a l’escola de Canet Turó del Drac que imposen el
25% de castellà en una aula
de P5. La justícia ha anullat enguany els projectes
lingüístics de set centres
educatius, segons recull
l’Assemblea per una Esco-

la Bilingüe, que dona suport a les famílies denunciants. Vuitanta famílies
han demanat per via judicial, des del 2005, més hores en castellà a les aules.
La mesura s’aplica a la classe de l’alumne mentre dura la seva escolarització.
En aquests moments s’està fent a 35 aules. ■

134422-1251824Q

Rosa M. Bravo
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El TEDH examinarà els dos
referèndums de Catalunya
a El tribunal de drets humans respon a Francesc Homs que comença a tramitar el recurs contra la
sentència del 9-N a La justícia europea ja té els recursos de Cuixart, Sànchez, Rull i Turull de l’1-O
Jordi Panyella
BARCELONA

Demanda 46653. Amb
aquest número ha començat a donar tramit el Tribunal Europeu dels Drets
Humans, TEDH, al recurs
presentat per Francesc
Homs contra la sentència
del Tribunal Suprem espanyol que el va condemnar
per la seva participació en
l’organització de la consulta del 9 de novembre del
2014 sobre la independència de Catalunya.
El recurs d’Homs ha
anat a parar a la secció tercera del tribunal, que és un
òrgan col·legiat, un fet que,
si més no, assegura el debat jurídic a l’entorn de la
qüestió. Formalment, la
comunicació del TEDH suposa posar en coneixement del recurrent que tota la paperassa s’ha rebut

bé i ara falta que es concreti l’acte formal d’acceptació a tràmit per entrar en
el fons de la qüestió.
Amb aquesta decisió,
l’alta instància judicial europea ja té damunt la taula
l’obligació de pronunciarse sobre el procés polític
complert viscut a Catalunya en l’última dècada, ja
que el recurs d’Homs s’afegeix als quatre que ja hi ha
presentats en relació amb
l’1 d’octubre del 2017.
Aquests quatre recursos són els que van presentar Jordi Cuixart, Jordi
Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull després que el Tribunal Constitucional confirmés la condemna de
presó i inhabilitació que va
dictar el Suprem en contra
seva. A aquests recursos
s’hi ha d’afegir de manera
imminent el de Carme
Forcadell, que va anunciar

s’obre es farà tota per escrit, que no hi ha necessitat de fer cap compareixença i que qualsevol novetat que hi pogués haver
sobre el seu cas l’haurà de
comunicar per escrit.
En valorar la comunicació del TEDH, Francesc
Homs va explicar ahir a
quest diari que “no és només veritat que hi ha una
carpeta europea, sinó que
està formalitzada”. Homs
explica que el 9-N i l’1-O

La xifra

—————————————————————————————————
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mesos d’inhabilitació va ser
la condemna imposada a
Francesc Homs per la seva
participació en el 9-N.

Homs, amb Carles Puigdemont i l’advocat Jordi Pina a Estrasburg, el juny passat ■ ACN

aquesta intenció quan el
TC també va confirmar la
seva condemna.
Tant les resolucions ac-

ceptant a tràmit el recurs
de Jordi Cuixart, com la de
Francesc Homs estan redactades en català. En el

cas de l’exconseller de la
Presidència del govern
d’Artur Mas, se l’informa
que la tramitació que ara

van ser dos actes polítics
iguals, inscrits dins del
mateix procés d’independència del país, però que
van rebre una resposta penal diferent de l’Estat espanyol. Segons Homs, en
veure que la condemna per
desobediència dels impulsors del 9-N no frenava el
procés, es va optar per endurir el dret penal i plantejar penes de sedició al govern de l’1 d’octubre. ■

El joc

LOTERÍA NACIONAL
SORTEIG DEL DIA 23 DE DESEMBRE DEL 2021
Sis sèries de 100.000 bitllets cadascuna

0
NÚMEROS

1
EUROS NÚMEROS

2
EUROS NÚMEROS

3
EUROS NÚMEROS

Llista acumulada de les quantitats que han correspost a cadascuna de les sis sèries dels
números premiats, classiﬁcats per la seva xifra ﬁnal

101
21

SORTEIG

Aquests premis caduquen als tres mesos, comptats a partir del dia següent al del sorteig

4
EUROS NÚMEROS

5
EUROS NÚMEROS

6
EUROS NÚMEROS

7
EUROS NÚMEROS

8
EUROS

9
NÚMEROS EUROS

NÚMEROS

03300 ........ 300 03301 ........ 300 03302 ........ 330 03303 ........ 390 03304 ........ 330 03305 ........ 300 03306 ........ 300 03307 ........ 300 03308 ........ 300 03309 ........ 300
03310 ........ 300 03311 ........ 300 03312 ........ 330 03313 ........ 330 03314 ........ 330 03315 ........ 300 03316 ........ 300 03317 ........ 300 03318 ........ 300 03319 ........ 300
03320 ........ 300 03321 ........ 300 03322 ........ 330 03323 ........ 390 03324 ........ 330 03325 ........ 300 03326 ........ 300 03327 ........ 300 03328 ........ 300 03329 ........ 300
03330 ........ 360 03331 ........ 300 03332 ........ 330 03333 ........ 330 03334 ........ 330 03335 ........ 300 03336 ........ 300 03337 ........ 300 03338 ........ 300 03339 ........ 300
03340 ........ 300 03341 ........ 300 03342 ........ 330 03343 ........ 330 03344 ........ 390 03345 ........ 300 03346 ........ 300 03347 ........ 300 03348 ........ 300 03349 ........ 300
03350 ........ 300 03351 ........ 300 03352 ........ 390 03353 ........ 330 03354 ........ 330 03355 .......1.050 03356 ........ 300 03357 ........ 300 03358 ........ 300 03359 ........ 300
03360 ........ 300 03361 ........ 300 03362 ........ 330 03363 ........ 330 03364 ........ 330 03365 ........ 300 03366 ........ 300 03367 ........ 300 03368 ........ 300 03369 ........ 300
03370 ........ 300 03371 ........ 300 03372 ........ 330 03373 ........ 330 03374 ........ 330 03375 ........ 300 03376 ........ 300 03377 ........ 300 03378 ........ 360 03379 ........ 300
03380 ........ 300 03381 ........ 300 03382 ......12.330 03383 .....300.000 03384 ......12.390 03385 ........ 300 03386 ........ 300 03387 ........ 300 03388 ........ 300 03389 ........ 300
03390 ........ 300 03391 ........ 360 03392 ........ 330 03393 ........ 390 03394 ........ 330 03395 ........ 300 03396 ........ 300 03397 ........ 300 03398 ........ 300 03399 ........ 300
56100 ........ 150 56101 ........ 150 56102 ........ 180 56103 ........ 240 56104 ........ 180 56105 ........ 150 56106 ........ 150 56107 ........ 150 56108 ........ 150 56109 ........ 150
56110 ........ 150 56111 .......7.620 56112 ......60.030 56113 .......7.650 56114 ........ 180 56115 ........ 150 56116 ........ 150 56117 ........ 150 56118 ........ 150 56119 ........ 150
56120 ........ 150 56121 ........ 150 56122 ........ 180 56123 ........ 240 56124 ........ 180 56125 ........ 150 56126 ........ 150 56127 ........ 150 56128 ........ 150 56129 ........ 150
56130 ........ 210 56131 ........ 150 56132 ........ 180 56133 ........ 180 56134 ........ 180 56135 ........ 150 56136 ........ 150 56137 ........ 150 56138 ........ 150 56139 ........ 150
56140 ........ 150 56141 ........ 150 56142 ........ 180 56143 ........ 180 56144 ........ 240 56145 ........ 150 56146 ........ 150 56147 ........ 150 56148 ........ 150 56149 ........ 150
56150 ........ 150 56151 ........ 150 56152 ........ 240 56153 ........ 180 56154 ........ 180 56155 ........ 150 56156 ........ 150 56157 ........ 150 56158 ........ 150 56159 ........ 150
56160 ........ 150 56161 ........ 150 56162 ........ 180 56163 ........ 180 56164 ........ 180 56165 ........ 150 56166 ........ 150 56167 ........ 150 56168 ........ 150 56169 ........ 150
56170 ........ 150 56171 ........ 150 56172 ........ 180 56173 ........ 180 56174 ........ 180 56175 ........ 150 56176 ........ 150 56177 ........ 150 56178 ........ 210 56179 ........ 150
56180 ........ 150 56181 ........ 150 56182 ........ 180 56183 ........ 240 56184 ........ 240 56185 ........ 150 56186 ........ 150 56187 ........ 150 56188 ........ 150 56189 ........ 150
56190 ........ 150 56191 ........ 210 56192 ........ 180 56193 ........ 240 56194 ........ 180 56195 ........ 150 56196 ........ 150 56197 ........ 150 56198 ........ 150 56199 ........ 150

Terminacions

Terminacions

Terminacions

Terminacions

440........ 150

Terminacions

711........ 150

Terminacions

3202 ........ 780

3383 ........ 990

44 ......... 90

Terminacions

3355 ........ 750

9917 ........ 750

208........ 150

3679 ........ 750

30 ......... 60

91 .........60

52 ......... 90

383........ 240

84 ......... 90

965........ 150

037........ 150

78 ......... 60

269........ 150

2......... 30

03 ......... 90

4......... 30

23 ......... 90
83 ......... 90
93 ......... 90
3......... 30

EN AQUEST SORTEIG HI HA EN JOC 12.600.000 D’EUROS EN PREMIS

Terminacions

Terminacions

519........ 150

