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LA CRÒNICA

Gemma Busquets Ros
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A judici 4 policies
i Roger Español per
l’1-O a l’escola Llull
a Processen el cap del dispositiu i tres agents per haver colpejat

votants i disparat boles de goma desproporcionadament

Estudiants en un descans del primer dia de les PAU a la Facultat de Dret ■ MANEL LLADÓ

L’acadèmica i
l’anecdòtica
A

l campus de Montilivi de la UdG, els
formularis amb els quals els batxillers
demanaven els enunciats dels exàmens en castellà eren una anècdota: “Majoritàriament han triat el català; com sempre.”
Manuela Hidalgo, la coordinadora de les
proves d’accés a la universitat (PAU) als tribunals de les comarques gironines, contestava així, sense magnificar la qüestió lingüística, tot recordant que a les proves
sempre s’havia garantit el castellà a qui ho
demanava. La diferència, aquest any, explica Hidalgo, és que el formulari, omplert sense identificació de l’examinand, “garanteix
l’anonimat, que no se signifiqui”. Aquest
castellà “anecdòtic” a les PAU de les comarques gironines s’exemplifica amb percentatges: un 1,5% d’un total de 3.674 estudiants han demanat l’enunciat d’alguna de
les matèries en castellà en els disset tribunals repartits en nou centres de Girona,
principalment a les facultats del campus de
Montilivi i del campus del Barri Vell, a l’institut Montsacopa d’Olot i a tres instituts de
Figueres: l’Alexandre Deulofeu, el Narcís
Monturiol i l’Olivar Gran. “No ens sorprèn,
és l’habitual; en un tribunal de 200 alumnes
n’hi ha un o com a màxim tres o cap”, resol
la coordinadora de les PAU.
“El català és la primera llengua, la d’accés, amb la qual s’han escolaritzat. És la
llengua acadèmica i de relació entre molts
d’ells, encara que tinguin orígens diferents”,
destacava la professora de castellà de l’institut Salvador Espriu de Salt, Glòria Garcia,
que havia acompanyat els alumnes, satisfets de la primera prova, com l’Alba i en Nabel. “És necessari que el català s’utilitzi, perquè no s’ha de perdre”, hi afegia en Nabel.

La gran majoria dels estudiants enquestats
a la Facultat de Dret de la UdG i provinents
d’instituts d’Arbúcies, Santa Coloma de Farners, Anglès o del centre privat Les Alzines
havien optat per fer la prova acadèmica que
més es tem amb la llengua amb la qual un
se sent més còmode. “Fer-lo en una altra
llengua seria una dificultat afegida”, assenyalava, amb tot el sentit comú del món, la
professora Garcia. Però els joves no són
aliens a la política. L’Abril, de l’institut d’Anglès, hi afegia la defensa d’un model: “En la
problemàtica lingüística s’ha de donar importància al català.” Vol estudiar economia a
la UdG. “M’expresso millor i és la meva llen————————————————————————————————————————————————————

“No ens sorprèn, és l’habitual; en
un tribunal de 200 alumnes n’hi
ha un o com a màxim tres o cap
que demanen fer-lo en castellà”
————————————————————————————————————————————————————

gua materna”, deia la Idoia, de Les Alzines,
que tot i fer un cicle superior de maquillatge
i caracterització vol tenir la selectivitat.
“Aprendre llengües ens enriqueix; que cadascú triï el que vulgui”, hi afegia. Al final el
que s’imposa com a problema no ho és i el
que es preveu l’examen definitiu es resol
amb un somriure relaxat i un “no era gaire
difícil”. Amb els nervis alliberats amb vocabulari i gramàtica castellana i la confiança
recuperada, s’enfrontaven a l’anglès, l’idioma estranger escollit per més de 3.000 estudiants, davant la seixantena que havien
optat pel francès o els “anecdòtics” quatre
que havien optat per l’italià, i un que s’examinava d’alemany. ■

Imatge de l’informe pericial on s’assenyala l’escopeter que va disparar contra Español ■ ACN
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El jutjat d’instrucció número 7 de Barcelona envia
a judici quatre agents de la
Policía Nacional per un delicte de lesions per les seves
actuacions durant l’1-O a
l’escola Ramon Llull de
Barcelona, on va perdre
l’ull Roger Español. Ell mateix també serà jutjat per
atemptat a l’autoritat durant els successos d’aquell
matí. Els quatre agents de
la Policía Nacional seran
processats per haver ordenat una actuació desproporcionada, el cap de dispositiu, i per haver disparat boles de goma o haver
donat cops de porra fora
del reglament, els altres
tres.
Per altra banda, el jutge
arxiva la causa contra set
agents més que formaven
part del dispositiu. La interlocutòria del jutge explica que la Policía Nacional
va fer diverses reunions
operatives per preparar
l’actuació, com a mínim els
dies 29 i 30 de setembre
abans de la votació. El magistrat recorda que la policia sempre ha d’actuar seguint els principis de congruència, oportunitat i

proporcionalitat i evitar
qualsevol actuació “abusiva, arbitrària o discriminatòria” ni ha de comportar
“violència física o verbal”.
A més, la relació amb els
ciutadans ha de ser de
“tracte correcte i acurat”
perquè els han de procurar
“auxiliar i protegir”. La interlocutòria també recorda que “només hauran
d’utilitzar les armes en les
situacions en què existeixi
un risc racionalment greu
per a la seva vida, la seva integritat física o la de terceres persones, o en aquelles
circumstàncies que puguin suposar un greu risc
per a la seguretat ciutadana”.
A més, el raonament judicial també recull part del
temari de la formació dels
agents i recorda que l’ús de
la porra és una “tècnica
d’intervenció utilitzada
per dissoldre una multitud
violenta i hostil” i, en cas
d’utilitzar-se, sempre s’ha
de fer de la manera “que
menys perjudiqui els assistents”.
En l’escrit, el jutge relata
com en un vídeo es veu clarament que, tot i ser una situació de relativa calma
tensa i sense incidents, un
agent s’abaixa la visera del

casc, s’apropa als votants
asseguts al carrer Sardenya i els comença a colpejar
amb la porra de dalt cap a
baix i, per tant, per sobre de
la cintura perquè els votants estaven asseguts
–dos comportaments fora
de reglament–. Se li van
afegir, com a mínim, dos
agents més que van fer el
mateix.
El magistrat també conclou dels vídeos que es van
disparar boles de goma a
menys de 25 metres de distància quan no hi havia cap
“situació
excepcional”
d’agressió als agents o perillositat extrema. Una pericial fixa la distància entre
Roger Español i l’escopeter
que li va buidar l’ull en menys de 15 metres –la distància mínima a què es permet disparar en cas de situació molt excepcional és
de 15 metres segons s’ensenya als agents a l’acadèmia.
Per la seva banda, Español és processat perquè,
abans que li disparessin la
bola de goma que li va causar la pèrdua de l’ull, llança
una tanca contra un agent i
en colpeja una altra al darrere d’un altre policia en un
dels vídeos, tot i que cap de
les dues accions va causar
ferides als policies. ■
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Pla de xoc per
reduir les cues i
els accidents

a Interior crearà carrils addicionals, habilitarà un sistema

de grues, i restringirà el trànsit de camions per Sant Joan
Clara Ribas
BARCELONA

Les retencions i cues quilomètriques que s’han viscut
darrerament a les principals vies catalanes han portat el govern a adoptar un
pla de xoc per reduir l’accidentalitat i els embussos.
En la roda de premsa posterior a la reunió del Consell
Executiu, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena,
va explicar ahir que les dades situen el problema a
l’AP-7 i la C-33, vies en què
s’ha incrementat prop d’un
40% el trànsit total. Elena
va afegir, a més, que l’AP-7,
on aquest 2022 hi ha hagut
14 morts en accidents, concentra “el 20% de les víctimes mortals de tota la xarxa viària catalana”.
El conseller va anunciar, entre altres mesures,
l’habilitació a l’AP-7 de car-

La xifra

—————————————————————————————————

20%

és el percentatge de víctimes mortals que concentra
l’AP-7 (14 víctimes) respecte a
tota la xarxa viària.

rils addicionals durant les
operacions de cap de setmana. En concret, 40 km
de carril addicional sud a
l’AP-7. També va anunciar
la implementació d’un carril addicional a la C-32
nord, de Llavaneres a
Montgat. A més, es dotarà
l’AP-7 d’un carril addicional entre Parets i Sant Celoni, tot i que per fer-ho cal
que el ministeri dugui a
terme l’ancoratge que requereix. D’altra banda, en
breu entrarà en funciona-

ment un sistema de grues
en diferents punts estratègics de l’AP-7 per retirar
amb celeritat vehicles accidentats.
I pel que fa al pont de
Sant Joan, i també durant
els caps de setmana de juliol, es restringirà la circulació de camions. Així mateix, s’establirà una limitació de la circulació de camions per la dreta i a 80
km/h en el tram d’AP-7 de
dos carrils al sud del país, i
al tram central de l’AP-7 els
dies d’especial confluència
de trànsit.
Alhora, el govern vol
proposar reduir a 110
km/h la velocitat a l’AP-7 i
a 100 km/h en trams on hi
ha acumulació d’accidents
a la part central de l’AP7/B-30.
Elena va exigir un compromís clar del govern espanyol davant “l’incompli-

Andorra investiga Rajoy
per l’operació Catalunya
a El govern diu que

és “una vergonya”
que no ho faci la
justícia espanyola
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La decisió d’una jutgessa
andorrana
d’investigar
l’expresident del govern
Mariano Rajoy i el que va
ser el seu ministre d’Interior Jorge Fernández Díaz,
arran d’una querella presentada l’any 2020 per
l’anomenada operació Catalunya, ha estat ben rebuda pel govern de la Generalitat. Tot i així, durant la
roda de premsa posterior
al Consell Executiu, la por-

Mariano Rajoy, en el congrés del PP celebrat el mes d’abril a
Sevilla ■ EFE

taveu del govern, Patricia
Plaja, va assegurar ahir
que és “una vergonya” que
sigui la justícia d’Andorra
qui investigui Rajoy i va expressar la seva confiança
que la justícia espanyola

segueixi els seus passos i
també ho faci. Després
d’oferir “tota la col·laboració”, Plaja va subratllar
que no hi ha “cap justificació” perquè fins ara no
s’hagi investigat aquest

Cua de vehicles per un accident mortal a l’AP-7 a Castellet i la Gornal, l’11 de juny ■ ACN

Nou conflicte de competències entre els dos governs

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

En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, la
portaveu, Patrícia Plaja, va
denunciar un nou conflicte de
competències amb el govern
de l’Estat, en aquest cas en
relació amb el decret llei de
modificació de la llei de
consultes populars no refe-

rendàries per promoure consultes supramunicipals. El
Ministeri de l’Interior i el Ministeri de Política Territorial
han manifestat dubtes sobre
les competències de la Generalitat a l’hora de fer determinades consultes de caràcter
local i per això s’ha obert un

procediment de negociació
bilateral entre les dues parts
per intentar arribar a un
acord.
El govern català està convençut de la legalitat del decret llei, que és la base per
poder convocar consultes
com la dels Jocs d’hivern.

ment sistemàtic d’infraestructures” i va reclamar
mesures amb Rodalies
“com a única alternativa
clara al cotxe”. “Ens hem

trobat dècades de deixadesa”, va denunciar Elena,
que va recordar el 36%
d’execució en les inversions pressupostades. A

més, segons va denunciar
el conseller, l’alliberament
dels peatges “s’ha fet amb
una improvisació total i
sense cap planificació”. ■

cas. .
La querella admesa a
tràmit pel jutjat andorrà
denuncia una presumpta
extorsió, coacció i xantatge que haurien fet agents
de la policia espanyola a directius de Banca Privada
d’Andorra (BPA) perquè
facilitessin informació sobre els comptes de la família Pujol. La querella va ser
presentada per l’Institut
de Drets Humans d’Andorra, l’entitat Drets i l’expresident de BPA Higini
Cierco. També inclou com
a investigats el també ministre Cristobal Montoro,
l’exsecretari d’Estat d’Interior Francisco Martínez
i l’exdirector de la Policia
Ignacio Cosidó.
El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, va demanar ahir
“respecte absolut” a la presumpció d’innocència de
l’expresident del govern
espanyol Mariano Rajoy i
dels altres investigats. ■

El TC admet el recurs
contra la retirada de
l’escó de Pau Juvillà
a La CUP demanarà

que li sigui restituïda
de manera cautelar
l’acta de diputat
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La CUP va expressar ahir
la seva satisfacció pel fet
que el Tribunal Constitucional (TC) hagi admès a
tràmit el recurs d’empara
del seu exdiputat Pau Juvillà, i va anunciar que
aquesta setmana demanarà que li sigui restituït l’escó de manera cautelar. Segons va indicar en una roda de premsa el diputat de
la CUP Xavier Pellicer,

l’exdiputat Pau Juvillà ha
rebut una notificació del
TC en la qual s’indica que
ha estat admès a tràmit el
seu recurs d’empara. “Estem satisfets perquè sabem que són poques les demandes i recursos d’empara que el TC admet a tràmit”, i perquè això “obre
una via interessant”.
La CUP considera que
no es pot normalitzar la ingerència constant del poder judicial en la sobirania
del Parlament, i per això
Juvillà demanarà en els
pròxims dies que se li retorni cautelarment la seva
acta de diputat. Una acta
que li va ser retirada el 28
de gener. ■

