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PUNT DE VISTA
De set en set
Eva Pomares

Urgeixen
més pageses

E

n els darrers
temps, els desastres naturals a Catalunya s’anomenen sobretot grans incendis
forestals. Encara no
s’havien apagat les flames del de la Ribera d’Ebre que un vell amic pagès em
deia commocionat i trist: “Aquestes
onades de solidaritat passaran en pocs
dies. I després succeirà com sempre:
ningú farà res per atacar el problema
de fons.” Els cants dels anys vuitanta i
noranta sobre l’equilibri territorial han
demostrat ser el que alguns advertíem:
purament un eslògan al servei de l’hegemonia electoral i del model de negocis pujolista. Fa anys que algunes ens
esgargamellàvem per advertir de les
amenaces del despoblament, l’ensorrament de l’agricultura familiar pels preus
de ruïna, la desaparició dels ramats que
pasturen el sotabosc, el poc prestigi de
ser pagès en part d’una societat urbana esnob que s’omple la boca d’ecologisme. Però no està disposada a pagar
el que és just i sostenible per un bon pa,
un bon peix, una bona col feta a casa,
però sí per un telèfon fet a la Xina. Bé,
doncs som aquí, amb una altra amenaça estructural encara més perillosa: la
crisi climàtica. La falta de gestió forestal, que cobreix prop del 70% del país,
és quasi absoluta i en conseqüència
l’afronta amb precarietat. Som sobre
una foguera i el millor tallafoc són els
conreus i els pobles vius. Constitueixen
el rebost més fiable en contextos de
crisi, amb una d’alimentària i climàtica
per davant. Sobren els arguments i no
són nous. És urgent un pacte nacional
que reverteixi el model i prioritzi l’agricultura sostenible. És més que una
estructura de país: és la foto sencera
del futur.
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EDITORIAL

El fiasco dels Jocs: causants i responsables
La desfeta de la candidatura
olímpica dels Pirineus i Barcelona per al 2030 té un causant: Javier Lambán, el president de l’Aragó, i
el seu sobtat gir desautoritzant
l’acord dels seus tècnics, els de Catalunya i els del COE, amb un pes substancial dels representants aragonesos en la proposta de repartiment de
seus. Però Lambán no ha estat l’executor de la candidatura, com tampoc
el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco. El responsable és el govern de l’Estat i el seu
president, Pedro Sánchez. Qui presenta la candidatura al COI és el
COE, però el mateix COI exigeix que
tingui suport polític. I política és la
raó de la frenada. Un Pedro Sánchez
en hores baixes no ha volgut afegir

un incendi amb un dels barons de
PSOE al reguitzell de disgustos electorals i topades amb els socis de govern i d’investidura que col·lecciona.
Quan l’alternativa a la candidatura
conjunta ha circulat per una via només catalana, a Sánchez i el ministre
Iceta no els ha importat perdre
l’oportunitat d’accedir a uns Jocs
Olímpics d’hivern. Abans morta que
catalana.
La consellera Vilagrà promet
que en pocs dies articularà una proposta pròpia, que Alejandro Blanco
es compromet a tenir en compte si
és per al 2034. L’Aragó, per la seva
banda, ven fum novament amb Jaca.
Tots són conscients que el COI rebrà
amb els braços oberts una proposta

associada a Barcelona i Catalunya.
Igualment, saben que les opcions
d’una candidatura de l’Aragó i Jaca
són semblants a les dels intents passats, ínfimes. La responsabilitat del
fiasco de la candidatura del 2030 no
recau, per descomptat, en la part catalana, però la realitat és que un dels
grans projectes del govern no arribarà a terme. Ni tan sols s’han pogut
comptar els suports populars que tenia. En qualsevol cas, el projecte fallit
dels Jocs ha tingut la virtut de retornar al primer pla la necessitat de millorar les infraestructures, les alternatives d’economia sostenible i les
condicions de vida dels habitants
dels Pirineus. Unes necessitats que
s’han d’abordar sense esperar a uns
hipotètics Jocs d’aquí a 12 anys.

La frase del dia

La foto

Alejandro
Blanco
PRESIDENT DEL COE

Protesta dels agricultors als Països Baixos. Tractors aparcats, ahir, als terrenys d’una
granja de Stroe, per la protesta contra la política de nitrogen del govern ■ SEM VAN DER WAL / EFE

“El problema ha estat
que el president d’Aragó
trenca l’acord tècnic, no
el respecta i, a partir
d’aquí, ho porta al
terreny polític”

Keep calm

A

ls ulls d’un seguidor incorruptible de l’esport (posem-hi que
com jo), un conflicte lingüístic
no pot entelar una diada memorable
com el 19 de juny del 2022 amb el doble ascens gironí en futbol i bàsquet. A
parer del parlant, usuari, treballador i
militant d’una llengua en regressió
(posem-hi que com jo, també), la colonització lingüística practicada per la
Federació Espanyola de Bàsquet en tota la comunicació de la final a quatre
de Girona és d’un menyspreu tan colossal que no es pot passar per alt i
que rebla –com si en faltessin, d’exemples– la magnitud i la gravetat de
l’atac per terra, mar, aire, jutjats i ara

La FEB es riu
del català i
dels catalans
Toni
Romero

esport que pateix la llengua catalana.
La satisfacció esportiva conviu malament amb la indignació per la falta
de respecte. Dissabte es jugava un Estudiantes-Palència i un Lleida-Girona.
El presentador i locutor dels dos partits era el mateix amb l’insignificant
detall que el seu domini del català és
comparable amb la meva habilitat per
als balls de saló. Vaig atribuir el meu
mal d’oïda a l’edat i al volum eixordador del so, però ves que no hi tingués
res a veure els Gassol, Iussep, Jeida o
Fontayau repetits amb una insistència feridora. No s’hi val a refugiar-se
que els seguidors de l’Estudiantes i el
Palència –minoria absoluta en aquest

partit i també en la final–no haurien
entès res. A l’Heliodoro Rodríguez López de Tenerife, a cap gironí se li va
acudir demanar un speaker que parlés
català. Quan voltes per estadis i pavellons d’Europa saps del cert que l’únic
que sentiràs en un idioma aliè a l’indret és el recordatori que no abandonis el seient al final del partit. Josep és
Josep i no Iussep aquí i a la Xina Popular. Ni tan sols la magnànima concessió a l’estratègic bilingüisme es va colar a Fontajau. Però ni el colonialisme
de la FEB –me’n faig creus que designés Girona com a seu de la final a quatre– embrutarà un 19 de juny per a tota la vida. Per cert, he recuperat l’oïda.
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La covid
continua amb
l’escalada
alcista

El conseller de Salut
reconeix una puja del
nombre de casos
però alhora fa una
crida a la tranquil·litat

NORMATIVA· Un nou decret desplegarà el règim lingüístic de la llei d’educació
PROPOSTA · Ho farà a partir de 50 suggeriments del Consell Lingüístic Assessor
TITULACIÓ· El consell vol que el C1 no s’obtingui automàticament en acabar l’ESO
Rosa M. Bravo
BARCELONA

El català creix a la selectivitat

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

El Consell Lingüístic Assessor, l’òrgan consultiu
que es va constituir l’1 de
març per estudiar com es
pot impulsar l’ús del català
a les escoles i instituts, va
lliurar ahir les seves conclusions al departament
d’Educació, que n’havia
fet l’encàrrec. El document, amb 50 propostes,
servirà de base per elaborar un decret que desplegui el títol 2 de la llei d’educació de Catalunya, referent al règim lingüístic del
sistema educatiu, un cop
el departament analitzi
els diferents suggeriments. L’ampliació de la
normativa per millorar
l’ús del català a les aules
anirà acompanyada d’una
iniciativa per intentar
contenir la ingerència judicial: els serveis jurídics
de la Generalitat “estan
prenent mesures per comunicar al TSJC que les
sentències del 25% s’han
d’adequar a la nova normativa catalana” –en l’últim mes, després que el
tribunal donés 15 dies a
Educació per implantar el
25% de castellà a tot el sistema educatiu, s’ha aprovat un decret sobre els
projectes lingüístics de les
escoles i una llei sobre l’ús i
l’aprenentatge de les llengües oficials a l’ensenyament–. Així ho va assegurar ahir el conseller d’Educació, Josep GonzàlezCambray, que va rebre el
document de mans de la
presidenta del consell,
Carme Junyent.
L’encàrrec va sorgir
després d’haver reconegut, “per fi”, que “les coses

El 97% dels estudiants que la
setmana passada van fer la
selectivitat van triar el qüestionari de les proves en català. Creix doncs aquesta elecció, perquè en edicions anteriors. abans que una sentència del TSJC obligués a oferir
els enunciats en les dues
llengües, el percentatge era
del 95%. Així ho va explicar
ahir la consellera d’Universitats i Recerca, Gemma Geis,
que va celebrar la dada. “Estem molt satisfets perquè
sempre hem dit que el català
és la llengua de la prova de la
selectivitat. Aquest any, que
era especialment complicat

per aquesta interferència ,
ens podem congratular perquè el català continua essent
la llengua de la selectivitat”,
va subratllar, i va reclamar la
fi de les ingerències en l’educació.
Geis va manifestar també,
després d’una reunió amb el
conseller d’Educació basc, la
seva preocupació respecte
de l’avantprojecte de la llei
universitària del govern espanyol. “Cal més reconeixement del sistema universitari
català, de la seva diferenciació, i més mesures de flexibilització per poder desenvolupar el nostre propi sistema.”

Les frases

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

“En la situació de
reculada en què
estem l’escola és
reflex, però també
motor, de la societat”

“Estem en situació de
davallada de l’ús del
català, no ens agrada i
hem de passar a
l’acció”

Carme Junyent

Josep Gonzàlez-Cambray

no anaven bé”, en referència a l’ús social del català a
escoles i instituts, “i amb
les dades hem constatat la
reculada del català a la societat i l’escola”, va explicar Junyent. El document
incideix en la necessitat
d’actuar en l’ús que en fan
els docents, en el paper
que es dona als projectes
lingüístics dels centres
educatius i a l’acollida, en
la necessitat d’incidir en
les xarxes socials i en l’avaluació. En aquest últim capítol el consell proposa que
a quart d’ESO els instituts
donin la possibilitat als

alumnes d’obtenir, mitjançant una prova específica, un certificat oficial
que acrediti la competència lingüística en català o
occità en el cas de l’Aran.
Acabaria així, en cas que el
departament ho accepti,
l’obtenció automàtica del
nivell C1 en acabar l’ensenyament secundari. “És
una falta de respecte cap
als alumnes regalar-los el
títol, hauran de fer prova
especifica”, va defensar
Junyent. Gonzàlez-Cambray va assegurar que,
com totes les propostes incloses en el document, el

PRESIDENTA DEL CONSELL LINGÜÍSTIC
ASSESSOR

CONSELLER D’EDUCACIÓ

departament les “avaluarà, analitzarà i prendrà les
decisions oportunes sobre
com desplegar-les”.
Prova oral
El consell proposa que
l’avaluació dels projectes
lingüístics dels centres
tingui en compte les proves diagnòstiques de
quart de primària i segon
d’ESO, i també les competències bàsiques de sisè de
primària i quart d’ESO per
assegurar que els alumnes
acaben les etapes amb ple
domini del català i el castellà, com marca la llei educativa. En aquesta línia,
Gonzàlez-Cambray va explicar que les proves de
competències bàsiques de
quart d’ESO inclouran,
com a novetat, una avaluació oral.
També els docents han
de ser avaluats. Junyent va
posar l’accent en la necessitat d’oferir formació en
sociolingüística als docents: “No es tracta que els
professors repeteixin ordres mimèticament, sinó
que tinguin la informació i
el coneixement suficient
perquè actuïn en conseqüència en el cas del seu
comportament lingüístic.
No es tracta d’ordenar el
que han de fer, sinó que sàpiguen per què ho fan.”
Una cosa clara va deixar la
presidenta del consell: “La
llengua de docència no és
una tria personal, hi ha un
projecte de centre que s’ha
de seguir.” “L’escola ha de
ser motor en la llengua, sobretot per a molts alumnes
que no tenen el català en la
seva llengua habitual, i si
no ho fa l’escola no ho farà
ningú més”, va insistir Junyent. I Cambray ho va re-

Desplegament
especial per a
la revetlla de
Sant Joan

Pissarra de l’escola Mare de Déu
de Lourdes de Mataró ■ QUIM PUIG

Els Mossos faran
més d’un miler de
controls preventius
durant la nit més
curta de l’any
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El ‘reencuentro’,
per la culata
Òscar Palau

Li han sortit per la culata, a Sánchez, els Jocs del “reencuentro” que s’havia empescat per exhibir que la fera
independentista està domada i l’Estat, cohesionat. Al
final, res, i a sobre als nassos del COI i l’opinió pública
internacional, que han comprovat que el conflicte polític és de fons i que qui l’atia és un anticatalanisme flagrant del govern d’Aragó que el PSOE no ha volgut fre-

forçar amb una experiència que ha viscut recentment en un institut: en
una xerrada informal amb
alumnes va constatar que
la immensa majoria de
professors usava el castellà a les aules. “Aquesta es
una realitat de país, hem
de mirar-la i capgirar-la”,
va dir. Hi va afegir: “També
hem trobat mestres que
deien que no eren conscients de la situació i feien
classe en castellà perquè
era més fàcil, i han canviat
al català perquè donen
mes oportunitats als
alumnes.” Cal incidir en la
consciència lingüística,
però també en la formació
inicial en relació amb la
competència i l’ús de la
llengua de tot el personal
que intervé a l’educació,
segons el consell.
Les xarxes socials són
un àmbit important i per
això el consell proposa difondre iniciatives que facin servir el català o l’occità, que s’organitzin visites
als centres d’influenciadors que usin la llengua a
les xarxes i que s’organitzin concursos que promoguin la creació de continguts digitals en català o en
occità. Respecte de si s’ha
d’intervenir en l’ús de la
llengua als patis, Junyent
va defensar que això ha de
ser un reflex del que passi
al conjunt de l’escola. “El
consell no ha d’assessorar
sobre com aconseguir que
la canalla parli català al pati, però sí els mestres sobre
com revitalitzar la llengua
perquè en conseqüència
s’usi al pati”, va afirmar.
Per al consell el català –i
l’aranès– ha de ser l’eix a
partir del qual s’articuli el
projecte educatiu del centre i les activitats que s’hi
despleguen, tenint en
comptes les llengües familiars de l’alumnat, que són
unes 200 a Catalunya, i el
castellà com a llengua
d’aprenentatge. ■

nar perquè dona vots. Win-win per a Catalunya, que va
entrar en el joc perquè ja li anava bé centrifugar certes
disciplines, però que ara té les mans lliures per tancar
una candidatura sense connotacions polítiques ni socis
indesitjables. I el COE, que trina amb Lambán, està moralment obligat a fer-la seva davant la nova improvisació aragonesa d’insistir a estavellar-se amb Jaca.

El conseller Gonzàlez-Cambray, ahir, amb la presidenta del Consell Lingüístic Assessor, Carme Junyent ■ MARÍA BELMEZ / ACN

El TSJC tomba els recursos
del govern contra l’execució
del 25% de castellà
a Dona la raó al pare d’un alumne i a l’Asamblea por una Escuela Bilingüe
perquè s’apliqui a En deixa fora Òmnium, Plataforma per la Llengua i USTEC
Jordi Alemany
BARCELONA

La secció cinquena del Tribunal Superior de Justícia
(TSJC) ha tombat els dos
recursos de reposició presentats per la Generalitat
contra les interlocutòries
del mateix tribunal, acceptant parcialment la demanada d’execució forçosa en quinze dies de la sentència de l’any 2020 que fixa el 25% de castellà a les
escoles que va presentar
primer l’Asamblea por
una Escuela Bilingüe
(AEB) el 4 de maig i, posteriorment, el pare d’un
alumne el 13 de maig. El
tribunal no accepta cap
dels arguments i el conseller d’Educació, Josep
Gonzàlez-Cambray, ja va
assegurar ahir en declaracions a TV3 que faran un
recurs de cassació al Tribunal Suprem.
En el recurs s’exposava
que AEB “no té legitimitat” per demanar-ne l’execució, vulnerava la nor-

mativa i era contrari a la
jurisprudència del Suprem (TS), que indicava
que per defensar els interessos d’un col·lectiu cal
estar legalment habilitat.
També considerava que el
TSJC anava més enllà de la
seva sentència quan exigia
al departament que donés
instruccions immediates
als centres, fet que, com
que no hi ha un “rang normatiu” –la nova llei impulsada per ERC, Junts, PSC i
ECP es va aprovar el 8 de
juny–, les convertiria en
il·legals i vulnerava drets
de professors i estudiants
En les dues interlocutòries el tribunal considera
el pare i l’entitat legitimats, un com a part directa, i en el cas de l’AEB, perquè en els seus estatuts
promouen els avantatges
del bilingüisme i el seu foment garantint els drets
dels alumnes amb l’ensenyament de las dues llengües oficials. El tribunal
recorre a la llei d’educació
per recordar que les ins-

truccions del 25% no són
contràries a la legislació, ja
que és el conseller d’Educació qui ha de dirigir “l’activitat dels òrgans administratius inferiors de manera que canalitzi el compliment de la sentència” i
dicti instruccions. També
argumenta que no es violenten drets d’alumnes i
professors quan “del que
es tracta és d’assegurar
un mínim d’impartició
d’hores lectives de castellà
i català”.
El TSJC, però, no ha respost encara a l’escrit del
govern que informava de
les ordres donades als directors ni al decret lingüístic i la nova llei, ara validades pel Consell de Garanties Estatutàries, que impedien el compliment de la
sentència.
Doble criteri
El TSJC aplica un altre criteri diferent al de l’AEB en
unes altres interlocutòries
quan no accepta la personació d’Òmnium Cultural,

Plataforma per la Llengua
i el sindicat majoritari de
mestres USTEC en el cas.
Ho fa amb el vot particular
i contrari de dos dels cinc
magistrats. Òmnium la
descarta pels estatuts, de
“finalitats genèriques”, i
recordant que el destinatari de la sentència són els
serveis públics d’Educació. El sindicat i Plataforma per la Llengua tampoc
els accepta com a part perquè considera que l’aplicació del 25% de castellà “no
afecta l’ús normal del català com a llengua vehicular”, quan en el seu escrit
de personació s’hi van presentar com a entitats perjudicades
En una darrera interlocutòria sí que admet la personació de l’Asociación
Hablamos Español, però
no accepta Convivencia
Cívica Catalana, la Federació Nacional d’Estudiants
de Catalunya (FNEC) ni
l’AMPA Total del CEIP Joaquim Abril de Sant Fost de
Campsentelles. ■
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Els governs es comprometen a
descongelar la taula de diàleg

a Vilagrà i Bolaños reprenen el contacte i pacten treballar un acord marc d’aquí a pocs dies que fixi una
agenda cap a la desjudicialització com a garantia prèvia a Acorden una reunió de presidents al juliol
Òscar Palau
BARCELONA

Les relacions institucionals
entre el govern català i l’estatal no estan ni molt menys normalitzades, però els
respectius titulars de Presidència, Laura Vilagrà i Félix Bolaños, es van reunir
més de dues hores ahir a La
Moncloa per posar la primera pedra de la represa. I
és que les confiances continuen trencades a ulls de la
Generalitat; però, a fi d’obtenir unes garanties mínimes perquè es recomponguin, ahir van pactar treballar conjuntament els pròxims dies en el que van definir com un “acord marc”
que ha d’incloure un seguit
d’accions concretes a què
es condiciona la represa
tant de les relacions ordinàries a alt nivell com de la
taula de negociació. “Avui
hem iniciat un procés per
obrir l’agenda de desjudicialització del conflicte polític”, resumia Vilagrà.
I és que, mentre Bolaños
parlava de vaguetats com
ara situar el “marc general”
del diàleg i els “principis fonamentals” i la “metodologia” en què s’ha de basar,
Vilagrà entrava en detall
per deixar clar que el govern vol veure en aquest
acord marc avenços concrets en aspectes com ara
canvis en els delictes de sedició i rebel·lió al Codi Pe-

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre homòleg, Félix Bolaños, ahir reunits a La Moncloa ■ ACN

nal, la remodelació del Tribunal de Comptes, la retirada de les euroordres als
exiliats o l’aturada de nous
processos judicials contra
independentistes. De fet,
aspectes tots que figuren
com a recomanacions en
l’informe Cilevics, aprovat
fa un any per l’Assemblea
Parlamentària del Consell
d’Europa i que dimarts va
fer balanç per concloure
que poc ha complert l’Estat, més enllà dels indults
als presos polítics que, a sobre, ara revisa el TC. “És un
bon full de ruta que el govern espanyol hauria de tenir per aconseguir estàn-

dards democràtics europeus i posar fi a la repressió”, insistia Vilagrà, que
confia veure passos en els
pròxims dies. “Volem arribar com més enllà millor en
aquests aspectes importants per a l’agenda antirepressiva; ho creiem absolutament necessari per reprendre la negociació plena”, incidia.
L’altre compromís tancat ahir és que els presidents Sánchez i Aragonès
es trobaran tan bon punt
quadrin les seves agendes.
En aquest cas, Bolaños es
va resistir fins i tot a esmentar una data indicativa, ja

Blanco veu bé mantenir
la consulta pels Jocs
Redacció
BARCELONA

El president del Comitè
Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, va admetre
ahir que el COE no és partidari de consultes, però
va defensar que “després
del que ha passat” és “important escoltar l’opinió
del territori”. En entrevis-

tes a RAC1 i a El matí de
Catalunya Ràdio es va
mostrar partidari de mantenir la consulta que el govern ha aparcat després
que s’hagi descartat la
candidatura conjunta per
al 2030. Blanco va defensar que els Pirineus “han
de tenir obligatòriament”
Jocs d’hivern més endavant. “No hem anul·lat la

idea. Aquest projecte no
pot morir”, va dir i hi va
afegir que cal tenir una
candidatura per al 2034.
Blanco va acusar el president d’Aragó, Javier
Lambán, de “mentir i
trencar” l’acord tècnic sobre el repartiment de les
proves olímpiques. I va defensar que si algú ha cedit
en el procés de negociació

Les frases

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

“Les relacions no
estan normalitzades
ara; no es poden
normalitzar fins que
aquestes garanties
siguin sobre la taula”

“Calen solucions
polítiques. Necessitem
més política, la que
neix del diàleg
i l’acord; no la volem
judicialitzar”

CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA

MINISTRE DE LA PRESIDÈNCIA

Laura Vilagrà

Félix Bolaños

cia un horitzó d’estabilitat
institucional i política de
cara al futur, prenent com
a base el diàleg”, presumia
Bolaños, que es va encarregar que la posada en escena, amb dos sofàs i les banderes darrere, fos ben diferent de la taula llarga i freda amb què el va rebre la
consellera el 24 d’abril al
Palau, dies després de l’esclat del Catalangate. Un
cas, precisament, sobre el
qual el ministre admet que
mantenen les discrepàncies, ja que el govern no està
satisfet amb les mesures
preses per La Moncloa. Vilagrà arribava ahir amb
aquest greuge al sarró, però
també amb d’altres com
ara l’escassa execució de les
inversions estatals a Catalunya el 2021 –que el ministre assegurava que
aquest any s’està corregint–, i si bé admetia que
s’han reprès les converses
deixava clar que no s’anirà
més enllà si no es compleixen les citades garanties
mínimes.
A qui també va haver de
rebatre ahir Vilagrà va ser
al soci de govern, després
que el secretari general de
Junts, Jordi Turull, digués
a Europa Press, sobre una
reunió que insistia que no
coneixia, que no vol “participar” a normalitzar res.
“No creiem que s’hagi de
normalitzar la situació perquè vol dir blanquejar una
sèrie de dinàmiques que requereixen tenir tota la informació i no posar-se de
perfil”, carregava, en al·lusió al cas Pegasus. “De debò
algú pensa que som aquí
per blanquejar la repressió? Ens voten per ser útils i
fer política, som aquí per
posar fi a la repressió”, replicava la consellera, que
etzibava: “Els problemes
no se solucionen sols, s’ha
de parlar.” ■

que ho veu “complicat” els
pròxims dies –tot i que dilluns precisament coincidiran en un acte a Barcelona–, però en canvi Vilagrà
donava per fet que la trobada serà abans de les vacances d’agost, i de fet augura-

va que aquell dia ja s’hauria
de tenir “informació sobre
la taula” sobre l’acord marc
pactat.
Més enllà d’aquests dos
punts, els discursos d’un i
altre govern coincidien poc
ahir. “La reunió d’avui ini-

és Catalunya.
Per la seva part, el president del govern d’Aragó,
Javier Lambán, va denunciar ahir a les seves xarxes
socials que està rebent
“una allau d’insults i desqualificacions” del president del Comitè Olímpic
Espanyol (COE), Alejandro Blanco, i de l’independentisme català després
de la caiguda del projecte
de Jocs d’hivern del 2030
al Pirineu. A més, ha dit
que lamenta aquesta situació quan, segons ha
afirmat, el seu executiu va
ser l’únic que va intentar
arribar a un acord.

El president del COE, Alejandro Blanco ■ ACN
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Llibertat encara condicional
LAMENT · Els dirigents d’ERC alliberats fa un any denuncien que la repressió no cessa i que l’indult és parcial i l’estan revisant
VIES · Rovira destaca el nou informe Cilevics i Junqueras manté l’aposta pel diàleg i recorda que l’amnistia depèn del Congrés
Òscar Palau
BARCELONA

A

vui fa un any que van sortir
indultats els nou presos polítics del procés, però la seva llibertat és encara condicional. Coincidint amb la data, així
ho van denunciar en un acte ahir els
cinc dirigents d’ERC alliberats aleshores i la seva secretària general,
Marta Rovira, que continua a l’exili
a Ginebra. L’exconsellera Dolors
Bassa, així, recordava que la inhabilitació “és present”, ja que no poden
exercir en la política institucional o
en l’educació pública, i que els indults van ser “forçats, parcials i revisables”, raó per la qual mantenen a
sobre seu l’espasa de Dàmocles de la
justícia espanyola. “La nostra llibertat està controlada i condicionada,
com demostra que en aquests moments el TC està revisant els indults”, li prenia el relleu l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que denunciava que amb això
només pretenen “amenaçar i fer
por per demostrar qui mana i té el
poder”. Forcadell –que en paral·lel
denunciava també que es manté la
“repressió col·lectiva” en forma
d’atacs a la llengua i a les lleis del
Parlament, el dèficit fiscal o d’inversió en infraestructures– estima que
des de l’1-O més de 4.000 persones

Els dirigents
d’ERC afectats
per la presó i
l’exili es van reunir
en un acte ahir a la
seu del partit per
fer balanç de la
situació repressiva
al cap de tot just un
any de la concessió
dels indults ■ ACN

ja han estat víctimes de la repressió
individual, i avui hi continua havent
més de 800 causes obertes que afecten més de 2.500 independentistes.
L’exconseller Raül Romeva en feia
una àmplia enumeració –des de
l’exili fins al Tribunal de Comptes,
passant pels acusats de terrorisme,
els alcaldes represaliats o el cas Volhov–, però també reflexionava que
situacions personals de presó com
ara la seva han “pagat la pena”.
“Sempre l’hem defensat com una ei-

na política; a algú li tocava posar la
cara per explicar a dins i a fora que
vivim en una situació de repressió
constant”, incidia.
Marta Rovira posava èmfasi en el
context internacional, on l’Estat espanyol “ja no pot jugar a la primera
divisió democràtica”, perquè creu
que ha perdut la reputació. La número dos d’ERC destacava l’informe
que el relator Boris Cilevics va presentar dimarts davant del Consell
d’Europa com a seguiment al que ell

mateix havia fet públic fa un any
igualment, en què exigia a l’Estat la
fi de la persecució contra l’independentisme. Cilevics, en un nou informe que Rovira lamentava que han
silenciat el govern i els mitjans espanyols, tot i que ahir se’n feien ressò
“molts fòrums internacionals”, admet ara que de les accions que va
suggerir només s’ha complert l’indult, però que, per exemple, ni s’ha
deixat tornar els exiliats ni s’han fet
passos per reformar els delictes polítics del Codi Penal. “Els independentistes no deixem d’acumular palanques de força per posar fi a la repressió”, cloïa Rovira.
El president d’ERC, Oriol Junqueras, tancava l’acte reivindicant
l’amnistia com a proposta per posar
fi a la situació i a l’intervencionisme
polític de tribunals sovint escorats a
l’extrema dreta, una eina que, recordava, “depèn exclusivament de
la voluntat del poder legislatiu i que
és responsabilitat de les majories
parlamentàries que donen suport al
govern espanyol”. Si bé constata
“cada dia” que el govern espanyol
voldria estalviar-se la taula de negociació, Junqueras refermava l’aposta del diàleg tot just per això, perquè
“incomoda” l’Estat i alhora permet
a l’independentisme “acumular capital polític” davant la comunitat internacional. ■

Giró denuncia
Camacho
i Villarejo
a Ho fa per

organització criminal,
malversació de fons
i revelació de secrets

Redacció
BARCELONA

El conseller d’Economia,
Jaume Giró, va presentar
ahir una denúncia a la fiscalia contra l’expresidenta
del PPC Alícia SánchezCamacho i l’excomissari
de la Policía Nacional José
Manuel Villarejo per haver-lo espiat i haver intervingut les seves comunicacions en el marc de l’opera-

ció Catalunya. Giró els denuncia pels delictes de revelació de secrets, malversació de fons públics i organització criminal i no tanca la porta a fer que s’investiguin més responsables de
l’espionatge, com ara l’exsecretària general del PP
espanyol i exministra de
Defensa María Dolores de
Cospedal. Camacho és senadora per designació de
l’Assemblea de Madrid i,
per tant, el cas hauria de
ser instruït pel Tribunal
Suprem.
La denúncia està basada
en les gravacions fetes pel
mateix Villarejo en conver-

Fernández Díaz
va dirigir
l’operació
Catalunya
—————————————————————————————————

El conseller Jaume Giró i el seu advocat, Jordi Pina, ahir a la Ciutat de la Justícia ■ ACN

ses amb Sánchez-Camacho i que s’han publicat recentment. En una conversa el novembre del 2012,
dies abans de les eleccions
al Parlament, la líder popular va facilitar a Villarejo
noms i telèfons mòbils de
persones properes a l’independentisme per investi-

gar-les i així poder-les “intimidar, extorsionar o desprestigiar”. Giró recorda
que en aquella època era director general adjunt de
CaixaBank i no tenia cap
càrrec públic. La denúncia
diu que de les converses se
n’extreu que s’obre una investigació contra Giró i al-

tres personalitats “per
raons purament ideològiques”. A més, diu que és impropi d’una democràcia
que la policia faci aquestes
investigacions “seguint les
directrius de dirigents d’altres forces polítiques i al
servei dels interessos
d’aquests últims”.

El ministre de l’Interior de
Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, va dirigir personalment part de la policia patriòtica en l’ operació Catalunya
per denunciar dirigents independentistes catalans, segons una gravació publicada
ahir pel diari El País. L’enregistrament recull una reunió
a Interior el divendres 16 de
desembre del 2012 entre Fernández Díaz, el llavors número 1 de la policia, Eugenio Pino, i el comissari José Manuel
Villarejo per planificar denúncies contra el llavors president de la Generalitat Artur
Mas i el seu predecessor, Jordi Pujol. En aquesta trobada
els va dir: “Negaré, fins i tot
sota tortura, que aquesta reunió hagi existit.”

