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Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 0,86
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 119
L’indicador hauria
d’estar per sota dels
1.000 contagis/dia

Dada anterior: 204
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

0,85

551

194

Un pla de
govern per
fer boca per
als comptes

PAS El consell executiu gira full amb relació a la crisi interna i
aprova el full de ruta de la legislatura, que fa seus els punts dels
acords d’investidura AVÍS La CUP, amb qui ara voldria negociar
el pressupost, ja adverteix que no li agrada l’enfocament general
Òscar Palau
BARCELONA

Un full de ruta de quatre
anys per girar full, com a
mínim per ara, pel que fa
a la primera crisi interna.
El consell executiu va aprovar ahir el seu pla de govern per a la legislatura,
un document de 145 planes i més de 1.500 mesures –300 de les quals, definides com a estratègiques–, distribuïdes en cinc
grans eixos que afecten
tots els departaments, i
que serà la principal guia
d’actuació que marcarà el
rumb en els pròxims anys.
El document, que també
concreta indicadors per
anar-ne avaluant l’aplicació, recull de manera gairebé íntegra els acords a què
ERC va arribar amb Junts i
la CUP per a la investidura
de Pere Aragonès, amb
punts ja coneguts, entre
els quals destaquen l’aposta pel diàleg amb l’Estat, la
petició del traspàs de totes
les infraestructures estatals a Catalunya, com el
servei de rodalies, ports i
aeroports –si bé no diu res
de l’ampliació del Prat–, el

pla pilot per a la implantació de la renda bàsica universal, la gratuïtat de l’educació de 0 a 3 anys, la defensa del català, més inversió en salut i habitatge,
l’impuls de l’equitat menstrual, l’augment del pressupost de cultura, la fiscalitat verda i la creació d’una
energètica pública.
Amb la concreció d’un
pla oficial, el govern pretén
d’una tacada atreure la
CUP perquè aprovi el pressupost del 2022, però alhora girar full amb relació a
la crisi desencadenada en
l’anterior consell executiu,
quan Aragonès va rebutjar
la proposta de delegació
que Junts li havia presentat per a la represa l’endemà de la taula de negociació amb l’Estat, en vista
que no la formaven només
membres del govern. Les
desavinences en aquest
punt, de fet, no han desaparegut, perquè ahir va
quedar clar que les posicions d’uns i altres romanen enrocades, per bé que
l’executiu s’ha proposat
quedar-ne al marge i mirar
endavant per centrar-se

en la gestió. Per escenificar
una imatge d’unitat, ahir el
president i el vicepresident
Jordi Puigneró van entrar
plegats a la reunió. “En un
govern de coalició hem
d’acostumar-nos a tenir diferències i desacords en
determinats temes”, sostenia la portaveu, Patrícia
Plaja, que distingia entre la
dinàmica de partits i la de
l’executiu. “Hi pot haver diferències, però clarament
hi ha una unitat d’acció en
la gestió del govern”, cloïa.
El primer punt del document aprovat ahir de manera col·legiada, de fet, es
fixa com a objectiu l’impuls
d’un procés de negociació
“segons els estàndards democràtics internacionals”
per resoldre el conflicte polític, que s’ha d’articular a
través d’una taula “entre
els dos governs”. “Qui seu
a la taula és el govern; així
va ser la setmana passada i
continua tot de la mateixa
manera”, insistia Plaja,
que recordava, com ha reiterat el president, que la
porta “continua oberta”
per als consellers de Junts.
A la tarda, però, la porta-

La data

La frase

28.09.21

“Certs enfocaments,
certs macroprojectes i
certes aromes de
continuïtat respecte a
legislatures anteriors
ho posen més difícil”

—————————————————————————————————

Començarà el debat de política general al Parlament, i el
president Aragonès hi exposarà el pla de govern aprovat ahir.

—————————————————————————————————

Xavier Pellicer
DIPUTAT DE LA CUP

veu al Parlament del partit
de Puigdemont, Mònica
Sales, en feia la seva pròpia
interpretació. “La taula és
de govern a govern, perquè
qui aprova la delegació és
el govern, però qui en designa els membres és cadascuna de les parts, i els
nostres són els que ja vam
fer públics. No ens movem”, subratllava.
A les discrepàncies per
la delegació en la taula de
negociació, que per tant es
mantenen i debiliten la part
catalana, s’hi afegeix el retard de l’Acord Nacional per

l’Amnistia i l’Autodeterminació, també inclòs en el pla
de govern, que hauria d’enfortir les demandes catalanes en paral·lel a la negociació. Plaja reiterava que fa
setmanes que s’hi treballa,
amb la voluntat que sigui
un acord “de llarg recorregut” en què tothom trobi el
seu encaix per fer-lo “tan representatiu com sigui possible”, però encara no en podia aportar més novetats.
Nou avís de la CUP
L’aprovació del pla hauria
d’anar seguida ara, de ma-

nera lògica a fi precisament de poder-lo desplegar, de la del pressupost de
l’any vinent, que el govern
està acabant d’elaborar.
Tal com explicava ahir
Plaja, el conseller d’Economia, Jaume Giró, que ja va
fer una primera reunió al
juliol amb els grups parlamentaris, s’ha trobat en
les últimes setmanes amb
els consellers per acabar
d’avaluar les necessitats
dels departaments, amb la
qual cosa el tràmit intern
avança en paral·lel a les
converses entre els socis
de govern, ERC i Junts,
amb la idea que els comptes passin el tràmit parlamentari a la tardor i es puguin aprovar abans de final
d’any perquè entrin en vigor ja l’1 de gener. És clar
que per fer-ho cal almenys
un tercer implicat, i el govern compta amb la CUP
com a soci preferent, tot i
que els anticapitalistes van
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L’APUNT

Les pedres en el
camí del diàleg
Francesc Espiga

Independentment de les consideracions de cadascú
sobre la mesa de negociació, els fets són fets. I el que
ens indiquen és que Pere Aragonès ha fet una aposta
política molt forta amb aquesta qüestió, fins al punt de
sotmetre la cohesió interna del seu govern a un test
d’estrès d’exigència. Podem elucubrar, per tant, que té
la convicció, o la certesa, que de la taula en sortiran

El consell executiu va aprovar
ahir el pla de govern per a la
legislatura ■ ACN

“concrecions” per mostrar com a rèdit. Alerta, però,
que aquest és un diàleg que es veurà alterat per infinitat d’imprevistos, tants com els molts episodis que són
punt de fricció amb l’Estat. Des d’una resolució judicial
fins a un dictamen menor al BOE, les pedres en el camí
seran moltes. I amb la taula ja parada, hi posarem més
atenció. Començant per això de l’audiovisual.

Enèsim intent per
desencallar una llei
electoral pròpia
a El PSC i els comuns s’afegeixen a la ponència sobre la matèria
impulsada per ERC a Catalunya, l’únic territori sense norma

La fórmula per convertir els vots en escons ha estat fins ara el gran escull de la llei ■ A.P.

Redacció
BARCELONA

llançar una nova advertència ahir a la tarda i van
deixar clar que no els agraden ni les “línies generals”
ni “l’enfocament” del pla
de govern presentat al matí, fet que augura converses complicades. “Considerem que el marc general
denota continuisme, i camina en un sentit contrari
al model de país que vam
acordar”, resumia el diputat Xavier Pellicer. I és que,
per a la CUP, “no n’hi ha ni
de bon tros prou” amb el fet
que el govern enarbori cada dia les grans transformacions que vol fer si acaba fent “polítiques continuistes respecte a etapes
anteriors”. Pellicer, per a
qui “només faltaria” que el
pla no incorporés les mesures pactades amb la CUP
per a la investidura, posava
com a exemple la candidatura als Jocs d’hivern del
2030, també recollida en el
document malgrat l’oposi-

ció frontal dels anticapitalistes, que a més interpreten la manifestació de diumenge contra l’ampliació
de l’aeroport del Prat com
una “advertència clara”
perquè hi hagi un “canvi
de rumb immediat” del govern. “La gent reclama un
gir de 180 graus respecte a
les polítiques del territori,
que aturi macroprojectes i
polítiques especulatives”,
constatava. En aquest
sentit, deia que encara no
s’han assegut per negociar
els comptes, però ja advertia: “Certs macroprojectes, certs enfocaments i
certes aromes de continuïtat respecte a les legislatures anteriors ens ho posen més difícil.”
“Probablement no compartirem totes les mesures amb la CUP, però estem segurs que el pla de
govern és transformador i
inclou moltíssimes de les
propostes i compromisos

negociats per a la investidura”, es defensava minuts després la portaveu
d’ERC, Marta Vilalta, que
recordava que tot això
“hauria de poder facilitar”
l’aprovació d’un pressupost que precisament “és
imprescindible” per desplegar els punts acordats.
“No agradarà al 100%, però
volem posar l’accent en els
compromisos pactats, així
que la valoració no pot ser
tan negativa com diuen”,
replicava. Des de Junts, Sales defensava el projecte
dels Jocs i expressava la
“màxima confiança” en el
Departament d’Economia,
que està elaborant els
comptes, per bé que instava abans les altres forces independentistes a fer front
comú al Congrés per obtenir tants recursos com sigui possible dels pressupostos de l’Estat a fi de poder
aprovar després els de la
Generalitat. ■

A còpia de repetir-se durant anys i panys, un element que ja s’ha convertit
en un clàssic del parlamentarisme català és la
voluntat que s’expressa
en l’inici de cada legislatura d’abordar l’aprovació
d’una llei electoral pròpia.
Un propòsit que, fins ara,
ha quedat només en això,
ja que els partits han estat
incapaços de pactar una
norma que sempre, o gairebé, s’encalla en el mateix punt, quan toca discutir, i acordar, el sistema
per convertir els vots en
escons. Uns, històricament l’antiga CiU, defensen un model de distribució dels disputats que preservi una certa homogeneïtat territorial, mentre
que d’altres, essencialment el PSC, volen que les
zones més poblades –l’entorn metropolità de Barcelona– tinguin més representació. Un desacord

recurrent que ha propiciat
que, a hores d’ara, Catalunya sigui l’únic territori
que no ha desenvolupat la
seva pròpia norma i, per
tant, es continuï regint
per l’espanyola.
ERC ja ha manifestat la
voluntat d’impulsar una
ponència al Parlament
per desencallar la llei, i
socialistes i comuns van
expressar ahir la seva intenció d’adherir-se a la
iniciativa. Amb aquest suport, i en espera del que
diguin la resta de formacions amb qui també han
contactat, a excepció de
Vox, els republicans ja tenen els suports necessaris
que fixa el reglament per
crear la citada ponència.
En aquesta tessitura, el
portaveu adjunt del PSC a
la cambra, Raúl Moreno,
va celebrar ahir que hi hagi un “clima procliu” per
afrontar el debat, i va recordar que el seu grup va
presentar en la legislatura
anterior una proposta de
llei electoral que no es va

arribar ni a discutir, atès
que “Junts i ERC no ho
van considerar necessari”. “Si ara la fem, és per
anar a totes. Per fer-la de
veritat. Volem una proposta de màxims. Som
l’única comunitat autònoma que no té llei pròpia”,
va recalcar. Per la seva
banda, el portaveu d’En
Comú Podem, David Cid,
també va insistir en la
idea que la qüestió no pot
esperar gaire més –“cal
que Catalunya deixi de fer
el ridícul”– i va instar la
resta de partits, i molt especialment el PSC, Junts i
ERC, a “deixar la calculadora del repartiment d’escons fora de la taula” de
les converses.
Per aprovar-se, la llei
necessita una majoria de
dos terços del Parlament.
Es dona el cas que, de manera paral·lela, s’està tramitant una iniciativa legislativa popular (ILP) sobre aquesta qüestió que
també s’hauria de debatre
en aquesta legislatura. ■
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Eixos principals del pla de Govern
Eix
Eix 1

Eix
Eix 2

Eix
Eix 3

- Conflicte polític: procés de negociació segons els
estàndards democràtics internacionals i articulat a través
d’una mesa de negociació política entre governs. Fi de la
repressió i l’exercici del dret a l’autodeterminació amb un
referèndum.

- Recuperació i transformació del sistema
sanitari després de la
pandèmia: enfortir
l’atenció primària i
comunitària amb un
programa de benestar
emocional i salut comunitària amb la incorporació
de 150 professionals. Pla d’inversions sanitàries en infraestructures
i equipaments i renovació tecnològica a l’atenció primària, l’atenció
hospitalària i l’atenció sociosanitària. Increment de pressupost de
80 milions en salut mental i aplicar el Pla de Prevenció del Suïcidi
2021-2025. Doblar el pressupost de salut pública.

- Pla estratègic d’infraestructures digitals per accelerar el
desplegament de la xarxa de fibra òptica i desenvolupar un
pla per superar la bretxa digital. Promoure els sistemes de
cable submarí per garantir la connectivitat internacional
d'alta capacitat a Catalunya.

Per un país just, amb bon
b govern i referent
democràtic al món

- Administració eficient: mediació i procediments alternatius de resolució de conflictes; avançar cap a una administració de justícia pròxima al ciutadà; reinserció de les
persones amb mesures d’execució penal. Promoure
l’aprovació d’un projecte de llei electoral de Catalunya i de
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
- Policia: actualització del model de seguretat pública
perquè sigui més transparent, eficient, reti comptes,
coordini els cossos, més pròxim i que garanteixi la
no-discriminació. Nou marc legislatiu del sistema de
seguretat pública. Actualització del sostre de la plantilla de
la PG-ME fins als 22.000 efectius.
- Català i consum audiovisual: direcció de la CCMA
professional. Constinguts per a públic juvenil i infantil i
actualització de nous formats. Ajuts a projectes de mitjans
de comunicació que fomentin i consolidin
l’espai català.
- Política exterior: consolidació i
reforç de la xarxa de delegacions
a l’exterior i oficines sectorials.
Incrementar la presència i la
influència del Govern en
fòrums multilaterals

Per un país de drets, d’igualtat
’
d’oportunitats i
de benestar

Per un país basat en una economia del
coneixement,
digital i emprenedora
coneix

- Empresa i treball: nou pacte nacional per a la indústria de
Catalunya i actualitzar el Pla Estratègic de Turisme de
Catalunya per recuperar els nivells d’activitat similars als de
l’estiu del 2019.
- Finances: recuperació de l’economia a través dels fons
europeus i una banca pública, lluitar contra el frau fiscal i
apostar per una fiscalitat verda i social.
- Arribar al 2,12% del PIB en el sistema de recerca.

- Avançar cap a la gratuïtat del 0-3 i en la transformació del
sistema educatiu: aplicar el Pla d’Educació Digital de Catalunya.
Enfortir el model lingüístic del sistema educatiu i incrementar l’ús
del català i de l’occità a l’Aran com a llengua vehicular de referència. Fomentar, promocionar i adaptar la formació professional
pública i amb inversió fins a assolir una oferta de places de fins al
40% d’alumnes d’FP dual.
- Enfortir el sistema de serveis socials: garantir l’accés als
subministraments bàsics de la llar a les persones i famílies en
situació d’exclusió social o en risc. Aprovar i desplegar l’estratègia
integral d’abordatge del sensellarisme. Combatre la pobresa
infantil. Desplegar la unitat integrada d’abordatge dels abusos
sexuals a infants. Aprovar i desplegar el Pla Nacional de Joventut
2022-2023
- Habitatge: inversió de 810 milions d’euros. Finançament i ajuts
per a la promoció de lloguer social i assequible. Augmentar el parc
d’habitatge de lloguer social, amb preeminència del de titularitat
pública, amb un mínim de 5.000 habitatges a l’any. Promoció de
l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Mesures contra el despoblament rural mitjançant el foment de la promoció d’habitatge de
lloguer assequible i social.
- Fer un projecte per a la candidatura Pirineus-Barcelona per ser
la seu dels Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern 2030, entesa com a
oportunitat en un marc ecològic, social i econòmic sostenibles a
partir d’un ampli consens territorial, social i polític.
- Garantir l’accés lliure i universal a la cultura: assolir el 2% del
pressupost, llei de drets culturals i aposta per la mancomunitat
cultural. ‘Hub’ audiovisual per a la recerca i producció de continguts.

La Ricarda

La ruta per superar la

a Les 1.572 accions del pla de govern inclouen demanar el traspàs d’infraestructures, un nou model de seguretat, la
protecció del delta del Llobregat i doblar el pressupost en salut a S’hi inclou la consulta pels Jocs Olímpics d’hivern
Jordi Alemany
BARCELONA

En espera de posar-hi els
números i tenir els suports
parlamentaris, el govern
de la Generalitat va fer públic ahir el full de ruta
d’aquesta legislatura, que
inclou un total de 1.572 actuacions, amb 848 mesures principals i 724 subme-

sures operatives, que minimitzen les recents discrepàncies entre els socis
per la taula de diàleg i l’ampliació de l’aeroport. El document fa referència a la
primera de les polèmiques, però obvia la segona,
que circumscriu a demanar a l’executiu espanyol el
traspàs de la gestió de tots
els aeroports, les infraes-

tructures viàries, ferroviàries i dels ports de Barcelona i Tarragona, mentre es
compromet a elaborar un
pla de conservació i recuperació integral del delta
del Llobregat. De la taula
de diàleg o negociació, i
amb la premissa irrenunciable de l’amnistia i el dret
a l’autodeterminació, defensa que és la base per a la

resolució democràtica del
conflicte amb l’Estat. Això
sí, sempre articulada a través d’una mesa amb membres dels dos governs.
Aquesta mesura forma
part del primer dels cinc
eixos en què el govern ha
dividit el seu full de ruta
aquesta legislatura, el
d’“un país just, amb bon
govern i referent democrà-

tic al món” (en el gràfic adjunt se’n destaquen algunes accions). En aquest
primer apartat l’executiu
també exposa que vol dinamitzar la participació
ciutadana, potenciar el
desenvolupament de la votació electrònica en processos electorals i consultes populars, també en el
món local, impulsar el por-

tal de Dades Obertes de
Catalunya, privades, cíviques i públiques, impulsar
polítiques de lluita contra
la corrupció i les males
pràctiques i fer una sacsejada a l’administració, professionalitzant la direcció
pública i incorporant sistemes de rendició de comptes. Algunes d’aquestes
mesures també les recollia
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Eix 4
Eix

Per un país verd, equilibrat i connectat
- Transició a les energies renovables per assolir el 100% de
renovables el 2050. Creació d’una energètica pública.
- Mobilitat: ampliar la xarxa de transport públic de tots els
operadors ferroviaris. Unió de les línies del Vallès i Llobregat dels FGC. Demanar el traspàs de la gestió dels aeroports
i de totes les infraestructures viàries, ferroviàries i dels
ports de Barcelona i Tarragona. Model de finançament de
les vies d’alta capacitat com a alternativa als peatges en
harmonia amb els de l’Estat.
- Pla de protecció, conservació i recuperació integral del
delta del Llobregat.
- Fomentar l’economia circular per arribar al residu zero.

Eix 5
Eix

Per un país feminista fonamentat en la
garantia dels drets humans
- Avantprojecte de llei de modificació de la llei 17/2015
d’igualtat efectiva de dones i homes.
- Reforç dels serveis de la xarxa d’atenció i recuperació
integral a les dones en situació de violència masclista.
- Transversalitat de la perspectiva de gènere en l’acció de
govern.
- Pla específic d’Igualtat de tracte i no-discriminació i un
pla contra el racisme, l’antigitanisme, la islamofòbia i la
xenofòbia.
- Elaboració de l’avantprojecte de llei trans.

Acte per reivindicar jocs en català a Barcelona ■ O. DURAN

Protegir el català,
eix transversal
La protecció i projecció de
la llengua catalana i l’aranès és un dels aspectes
transversals que recull el
pla de govern de la legislatura. En plena polèmica
perquè l’esborrany de la
llei audiovisual que impulsa el govern espanyol margina el català i no s’han tingut en compte les al·legacions presentades, el full
de ruta de l’executiu deixa
clar que cal enfortir el model lingüístic del sistema
educatiu i incrementar
l’ús del català i de l’occità a
l’Aran com a llengua vehi-

cular de referència, però
també en demana el reconeixement oficial com a
llengua oficial de la Unió
Europea. Una radiografia
exacta de l’ús del català en
l’àmbit de la justícia,
acompanyada de reformes legislatives per exigir
el coneixement com a requisit per exercir a l’administració, a més de la creació d’oferta formativa en
dret civil català són altres
accions assenyalades, a
banda de les ja conegudes,
com ara les noves línies
d’ajuts a projectes de mitjans que fomentin i consolidin el català com a eina
comunicativa.

bàsica universal a determinades franges d’edat, entre altres. Un escull amb
els cupaires, que ahir ja
van expressar recels en les
línies generals, és la incorporació de l’elaboració del
projecte per a la candidatura Pirineus-Barcelona per
ser la seu dels Jocs Olímpics i Paralímpics d’hivern
2030, encara que sigui emmarcat en consens territorial, social i polític i que se
sotmeti a consulta com es
va aprovar en una moció al
Parlament.

El pla posa especialment en relleu la necessitat de doblar el pressupost
destinat a sanitat fins a arribar als 5.000 milions, incloent-hi inversions en infraestructures i equipaments, desplegant un nou
pla de salut fins al 2025
que destini el 25% a l’atenció primària. I la salut mental serà un dels aspectes
prioritaris; s’elaborarà un
pla de prevenció del suïcidi
amb un augment de 150
professionals i de 80 milions del pressupost. ■

J.A.
BARCELONA

a legislatura
Les xifres

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

810

80

1.300

el document Reset. Crida
per reactivar el país, del
grup de treball Catalunya
2022, que va encarregar
l’expresident Quim Torra.

En el recull d’accions
proposades en el pla de govern s’hi preveu, com havia pactat ERC amb la
CUP, la revisió en comissió

parlamentària del model
de seguretat pública amb
la intenció de crear un nou
marc legislatiu, garantint
que es limiti la participació

milions d’inversió provinents
dels fons Next Generation es
destinaran a la rehabilitació
de 25.000 habitatges.

milions és el que es preveu
d’increment per a la xarxa de
salut mental, en què s’incorporaran 150 professionals.

milions en despesa pública
universitària es vol assolir el
2024, cosa que suposa un
0,58% del PIB.

de la Generalitat en acusacions particulars contra
manifestants als casos en
què hi hagi lesions acreditades a agents. De l’acord
amb la CUP s’inclou l’impuls de la banca pública i
una empresa energètica
pública, la possibilitat de la
gestió de l’aigua “tenint en
compte les previsions de la
seva futura disponibilitat”,
l’augment del parc d’habitatge de lloguer social amb
un mínim de 5.000 pisos a
l’any i la implementació
d’un pla pilot de la renda
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La llei de l’audiovisual estatal amenaça la producció de programes i productes en llengües que no siguin el castellà ■ EL PUNT AVUI

El govern estatal frena la llei
audiovisual per negociar-la
a Rufián recorda a Bolaños la necessitat de blindar el català en la norma que regularà les
plataformes audiovisuals a El govern considera que el projecte de llei “maltracta la riquesa lingüística”
E.B. / C.S.
BARCELONA

ERC vol fer “suar” Pedro
Sánchez pel vot dels republicans al pressupost espanyol. Veu el PSOE “massa
tranquil” i ha plantejat al
ministre de la Presidència, Félix Bolaños, el blindatge del català a la llei de
l’audiovisual i el traspàs de
la comissaria de la policia
espanyola a la Via Laietana per convertir-la en un
museu de la repressió. El
portaveu del partit al Congrés, Gabriel Rufián, considera que de moment el
PSOE “va malament” per
encarar correctament la
negociació. “Que ningú doni per segur el vot d’ERC a
ningú, perquè el vot d’ERC

se sua i es negocia. És el
missatge que traslladarem sobretot ara, en un escenari en què Ciutadans
no sap gaire bé on és i el govern té poca alternativa”,
va advertir Rufián.
De moment, el govern
estatal ha ajornat l’aprovació de la llei audiovisual i
ha reobert les negociacions amb l’executiu català i el grup parlamentari
d’ERC després de la polèmica que ha suscitat el fet
que l’esborrany no preveiés un percentatge obligatori per a la producció en
català. Fonts de la Moncloa van confirmar a l’ACN
que la norma s’havia
d’aprovar al Consell de Ministres d’aquest dimarts,
però que a última hora va

saltar de l’ordre del dia
ERC va posar ahir les
seves reivindicacions sobre la taula del ministre en
una reunió que va mantenir al migdia en el marc de
la roda de contactes de Bolaños amb els grups parlamentaris per abordar
l’aprovació del pressupost.
Aquesta tarda serà el torn
de la portaveu de Junts per
Catalunya, Míriam Nogueras. Pel que fa a la proposta
de JxCat de fer un front comú amb ERC i la CUP per
negociar els comptes a Madrid, Rufián va replicar
que cal “que tothom assumeixi els seus resultats
electorals” i va recordar
que ja hi ha un sistema de
coordinació a Madrid que
funciona des dels temps

Els productors,
en alerta
—————————————————————————————————

La Plataforma Audiovisual de
Productors Independents va
alertar també ahir del perill
que la nova llei limiti i fins i tot
faci desaparèixer la producció en català. L’entitat advertia ahir que si les grans plataformes no estan obligades a
traduir les seves produccions, no hi haurà mercat per
a cintes, pel·lícules o muntatges de qualsevol abast en
llengua catalana o en euskera
i gallec. Els productors van fer
la crida des del festival de cinema de Sant Sebastià, on
van aprofitar per reunir-se i
valorar la situació.

de Quico Homs. Es dona la
circumstància que els
d’Oriol Junqueras han decidit no donar suport a la
nova llei de memòria democràtica que ha presentat el govern espanyol en
considerar que queda curta en el reconeixement i la
reparació de les víctimes
del franquisme i ha presentat una esmena a la totalitat. La reunió amb Bolaños arribava també en
ple intent del govern espanyol de marginar el català
en el nou projecte de llei
per regular el sector audiovisual, que deixa fora de
joc la llengua en no incloure quotes específiques a
les plataformes de vídeo a
demanda, com ara Netflix
i HBO.

El govern català confia
en poder “negociar el text
de la llei” i “fer veure” a
l’Estat la necessitat de modificar-ne el contingut. La
portaveu Patrícia Plaja va
admetre ahir: “És obvi que
el text oblida i maltracta la
diversitat cultural i la riquesa lingüística. Això és
una realitat. Cal treballar
intensament perquè l’esborrany de llei que hem conegut a través dels mitjans de comunicació, que
no respecta l’ús del català,
inclogui les nostres demandes.” La conselleria
de Cultura va demanar a
La Moncloa que inclogui a
la llei de l’audiovisual les
modificacions per protegir les llengües cooficials i
que fixi clarament quin
percentatge han de dedicar les plataformes a cada
una d’aquestes llengües.
Cultura puntualitza que
de moment l’Estat no ha
manifestat oficialment
quin és el text final de la
llei, ni ha respost a les allegacions presentades pel
govern català, però adverteix que el futur de la cultura catalana passa per
disposar d’un espai a les
plataformes perquè no es
vegi afectada la indústria
audiovisual del país.
Per la seva banda, el
president del CAC, Roger
Loppacher, que lamentava que no s’estableixi cap
percentatge d’oferta i producció en català a l’avantprojecte, va advertir que
no es recull cap de les al·legacions del CAC referides
a llengua, producció audiovisual, finançament de
la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals i
competències del regulador català. El CAC reitera
la proposta per incrementar del 5 al 10% la quota de
finançament d’obres europees per als serveis de vídeo a petició, seguint el
model francès (un mínim
del 20%) i italià (un mínim
del 12,5%), i exigeix que la
nova taxa de l’1,5% que
s’imposa als prestadors de
vídeo a demanda i a les plataformes de vídeo es destini no només a RTVE sinó
al conjunt de les radiotelevisions públiques. ■

Les frases

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

“Que ningú no doni
per segur el vot d’ERC.
El vot se sua i es
negocia”

“El text oblida i
maltracta la diversitat
cultural i la riquesa
lingüística”

“La llei encara està
en fase de discussió.
Per a ECP, la defensa
del plurilingüisme és
central”

“La llei de
l’audiovisual és una
línia vermella, com
d’altres: amnistia,
autodeterminació...”

“Encara estem rebent
suggeriments i
aportacions al
projecte de llei, que
no està tancat”

“També s’hauria
d’aprovar de manera
urgent la reforma de
la llei catalana de
l’audiovisual”

Gabriel Rufián

Patrícia Plaja

Gerard Pisarello

Mireia Vehí

Nadia Calviño

Roger Loppacher

PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS

PORTAVEU DEL GOVERN

PORTAVEU D’ECP AL CONGRÉS

PORTAVEU DE LA CUP AL CONGRÉS

VICEPRESIDENTA DEL GOVERN ESTATAL

PRESIDENT DEL CAC
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L’advocacia de
l’Estat no opina
dels avals al TCu
a Indica que el decret del govern no ha estat suspès a La

fiscalia de Barcelona cita a declarar treballadors de l’ICF
Mayte Piulachs
BARCELONA

L’advocacia de l’Estat va
fer públic ahir un comunicat en el qual descarta
emetre un informe sobre
la legalitat o no dels avals
presentats per la Generalitat, a través de l’Institut
Català de Finances (ICF),
per assumir la fiança de
5,4 milions d’euros que
el Tribunal de Comptes
(TCu) reclama a 34 ex-alts
càrrecs i a funcionaris de
la Generalitat –com els expresidents Mas i Puigdemont– pel presumpte
malbaratament de fons
públics en la promoció del
procés independentista
català a l’estranger, entre
els anys 2011 i 2017.
L’òrgan, que depèn del
Ministeri de Justícia, argumenta que refusa la petició consultiva del TCu

perquè ha estat part en la
fase d’actuacions prèvies
d’aquest procés, que es va
tancar el juny passat, en el
qual la instructora, amb el
suport de la fiscalia, ordenava continuar el procediment contra els investigats, tot i que va aturar
l’execució de les fiances
perquè dubtava si acceptar els avals de la Generalitat o ordenar embargaments personals i va demanar el parer de l’advocacia de l’Estat, que ahir
va donar una resposta.
L’advocacia de l’Estat,
com que ha estat part, considera que podria posar en
qüestió la “imparcialitat”
del TCu, així com els principis de contradicció i
igualtat amb les defenses.
L’advocacia de l’Estat estava obligada a retirar-se
d’aquest procés de responsabilitat comptable perquè

no és part afectada: no hi
ha diners de l’administració estatal suposadament
malbaratats.
Un segon punt destacat
per l’advocacia de l’Estat
és que l’aprovació del decret llei 15/2021 de la
creació del fons complementari de risc de la Generalitat “ni ha estat declarada inconstitucional ni
ha estat suspesa cautelarment en la seva eficàcia” i
avisa que l’enjudiciament
dels actes que es dictin
s’ha de fer d’acord amb el
rang d’aquesta norma, és
a dir, s’haurien de denunciar al Tribunal Constitucional per aturar-la.
Paral·lelament, la fiscalia de Barcelona va confirmar ahir que ha citat a
declarar treballadors de
l’ICF, però no en dona més
informació, ja que són diligències d’investigació de

Entrada de la seu del Tribunal de Comptes a Madrid, el juny passat ■ ACN

“caràcter reservat”. En
aprovar-se el decret, Cs
va presentar una querella
per malversació de fons
pels avals amb fons públics al TCu a la Fiscalia
Superior de Catalunya, la
qual va derivar les persones no aforades a la fiscalia barcelonina.
I les querelles de Vox i

una entitat unionista contra el president Pere Aragonès i el conseller Jaume
Giró pels avals són a la taula del Tribunal Superior de
Catalunya (TSJC). L’alt
tribunal va obrir unes diligències indeterminades
per estudiar-ho. El gabinet
de premsa del TSJC va informar ahir que d’aquesta

causa s’esperava un informe de la Fiscalia Superior
de Catalunya.
La resposta del Tribunal de Comptes sobre si finalment accepta o no els
avals públics de la Generalitat serà clau perquè els
processos penals puguin
tirar endavant o hagin de
ser arxivats. ■

Junqueras, obert a pactar
l’estratègia exterior
a El líder d’ERC avisa

que la comunitat
internacional reclama la
participació a la taula
Natàlia Segura
BASTIA (CÒRSEGA)

El líder d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras,
va assegurar ahir que estan “oberts” a coordinar
l’estratègia internacional
de l’independentisme amb
Junts per Catalunya. Així,
el líder republicà allarga la
mà a l’expresident i eurodiputat Carles Puigdemont per pactar l’acció
dels seus partits i “construir més complicitats” a
l’exterior.

Ara bé, Junqueras va
delimitar les seves línies
vermelles per arribar a
acords sobre la política exterior. A ERC insisteixen
que ells busquen “el reconeixement de les democràcies occidentals”. Un
matís amb el qual, un cop
més, es desmarca dels contactes mantinguts per
l’entorn de Puigdemont
amb algunes personalitats
russes. A més, Junqueras
va instar els de Junts a participar activament a la taula de diàleg per recollir més
suports externs a la causa
catalana. “La independència de Catalunya només serà possible amb el reconeixement d’aquesta comunitat internacional que

ens demana que participem de manera sincera en
el procés de negociació”,
va remarcar ahir en declaracions a l’ACN des de Bastia, a Còrsega. Amb tot,
Junqueras mostra voluntat per construir consensos també en el camp internacional: “Per nosaltres, no quedarà.”
Còrsega va ser escenari
ahir de la conferència
anual de l’Aliança Lliure
Europea (ALE), partit europeu que engloba formacions en defensa de l’autodeterminació i on s’integra ERC. Aquest any els
participants van debatre
el paper que tindran les nacions sense estat a l’Europa que ara reflexiona sobre

Conferència de l’Aliança Lliure Europea a Còrsega, amb Junqueras i altres dirigents ■ ACN

el seu futur. “Europa ha de
saber que estem disposats
a tornar a la presó si la nostra causa no s’escolta, si els
nostres ciutadans no tenen dret a votar”, va alertar Junqueras durant la

seva intervenció a l’acte.
Per això, el republicà va
exigir a les institucions de
la Unió Europea que moguin fitxa i donin una resposta “democràtica” als
ciutadans que, com els ca-

talans, es pronuncien “de
manera repetida, democràtica, pacífica i majoritària” a les urnes per demanar un nou model institucional, una nova república” al club europeu. ■

