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Funeral olímpic
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El COE enterra definitivament la candidatura als Jocs d’hivern del 2030
Alejandro Blanco apunta a l’Aragó per “no respectar l’acord tècnic”
La Moncloa ha cedit davant Lambán en un moment de feblesa del PSOE

Vilagrà i Bolaños reprenen el contacte

El Barça
lloga
Montjuïc
per una
temporada
Pagarà de 15 a 20 milions
per jugar-hi el curs
2023/24, quan el Camp
Nou no estarà operatiu
per les obres de reforma

Abraçada entre el president del Barça, Joan Laporta, i el primer tinent d’alcalde, Jaume Collboni, a
l’estadi Lluís Companys ■ FCBARCELONA

anys els treballs
de la Sagrada
Família

Retiren la paraula a diputats
d’ERC, JxCat, la CUP, EH Bildu
i el BNG perquè hi parlaven

CULTURA. Planes 20-21

NACIONAL. Plana 8
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Mor Jordi Bonet, Nou vet a l’ús
continuador de del català, el
l’obra de Gaudí basc i el gallec
al Congrés
Va dirigir 27
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Fiasco olímpic

l govern va presentar la candidatura dels Jocs d’hivern del 2030
com un dels eixos de la legislatura. Activava un debat intern sense atiar
la repressió i reconduïa part de l’independentisme cap al consens olímpic del
1992 i l’entesa amb l’Estat. Facilitava
l’estratègia de Pedro Sánchez de dur esdeveniments a Catalunya per concòrdia, i es validaria amb una consulta ciutadana per atorgar-li complicitat territorial. El COI havia filtrat l’interès en
una candidatura del Pirineu liderada
per Barcelona. Poc s’imaginava el govern que un dels pocs projectes que pot
dur a terme el dilapidaria l’anticatalanisme de Lambán, el president veí del
PSOE. No ha estat ni la falta de neu, ni
la fragilitat mediambiental de la serralada, ni el vot contrari en la consulta, ni
cap dels comitès olímpics implicats, si
no l’oposició del president d’Aragó, amb
qui La Moncloa va obligar Catalunya a

“
El pla de fer els
Jocs amb Aragó era

dur-los a la topada
territorial. Que ho
provi el País Valencià
i salvi el Botànic
compartir candidatura. Lambán ha demostrat tenir més pes que el PSC. El
COE obre ara la porta a noves candidatures. El govern va descartar-ho, però
no sembla que hi renunciï del tot. Com
l’ampliació de l’aeroport del Prat, o
qualsevol de les desenes d’inversions no

executades a Catalunya per l’Estat. Això sí, s’ha airejat tant el pla que semblarà que s’hagi invertit en estacions d’esquí catalanes i ara s’hauria de compensar Jaca, que no ha passat mai el tall
tècnic del COE en cinc intents, però hi
pensa insistir el 2034.
Ni medalla ni diploma olímpic. La
gestió de Sánchez, el PSOE i el COE ha
estat un fiasco. Avui fa un any dels indults als presos polítics. L’únic gest de
Sánchez envers Catalunya en tres anys.
L’alleugeriment de la pressió amb què
vivia la societat catalana és evident, tan
com que la resolució del conflicte polític
no ha avançat gens. L’últim exemple, la
reunió Vilagrà-Bolaños d’avui per normalitzar relacions entre governs. A l’absència de diàleg i l’espionatge, hi sumem un conflicte territorial per uns
jocs que gairebé millor que els promoguin a... el País Valencià? A veure si almenys salven el pacte del Botànic.

Les cares de la notícia
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MINISTRE DE CULTURA I ESPORT

VICEPRESIDENT DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS

PRESIDENTA DEL PALAU DE LA MÚSICA

Miquel Iceta

Alfonso Rodríguez

Mariona Carulla

De perfil

Només en castellà

Fi d’etapa

El COE enterra la candidatura als Jocs
d’hivern del 2030. I en tot el procés
destaca el paper del ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, que, davant
de totes les traves que ha posat Aragó, presidit pel socialista Javier Lambán, s’ha posat de perfil i ha descartat
l’opció d’una candidatura catalana.

Alfonso Rodríguez va retirar la paraula
als diputats d’ERC, JxCat, la CUP, EH
Bildu i el BNG que defensaven en català, basc i gallec la proposta registrada per deu formacions amb presència
a la cambra baixa espanyola perquè
s’hi puguin emprar totes les llengües.
El PSOE, el PP, Vox i Cs la van tombar.

Mariona Carulla acaba el seu tercer
mandat al capdavant del Palau de la
Música i l’Orfeó Català. Carulla es va
posar al capdavant de l’entitat en un
moment extremament complicat arran del frau de Fèlix Millet i Jordi Montull a la institució. Serà rellevada per
Joaquim Uriach.

De reüll

E

ls Jocs Olímpics d’hivern del
2030 als Pirineus han marxat
com van arribar; en silenci. És
cert que se n’ha parlat molt i hem omplert espais de diaris i hores de ràdio
parlant a favor i en contra dels jocs
olímpics, però realment què en sabíem
del projecte? Res, més enllà de l’estira-i-arronsa entre Catalunya i Aragó
per veure qui s’emportava el protagonisme. El contingut, les justificacions,
les necessitats i els beneficis del projecte restaven absents de qualsevol debat
si és que n’hi havia, de debats, perquè
no oblidem que aquesta ja era la setena
vegada que s’apostava per uns jocs
olímpics d’hivern al Pirineu. Ni els més

El pitjor dels
jocs olímpics

Emma
Ansola

favorables a l’esdeveniment blanc han
pogut explicar com es pot defensar un
projecte d’aquestes característiques
enmig de la pitjor emergència climàtica i una crisi econòmica que anirà a
més els pròxims mesos. No hi ha hagut
cap qüestió tècnica ni econòmica. Tanmateix, això no és el pitjor que ha envoltat el projecte, sinó les confrontacions polítiques que l’intent de portar a
terme un jocs olímpics als Pirineus ha
despertat entre Catalunya i Aragó, entre els governs de Catalunya i Espanya
i de retruc entre territoris que no els
ha permès ni adonar-se del ridícul i
dels desgavell que han generat a totes
bandes. ■

L’ús de la mascareta
b Mentre que en alguns països fa
temps que es va eliminar l’obligació
de la mascareta en el transport públic, aquí continuem amb les mateixes restriccions de fa dos anys, a vegades amb uns resultats bastant
discutibles.
Així, resulta poc justificat que
s’exigeixi l’ús obligatori de la mascareta en autobusos que viatgen amb
les finestres tancades, quan l’obligació que hi hauria d’haver és la contrària: la de la renovació de l’aire fins
on sigui possible. Per no parlar de la
incomoditat que per a aquelles persones que pateixen al·lèrgies representa l’ús continuat de la mascareta. El mateix es pot dir d’altres
transports que avui disposen de sistemes de renovació de l’aire: s’haurien d’habilitar vagons destinats als
que vulguin anar amb mascareta i
permetre’n un ús lliure a la resta.
En definitiva, les circumstàncies
aconsellen avui revisar-ne els usos,
a menys que es vulgui fer entendre
que també hi ha qui estigui interessat en la rendibilitat de les mascaretes, que d’antecedents, d’això, no en
falten.
ALBERT CASTELLS
Barcelona

Sí, jo ho he fet
b Sí, jo ho he fet. He fet la sobirania
fiscal. He pagat l’IRPF a l’Agència
Tributària de Catalunya. Soc dels independentistes convençuts que cal
fer aquest pas. No sé quants farem
la sobirania fiscal: uns centenars, o
uns milers... però estaria bé que fóssim centenars de milers, la nostra
xifra màgica. Exercir la sobirania fiscal és una de les accions personals
que enforteix la hisenda pública, bàsic en qualsevol estat.
La por és la raó principal que frena a no fer el pas. En aquest cas, la
por està sustentada pels rumors de
les inspeccions de la hisenda espanyola i que són una eina repressiva
de l’Estat espanyol. De fet, tots els
tràmits són simples i fàcils d’executar, sigui de forma presencial –el
que jo he escollit– o per internet.
Són sols tres passes: un procés que
és a l’abast de tothom.
Cal una campanya de la conselleria d’Economia i Hisenda que animi
a fer-ho per reduir la por i construir
el marc mental que ja som un país
normalitzat. Som molts els que volem fer “desobediència” a Madrid i
especialment fer un acte de republicanisme útil. Som-hi!
CARLES FELIU, membre de Gent Gran
per la Independència
El Masnou (Maresme)
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Barcelona
actua per
controlar
els turistes

Acord entre
Ajuntament i guies
per limitar a quinze
persones els grups
a Ciutat Vella

Amonestats per
haver fet ús de
la llengua pròpia
al Congrés

Diputats de
diferents partits
van defensar poder
parlar en català,
gallec i basc

El COE enterra els Jocs d

NO · El Comitè Olímpic Espanyol, d’acord
amb el COI, renuncia a presentar una
candidatura unitària pel bloqueig polític
d’Aragó FUTUR · Blanco obre la porta a
defensar, tan bon punt l’hagi validat, un
projecte només català per al 2034
Òscar Palau
BARCELONA

No hi haurà Jocs Olímpics
d’hivern el 2030 al Pirineu
pel bloqueig polític del govern d’Aragó a ratificar
l’acord tècnic que ja s’havia assolit, però la porta
queda oberta de bat a bat
perquè Catalunya aspiri
als del 2034 amb un projecte en solitari. L’assemblea del Comitè Olímpic
Espanyol (COE) va decidir
ahir llençar la tovallola i
renunciar a presentar al
COI la candidatura unitària entre Catalunya i Aragó a què s’havia compromès el juliol passat per carta, perquè “en el moment
actual no està en condicions de presentar un projecte olímpic”, segons resumeix el breu comunicat
signat conjuntament amb
el mateix COI que va fer
públic just després de la reunió. En el mateix escrit,
això sí, el COE ratifica la
voluntat, com a “part del
diàleg continu sense compromís i sense edició específica” que mantenen tots
dos organismes, de “continuar treballant” amb la comissió de futures seus dels
Jocs d’hivern perquè se’n
celebrin uns a l’Estat espanyol. “El COI espera continuar amb l’excel·lent collaboració i diàleg mantingut fins ara amb el COE i el
seu president, Alejandro
Blanco”, tanca la nota.
És en aquest marc de la
voluntat de prosseguir el
contacte amb l’organisme
internacional, que el mateix Blanco obria ja ahir el
joc perquè els territoris
que ho desitgin –i sense
destacar-lo explícitament,

molt particularment Catalunya, que ja ha dit que
ho pensa fer en qüestió de
“dies”– presentin els seus
propis projectes a la validació del COE, que al seu
torn, si ho veu bé, en triarà
i elevarà un a la consideració del COI. “La candidatura conjunta no existeix, no
es pot materialitzar, així
que obrim la possibilitat
que si en el futur aquests o
altres territoris volen presentar el projecte davant
el COE, quan l’assemblea
ho aprovi es parlarà amb el
COI”, assenyalava. Això sí,
ja haurà de ser per a edicions posteriors i no per al
2030, per una qüestió de
“prestigi”, segons Blanco.
—————————————————————————————————

Blanco diu que
presentar ara un
projecte només
català el cremaria
—————————————————————————————————

“Si presentem un projecte
al COI en dues zones distintes i aquestes no es posen d’acord, l’endemà no
pots anar al mateix COI
només amb la meitat. Això
seria cremar la possibilitat
futura de tenir una seu de
Jocs d’hivern”, justificava.
“Ara no ha sortit; ho reconeixem, esperem que la
gent reflexioni i quan tinguem un projecte definitiu, el presentarem”, sentenciava. I per a això sí que
admetia que no hi ha una
data ni uns terminis concrets, ja que amb els nous
mètodes d’elecció del COI,
basats en el diàleg continu
amb els candidats, la tria
arriba simplement quan
creu que una opció és prou

El president del COE, Alejandro
Blanco, en anunciar ahir que
renunciava a presentar una
candidatura per al 2030 ■ EFE

Les frases

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

“Si transformem un
projecte regenerador
en una guerra entre
constitucionalistes i
independentistes és
que no entenem el
moviment olímpic”

“Coneixeu qui trenca
l’acord tècnic; a partir
d’aquí, que cadascú
agafi responsabilitats.
(...) Dir que no és molt
fàcil, però cal valorar
les conseqüències”

“Continuem en diàleg
amb el COI; esperem
en un futur presentar
una candidatura sòlida
tècnicament, sense els
inconvenients d’ara”

madura, sense importar el
temps que falti per a la cita. “Es van donar per primera vegada dos Jocs alhora, els del 2024 i 2028, i els
de Brisbane del 2032 es
van donar onze anys
abans, així que caldrà veure”, exemplificava ell mateix. És a dir, que no cal

aturar ni quatre ni cap any
la maquinària olímpica
que Catalunya va engegar
ja el 2010 i va reiniciar de
debò fa un any. Pot continuar fent des d’ara mateix.
“És un moment dur per a
la candidatura, però no podem malbaratar la feina feta; hi ha possibilitats que

Catalunya presenti candidatura i Aragó també”,
projectava així el president del COE, que deia que
ara esperaran la decisió
que prenguin i defensaran
el projecte que els arribi si
és “realitzable, sostenible i
beneficiós per al territori”.
Amb “dolor”, Blanco ex-

Alejandro Blanco
PRESIDENT DEL COE

plicava la renúncia al 2030
perquè “ja no hi ha cap més
sortida”, ja que tot el moviment olímpic i bona part
de l’opinió pública internacional, que admetia que no
n’ha tret gaire bona imatge, veien que el debat agafava un “caire” excessivament polititzat i que no duia enlloc, fet del qual el
COE vol fugir. “No podem
passar-nos mesos discutint”, resumia, amb certa
impotència. “Per circumstàncies que tots coneixen,
aquest projecte esportiu
que havia d’unir voluntats
ha derivat en enfrontaments polítics interns importants, basats en mentides, desavinences, suposi-
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Parlar una llengua
és viure-la
Teresa Márquez

Parlar, comunicar-se, fer-se entendre, interrelacionarse. La llengua no és un accident, ni serveix per molestar, ni s’usa per incomodar l’altre o per demostrar-li
com de petits són els seus horitzons. La llengua és
l’expressió d’una cultura i d’un poble que es nega a
desaparèixer ofegada per la globalització de l’idioma
únic. La llengua va més enllà d’aquells que volen impo-

sar un model centralitzador, que no admet crítiques i
que nega la diversitat. La llengua hi és perquè hi ha
gent que la parla i que se l’estima i perquè s’identifica
amb allò que representa i lluita contra aquells que la
volen morta. La llengua és ben nostra i ens pertany i
com a tal l’hem de mantenir, més enllà de sorolls i
amenaces. Només així subsistirà.

del 2030
Lambán
s’assossega

—————————————————————————————————

Javier Lambán va admetre
ahir al matí que hi ha un sentiment de “malestar, decepció i incomoditat” a l’Aragó
davant la renúncia del COE a
continuar amb una candidatura conjunta pel 2030. Fins i
tot va dir que ell mateix ho
sent així per les “energies i
feina” que ha dedicat al projecte. Ara, va dir, cal “aprendre” de la situació i veure-la
“des de la perspectiva que
dona estar immersos en el
somni olímpic des de fa més
de 30 anys”, un somni al qual
va insistir que Aragó no renunciarà. Lambán va reivindicar la tasca i la “lluita” fet per
Jaca i es va voler mostrar
“prudent” a l’hora de fer valoracions perquè, deia, l’important per a ell és que els Jocs
“s’acabin duent a terme”.
L’Associació d’Entitats Locals del Pirineu Aragonès
(Adelpa) havia expressat dilluns la seva decepció per la
manca d’acord que ha impedit una candidatura conjunta,
en la qual encara insistia. “Els
avantatges del projecte haurien d’haver tingut més pes
que les diferències entre les
parts, ja que està en joc el futur dels pobles del Pirineu
d’Aragó i Catalunya”, insistia.

cions i susceptibilitats. No
és propi d’una candidatura
olímpica”, es queixava
amargament. En aquest
sentit, això sí, es mossegava la llengua per evitar carregar els neulers només
contra Lambán, però se li
entenia tot quan li preguntaven qui veia el culpable
del fracàs: “Coneixeu qui
va trencar l’acord tècnic; a
partir d’aquí, que cadascú
assumeixi la seva responsabilitat”, etzibava. Poc
abans, ell mateix havia explicat que l’entesa va anar
molt bé en l’àmbit tècnic
fins que el president d’Aragó ho va portar “a un altre
terreny no esportiu”.
“Lambán ha dit que no, i

no hi podem fer res més”,
es resignava, després d’explicar també que en l’última fase política de les converses, l’Aragó va rebutjar
la proposta catalana per
dur cinc proves de free style de Baqueira a Cerler a
canvi que el patinatge artístic fos a Barcelona, i Catalunya va refusar dividir
les modalitats masculina i
femenina de l’esquí alpí.
Segons Blanco, si els polítics ho haguessin pactat,
ell no hi hauria posat cap
problema perquè hauria
estat millor “una candidatura àmplia”, i no descarta
que en el futur se n’assoleixi una de consens. Per ara,
però, ahir es va rendir. ■

Els membres del govern, entrant ahir al matí a la reunió setmanal del Consell Executiu ■ EFE

El govern culpa Lambán del
fracàs i lamenta que hagi
guanyat l’anticatalanisme
a Plaja denuncia que La Moncloa “s’hagi doblegat” al president d’Aragó i insta el
COE a acceptar una candidatura catalana a La consulta, “aparcada” ‘sine die’
Ò. Palau
BARCELONA

La CUP suggereix plegar a Vilagrà

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

Menys continguda que en
dies anteriors, la portaveu
del govern, Patrícia Plaja,
va lamentar ahir que hagi
guanyat “l’anticatalanisme” del president d’Aragó,
Javier Lambán, per explicar el fracàs d’una candidatura conjunta als Jocs
d’hivern del 2030. “El veritable escull ha estat que
s’havia d’entendre amb
Catalunya, i tota la seva
actitud ha estat condicionada per això. I se l’hi ha
permès”, analitzava Plaja,
que acusava també el govern espanyol no sols d’haver-li consentit els “estirabots i sortides de to”, sinó
que a més s’hagi “acabat
doblegant” a les seves exigències, ja que ningú l’ha
pogut “fer entrar en raó”.
“Ell ha fet impossible que
aquesta candidatura conjunta hagi pogut tirar endavant”, resumia, mentre
li enviava un altre dard, ja
que lamentava la situació

El diputat de la CUP Xavier
Pellicer va convidar ahir la
consellera Vilagrà a plantejar-se “seriosament dimitir”
davant la “nefasta gestió” del
projecte. “Si el COE ha dit que
no i ha demanat que es retiri
aquesta candidatura fracassada, també ho dirà el COI, i
quan això passi és imprescindible que el govern doni explicacions”, hi afegia, mentre
criticava que el projecte “només ha servit per dilapidar diners públics” i s’ha fet “amb

una falta de transparència
absoluta”. Des dels comuns,
David Cid reclamava també a
Vilagrà que expliqui quant ha
costat, si bé ja calculava la
“pèrdua” en “pràcticament
un milió d’euros”. Per Cid, és
una “molt bona notícia” la renúncia al 2030, i veuria una
”ocurrència” que s’ajornés.
“El Pirineu no podia esperar
al 2030 i menys al 2034 perquè es garanteixin les infraestructures i es pugui treballar i viure justament”, cloïa.

per l’Aragó, que “havia
aconseguit l’oportunitat
de formar part, aquesta
vegada sí, d’una candidatura guanyadora després
de molts intents fallits”,
en al·lusió als fracassos de
Jaca en dècades anteriors.
Això sí, tal com va fer la
vigília la consellera de la
Presidència, Laura Vilagrà, Plaja va ratificar que
el govern manté la volun-

tat de presentar en els pròxims dies un projecte propi, del qual falta acabar de
polir només els detalls, un
fet que ja ha comunicat a
un COE que en tot cas és
qui haurà de decidir què
fer-ne. “Veurem la resposta del COE. Seria sorprenent que coneixent-ne el
potencial ell i el govern espanyol renunciessin a tirar endavant la candida-

tura”, pressionava. “Esperem que no sigui un llast o
un fre que sigui Catalunya
qui la presenti”, hi afegia.
Plaja, a més, confirmava que la consulta prevista
al Pirineu queda “aparcada” sense nova data a l’horitzó, i no aclaria si s’allargarà si el projecte se’n va al
2034. “Si hi ha projecte hi
ha consulta, és un compromís; a hores d’ara no hi
ha projecte, així que no
puc donar més detalls sobre la consulta”, concloïa.
Nova llei de muntanya
Tot just el govern va donar
ahir el tret de sortida, amb
l’aprovació de la memòria
preliminar, a l’elaboració
d’una nova llei de muntanya que incorpori nous objectius estratègics i projectes tractors que diversifiquin l’economia d’aquests
territoris. Plaja ho posava
com a exemple que el compromís per l’impuls econòmic i l’arrelament del Pirineu és ferm i “no està condicionat” pels Jocs. ■
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Nou intent per exigir
responsabilitats a La
Moncloa pel Catalangate

La candidata a
síndica defensa la
justícia restaurativa

a Vilagrà demanarà a Bolaños aturar la repressió per desbloquejar les relacions
a JxCat lamenta que no els n’informessin i que ERC passi “de taula de diàleg a tauleta”

a Giménez-Salinas ja

Jordi Alemany

Clara Ribas

BARCELONA

Segon intent perquè La
Moncloa assumeixi responsabilitats pel Catalangate i garanteixi que no es
tornarà a produir i que
cessarà la repressió. Amb
aquest únic punt en l’ordre del dia, que vagi “més
enllà de paraules i gestos
imperceptibles”, segons
va explicar la portaveu del
govern, Patrícia Plaja, la
consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, es reunirà avui a la tarda amb
el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, per superar la situació de “bloqueig” de les relacions.
Plaja va deixar clar que
“no és una trobada que
normalitzi les relacions
entre governs”, sinó que
ha de servir per reconèixer que “la situació està
deteriorada” i buscar com
s’hi pot fer front. Ara per
ara, l’executiu català manté que no convocarà la bilateral i té poca confiança
que es materialitzi la trobada entre presidents ni
que es concreti una nova
reunió de la taula de diàleg. “Tal com estan les relacions, no sembla possible”, va sentenciar Plaja,
que sí que va obrir la porta
a la possibilitat que es parli

té el suport necessari
per ocupar el càrrec

BARCELONA

Vilagrà i Bolaños ja es van reunir pel Catalangate sense cap resultat l’abril passat ■ EFE

d’inversions.
L’anunci no va caure bé
a les files de JxCat, perquè
“no es va plantejar en els
òrgans de coordinació”, va
lamentar el president del
grup parlamentari, Albert
Batet, recordant que dilluns es van reunir els dos
partits. Junts manté que
les “relacions amb el govern espanyol continuen
congelades”, perquè el
PSOE “no ha aclarit” el cas
d’espionatge. Batet constatava que, després dels
mals resultats a Andalusia, el PSOE té “molta
pressa per refer les seves
majories parlamentàries”,
i va lamentar: “Alguns volen passar de la taula de
diàleg a la tauleta, i nosal-

tres aquí ja no hi cabem.”
També va recordar que
l’acord d’ERC amb el
PSOE “de moment és zero” tant pel que fa a la taula
de diàleg com a les infraestructures i a les plataformes digitals en català.
Mentre que el PSC demanava que el govern hi
assisteixi amb “actitud
constructiva”, deixant de
banda “el postureig i l’escenificació”, en paraules
de la portaveu parlamentària, Alícia Romero, la
CUP censurava que “malauradament a Catalunya
sembla que algú confon
país amb govern, i govern
amb partit, i utilitza tot
allò que cal per salvar els
mobles al PSOE a canvi de

res”. El diputat Xavi Pellicer va demanar saber si la
reunió és entre partits o
entre governs i va recordar que no tenia sentit reunir-se amb qui no respecta cap acord i espia.
D’altra banda, Junts va
anunciar que es querellarà
contra l’exlíder del PP Alícia Sánchez-Camacho al
Tribunal Suprem –és aforada perquè és senadora– per
haver “mentit” en les dues
comissions d’investigació
al Parlament, del 2015 i el
2017, sobre l’operació Catalunya, presentant-se com
a “víctima”, quan les gravacions de les converses amb
l’excomissari José Manuel
Villarejo demostren que en
va ser “impulsora”. ■

La candidata a ocupar el
lloc de síndica de greuges
de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, va presentar ahir el seu historial
professional, principalment en l’àmbit del dret.
Giménez-Salinas, que va
mostrar la seva impressió
pel fet de sotmetre’s a
examen després de 45
anys de trajectòria, va presentar com una de les
claus del seu possible futur
mandat la defensa de la
justícia restaurativa. Durant la sessió en comissió,
Giménez-Salinas va explicar que, si bé la defensa
dels drets humans en tota
la seva extensió s’ha fet
sempre des que es va crear
la figura del síndic, li agradaria introduir el concepte de justícia restaurativa. “Perquè ho preveu la
llei, però també perquè
les solucions pactades són
sempre millors que les imposades”, va puntualitzar.
D’altra banda, la candidata a substituir Rafael Ribó va defensar la necessitat de centrar-se més en la
víctima. Per Giménez-Salinas, és important que no
hi hagi impunitat i que la
víctima se situï al centre,
se senti escoltada i rebi

Esther Giménez-Salinas,
ahir al Parlament ■ ACN

una bona atenció. Quant
al sistema punitiu i penitenciari, es va mostrar a
favor d’una revisió. “Per
què hem de mantenir un
sistema penitenciari del
segle XVIII?”, va preguntar. A aquest eix, la candidata hi va afegir la protecció a la infància, àmbit en
què creu que cal fomentar
al màxim l’acolliment familiar. Finalment, Giménez-Salinas va defensar
un enfocament més feminista en un sistema judicial amb una cultura molt
“masculina”.
La candidata –l’única
que hi ha– ha obtingut el
vot favorable del PSCUnits, ERC i JxCat, que
són els grups que ja van
pactar el seu nom i li garanteixen una majoria
perquè el ple del Parlament l’esculli síndica de
greuges, que serà el proper pas. ■

Oltra: “La meva sortida és una de
les pitjors infàmies d’aquest país
Redacció
VALÈNCIA

La vicepresidenta del govern valencià, Mónica Oltra, va anunciar ahir la seva dimissió tant del càrrec
a l’executiu com de l’escó
de diputada autonòmica.
“Marxo amb el cap ben alt i
amb les dents molt serrades”, va dir la coportaveu

de Compromís en roda de
premsa a la seu de la coalició a València. Oltra va ser
imputada dijous passat
per la gestió que va fer des
de la seva conselleria del
cas d’abusos del seu exmarit a una menor tutelada
pel seu departament. Havia d’anar a declarar el 6 de
juliol davant del Tribunal
Superior de Justícia del

País Valencià. La ja exvicepresidenta va assegurar
que marxava “per no comprometre el projecte de
canvi iniciat en 2015”.
“Em costa aquesta decisió, sobretot perquè guanyen els dolents”, va dir, i
hi va afegir que la seva sortida del govern respon a
“una de les pitjors infàmies d’aquest país”. Amb

la dimissió, la causa oberta
contra Mónica Oltra deixarà el TSJCV per tornar
al jutjat d’instrucció número 15, en perdre la fins
ara vicepresidenta la condició d’aforada. No obstant això, la causa oberta
està encara en fase d’instrucció, i l’exvicepresidenta ni tan sols ha prestat declaració. ■

La fins ara vicepresidenta del govern valencià, Mónica
Oltra, va dimitir ahir arran de la imputació del TSJCV ■ EFE
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Catalunya afronta una de les
campanyes d’incendis més
difícils dels darrers anys
a El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i la consellera d’Agenda Rural,

Teresa Jordà, en van advertir ahir davant la comissió d’Agricultura al Parlament
Redacció
BARCELONA

Part dels representants de les deu formacions abans de
la lectura del manifest ■ JAVIER LIZON / EFE

Vet del PSOE i la
dreta a les
altres llengües
al Congrés
a Tombada la reforma del reglament i

retirada de paraula per haver-les fet servir
a Ho denuncien amb la firma d’un manifest
Redacció
MADRID

El Congrés dels Diputats
va viure un episodi que ja
s’ha produït en altres ocasions quan s’ha retirat la
paraula per haver utilitzat
llengües cooficials i reconegudes com el català, el
basc i el gallec. Ahir va ser
el vicepresident primer de
la mesa, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, qui
la va retirar als diputats
Montserrat Bassa, d’ERC;
Míriam Nogueras, de
Junts; Mertxe Aizpurua,
de Bildu; Albert Botran, de
la CUP, i Néstor Rego, del
BNG, després d’amonestar-los tres vegades i en el
context de la defensa de la
proposició no de llei per a
la reforma del reglament
del Congrés perquè s’hi
pugui intervenir i presentar documents en aquestes tres llengües. La iniciativa, presentada per les
formacions independentistes i sobiranistes –ERC,
JxCat, el PDeCAT, la CUP,
el PNB, Bildu i BNG– i que
tenia el suport d’Unides
Podem, Més País i Compromís, no va acabar prosperant perquè el PSOE es
va aliar amb el PP, Vox i Cs
i ho va acabar impedint.

Una posició, la dels socialistes, que divergeix de
la que van mantenir el setembre passat al Senat,
quan van donar suport a la
proposta de JxCat per augmentar l’ús d’aquestes
llengües en el ple i també
en les comissions, tot i que
la ponència de la llei continua sense activar-se.
Les formacions que hi
donaven suport van denunciar el vet a les llengües cooficials llegint un
manifest conjunt al pati de
la cambra baixa després
de l’episodi. El text alerta
que el futur de les llengües
cooficials és “crític” i defensa la necessitat que es
puguin fer servir en tots
els àmbits. “El Congrés és
un clar exponent d’aquesta situació de privilegi per
al castellà”, diu el manifest, que argumenta que
reconèixer-les com a vàlides “és un acte de justícia”.
Recorden que l’ús de les
llengües és un dret que reconeix la Carta Europea
de les Llengües Regionals i
Minoritàries aprovada pel
Consell d’Europa el 1992 i
denuncien que el seu ús
social és “preocupant”, coincidint amb “una ofensiva del supremacisme lingüístic espanyol”. ■

El conseller d’Interior,
Joan Ignasi Elena, va advertir ahir que Catalunya
afronta una de les campanyes d’incendis més difícils dels darrers anys. La
consellera d’Agenda Rural, Teresa Jordà, ho va
corroborar, i van insistir
que “el país es troba en una
situació greu, extrema”.
En la compareixença
anual que els dos consellers fan en la comissió
d’Agricultura del Parlament per valorar la campanya de prevenció i extinció d’incendis de l’estiu,
Elena i Jordà es van mostrar molt preocupats per
la magnitud i la devastació
de l’onada d’incendis de la
setmana passada.
En el seu balanç, Elena
va tornar a celebrar la detenció per part dels Mossos d’un home que hauria
provocat diversos focs a
Solsona, i va argumentar
que la tasca dels bombers
ha evitat que les 3.900
hectàrees cremades en
fossin moltes més. De fet,
va precisar que els bombers ja han fet aquest
2022 més serveis que els
que van fer el 2019 (2.740
versus 2.700).
Jordà, per la seva banda, va insistir molt als diputats que les causes
principals d’aquesta última onada han estat les altes temperatures provocades pel canvi climàtic i la
desatenció dels boscos.
“Els boscos de Catalunya
són de fa 50 anys i no estan
preparats per a aquestes
condicions. S’hi han
d’adaptar. I només hi ha
dues maneres d’adaptarse: o cremant o gestionant-los”, va dir en defensa de la gestió forestal,
que, segons ella, s’ha abandonat a Catalunya en els
darrers anys. “Tenim els
boscos més vulnerables
que mai, amb molt de
sotabosc, molta biomassa
que, en anys de sequera,
suposa moltíssim combustible per a un incendi”,
va assenyalar.

Teresa Jordà, a l’esquerra, i Joan Ignasi Elena, ahir en la comissió d’Agricultura ■ ACN

Unes xifres que no es registraven des dels noranta

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

Segons el conseller Joan Ignasi Elena, la xifra de 200 incendis a Catalunya de la darrera setmana no es veia des
de les onades d’incendis als
anys noranta. El conseller va
destacar que els 200 focs
s’apropen als 285 que hi havia hagut la resta del 2022. La
consellera d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural,

Teresa Jordà, va insistir també que la situació dels boscos
“és més greu que mai” i que
si les previsions per als propers mesos es compleixen, la
campanya d’incendis “serà
molt dura”. Jordà també va
destacar que aquesta darrera
onada ha cremat quasi 4.000
hectàrees i l’any passat se’n
van cremar 2.400 en total.

Les frases

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

“Els bombers ja han
fet el 2022 més serveis
[2.740] que els que van
fer el 2019 [2.700]”

“Es poden fer moltes
coses més pels incendis,
però no pel que fa a les
causes, sinó en clau de
gestió dels boscos”

Joan Ignasi Elena

Teresa Jordà

Jordà va dir que els focs
de la setmana passada
haurien pogut cremar
molt més si no fos per l’evolució que hi ha hagut a Catalunya en matèria de prevenció d’incendis en els últims 30 anys. Com a exem-

ple, va dir que, el 2009, la
campanya de la sega va
provocar 39 incendis i
l’any passat la mateixa
campanya només en va
provocar sis. No obstant això, Jordà va advertir que el
sistema de prevenció ha

CONSELLER D’INTERIOR

CONSELLERA D’AGENDA RURAL

El conseller d’Interior va
remarcar que, pel que fa als
factors que han detonat els
focs, si bé la situació de calor
extrema, de sequera i de falta
de gestió dels boscos era
un caldo de cultiu molt dolent, s’hi ha afegit el component de les tempestes amb
llamps, i tot plegat ha esdevingut “el còctel perfecte”.

tocat sostre: “Es poden fer
moltes coses més pels incendis, però no pel que fa a
les causes, sinó en clau de
gestió dels boscos”, deia.
“Cal un canvi de paradigma: una aposta per la gestió del paisatge i per fer Catalunya més resilient per
adaptar-se a les noves condicions climàtiques”, va insistir. I hi afegia que la conselleria és la primera que
assumeix aquest repte i
que per això hi ha hagut un
increment pressupostari
en la partida de prevenció
d’incendis, que ha passat
de 3 milions l’any passat a
18 milions aquest any. ■

