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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 24 DE JUNY DEL 2022

Bolaños refreda expectatives
i augmenta la tensió al govern
a Replica a Vilagrà que “no sap” a què es refereix quan parla d’agenda antirepressiva a Puigneró

es queixa que no l’han informat de la pròxima trobada entre presidents i Junts renega de les reunions

El ministre Félix Bolaños i la consellera Laura Vilagrà, donant-se la mà aquest dimecres a La Moncloa ■ JAVIER LIZÓN / EFE

Jordi Alemany
BARCELONA

La ressaca de la trobada de
dimecres a La Moncloa entre els titulars de Presidència dels governs català
i espanyol, Laura Vilagrà i
Félix Bolaños, serà llarga,
tant com l’horitzó per descongelar les relacions entre executius. Les reaccions dels diversos protagonistes hores després de
la trobada ja en donen una
clara pista. Mentre que
per Vilagrà el juliol serà el
mes “clau” per avançar en
l’agenda de “la desjudicialització” amb actuacions

clares i concretes com ara
modificacions de llei per
“posar fi a la repressió” reclamant garanties per recuperar la confiança, la interlocució, el diàleg i la negociació, segons explicava
en una entrevista a RAC1,
el seu homònim al Ministeri afirmava als micròfons de La Sexta que no sabia a què es referia quan
parlava del fet que els dos
executius han de treballar
en una “agenda antirepressiva”.
Si aquesta primera galleda d’aigua no era prou
freda, Bolaños va reconèixer que els dos executius

tenien discrepàncies pel
cas d’espionatge amb Pegasus als dos governs, sense
mostrar
intenció
d’abordar de manera especial el Catalangate. Per
acabar-ho de reblar, el ministre tampoc va confirmar que la trobada entre
els presidents –el compromís de la qual Pere Aragonès va arrencar a Pedro
Sánchez en una breu conversa de dos minuts a peu
dret al Cercle d’Economia
el 6 de maig– pugui produir-se abans d’arrencar el
període de vacances de
l’agost.
I si aquests tres ele-

Les frases
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“A més de tenir una
conversa franca, hem
quedat que hem de
continuar apostant
pel diàleg”

“Es va obrir l’opció
d’una agenda
antirepressiva per
als pròxims mesos
i el juliol serà clau”

Félix Bolaños

Laura Vilagrà

MINISTRE DE LA PRESIDÈNCIA

CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA

ments de desacord i inconcreció –repressió, espionatge i trobada de presidents– no són suficients
per veure que la normalització de les relacions està
molt lluny de produir-se, la
pressió que exerceix

Junts, dins i fora del govern, encara ho clarifica
més.
Si abans de la reunió va
ser el president del grup
parlamentari, Albert Batet, i el secretari general
del partit, Jordi Turull, els

que van lamentar que
ERC no n’havia informat
els òrgans de coordinació
–la portaveu del govern,
Patrícia Plaja, va assegurar que els consellers de
Junts ho sabien–, ahir va
ser el vicepresident Jordi
Puigneró qui va manifestar que demanaria explicacions a Aragonès sobre
la reunió amb Pedro Sánchez: “No en tenim cap informació, només sabem
que es produirà però no sabem ni quan ni l’ordre del
dia.” Junts, que en el congrés del 16 i 17 de juliol ha
de definir un nou rumb polític, no vol que es descongelin les relacions si no hi
ha “explicacions i dimissions” pel Catalangate, i
Puigneró va assegurar que
“amb el govern del PSOE
calen menys reunions i
més fer perdre votacions
al Congrés”.
ERC va respondre amb
rapidesa a través de la secretària general, Marta
Rovira, que en una piulada
va demanar al vicepresident “menys declaracions
i més dades”, refregant-li
que Junts “ha votat el 60%
de les iniciatives a favor
del govern espanyol; Esquerra, el 70%”. La portaveu Marta Vilalta també
va replicar: “Hem vingut a
construir solucions, no a
fer soroll estèril.”
També utilitzant Twitter, i en llarg enfilall, l’expresident Carles Puigdemont va reiterar les crides
a la unitat de l’independentisme censurant que
dialogar amb el govern espanyol “no serveix de res
més que per perdre el
temps, contribuir a desmobilitzar i desesperançar”, i més quan mai han
donat –“no en tenen”–
una resposta per resoldre
el conflicte amb Catalunya. ■

El govern insisteix en els Jocs i
Lambán no cessa les crítiques
Redacció
BARCELONA

El govern no tira la tovallola i en els pròxims dies presentarà al Comitè Olímpic
Espanyol (COE) la proposta tècnica de candidatura
en solitari als Jocs Olímpics d’hivern del 2030,
l’opció que continuen defensant malgrat que el

COE ho descarta, i que serviria també per a la candidatura del 2034. Així ho va
manifestar la consellera
de la Presidència, Laura
Vilagrà, en una entrevista
a Rac1 en la qual va considerar que “seria un error”
no anar a la del 2030 perquè hi ha “opcions guanyadores”, recordant que proposta tècnica de candida-

tura en solitari als Jocs
Olímpics d’hivern del
2030 o del 2034. El govern
té previst primer reunir
dilluns alcaldies i consells
comarcals del Pirineu per
presentar-los la proposta
tècnica per si hi cal fer canvis i manté que reactivarà
la consulta ciutadana
quan hi hagi la candidatura “configurada”.

Mentrestant el president d’Aragó, Javier Lambán, continua amb les crítiques i va rebre el secretari d’estat per a l’Esport, José Manuel Franco, per afegir-se, segons ell, a “l’allau
d’insults i desqualificacions” que diu rebre de
l’independentisme català i
del president del COE, Alejandro Blanco. ■

L’estació d’esquí de La Molina, on es farien les proves
d’eslàlom, en una imatge d’arxiu ■ J. CASAS
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Absolt l’acusat de
colpejar un policia
amb un pal de bandera
a El tribunal sosté que no hi ha cap prova que sustenti
l’acusació a Adrià Catasús a Els fets van ocórrer el 2018
B. Pareja
BARCELONA

L’Audiència de Barcelona
ha absolt Adrià Catasús, el
jove acusat de colpejar un
agent dels Mossos d’Esquadra durant la manifestació contra Jusapol el setembre del 2018 a la capital catalana.
El tribunal ha considerat que no hi ha cap prova
que acrediti el cop amb el
pal a l’agent antiavalots.
La fiscalia demanava vuit
anys de presó per desordres públics i atemptat a
l’autoritat amb l’agreujant
d’instrument perillós.

La xifra

—————————————————————————————————

8
anys de presó demanava la
fiscalia per desordres públics
i atemptat a l’autoritat.

La sentència critica que
tota l’acusació s’hagi basat
en una única fotografia
molt poc concloent, ja que
en la prova aportada per
l’acusació no hi apareixia
cap persona subjectant un
pal ni l’agent rebent el cop.

A més, es destaca que per
la posició del cos que s’hi
aprecia seria del tot impossible atribuir-lo a l’acusat.
Alerta Solidària i el
Grup de Suport a l’Adrià
han anunciat que emprendran totes les accions polítiques i jurídiques necessàries per denunciar
aquest “muntatge policial”, per exigir responsabilitats i per continuar defensant el dret de manifestació i reunió “lliure de tota amenaça de repressió
exercida pels Mossos d’Esquadra per defensar l’extrema dreta”. Els fets van

Barcelona reclama les
inversions pendents

Adrià Catasús, amb el puny enlaire, entrant al Palau de la Justícia el dia que es va celebrar
el judici, el 31 de maig ■ ACN

ocórrer el 29 de setembre
del 2018, quan el sindicat
Jusapol va convocar una
manifestació per homenatjar els membres de la
Policía Nacional i els guàrdies civils que van participar en el dispositiu de l’1-

.

a Acord de ple, amb

l’abstenció dels
regidors del
PP i el PSC

Redacció
BARCELONA

Colloboni va presidir el ple per malaltia d’Ada Colau ■ ACN

acordar un mecanisme de
compensació per totes les
inversions no realitzades
o endarrerides, com proposava Junts.
Tant el PP com el PSC
es van abstenir en la votació perquè ERC no va acceptar una esmena al text
per exigir a la Generalitat
que també compleixi amb
l’Ajuntament i la ciutat
amb les inversions pendents i no realitzades.
El president del grup

d’Esquerra, Ernest Maragall, va qualificar d’“escàndol” les xifres d’execució
pressupostària de les inversions estatals a Catalunya, que el 2021 només
han arribat al 35,8% i la
mitjana en els últims vuit
anys ha estat del 63%.
En la mateixa línia, el
regidor de Junts Ferran
Mascarell va demanar un
mecanisme que permeti
posar fi a aquesta “sequera
inversora”. ■

186403-1260098L

El ple de l’Ajuntament de
Barcelona va acordar ahir
exigir a l’Estat un fons de
compensació per corregir
les pèrdues generades entre el 2014 i el 2021 per inversió pressupostada que
no ha executat a la ciutat.
A proposta d’ERC, també
es va acordar demanar al
Ministeri de Transports
que entre aquest any i el
proper executi els projectes pressupostats i no duts
a terme el 2021.
El ple va instar l’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, ahir absenta per covid, a sol·licitar la convocatòria immediata de la comissió interadministrativa govern espanyol, Generalitat i Ajuntament, per
instar a l’execució de totes
les inversions previstes i

O. El moment pel qual Catasús ha estat tres anys i
mig processat va passar
quan independentistes es
van intentar acostar a la
concentració i es van produir càrregues per part
dels Mossos d’Esquadra.

El mosso que va resultar
ferit va recordar durant el
judici que va rebre un impacte al canell i d’altres
per la resta del cos. El cop
al canell va ser el motiu pel
qual va ser condemnat
l’activista Marcel Vivet. ■
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Aragonès alça la veu contra
l’assetjament a la llengua
a En el primer acte institucional que se celebra al Palau de la Generalitat amb motiu de la diada de
Sant Joan a El president coincideix amb Borràs a definir la llengua com un element d’adhesió
Redacció
BARCELONA

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va reivindicar ahir la llengua
catalana i va denunciar
que el català està “assetjat
des de diversos fronts”. El
president va fer aquesta
advertència en l’ acte institucional amb motiu del dia
de Sant Joan a Catalunya
que es va celebrar al Palau
de la Generalitat. Aragonès va fer una crida a “celebrar la vida” en la revetlla
d’avui, però va demanar
“prudència i responsabilitat” davant la possibilitat
d’incendis.
Primer acte institucional
Per primera vegada, la Generalitat va celebrar ahir
un acte institucional per la
jornada de Sant Joan, que
el govern ha volgut dedicar als “llaços culturals entre els Països Catalans”,
sota els quatre pilars de
“llengua, ciutadania, futur
i llibertat”. Al pati de Carruatges del Palau de la Ge-

neralitat, el president català va recordar que Catalunya “des de temps ancestrals celebra el solstici
d’estiu, com a forma de celebrar la vida”.
La llengua catalana va
ser la protagonista de l’acte de celebració, també en
el discurs d’Aragonès:
“Avui és un dia per reivindicar la llengua catalana,
no solament com a instrument de comunicació, sinó com a forma d’expressió de la manera que tenim
de veure el món. Una concepció oberta de nació,
que no és d’imposició, sinó
d’adhesió”, va afirmar.
Però el mandatari català va avisar, d’altra banda,
que “ara que la llengua catalana és assetjada per diferents fronts, és el moment de reivindicar
aquest futur compartit”,
ja que solament així la llengua i la cultura catalana
“tindrà futur”; un futur
que “s’ha de fer necessàriament de forma compartida amb la resta de territoris de parla catalana,

Moment de l’acte, ahir al pati de Carruatges, del Palau de la Generalitat ■ AGÈNCIES

amb la resta de Països Catalans”, va concloure el
president.
A l’acte hi van ser presents la presidenta del
Parlament, Laura Borràs,
que també havia reivindicat la llengua en un acte al
Parlament; el vicepresident català, Jordi Puigneró, i els consellers Natàlia
Garriga, Tània Verge o Josep Gonzàlez-Cambray; i
representants de partits
com Alba Vergés (ERC),
Mònica Sales (JxCat),
Gemma Lienas (PSCUnits) o Eulàlia Reguant
(CUP), a més de representants d’entitats culturals i
de defensa del català.
La cerimònia va tenir
també com a protagonista
la Flama del Canigó, present en dos fanalets que
van ser encesos per voluntàries d’Òmnium Cultural, seguint la tradició de
cada Sant Joan a Catalunya de portar aquesta flama a les diverses fogueres
que s’encenen durant la
nit per tot el territori.
Els artistes valencians
Borja Penalba i Mireia Vives van interpretar les
cançons Cançó de fer camí i Criatura dolcíssima; i
es van llegir els textos La
meva primera llibreria,
d’Antònia Vicenç, a càrrec
de l’actriu mallorquina
Ona Borràs; XVIII, de Renada-Laura Portet, a càrrec de l’actriu Neus Ballbé,
i un fragment del llibre
Mercè Rodoreda, de Mercè Ibarz.

Borràs diu que el català
és “el nervi de la nació”
a En la rebuda de la

Flama al Parlament,
on la llengua també
va ser protagonista

Clara Ribas
BARCELONA

Gegants i grallers van iniciar ahir l’acte de rebuda
de la Flama del Canigó al
Parlament de Catalunya,
on van ser rebuts per la
presidenta de la cambra,
Laura Borràs, acompanyada pel president de la
Generalitat, Pere Aragonès, i el d’Òmnium Cultural, Xaiver Antich.
En el seu parlament,
Laura Borràs va definir la
llengua catalana com a

“nervi de la nació”, tot i
que va dir, “lluny del supremacisme d’altres patriotismes,
s’expressa
amb un simple gest d’adhesió, d’aprendre-la i parlar-la”, va puntualitzar.
Segons Borràs, és per
aquest paper que té la
llengua catalana que rep
atacs de la justícia espanyola: “És el flanc on es dirigeixen”, va advertir, i va
posar d’exemple el conflicte amb la llengua a l’escola viscut en els darrer
mesos: “Al Parlament ho
hem vist de forma significativa quan hem hagut de
protegir la llengua del setge al qual la sotmet la justícia espanyola”, va concloure la presidenta.

Borràs va reivindicar
Sant Joan com la festa
dels Països Catalans, els
quals, va dir, “no deixaran
de ser el que són i el que
han de ser perquè no tenim cap altra opció que la
unitat, ja que ens ve donada per la nostra història”.
Com també va passar
més tard en la rebuda de
la Flama del Canigó al Palau de la Generalitat, la
llengua va ser l’eix de la celebració, ja que tant el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, com
l’expresident d’Acció Cultural del País Valencià Eliseu Climent van coincidir
a reclamar la unitat dels
Països Catalans amb la
llengua com a “columna

Antich i Borràs, amb membres de la comitiva de la Flama, encenent el fanal ■ ACN

vertebral” de la nació.
Segons Antich, la Flama és “testimoni del passat, del present i del futur
d’un poble determinat a
ser el que és”, i va ha assegurar que si s’ha persistit
ha estat “gràcies a una cadena de compromisos” de

molts ciutadans, compromesos en “la defensa del
país”. Antich va denunciar també el retrocés del
català, el qual, va dir, “és
la columna vertebral del
país a l’escola, en el lleure i
també en els formats digitals”, i per això el presi-

dent d’Òmnium va assegurar que és necessari reforçar “el pacte nacional
pel català” per poder combatre, va advertir, “el desplegament de tota la maquinària de l’Estat per intentar eliminar la llengua”, va reblar.

