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Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior:1,34
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 2.075
L’indicador hauria
d’estar en 1.000
contagis/dia

Dada anterior: 458
Les UCI haurien d’acollir un
màxim de 300 malalts
greus

1,21

1.074

470

Tamara i Adrià, acusats de terrorisme per les accions dels CDR, junts ahir a Barcelona, en la tornada sorpresa d’ell després del seu exili a Brussel·les des de l’abril del 2018 ■ ORIOL DURAN

Adrià Carrasco torna de l’exili
en arxivar-se la seva acusació

TEMPS “Deien que la Tamara i jo érem terroristes sense cap element jurídic”, afirma l’activista d’Esplugues de Llobregat, a
Barcelona, dos anys i nou mesos després de marxar a Bèlgica CAUSA Una magistrada de Granollers no hi veu proves contra ell
Mayte Piulachs
BARCELONA

“Benvingut, company!”
Va ser el crit de suport que
es va sentir ahir quan, per
sorpresa, Adrià Carrasco
va seure al costat de la seva mare, Núria Tarrés, en
la roda de premsa convocada per explicar novetats
del seu cas, al passeig Lluís
Companys de Barcelona,
davant del TSJC. La magistrada de Granollers, a
qui es va assignar la causa
quan l’Audiencia Nacional
va refusar investigar-lo
per terrorisme, ha arxivat
el cas contra l’activista
d’Esplugues de Llobregat.

Han passat 1.007 dies
des que Adrià Carrasco va
marxar de casa seva, el 10
d’abril del 2018, quan la
Guàrdia Civil va trucar a
la porta per detenir-lo,
acusat de rebel·lió, sedició
i terrorisme, com va fer
amb Tamara Carrasco, veïna de Viladecans, per les
mobilitzacions del CDR.
La seva mare el va alertar,
va escapolir-se i ha viscut
aquests dos anys i nou mesos a Brussel·les. Engrossia, així, la llista d’exiliats
catalans, juntament amb
l’expresident Carles Puigdemont; els consellers Puig
(amb l’extradició totalment denegada, la setma-

Les frases

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

“Ens van acusar
de terrorisme per
desmobilitzar la
classe treballadora.
Continuarem lluitant”

“Després de 1.007
dies, és aquí. No
em parleu de justícia,
ha estat la fi d’una
aberració”

Adrià Carrasco

Núria Tarrés

na passada), Comín i Ponsatí, i el cantant Valtònyc.
“No ha estat pas justícia, sinó la fi d’una aberració”, manifestava Núria
Tarrés, que alhora agraïa
la tasca feta per l’equip
d’advocats, liderat per
Gonzalo Boye, per tancar

aquest malson, així com
pel grup de suport del seu
fill, amb el lema Adri, et
volem a casa, i de Tamara
Carrasco, que ahir també
era present en l’acte, i que
es va abraçar amb l’Adrià,
a qui no coneixia de res.
Conduïda a Madrid, el jut-

ACTIVISTA

MARE DE L’ADRI

ge de l’Audiencia Nacional
va deixar en llibertat la Tamara, però amb la mesura
de no poder sortir del seu
municipi, només per anar
a treballar, restricció que
va patir durant un any.
La diputada al Parlament Europeu Diana Riba
(ERC) i el diputat de la CUP
Carles Riera també van assistir a l’acte de l’Adrià, que
va rebre força felicitacions
via Twitter. Ahir al vespre
es va convocar una concentració de rebuda a la plaça
de l’Ajuntament d’Esplugues, municipi que l’ha vist
créixer i participar en el
Cau amb la seva guitarra i
en mobilitzacions veïnals

contra el pla Caufec, aprovat pel consistori per a l’edificació d’habitatges al parc
de Collserola, vivències i
testimonis que recull el documental Dormir amb les
sabates posades, de Dan
Ortínez, difós recentment.
En aquest documental, la
mare explica com, en l’escorcoll, un agent de la
Guàrdia Civil diu a la secretària judicial: “Apunte
«mechas»”, quan troben
uns cordills, i malgrat que
la mare els explica que són
d’unes manualitats. De casa de Tamara Carrasco, ella
mateixa recorda en el documental que se’n van endur un xiulet groc.
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Un cavall de peluix
vigilant
Mireia Rourera

Ahir el vaig tornar a veure: un home sense sostre s’ha
fet una cabanya amb fustes i cartrons davant de l’estació de tren de Sant Adrià de Besòs. Davant de la porta d’aquest refugi hi té, de fa molts dies, un cavall de
joguina, alt, imponent, de peluix i amb rodes. Deu passar molt fred, aquesta persona, aquests dies de temperatures gèlides. Uns metres més enllà, ja quasi da-

Cronologia d’un malson

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

27 de març del 2018
b Les mobilitzacions dels
CDR esclaten amb la tornada de Setmana Santa, amb
força vies tallades i l’aixecament de peatges, com l’AP-7.

10 d’abril del 2018
b La Guàrdia Civil es dirigeix a casa de Tamara Carrasco, a Viladecans, i d’Adrià
Carrasco, a Esplugues, per
detenir-los, acusats de terrorisme per les accions dels
CDR. L’Adrià s’escapa.

12 d’abril del 2018
b El magistrat del jutjat
central d’instrucció 6 de
l’Audiencia Nacional retira
la investigació de terrorisme
a la Tamara, però li imposa
no poder sortir del seu municipi, Viladecans.

28 de maig del 2019
b La magistrada d’instrucció 24 de Barcelona retira la
mesura de no poder sortir

“Deien que la Tamara i
jo érem terroristes sense
cap element jurídic. El seu
objectiu era desmobilitzar
la classe treballadora”, deia
ahir l’Adrià en la seva intervenció, en què va fer una
defensa dels drets d’autodeterminació i de manifestació, i contra “la repressió
a les persones que perden
un ull i als migrants”, i va
exigir el tancament dels
CIE. “L’únic terrorista és
—————————————————————————————————

No existeix
cap delicte per
haver ‘fugit’
de la justícia
—————————————————————————————————

l’estat capitalista. Continuarem lluitant”, va cloure, i es va abraçar amb la seva mare i els amics i amigues del Cau, que han mantingut viva la seva reivindicació d’innocència.
L’augment de les mobilitzacions dels CDR, en defensa de la república catalana, amb força carreteres
tallades i l’aixecament de
peatges de l’AP-7 en la tornada de la Setmana Santa
del 2018, va enervar el govern espanyol, que va as-

de Viladecans a la Tamara, ja
que serà jutjada sols per incitació a desordres públics
per un àudio en què detalla
possibles mobilitzacions.

3 de novembre 2020
b La magistrada del jutjat
d’instrucció 3 de Granollers
arxiva de manera provisional
la causa contra Adrià Carrasco per desordres públics, ja
que no hi veu indicis contra
ell. La fiscalia no s’hi oposa.

22 de desembre 2020
b La magistrada de Granollers ordena que es retiri
l’ordre de crida i cerca contra
l’Adrià, en vigor des del 2018.

11 de gener del 2021
b L’Adrià torna a Catalunya.
La Tamara espera que l’Audiència de Barcelona ratifiqui la seva absolució, que
va dictar una jutgessa l’octubre passat i la fiscalia hi va
presentar recurs en contra.

segurar una resposta.
Adrià Carrasco era acusat
de participar en aquestes
mobilitzacions, primer
com a líder, com la Tamara, segons l’acusació de
l’Audiencia Nacional, fets
sense detalls que es dilueixen quan les causes són
enviades a jutjats ordinaris de Catalunya, el 2019,
quan les acusacions es rebaixen de terrorisme a
desordres públics. El jutjat
d’instrucció 24 de Barcelona assumeix el cas de la
Tamara i envia la causa
contra l’Adrià al deganat
de Granollers.
La magistrada del jutjat
d’instrucció 3 de Granollers, Mercè Chova, assumeix les dues denúncies
que hi ha contra ell, i el novembre passat en va decretar l’arxivament provisional, ja que no hi veia
cap indici per acusar-lo de
desordres públics. I el desembre passat, a petició
de la defensa, arxiva l’ordre de crida i cerca que tenia des del 2018. No existeix cap delicte per haver
fugit de la justícia –la defensa de l’Adrià estava
personada al jutjat– i per
això no es pot obrir una
causa contra ell. ■

vant del port esportiu de Badalona, hi ha una altra
construcció de cartró. Molt més precària i sense cavall. Fa uns anys un sensesostre s’estava més o menys
al mateix lloc però a l’altre cantó de la via. Hi vaig parlar. S’havia separat i havia quedat sense feina. Tenia un
embolic de papers i, sense idea d’on trucar per demanar ajuda, no sabia sortir del cercle.

Brussel·les respecta la
negativa de Bèlgica a
entregar Lluís Puig
a La CE recorda que la decisió sobre les euroordres és “purament judicial”
a Puigdemont alerta l’eurocambra del precedent de cara al suplicatori
Natàlia
Segura Raventós
Brussel·les

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Brussel·les acata la negativa de Bèlgica a entregar
l’exconseller de Cultura
Lluís Puig a les autoritats
espanyoles. La Comissió
Europea va assegurar ahir
que “respecta” la independència dels tribunals belgues després que deneguessin l’extradició del
polític independentista a
l’Estat espanyol.
Quan li van preguntar
pel contundent cop de porta de la justícia belga per
les vulneracions de drets
fonamentals en la causa
del procés, el portaveu de
Justícia de l’executiu europeu, Christian Wigand,
va remarcar ahir que la decisió sobre les euroordres
és “purament judicial” i
que la CE no hi té “cap paper”. La Comissió d’Ursula
von der Leyen va esquivar,
però, les preguntes sobre
el xoc entre el Tribunal Suprem i el Tribunal d’Apellació de Brussel·les.
Les dues jurisdiccions a
la Unió Europea han arribat a conclusions contradictòries sobre el cas de
l’1 d’octubre. Mentre que
el Suprem va condemnar
els nou independentistes
a altes penes de presó per
l’organització del referèndum, els magistrats belgues han deixat en llibertat qui va ser conseller
de Cultura en el govern de
Carles Puigdemont adduint que el Suprem no és
competent per jutjar-lo i
que, a més, hi ha un risc de
vulneració del seu dret a la
presumpció d’innocència
constatat pel Grup de Treball sobre Detencions Ar-

L’exconseller a l’exili Lluís Puig ■ EFE / LIVIER HOSLET

bitràries de les Nacions
Unides.
El Suprem, a diferència
de l’alt tribunal belga, no
ha aplicat la resolució de
l’ONU i s’ha desmarcat de
la normativa internacional. De fet, el Tribunal de
Drets Humans d’Estrasburg ha reiterat en diverses ocasions que el Grup
de Treball és una instància
equivalent a la seva i que
les seves resolucions vinculen els estats.
A l’expectativa
Amb la sentència ferma de
Bèlgica que qüestiona el
Suprem, els altres exiliats
esperen evitar també l’extradició. Les euroordres
dels ara eurodiputats de
Junts Carles Puigdemont,
Toni Comín i Clara Ponsatí estan congelades en espera que el Parlament Europeu decideixi si els aixeca la immunitat. Un procediment que es reactiva

finalment aquesta setmana després d’un any paralitzat per les restriccions
de la Covid-19.
Quan falten pocs dies
per a la seva esperada
compareixença, els eurodiputats de Junts van avisar ahir els companys de
l’eurocambra del rebuig
de Bèlgica a l’extradició de
l’exconseller Lluís Puig.
Tots tres van assegurar
ahir en una carta als membres del Parlament Europeu que la decisió belga
torna a constatar el risc de
vulneració de drets fonamentals. Segons ells, el perill detectat per la justícia
belga en el cas de Puig
“és totalment aplicable als
seus casos”, especialment
el de vulneració de la presumpció d’innocència.
“Hi ha més evidències
que Espanya està vulnerant els nostres drets amb
aquest procediment judicial, que cada cop deixa

entreveure més les motivacions polítiques”, alerten en la missiva. A més,
veuen la sentència belga
com una prova més de
la falta de competència
del Suprem per reclamar
el suplicatori. “La petició
d’aixecament d’immunitat la va fer un tribunal
que no és competent”,
afirmen.
Així, els exiliats reforcen els seus arguments
de cara a la vista pel suplicatori, que se celebrarà
dijous al comitè d’Afers
Legals de l’eurocambra.
“Aquest procediment per
aixecar la immunitat es
podria acabar convertint
en una vergonya per al
Parlament
Europeu”,
van avisar ahir Puigdemont, Comín i Ponsatí,
conscients que la decisió
final està en mans d’un
ple de la cambra controlat per populars, socialistes i liberals. ■
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Salut preveu un pic a les UCI
a quatre dies de les eleccions
a Les dues projeccions de la Generalitat d’evolució de la pandèmia esbossen un panorama sanitari
complex de cara al 14-F a Partits i govern acordaran divendres en una reunió si cal ajornar els comicis

La taula de partits es reunirà divendres per acordar si es poden celebrar les eleccions el 14 de febrer tal com està previst ■ QUIM PUIG

Francesc Espiga
BARCELONA

Quan falta poc més d’un
mes per a les eleccions al
Parlament, previstes per al
14 de febrer, el gran interrogant és si s’acabaran celebrant o no, com a conseqüència de l’evolució a pitjor de la crisi sanitària. A
hores d’ara, no hi ha resposta. Tot són incerteses i
interrogants, però divendres el govern català i la
resta de partits es reuniran per prendre una decisió sobre el 14-F que es
vol que sigui tan consensuada com sigui possible.
El calendari ja comença a
collar i, mentrestant, el
conseller d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i
Transparència, Bernat Solé, i la de la Presidència i
portaveu, Meritxell Budó,

van presidir ahir una trobada telemàtica amb representants de les formacions polítiques per començar a preparar el terreny de cara a aquest conclave definitiu de finals de
setmana. Una presa de
contacte exploratòria que
va servir, essencialment,
per presentar als partits
un estudi del Departament
de Salut fet pel Biocomsc,
que formula dues projeccions d’evolució de la pandèmia –una de més propícia i una altra de més desfavorable– en les properes
setmanes. Ni l’una ni l’altra, però, vaticinen que la
situació vagi clarament a
millor i, de fet, dibuixen
un panorama més aviat
obscur, tant pel que fa a
la propagació del virus com
al nombre d’ingressats a
les unitats de cures inten-

L’oposició es debat entre l’expectativa i la pressió

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

L’executiu de JxCat i ERC anirà a la cimera de partits amb
la voluntat inicial que la decisió sobre la sort de les eleccions tingui el màxim suport
polític, però sabent alhora
que, en cas de falta de consens, haurà de ser el govern el
que acordi què cal fer. Entre
les formacions de l’oposició,
per ara, hi ha qui manté una
posició de prudència tàctica,
i ahir es va limitar a demanar
que no es demori el veredicte.
És el cas, per exemple, de
Ciutadans. “Jo voldria que la
consellera Vergés i el ministre
Illa diguessin si es donen els
motius o no per fer-les”, va
manifestar ahir el seu candidat, Carlos Carrizosa. En termes similars es va expressar
la presidenciable de CatECP,

Jéssica Albiach, que va assegurar que és necessari disposar de “directrius clares” per
part d’un “comitè d’experts”
per saber si es poden celebrar els comicis. El PSC, per
contra, no va voler ser insistent, tot i que va deixar anar
que no comptin amb ells per
ajornar-los. “Les eleccions
estan convocades per al 14-F
i m’agradaria pensar que ningú barreja cap criteri electoralista amb una situació de
salut pública”, va exposar la
vice-primera secretària del
partit, Eva Granados, que
també va recordar que altres
territoris, com el País Basc i
Galícia, van poder anar a les
urnes en un context de repunt de la pandèmia. Més explícit encara, si és possible,

va ser el diputat de la CUP
Carles Riera, que va defensar
que les eleccions s’haurien
de fer en la data que correspon. “S’han de fer al més
aviat possible”, va dir Riera,
que va recalcar que l’actual
govern està “absolutament
esgotat” i “no està donant
resposta als reptes nacionals” ni als “principals reptes
socials, econòmics i sanitaris”. Des d’ERC, finalment, la
seva secretària general, Marta Vilalta, va instar a no fer
“electoralisme” amb la data
i va defensar l’“equilibri” entre el dret a la salut i el dret de
vot i de participació política.
“Hem de mirar quins són els
diversos escenaris i, des del
consens, prendre una decisió
garantint drets”, va afirmar.

sives (UCI).
El primer dels escenaris
descrits parteix d’una velocitat de contagi (Rt)
d’1,15, que baixaria a 0,9
arran de les últimes restriccions dictades i que
s’enfilaria després fins a 1
un cop aquestes mesures
siguin derogades, a priori
el 18 de gener. En aquesta
tessitura, la corba assoliria
el nombre màxim de contagis el 20 de gener, amb
un balanç d’entre 4.500 i
5.000 nous casos diaris, i
uns 610 pacients a les UCI.
En la segona projecció,
l’Rt ja és substancialment
més elevada (1,3), com a
conseqüència de l’activitat
social de Cap d’Any, tot i
que també es calcula una
reculada a 0,9 i un repunt
a 1. En aquest cas, el pic de
nous infectats (6.000 al
dia) i d’ocupació de les UCI
(850) es produiria més
tard, el 10 de febrer. És a
dir, quatre dies abans de
les eleccions. Per si tot plegat no fos prou, ni una previsió ni l’altra preveuen
contingències sobrevingudes, que Salut no descarta
en absolut, com ara un repunt del nombre de casos
per l’arribada de la variant
anglesa o pel fred d’aquests
dies. Malgrat que la Generalitat ahir es va limitar a
exposar aquest informe,
deixant clar que la decisió
política sobre si cal ajornar
o no els comicis haurà de
ser fruit del debat entre
partits, des de l’àmbit sanitari i científic ja es van sentir veus que advocaven per
retardar-los, amb l’argument, entre d’altres, que
un volum significatiu
d’electors no podran votar
de manera presencial perquè, o bé estaran contagiats, o bé seran contactes
estrets de persones que ho
estiguin. “Potser el més assenyat seria endarrerir-les
unes setmanes”, va manifestar a RAC1 el cap del
servei de malalties infeccioses de l’hospital Germans Trias i Pujol i director de l’IrsiCaixa, Bonaventura Clotet, que alhora,
però, hi va afegir que calen
unes dies més de marge
per prendre la decisió.
Arribats a aquest punt,
la Junta Electoral Central
(JEC) ha rebutjat excloure
les persones majors de 60
anys de les meses electorals com havia sol·licitat
l’executiu català. Segons
la JEC, no es pot alterar
l’edat límit que marca la llei
i correspon a les juntes
electorals de zona decidir,
cas per cas, qui pot quedar
exempt d’aquest deure. ■
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Pedro Sánchez va presidir ahir la reunió del comitè de seguiment del coronavirus amb el ministre Illa ■ EFE

El 14-F condiciona Sánchez
per fer el canvi de govern en
què Illa salti i Iceta hi entri
a El titular de Sanitat prometia deixar la cartera en l’inici de campanya i tot és
incert a Darias es brega amb la Covid per si deixa Política Territorial al català
David Portabella
MADRID

Si el simple aleteig d’una
papallona pot canviar el
món, la veu experta d’un
epidemiòleg català pot
trastocar ara l’agenda de
Pedro Sánchez i de Felip
VI a Madrid. Les urgències
electorals del PSC van ser
el detonant que el ministre de Sanitat, Salvador
Illa, desplacés Miquel Iceta com a candidat a la Generalitat en plena tercera
onada de la pandèmia i en-

mig de la vacunació contra
la Covid-19, però ara la incertesa total que envolta
la data del 14 de febrer té
Sánchez atrapat en un calendari que ja no domina
ell en un afer de poder tan
íntim per a un president
com és un canvi de govern.
Després que el 3 de gener protagonitzés el primer gran acte preelectoral
com a futur cap de cartell
del PSC, l’agenda d’Illa i el
seu compte a Twitter encadenen vuit dies de contingut íntegrament institucio-

Doble barret, com Borrell i Cañete

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

Que un ministeri sigui un
trampolí a la Generalitat no és
nou al PSC (José Montilla) ni
al PP (Josep Piqué), i no ho és
tampoc que l’elegit guardi el
càrrec fins a l’últim dia que
pot. El PP s’escandalitza ara
pel fet que Salvador Illa reté
Sanitat amb permís de Pedro
Sánchez, però el 2019 Josep
Borrell ja va compaginar el doble barret de ministre d’Afers
Estrangers i candidat a les

europees, i el 2014 Miguel
Arias Cañete va ser ministre
d’Agricultura i candidat del
PP a les europees. En el cas
de Borrell, el súmmum és que
no va recollir mai l’acta d’eurodiputat i el desembre del
2019 era nomenat alt representant de la UE. “Em sembla
malament que Cañete sigui
ministre al matí i candidat a
la tarda”, afirmava Alfredo
Pérez Rubalcaba el 2014.

Torra recorre contra
el segon judici i hi veu
falta d’imparcialitat
Redacció
BARCELONA

La defensa del 131è president de la Generalitat,
Quim Torra, ha presentat
un recurs de reforma contra la interlocutòria de la
magistrada del jutjat
d’instrucció número 24,
que l’envia a judici per des-

obediència arran de la
pancarta de suport als presos independentistes penjada al Palau de la Generalitat. En el recurs, els lletrats denuncien que a Torra se li estaria vulnerant la
presumpció d’innocència,
segons recull l’ACN, i recorden que en el seu escrit
la magistrada indica que la

El president de la Generalitat Quim Torra va lliurar el
cartell al Museu d’Història de Catalunya ■ ORIOL DURAN

nal del Ministeri de Sanitat.
Conscient que no només
el PP, Vox i Cs li censuren
que compagini el combat
contra el virus i el cartell del
PSC amb l’aparell ministerial al darrere, sinó que
també ho fan veus de Podem com ara la ministra de
Treball, Yolanda Díaz, i la
rival Jéssica Albiach, Illa
reivindicava divendres el
seu dret a no fer el pas fins a
l’últim moment. “Que quedi clar a tothom. Estic centrat a assumir les meves
responsabilitats i a fer front
a l’increment del nombre
de casos, i fins a l’últim
minut exerciré les meves
responsabilitats. Quan comenci la campanya, les deixaré d’assumir”, advertia.
El primer aniversari del
govern de coalició entre el
PSOE i Podem es complirà
demà i Sánchez es veu
obligat a prescindir del segon ministre més ben valorat pel CIS, amb un 4,7
–per sobre de Sánchez i
del 4,2 de mitjana del govern, i superat només per
la vicepresidenta Nadia
Calviño– sense saber quan
ho haurà de fer. El CIS, de
fet, està en el punt de mira, perquè José Félix Tezanos hi va incloure des del
18 de novembre l’opció
d’Illa per comparar el seu
potencial amb el d’Iceta,
una dada que només interessava al PSOE i al PSC.
Com si es volgués bregar
de cara al traspàs de poders, la ministra de Política
Territorial, Carolina Darias, agafa cada dia més pes
en l’exposició del balanç
sanitari al costat d’Illa per
si li agafa el relleu i deixa la
cartera a Miquel Iceta. El
neguit no és nou per al primer secretari del PSC: Iceta ja va ser president in pectore del Senat molts dies
del maig del 2019 sense fer
mai el viatge a Madrid. ■

conducta de Torra demostra “una contumaç rebellia contra allò ordenat” pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)
–que li va donar 48 hores
per retirar la pancarta–.
Per la defensa, que demana el sobreseïment de la
causa, això demostra falta
d’imparcialitat.
Aquest serà el segon judici al president Quim
Torra per uns fets que li
van costar la inhabilitació
i s’admet a instàncies
d’una entitat anomenada
Impulso Ciudadano, creada l’any 2009 per un exdiputat de Ciutadans. ■

—————————————————————————————————

OPINIÓ
Lluís
Falgàs
—————————————————————————————————

Llistes

C

ada dia s’incrementa
la necessitat de celebrar eleccions el 14-F.
El govern actual no dona
per a més i el 14-F pot salvar els mobles de la política
catalana. Seria d’agrair ser
avisats permanentment
que no anem a unes eleccions normals. Deixar de
fer una campanya corrent
de quinze dies i anar per
feina amb un parell de debats de TV i ràdio on els
partits poguessin exposar
el seu programa electoral.
Per altres motius, les eleccions de fa tres anys tampoc van ser normals. Eleccions a la vista en contra
del criteri dels experts que
aconsellen ajornar-les i que
tothom es quedi a casa. Un
consell oposat a la necessitat urgent de tornar a fer
política per gestionar els
greus efectes de la pandèmia, la situació dels líders
independentistes presos i
tots els reptes d’un país
complicat d’administrar. La
decisió de mantenir o ajornar el 14-F no és fàcil per
les pressions dels uns i dels
altres. Malgrat tots els auguris pessimistes de possible desafecció de la política
catalana, encara hi ha ganes de participar en el 14-F.
Les últimes setmanes
s’han visualitzat cops de
colze per tenir un escó.
M’ha sabut greu sentir l’Anna Grau, periodista i número dos de Cs, afirmant que
els periodistes s’han d’implicar en un partit polític.
Grau voldria que els periodistes s’afiliessin en nòmina a un partit concret i que
continuessin exercint. M’ha
decebut. La vaig conèixer
fa més de 20 anys i llavors
apuntava bones pràctiques
per a l’ofici. Ara, no. El periodista, l’únic que ha de fer
és explicar què passa. És
positiu que encara quedin
ganes de participar i d’anar
a les llistes; de ser parlamentari i contribuir a favor
de la causa que sigui. Tot i
que en el panorama actual
no ha d’haver-hi espai per a
la política espectacle i de
curta volada. Tirar-se els
plats pel cap és sa sempre
que sigui per l’anomenat
bé comú i no per l’interès
personal i mediàtic.

|

10 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIMARTS, 12 DE GENER DEL 2021

Els efectes del coronavirus

El curs es reprèn sense les
comarques aïllades per neu

a Un milió i mig d’estudiants tornen a les aules, però la nevada deixa 53 centres tancats i comarques sense
transport escolar a El repte és acabar el curs a l’aula tot i ser el pitjor moment de la pandèmia
Xavier Miró
BARCELONA

La intensitat del temporal
Filomena ha deixat en segon terme el debat sobre el
retorn a les aules en el pitjor moment de la pandèmia de Covid-19. En part
perquè ni les autoritats
mèdiques discuteixen la
represa presencial de l’activitat docent a les escoles
però, sobretot, perquè la
nevada excepcional ha impedit aquest dilluns obrir
53 centres educatius i reprendre el transport escolar habitual a 14 comarques del país.
El transport escolar
d’alumnes a centres situats en municipis veïns o
a la capital de comarca
s’ha hagut de suspendre
totalment a diverses comarques de Ponent, el
Camp de Tarragona i les
Terres de l’Ebre on s’han
arribat a superar gruixos
de mig metre de neu i on
suposa un risc per a la seguretat dels alumnes la
circulació dels busos esco-

Les xifres

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

3.182

14

alumnes s’han quedat sense
classe pel tancament de 53
escoles i instituts per la neu a
Ponent, el Camp i l’Ebre.

comarques suspenen totalment o parcialment el transport escolar: set a Ponent,
cinc al Camp i dues a l’Ebre.

lars per carreteres on la
neu pot formar plaques de
gel. A Ponent el transport
s’ha suspès a les comarques de les Garrigues, la
Noguera, el Pallars Jussà,
el Pla d’Urgell, la Segarra,
el Segrià i l’Urgell, mentre
que al Camp de Tarragona
s’ha aturat totalment a la
Conca de Barberà i al Priorat i s’ha suspès parcialment a l’Alt i Baix Camp i
al Tarragonès. A l’Ebre, el
transport també està suspès totalment a la Terra
Alta i parcialment a la Ribera d’Ebre.
A les Garrigues han hagut de restar tancades les
escoles d’Arbeca, Cervià,
l’Albi, l’Albagés, Vinaixa i

Bovera, així com les d’Aitona i Alcanó al Segrià i les
de Ciutadilla, Guimerà,
Maldà, Preixana, els
Omells de na Gaia i Belianes a la comarca de l’Urgell i la d’Espluga de Serra
a l’Alta Ribagorça.
A l’Alt Camp no han
obert les escoles de Cabra i
Mont-ral; al Baix Camp, la
de Prades; a la Conca de
Barberà les de Barberà,
Rocafort, Sarral, Vimbodí, l’institut de Santa Coloma de Queralt i l’institut i
les dues escoles de l’Espluga de Francolí. Al Priorat,
el tancament obligat ha
afectat les escoles de Bellmunt, Cabacés, Capçanes,
Cornudella de Montsant,

La frase

—————————————————————————————————

“Aquesta vegada hi
ha hagut moltes més
opinions científiques
favorables a obrir les
aules”
Josep Bargalló

CONSELLER D’EDUCACIÓ DE LA
GENERALITAT

el Masroig, el Molar, els
Guiamets, Gratallops, la
Bisbal de Falset, la Vilella
Baixa, Poboleda, Marçà,
Porrera, Ulldemolins i l’escola i l’institut de Falset.
A la Terra Alta estan
tancades les escoles de Caseres, la Pobla de Massaluca, Vilalba dels Arcs, la Fatarella, Bot, Corbera, Horta de Sant Joan i Prat de
Comte. A la Ribera d’Ebre
han tancat les escoles de la
Serra d’Almos i la Torre de
l’Espanyol. l’extrem nord
del país, no ha pogut obrir
portes l’escola d’Albanyà,
a l’Alt Empordà.
En total, són només
3.182 estudiants que
s’han hagut de quedar a

Denuncien que no es lluita prou
contra la bretxa digital escolar
a Educació només

ha entregat el 10%
dels ordinadors
promesos

Laia Bruguera
BARCELONA

El Departament d’Educació només ha entregat el
10% dels dispositius electrònics promesos als estudiants que no disposen
d’ordinador perquè puguin seguir, quan faci falta, les classes a distància.
Pel que fa als dispositius
MiFi, que garanteixen la
connectivitat a les famílies que no tenen accés a
internet, tan sols s’han
instal·lat el 20% dels pre-

vistos. Són dues dades
de l’informe que ha elaborat l’Associació de Joves
Estudiants de Catalunya
(AJEC) per denunciar que
“el caos normatiu”, “la falta de vies clares de comunicació entre govern i
estudiants”, la descoordinació entre conselleries i
“l’incompliment de promeses polítiques” estan
fent augmentar la bretxa
digital, de manera que
no s’està garantint la
igualtat d’oportunitats entre estudiants.
L’informe d’aquesta associació, que aplega alumnes d’institut, universitat
i cicles formatius d’FP,
analitza l’impacte de les
mesures de contingència

aplicades des de l’inici de
la pandèmia i conclou que
calen més recursos, més
planificació i menys “incoherències” per minimitzar l’impacte de la Covid-19 a les aules. Segons
va destacar ahir Francesc
Márquez, portaveu nacional d’AJEC, si la prioritat
del Departament d’Educació és la presencialitat de
les classes, amb la qual cosa estan d’acord, hi ha
d’haver “més inversió”.
Injecció pública
Com va explicar Márquez,
l’Informe Covid posa de
manifest, per exemple,
que Lleida és un dels territoris que més pateixen la
falta d’accés a internet

–seguida de Tarragona–, i
també on hi ha les escoles
rurals més castigades. És
per això que es reclama
més inversió pública per
mantenir aquests centres
i un bon pla de contingència per a tot el territori, però sobretot per a les zones
més infradotades.
L’AJEC lamenta que no
s’hagi aprofitat la crisi per
rebaixar les ràtios de les
classes i reflexiona que
el problema és que llavors
caldria “una contractació
massiva de personal docent”. Destaca també que
el 40% dels professors tenen un nivell baix en competències digitals, absolutament necessàries en el
context actual. Quant a la

casa però representen una
quarta part de les comarques del país en tractar-se
de zones i municipis rurals amb molt menys pes
demogràfic que importància territorial.
La gran majoria de la comunitat educativa, més
d’un milió i mig d’estudiants, van tornar ahir a
les classes presencials
amb el repte d’acabar el
curs i evitar el tancament
que es va produir en el darrer semestre del curs passat. Un repte perquè les
classes es reprenen en el
pitjor moment de la pandèmia per Covid-19, quan
les dades de contagis i ingressos hospitalaris i a les
UCI no paren de créixer.
De fet, el president del
Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, assenyalava ahir la possibilitat que s’arribi al pic de la
pandèmia a finals de gener
i al febrer com a conseqüència de l’augment de
contagis que s’ha produït
en les darreres festes de
Cap d’Any i Reis, que enca-

ra no s’han començat a a
registrar però que s’afegiran a l’augment confirmat
ja per les celebracions familiars de Nadal i Sant Esteve. Però, tot i advertir
que les setmanes vinents
“poden ser el moment més
complicat de la pandèmia”
i que caldria implantar
mesures de restricció social més dures que les actuals, Padrós també manté que les escoles han de

Universitaris de la UPF,
fent classes ■ JOSEP LOSADA

universitat, reclama, entre altres canvis, que es redueixi el preu del crèdit
universitari en aquelles
assignatures en què la càrrega d’activitats presen-

cials no sigui la mateixa
que en cursos anteriors.
L’AJEC estava d’acord
que les aules es reobrissin
el dia 11, però hauria volgut que els professors es

