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Els pescadors, indignats
perquè els retallen més
dies per sortir a pescar
a Les reduccions imposades per Brussel·les obliguen la flota d’arrossegament a
quedar-se a port 170 dies a Les confraries alerten que s’està “matant” el sector
Elena Ferran
BARCELONA

La flota d’arrossegament,
que representa un 70% de
les facturació a les confraries, veu amb indignació i
impotència la seva situació: “No ens deixen treballar”, diuen, i per aquest
any s’incrementa el nombre de dies que es quedaran a port sense sortir. El
president de la Federació
Territorial de Confraries
de Pescadors de Barcelona, Antoni Marzoa, assegura que amb les reduccions de les jornades que
s’imposen des de Brusselles hi haurà un 30%
d’aquestes embarcacions
que no podran treballar
170 dies o menys a l’any.
“S’està ofegant el sector
sense fer soroll”, denuncia
Marzoa, que lamenta
l’aplicació de polítiques
que estan “liquidant” el
teixit productiu d’un sector amb “poc pes social i
que no esgarrapa gaires
vots”. La reglamentació
comunitària preveu que
fins al 2025 es redueixi
fins a un 40% el volum
de producció de la pesca
d’arrossegament al Mediterrani, que a Catalunya
afecta una flota de 216 embarcacions.
Un esforç que el sector
està assumint sense cap
compensació ni ajuda i que
pels armadors, els propietaris de les embarcacions,
veuen “inviable” de mantenir. Per Marzoa, s’estan
vulnerant “drets als treballadors i de llibertat d’empresa”, des del moment en
què la normativa planteja
incidir en els dies que facin
pesca costanera o quan vagin a més profunditat per
capturar la gamba. “Des
d’Europa només es busca
complicar les coses i fernos culpables de tot”, diu el
responsable de les confraries, que retreu la falta de
sensibilitat per “abandonar la pesca” i que s’hagin
deixat portar per les pressions de les consignes ecologistes.
Des del 2017 que es van
tancar les línies d’ajuts eu-

L’escola de Porrera, en primer terme, és una de les que
encara no han pogut reobrir ■ ACN

Cinc escoles
tancades
i transport
limitat pel gel
a Continuen tancades al Priorat, al
Pallars i a l’Alt Empordà a El transport

no es normalitza en vuit comarques
Xavier Miró
Algunes de les barques d’arrossegament amarrades al moll del port d’Arenys de Mar ■ E.F.

“Ara es nota que la gent es gasta més en menjar”

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

L’impacte de la pandèmia
també l’han notat els pescadors, i tot i que en un primer
moment van tancar les confraries, un parell de setmanes, després van reobrir quan
es va considerar que eren un
servei essencial. Les confraries es van mobilitzar per reclamar equips de protecció
per als professionals, i no

obliden que se’ls va deixar
sols, “com sempre”. Així ho
creu el patró major del port
d’Arenys, Antoni Marzoa, que
manté que s’està treballant
amb normalitat i amb les garanties de seguretat i prevenció perquè no s’hagin de tancar confraries com a focus de
contagis.
Els pescadors mantenen

que amb aquesta nova situació de pandèmia han notat un
incrementat de les vendes
del peix a la llotja. “Es nota
que la gent no marxa tant de
vacances i es gasta més amb
menjar ”, assegura Vicenç Comí, armador d’una de les setze barques d’arrossegament
que mantenen la base al port
arenyenc.

ropeus per al desballestament de barques i reduir la
flota. “Ara no es paga res, i
esperen que sigui el mateix
sector que vagi desapareixent”, lamenta Marzoa,
que no amaga la “mala maror” entre els més joves que
s’hi han deixat la pell i s’auguren un futur molt negre.

tre, perquè serà molt car”,
adverteix el patró del Sinera, que dona feina a quatre
professionals més. L’any
passat quasi no va notar les
reduccions de les jornades
laborals imposades perquè
van estar aturats a la força
un mes, però per arreglar la
maquinària de la barca que
s’havia fet malbé. “Encreuem els dits perquè no passi, perquè una reparació així i sortint menys no
s’aguanta”, explica Comí,
sense saber encara els dies
exactes que els tocarà quedar-se a port. Són les confraries que ho comunicaran als pescadors en funció

de la gestió conjunta que es
fa dels dies de reducció.
El patró arenyenc assegura que s’han convertit en
el “cap de turc” per justificar la política que es fa als
“despatxos sense tenir-ne
idea”. “Ens ho compliquen
tant, perquè volen que ho
avorrim i pleguem”, assegura Vicenç Comí. I com a
exemple, la duplicitat de
paperassa que han de fer
cada dia, amb les espècies i
els quilos, de tot el peix capturat. Una informació, que
l’administració controla
des de la llotja, però que
també han d’introduir les
embarcacions. ■

Obligats a plegar
Un dels armadors més veterans del port d’Arenys, en
Vicenç Comí, té assumit
que les administracions estan “deixant morir” des de
fa anys el sector, que acabarà sent testimonial. “El
peix el podran menjar qua-

BARCELONA

Cinc escoles del Priorat, el
Pallars Jussà i l’Alt Empordà continuaven ahir tancades pels riscos de seguretat que suposen la neu i
el gel que han portat el
temporal Filomena i l’onada de fred immediata. Però tampoc el transport escolar no s’ha pogut normalitzar encara en vuit comarques afectades per la
persistent nevada del cap
de setmana. Mentre que a
les Garrigues, el Segrià, la
Conca de Barberà, l’Urgell,
la Segarra, la Noguera,
l’Alt i el Baix Camp i la Terra Alta han pogut reobrir
totes les escoles, al Priorat
ahir encara no podien reprendre les classes l’escola
Llicorella de Gratallops,
l’escola Pius XII del Molar i
l’escola Rossend Giol de
Porrera, una situació que
afecta 82 alumnes, tot i
que la majoria de centres
de la comarca ja han reprès l’activitat lectiva.
Segons informava el Departament d’Educació a
quarts de deu del matí
d’ahir, les altres dues escoles encara tancades des de
dilluns, quan s’havia de reprendre el curs, eren la

d’Espluga de Serra, al Pallars Jussà, i la Lliurona
d’Albanyà, a l’Alt Empordà, amb 27 alumnes afectats. La recuperació del
transport escolar encara
serà més lenta perquè la
formació de clapes de gel
sobre l’asfalt de les carreteres locals durant la matinada desaconsella la represa d’alguns trajectes
dels busos a primera hora
del matí. Encara que no
queda cap comarca amb la
suspensió integral de tot el
transport, el servei s’ha reprès amb trajectes encara
bloquejats en vuit comarques del país. Al Camp, a
més del Priorat, el servei
està limitat a la Conca de
Barberà i al Baix Camp,
mentre que a les Terres de
l’Ebre continuen suspesos
alguns trajectes a la Terra
Alta i a la Ribera d’Ebre. A
més del Pallars Jussà, a Ponent el transport està afectat a l’Alt Urgell i les Garrigues.
El nombre d’alumnes
que no han pogut reprendre les classes presencials
és superior al centenar, ja
que, més enllà de les cinc
escoles tancades, d’altres
estudiants no poden sortir
dels seus municipis amb
busos escolars. ■
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Adrià Carrasco Activista d’Esplugues de Llobregat i exiliat prop de tres anys a Bèlgica en ser acusat de terrorisme

“Lluito per
una república
socialista”
PARTITS “Demano als grups polítics que deixin l’escó i que l’organització
popular declari la República catalana” REPRESSIÓ “Sempre hi haurà
muntatges policials contra la dissidència política i la classe treballadora”
Mayte Piulachs
BARCELONA

U

nes malles i unes vambes és l’únic que va poder agafar aquell 10
d’abril del 2018, quan
la seva mare, Núria Tarrés, va
alertar-lo que la Guàrdia Civil
era a la porta per detenir-lo amb
la greu acusació de terrorisme
per haver participat en l’aixecament de peatges a l’AP-7 amb
els CDR, en defensa de la República catalana. Es va escapolir
pel balcó de darrere del seu pis,
a Esplugues de Llobregat. Després de 1.007 dies a l’exili a Bèlgica, Adrià Carrasco, amb 28
anys complerts, els estudis de
dret iniciats i un projecte de vida a Brussel·les, ha tornat a Catalunya, quan el seu cas ha estat
arxivat per part d’una jutgessa
de Granollers, en no veure fets
delictius contra ell, a més de
deixar sense efecte l’ordre de
detenció que l’Audiencia Nacional va dictar contra ell. També
ho va fer contra Tamara Carrasco, pendent que l’Audiència de
Barcelona ratifiqui la seva absolució, de l’octubre passat, del
delicte d’incitació a desordres
públics per la difusió d’un àudio
en què explicava mobilitzacions. Fa uns dies que Adrià
Carrasco és a casa i dilluns passat ho va fer públic.

Què és el primer que va fer en
arribar a Esplugues?
Anar a veure els meus pares.
I el que més ha enyorat?
La gent, la llengua i els Pirineus.
Com ha estat refer la vida a
Brussel·les?
Primer et tornes boig. La incertesa... Després m’he anat impli-

❝

No té sentit
separar-nos d’un
estat capitalista per
crear-ne un altre.
Ens vam mobilitzar
contra les injustícies

❝

És terrorisme d’estat
el que van fer amb el
nostre cas: van
relacionar
l’independentisme
amb la violència
cant aquí. He treballat de tècnic
de so i vaig començar a estudiar
dret a la UOC, faig segon. El
dret és molt present a les nostres vides. Els muntatges policials seguiran existint sempre
contra la classe treballadora. I
també cal donar suport als advocats implicats a defensar les
persones afectades, i a la dissidència política. M’ha costat
construir una vida a Brussel·les.
No tinc clar el que faré ara. El
més important és que el cas està arxivat, tot i que són pràctiques de l’Audiencia Nacional
que seguiran passant si no hi
posem remei.
El 3 de novembre passat la jutgessa de Granollers va arxivar
provisionalment la seva causa. I

el 22 de desembre va anul·lar
l’ordre de crida i cerca. Fins llavors no ha tornat a casa per evitar la detenció?
Sí. Tal com és la justícia espanyola i la policia de repressora,
si tornava tenia moltíssimes
possibilitats que se’m dictés la
presó provisional. Des d’un inici
he volgut evitar estar ni un dia a
la presó. Per això, no he tornat
fins que s’ha deixat sense efecte
l’ordre de detenció.
Amb la mobilització de l’aixecament dels peatges de l’AP-7, què
reivindicava?
L’acció contra Abertis, del grup
de La Caixa, era una acció anticapitalista i per demostrar que
aquesta República catalana, la
que nosaltres volíem, havia de
canviar totalment les coses més
enllà d’una divisió administrativa d’Espanya. No té sentit separar-se d’un estat capitalista per
crear-ne un altre. Per nosaltres
té sentit la independència si és
una república socialista amb el
govern format per la classe treballadora. Ara mateix, és tot el
contrari. La independència era
una eina contra el govern espanyol, el poder feixista i els Borbons, i on construir un lloc millor a petita escala per eliminar
injustícies.

a la seva habitació un agent de
la Guàrdia Civil diu a la secretària judicial que apunti ‘metxes’
tot i que ella li explica que són
uns simples cordills. Hi ha més
barbaritats en l’expedient policial?
Barbaritat és tot el dossier. Hi
ha termes tècnics, com el fet
que analitzen un pot de pintura
i un esprai, i que hi ha gasos però conclouen, com és normal,
que és per usar l’esprai. Tot és
bastant ridícul. És un teatre. En
cap moment creuen que el nostre sigui un cas de terrorisme.
Com a la Tamara, que li agafen
un xiulet groc. És un cas absurd
i de crueltat alhora. El que volien aconseguir és clar.

Ara, tornaria al carrer?
Ja estic al carrer. Mai he deixat
de mobilitzar-me. Des de llavors
no he estat al carrer per l’independentisme, però a Brussel·les
m’he implicat en les lluites socials d’allà. Des del moment que
estic allà m’implico per arrelarme on soc.

Què volien aconseguir?
És un exercici de terrorisme
d’estat. Injectar la por a tots els
que pensen diferent i que alcen
la veu, per aturar la lluita. Els
mitjans de comunicació del règim ho reprodueixen sense contrastar: la relació de l’independentisme amb cèl·lules violentes o comandos, que no sé què
es pensaven que faríem. Un cop
ja no els servim, deixen el nostre cas en res i deixen d’acusarnos de terrorisme, zero delictes.
La història s’explica per si sola.

En el documental ‘Dormir amb
les sabates posades’, la seva
mare explica que en l’escorcoll

Sap com el va identificar la
Guàrdia Civil?
No. Però els és tot igual i actuen

amb tant despotisme... En el judici de Tamara es va veure clar;
pregunten al policia d’on ha tret
una prova [l’àudio] per acusarla de terrorisme, rebel·lió i sedició, i per confinar-la al seu municipi, i el policia té els collons
de dir: “No me’n recordo.” No sé
com ens van escollir, podria haver estat qualsevol. No ho hem
buscat perquè, la veritat, és perdre el temps.
El seu grup de suport, amb el
lema ‘Adri, et volem a casa’, ha
estat clau per mantenir el cas
viu. Són els companys i companyes del Cau?
He tingut molta sort. Són companys del Cau i també altres
companys de militància d’Esplugues, d’altres lluites. Es van
unir per afinitat política i pel
vincle personal amb mi. Han fet
una feina impagable i la dignitat
que desprèn tota aquesta lluita
m’omple de coratge per seguir
endavant.
I la seva mare?
Al principi va ser molt dur, però
vam decidir que això no ens
venceria, que aniríem amb el
cap ben alt, d’explicar-ho al màxim de bé possible i de no avergonyir-nos de res. Estic molt orgullós de la feina que ha fet la
meva mare.
Què li diria a una persona a qui
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de qui el va ajudar?
No en puc parlar gaire. El que
puc dir és que vaig sortir gràcies a l’organització popular.
Ho explicarà en llibre?
De moment, no.
El molesta que es digui que va
“fugir” de la Guàrdia Civil?
Sí, perquè fugir s’utilitza sovint per definir un acte de covardia i de culpabilitat. Vaig
evitar la meva detenció per
preservar la meva llibertat i
sent prou conscient que era un
exercici de desobediència que
em va costar un preu molt alt.
Literalment, potser sí que vaig
fugir, però es pot dir d’una altra manera.
Què diria als partits polítics
que la tardor del 2017 van defensar l’1-O i la República catalana?
Que dissolguin la Brimo dels
Mossos d’Esquadra, i que deixin el seu escó i que donin pas
a l’organització popular del poble perquè declari la República
socialista catalana. Si estimen
el país, que es posin a aturar
desnonaments.

li passés el mateix que a vostè
(ser acusat de terrorisme sense proves)?
Depèn de la persona, però sobretot el que volen és un impacte a la persona, amb un
queda’t a casa i si alces la veu
anem per tu. La victòria més
bonica és seguir lluitant, no
deixar-se intimidar, no permetre que l’estratègia de la por et
paralitzi. Això ja és una gran
victòria.

197415-1235107Q

I sobretot rebre ajuda. Ens pot
explicar algun detall sobre
com va marxar a Brussel·les i

Adrià Carrasco,
en la seva
compareixença
sorpresa dilluns
passat a
Barcelona,
després de dos
anys i nou mesos
exiliat a
Brussel·les
■ ORIOL DURAN

Quina mobilització defensaria,
ara?
Doncs dilluns que ve dos companys d’Esplugues han de declarar al jutjat com a investigats d’atemptat a l’autoritat.
En la festa major passada amb
les mesures Covid-19, van arribar agents de la policia local i
va haver-hi un estira-i-arronsa
lleu, però ara els acusen
d’atemptat, i les lesions són
inexistents. Van a declarar al
jutjat d’Esplugues i aprofito
per convidar tothom a anar a
la concentració de suport, que
es farà a les dotze del migdia.
Hi serà?
És possible. ■

Avui es proposa la
nova classificació
dels presos polítics
a Els penals informaran si els tornen a donar la semillibertat,
enfront del Suprem a Rull, Turull i Sànchez reclamen al TC
M. Piulachs
BARCELONA

Les juntes de tractament
de les presons de Lledoners, Puig de les Basses i
Barcelona es reuneixen
avui per proposar una nova classificació als nou
presos polítics, revisió
obligada cada sis mesos, i
que alhora es veurà com
s’entoma la negativa del
Tribunal Suprem, el desembre passat, de mantenir-los el tercer grau concedit a l’estiu, ni tampoc
les sortides de voluntariat
i de feina, amb l’aplicació
del 100.2. Els arguments
del Suprem són que han
passat poc temps tancats
(ja fa tres anys) per les elevades penes que els va imposar, i no detallava quina
activitat considera adient
perquè puguin progressar
de l’actual segon grau al
tercer o obtenir permisos.
La proposta d’avui serà
analitzada per un equip
del Departament de Justícia, que té un termini de
dos mesos per validar-la o
per canviar-la. Tant les
sortides del 100.2, com la
semillibertat
aprovada
pels penals va ser ratificades pel departament, que
dirigeix la republicana Ester Capella, que sempre ha
defensat que han dominat

Els independentistes catalans, en el judici al Suprem ■ EFE

els criteris tècnics en tots
els acords sobre els presos
catalans. L’acord de Justícia pot ser, novament, denunciada per la fiscalia, i
primer el jutge de vigilància penitenciària i després
el Suprem, en ser el tribunal sentenciador, s’hi han
de pronunciar. Les primeres sortides laborals i de
voluntariat i el pas a la semillibertat van ser validades pels tres jutges de vigilància penitenciària. El
Suprem les va tombar.
D’altra banda, el penalista Jordi Pina va presentar ahir un nou recurs
d’empara al Tribunal
Constitucional (TC), en el

qual li demana la immediata posada llibertat dels
exconsellers Jordi Turull i
Josep Rull i de l’exdiputat
Jordi Sànchez, arran que
un tribunal belga hagi refusat definitivament l’extradició de l’exconseller de
Cultura Lluís Puig, en considerar que el Suprem no
és l’òrgan competent per
jutjar-lo, “en forçar les
normes processals”, i en
qüestionar que se li respecti la presumpció d’innocència a l’Estat espanyol. Pina reitera que Rull,
Turull i Sànchez també
se’ls ha vulnerat aquests
dos drets i sol·licita al TC
que “ho esmeni”. ■
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Només el PSC s’allunya del
consens per posposar el 14-F
a El govern es decanta per ajornar la data, i els socialistes es queden sols defensant-la a Argimon

diu que l’actual “no és el millor escenari”, i Solé no veu legítim votar sense “percepció de seguretat”
Òscar Palau
BARCELONA

A tot just 24 hores de la reunió en què s’ha de prendre la decisió definitiva,
demà al migdia, la possibilitat d’un ajornament del
14-F sobrevola amb cada
cop més força la política
catalana, després que ahir
es fessin evidents dues posicions que ja s’endevinaven els últims dies: que el
govern, tot i no voler encara afirmar-ho obertament
en públic, es decanta per
una suspensió, avalat per
la majoria de grups i pel
criteri dels epidemiòlegs, i
que el PSC ha quedat sol
com un mussol –es va
constatar a la Diputació
Permanent del Parlament– defensant que es
facin els comicis, més enllà
del suport extern dels sindicats CCOO i UGT i les patronals Pimec i Foment,
que aquests dies han instat que no es retardi més la
formació de nou executiu.
Avui, el govern ha convocat els partits a una reunió tècnica prèvia per exposar les últimes dades i
projeccions de la pandèmia, que ja recolliran
l’efecte de les festes, i sobre
les quals s’hauria de fonamentar la decisió final. I no
s’espera que siguin pas bones. “Des del punt de vista
epidemiològic aquest no és
el millor escenari per fer
unes eleccions, però la decisió no correspon al Departament de Salut”, confirmava el secretari de Salut Pública, Josep Maria
Argimon, que calcula que
el 14 de febrer hi pot haver
unes 100.000 persones
confinades entre positius i
contactes –un informe de
la Sindicatura de Greuges

Si hi ha d’haver eleccions, els protocols de seguretat seran molt més estrictes que en les cites habituals fins ara ■ Q. PUIG /ARXIU

presentat ahir fins i tot les
dobla en el pitjor escenari,
i desaconsella també els
comicis– i descarta que es
puguin vacunar, com s’havia proposat, els membres
de les taules electorals.
El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
Bernat Solé, havia avançat
al matí a RAC1 que, més
enllà que el govern hagi
preparat tot l’operatiu per
poder votar el 14-F, cal valorar altres aspectes com
la “percepció de seguretat”
dels membres de les meses
o els mateixos electors,
que podria disparar l’abstenció. A més, insistia que
el govern, que prendrà
“una decisió col·legiada”,
no preveu cap escenari de
gent infectada o confinada
que no pugui votar. Després que a aquella hora la
CUP i Cs ja s’haguessin

La cita podria traslladar-se a la primavera

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

L’agència ACN va informar
ahir que el govern defensarà
en la reunió de divendres la
suspensió electoral si no hi
ha quòrum entre els partits, i
TV3 fins i tot va apuntar l’interval entre la segona quinzena de maig i la primera de juny per situar una possible nova data. Fonts consultades
d’una banda i altra de govern,
però, van evitar confirmar

cap dels dos aspectes, i van
remarcar que tot queda pendent de la reunió de demà, si
bé algunes sí que destacaven
que si una posició va quedar
clar ahir que genera més consens en l’arc parlamentari és
la suspensió. Al matí, el conseller Solé sí que va deixar
clar que si s’ajornen els comicis “no serà per quinze dies”,
donant a entendre que po-

drien ser uns mesos, i va recordar que correspon a Salut
fixar una “finestra de seguretat” en què es podrien convocar amb garanties. Després,
Argimon va evitar especular
amb suggerir cap data, però
sí que va constatar que, amb
la pujada de temperatures i
l’augment de gent vacunada,
“és d’esperar” que a la primavera la situació sigui millor.

mostrat partidaris d’una
suspensió, Solé també es
mostrava “sorprès” que “al
matí” els socialistes diguin
a Madrid que la situació és
molt complicada i que “a la
tarda” pressionin per fer el
14-F a Catalunya.
Les posicions van quedar encara més clares en el
debat que es feia al Parla-

ment sobre la gestió de la
pandèmia, que va acabar
pivotant en bona part sobre l’ajornament electoral.
Després que els membres
del govern no s’hi referissin o ho fessin per remarcar el que ja havien dit
–que buscaran el màxim
consens, i que cal decidir
en funció de criteris sani-

taris i preservant tots els
drets–, el candidat de Cs,
Carlos Carrizosa, va trencar el gel en exigir a l’executiu que fos “valent” per
assumir una posició clara,
que segons ell no pot ser altra que la suspensió, perquè “l’evidència de la situació sanitària” no permet
unes eleccions. “Estem a

punt i volem votar”, va iniciar, en canvi, la seva intervenció Albert Batet, portaveu de JxCat, si bé tot seguit va deixar clar que no
entraran en una “batalla
partidista pública” i va acabar atacant el PSC pel seu
discurs “cínic”. Una via, de
fet, que també va explotar
el líder d’ERC, Sergi Sabrià, que va defensar amb
rotunditat els criteris sanitaris i va recordar als socialistes que acaben d’ajornar
el seu propi congrés per
l’epidèmia. “Prou d’electoralisme!”, etzibava. Amb
crítiques incloses a la gestió del govern, la CUP i els
comuns es mostraven
també partidaris d’un
ajornament per la situació
sanitària –si bé Jéssica Albiach matisava que cal donar la raó als sindicats i patronals–, i fonts del PP deien a Efe que tampoc s’hi
oposarien.
Pel PSC, seria il·legal
El PSC va ser l’únic que va
defensar els comicis ara,
com faran a Portugal, ja
que creu que està tot a
punt per votar amb garanties i només un confinament domiciliari els podria aturar. “Qui no ha
convocat les eleccions no
les pot ajornar, la democràcia té una data que és el
14 de febrer”, etzibava la
portaveu, Eva Granados.
En un comunicat, els socialistes aprofundien que
la legislació no preveu la
suspensió d’unes eleccions ja convocades, i recordaven que en aquest
cas no va ser el govern sinó
que es van convocar automàticament en no votar el
Parlament un nou president, per la qual cosa avisen que la decisió final correspon a la Junta Electoral
Central. Fonts citades per
Efe, de fet, no descartaven
una impugnació. El conseller Solé admetia que hi ha
l’opció del recurs a la JEC,
però en tot cas va recordar
que la decisió correspon al
govern, ja que el decret de
convocatòria el va signar
el vicepresident Aragonès,
i ja preveia la possibilitat
d’una suspensió “per raó
d’interès general”. ■

Les frases

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

“Si només un partit
opta per mantenir-les
em semblaria estrany,
voldria dir que la seva
posició no respon a un
interès general”

“El que més ens ha de
preocupar és la salut
dels electors i no el
resultat dels comicis, i
cal valorar què farem
amb aquest esperit”

“Podem mirar els
catalans als ulls i dir
‘sortiu a votar que tot
està controlat’? No ho
podem dir, i qui digui
això està mentint”

“Hi ha tot el dispositiu
preparat, i ara diuen
que no es poden fer!
Potser hi ha altres
motius i no és un tema
epidemiològic...”

“Entenc que les
presses del PSC potser
no són tant perquè hi
hagi unes eleccions
sinó perquè el senyor
Iceta sigui ministre”

“Cal decidir en funció
de l’evolució de
l’epidèmia, aquest
hauria de ser el criteri, i
seria al·lucinant que Illa
no ho veiés així”

Bernat Solé

Meritxell Budó

Carlos Carrizosa

Eva Granados

Albert Batet

Sergi Sabrià

CONSELLER D’ACCIÓ EXTERIOR

CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA

CANDIDAT DE CS

PORTAVEU DEL PSC

PORTAVEU DE JXCAT

LÍDER PARLAMENTARI D’ERC
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El Congrés fa un pas
per frenar l’abús
judicial de Lesmes
a Es tramita d’urgència la limitació de la justícia en funcions i els
grups hi fan esmenes a El CGPJ col·loca més jutges dretans
David Portabella
MADRID

La composició dels tribunals i el seu perfil ideològic
són notícia quan s’obre un
judici oral, però és gràcies a
silencioses jornades a l’oficina com la d’ahir que el poder judicial presidit pel conservador Carlos Lesmes
–president també del Tribunal Suprem– ha pogut
col·locar, i col·loca encara,
més i més jutges afins escorats a la dreta.
Mentre el Consell General del Poder Judicial
(CGPJ) es reunia per aprovar nous nomenaments

Lesmes (CGPJ i Suprem) i el ministre Campo ■ DALMAU / EFE

dretans –ara en audiències
provincials–, tot i estar caducat des del desembre del
2018, la mesa del Congrés

va aprovar amb el vot del
PSOE i Podem la tramitació urgent de la reforma judicial que vol limitar el po-

der omnímode que l’òrgan
de govern dels jutges conserva quan passa a estar en
funcions i així evitar abusos com el que practica Lesmes ara. La iniciativa patrocinada pel PSOE i Podem modifica la llei orgànica del 1985 per regular les
atribucions del CGPJ quan
venç el període legal de cinc
anys, com va succeir el 4 de
desembre del 2018 amb
l’elegit el 2013 en plena majoria absoluta de Mariano
Rajoy. La inspiració que guia els grups és que, si un govern en funcions sempre té
poders limitats, el poder judicial no pot ser plenipotenciari.
A partir d’ara, els grups
com ara ERC, JxCat i la
CUP ja poden registrar les
esmenes a la proposició de
llei durant vuit dies hàbils, i
el mes de gener –habitualment de vacances parlamentàries– serà habilitat
per a la tramitació. El PP,
que no té cap interès en la
renovació perquè la dreta
judicial hi recularia, no ha
pogut fer prosperar el prec
de demanar un informe al
CGPJ amb el qual volia frenar la tramitació. ■

Més de 20 milions
per promocionar el
turisme de Barcelona
a Es destina una xifra

històrica a promoure
la destinació i apostar
per la digitalització

M.R.
BARCELONA

El Consell General de Turisme de Barcelona va
aprovar ahir un pressupost per a aquest any de
20.659.881 euros, una xifra històrica que es vol que
serveixi per promocionar
la destinació de Barcelona i
el seu entorn en l’era postCovid. En el pla d’acció per
als pròxims dos anys
s’apostarà per la digitalització i la sostenibilitat i,
dins d’aqeusta última, pel
turisme blau, amb què es
vol minimitzar la petjada
de carboni. El consorci vol
apostar per promocionar
la cultura: l’arquitectura,
l’art, les indústries creatives, el disseny, la literatura
i el cinema, atributs propis

Torres, president de
Turisme de Barcelona ■ 0.D

de la ciutat que han
d’atraure més turisme culte. El president de Turisme
de Barcelona, Eduard Torres, va insistir que la digitalització serà clau en la competitivitat de Barcelona
com a destinació turística.
“Hem de treballar amb les
dades dels visitants abans,
durant i després de la seva
estada”, va dir. ■

Molt més que un concessionari

TOYOTA AUTOFORUM ENTREGA JOGUINES SOLIDÀRIES
LA SEU DELS CONCESSIONARIS A TARRAGONA HA PARTICIPAT COM A PUNT DE RECOLLIDA PER COL·LABORAR AMB LA CREU ROJA

163465-1237307Q

ES VAN RECOLLIR 37 JOGUINES EN MENYS D’UNA SETMANA I LA INTENCIÓ ÉS SEGUIR AMPLIANT LES XIFRES EN FUTURES EDICIONS

Una petita aportació per a una
gran causa

que plantejava la situació actual, gràcies a

Els voluntaris de Creu Roja de Tarragona,
que van treballar per ajudar els patges
reials, van visitar el concessionari Toyota
Autoforum de Tarragona durant la primera
setmana de gener.

s’hi han lliurat s’hagin superat totes les ex-

totes les entitats, empreses i particulars que
pectatives.

La cara més solidària de l’any
més complicat

una seguit d'iniciatives socials que Toyota

La recollida de joguines per a Creu Roja i
els patges dels Reis d’Orient s’afegeix a

seva àrea d'influència. En aquest calendari

Autoforum ha pilotat durant el 2020 a la
destaca la campanya de recollida per al
Banc d'Aliments, la jornada de donació de
sang per al Banc de Sang i Teixits i la

Allí van recollir les prop de 40 joguines solidàries que, en menys d’una setmana,
clients, familiars i treballadors d’aquesta
empresa d’automoció van aportar a la
campanya Cap Nen Nena Sense Joguina.

col·laboració realitzada en favor de l'A-

Una xifra que ‘a priori’ podria semblar
modesta, però que ambdues parts valoren
molt positivament, tant pel context com pel
calendari de la recollida; i que esperen
ampliar en futures edicions.

en un món més sostenible, sinó en un futur

En total, al Camp de Tarragona, Cap Nen
Sense Joguina va recollir 3.539 joguines,
1.173 més que l’any passat.

deixen positivament en la societat que ens

En la valoració general, Creu Roja Joventut
Tarragona ha assegurat que aquesta “ha
estat una campanya màgica”. I els seus voluntaris van celebrar que, tot i les dificultats

ment complicat, Toyota Autoforum i el seu

ECC- Catalunya Contra el Càncer de Tarragona.
"Toyota no és només una marca que creu
millor. I el nostre objectiu, el de Toyota Autoforum, és materialitzar aquest compromís
a través de projectes com aquest, que incienvolta", deia el seu gerent, Pere Vidales.
I és que tot i haver viscut un any especialFoto en el moment de l’ entrega de les joguines al concessionari
FOTO: TOYOTA AUTOFORUM
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equip humà no han dubtat a mantenir i a
ampliar la seva faceta més solidària.

