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El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la seva homòloga balear, Francina Armengol, ahir a la galeria gòtica ■ EFE / ANDREU DALMAU

Aragonès i Armengol clamen
pel català en l’audiovisual
a El president vol que es blindi la llengua abans d’aprovar el pressupost espanyol a La dirigent balear

avisa que, si la Generalitat no és present en la negociació del finançament, els catalans hi sortiran perdent
Emili Bella
BARCELONA

Pere Aragonès i Francina
Armengol van sintonitzar
ahir a l’hora de reclamar
protecció per a la llengua
catalana en la nova llei de
l’audiovisual, si bé no van
concretar quina fórmula
prefereixen que s’utilitzi
per blindar-la. El president
de la Generalitat va assenyalar que els responsables de política lingüística
de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià estan treballant conjuntament focalitzats en la llei
de l’audiovisual –aquesta
mateixa setmana han
mantingut una reunió–,
però deixa en mans dels
grups parlamentaris a Madrid la concreció de la protecció del català. “Els representants al Congrés de

Les frases
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“La llei ha de ser una
oportunitat per enfortir
la indústria audiovisual
en la nostra llengua
i el finançament de les
televisions públiques”

“Els representants
al Congrés de cada
territori trobaran
la millor manera de
defensar la posició”

cada territori trobaran la
millor manera de defensar
la seva posició, però és evident que l’àmbit audiovisual és un dels principals
reptes que tenim”, va dir
Aragonès, que va parlar de
protegir la llengua amb
percentatges de doblatge i
producció audiovisual.
Els grups tenen de
temps fins divendres per
decidir si presenten una
esmena a la totalitat a la
llei. “En tramitació parla-

mentària una setmana és
una eternitat, queda
temps”, va avisar Aragonès. Això sí, el president va
insistir que cal que la qüestió es resolgui abans de
l’aprovació del pressupost
espanyol. “Hem de convertir la llei en una oportunitat per enfortir la indústria
audiovisual en la nostra
llengua i enfortir el finançament de les respectives
ràdios i televisions públiques”, va afirmar en una

Pere Aragonès

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

“No és possible
pensar en un món
audiovisual que
exclogui les llengües
pròpies de l’Estat,
com és el català”

“Si Catalunya no és
present en la
negociació del
finançament, hi
perdran els catalans”
Francina Armengol
PRESIDENTA BALEAR

“Aproximacions” amb la CUP

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

El president de la Generalitat,
Pere Aragonès, observa que
el govern i la CUP estan
“acostant posicions” per
aprovar el pressupost. En una
entrevista a la Cadena SER, el
cap de govern va recordar
que “per aplicar l’acord” entre republicans i cupaires que
va permetre la investidura,
cal que s’aprovin els comp-

tes, que Aragonès descarta
pactar amb el PSC, malgrat
l’oferiment socialista en el
cas que la CUP digui que no.
L’executiu treballa amb l’horitzó del mes vinent per aprovar el projecte de llei, de manera que l’1 de gener estigui
resolta la tramitació parlamentària i els comptes puguin entrar en vigor.

compareixença conjunta
amb la presidenta socialista balear a la galeria gòtica
del Palau de la Generalitat
després de dues hores de
reunió.
Al seu torn, Armengol
consideraria “injustificable” que el català no tingués encaix en la llei: “No
és possible pensar en un
món audiovisual que exclogui les llengües pròpies
de l’Estat, com és el català”, va advertir la presidenta, que va reclamar un finançament adequat per a
les televisions amb component de normalització lingüística.
D’altra banda, entre els
“interessos de present”
que comparteixen els dos
presidents hi ha la reclamació de fons europeus
Next Generation. Armengol havia dit a primera hora a TV3 que si la Generalitat no s’implica en la negociació del finançament els
que hi sortiran perdent
són els catalans. Aragonès
va replicar al costat seu
que parteixen de plantejaments de futur molt diferents, que en el cas català
se centren a assolir la plena
sobirania, no una mera reforma del sistema, si bé va
admetre que hi ha “aspectes en matèria de finançament a curt termini que
s’han de resoldre”, com ara
la necessitat del manteniment dels fons Covid o
d’un instrument similar.
Cap visita a Torra
Salvades les distàncies,
Aragonès acudirà el 24 de
novembre a Palma, en el
marc del 80è aniversari de
la mort de l’intel·lectual i
polític Biel Alomar, per
mantenir una reunió de
treball de tornada amb Armengol i enfortir una relació institucional al màxim
nivell que no va existir en
l’anterior legislatura. Armengol no va visitar mai el
president Quim Torra. La
presidenta balear va recordar que fa més de sis anys
que exerceix el càrrec i que
sempre ha tingut la mateixa voluntat de diàleg i collaboració fluida institucional amb els diferents territoris amb interessos comuns. “No soc de mirar enrere, sempre he estat en
aquesta disposició de voluntat de diàleg”, va assegurar, com volent dir que el
president Torra no la va tenir. Tot i que sí que es va
trobar amb el president
Carles Puigdemont, Armengol va deixar anar que
“potser Torra tenia altres
prioritats”. ■
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Albiol es veu
d’alcalde el 2023
vencent “l’odi i el
ressentiment”
a Considera que la moció de censura ja registrada és fruit

de la “incapacitat i impotència política” del PSC i Guanyem
a Les converses per formar govern continuen obertes
Redacció
BADALONA

L’encara alcalde de Badalona fins al 8 de novembre,
quan es materialitzi en el
ple la moció de censura registrada ahir, el popular
Xavier García Albiol, va
deixar de comunicar-se a
les xarxes i va comparèixer davant dels mitjans
sense admetre preguntes
per anunciar que el 2023
pensa recuperar l’alcaldia
guanyant a les urnes. “Badalona no pot continuar
en mans de l’odi i del ressentiment del PSC i la
CUP [integrada dins de
Guanyem] i per això podeu tenir l’absoluta seguretat que em dedicaré
amb cos i ànima a fer que
el maig del 2023 Badalona
torni a tenir l’alcalde que
vol la majoria”, va asseverar l’encara batlle, reconeixent que estava passant uns “moments molt
durs” per una moció de
censura que no estava motivada per la investigació

Les frases

—————————————————————————————————

“Em dedicaré en cos i
ànima a fer que el 2023
Badalona torni a tenir
l’alcalde que volen la
majoria dels veïns”
Xavier García Albiol
ALCALDE DE BADALONA
—————————————————————————————————

“Les converses estan
obertes als que volen
participar d’un projecte
que deixi enrere una
etapa de foscor”
Rubén Guijarro

PORTAVEU DEL PSC A BADALONA

dels Papers de Pandora
sinó per la “incapacitat i
impotència política” de
l’oposició per no haver
guanyat les tres últimes
eleccions municipals i
veure que el projecte dels
populars “cada dia té més
suports a esquerra i dreta”.
Això sí, Albiol va esquivar la polèmica sobre l’aparició del seu nom en la

societat a Belice i només
es va limitar a dir que els
poders que tenia eren “legals”. El popular va recordar que l’oposició ja va maniobrar per “apartar-lo” de
l’alcaldia després de les
eleccions del 2015 i després de les eleccions del
2019, quan aquesta polèmica no estava sobre la
taula. Per això considera
que la moció és un “tots
contra Albiol” pel suport
que té la seva gestió entre
la ciutadania.
“Cap projecte de futur”
Albiol va advertir que un
cop prosperi la moció de
censura en el ple del pròxim 8 de novembre i el socialista Rubén Guijarro
agafi el relleu a l’alcaldia,
els integrants del nou govern no tindran “la confiança dels veïns”, “cap
projecte de ciutat” ni “horitzó de futur”. I va advertir que si creuen que a mitjà termini continuaran
guanyant als despatxos el
que no guanyen a les urnes

Albiol arribant ahir a la sala de premsa de l’ajuntament de Badalona ■ JORDI PUJOLAR / ACN

“és que no em coneixen”.
Poc abans, el PSC, Guanyem, ERC, En Comú Podem i Junts havien registrat la moció després de la
firma dels setze regidors.
El socialista Rubén Guijarro, que tindrà el suport per
agafar el relleu d’Albiol a
l’alcaldia, es va congratular de poder deixar enrere
“una etapa de foscor, corrupció i males praxis” a
Badalona. El socialista
també va lamentar que si
Albiol hagués dimitit
s’haurien pogut estalviar
el “circ” de l’última setmana.

Ara queda per resoldre
la incògnita de saber quines formacions formaran
govern i com es distribuiran les responsabilitats,
però Guijarro va deixar
clar que “estan cridats a
participar-hi tots els que
vulguin trencar amb
aquesta etapa” amb la voluntat de fer “un govern
com més ampli millor”.
D’entrada, ERC i JxCat
ja han expressat que no
volen entrar a l’equip de
govern i ahir Guanyem
matisava la posició del
partit en les últimes hores
i la regidora Carme Martí-

nez assegurava que el
grup municipalista no està tancat a participar en el
futur govern mentre demanava responsabilitat a
tots els signants de la moció per no “decebre” els veïns. La presidenta del grup
municipal dels comuns,
Aïda Llauradó, manifestava la voluntat que el pròxim govern “també estigui
pensat per al mandat següent”, mentre que el portaveu d’ERC, Àlex Montornés, destacava que
s’iniciava una etapa “per
constituir un govern al
costat de la gent”. ■

Els imputats d’ERC pel TdC eleven
un recurs al·legant “indefensió”
Redacció
BARCELONA

Els membres d’Esquerra
Republicana imputats al
Tribunal de Comptes
(TdC) han presentat un
recurs contra el rebuig a
l’aval de l’Institut Català
de Finances l’endemà que
es conegués l’acord entre
el PSOE i el PP per renovar

l’organisme. La defensa
argumenta que els afectats, entre els quals hi ha el
president del partit, Oriol
Junqueras, i l’exconseller
Raül Romeva, han patit
un clar perjudici “en veure’s privats de la possibilitat de fer ús de l’aval que
els havia atorgat l’ICF
d’acord amb la legalitat vigent”, sense que aquest

aval hagi estat “qüestionat, anul·lat o suspès” i,
per tant, amb plena vigència. Els advocats al·leguen
que la delegada instructora fa una interpretació distorsionada del decret llei
que regula la concessió
dels avals, assegurant que
no cobreix la responsabilitat comptable, de manera
fins i tot contrària a la lite-

ralitat. També defensen
que no s’ha pogut al·legar
ni discutir la decisió sobre
els avals abans de la resolució del 14 d’octubre de la
magistrada. “Es genera
una absoluta indefensió
als imputats, ja que a més
tampoc es podrà tornar a
discutir en cap altre moment processal posterior”, escriuen. ■

El president d’ERC, Oriol Junqueras ■ ACN
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Trapero defensa el control del
cos des de “l’autoexigència”
a Rebutja “imposicions” abans que es constitueixi la comissió d’estudi del model policial en què la
CUP proposa un mecanisme de control exteriora Elena:“Als Mossos no els fa por el debat polític”
Emma Ansola
BARCELONA

L’endemà del debat sobre
seguretat al Parlament,
poques hores abans d’una
manifestació dels sindicats policials i quan falten
pocs dies perquè es constitueixi la comissió d’estudi
del model policial a la cambra catalana, el cap dels
Mossos d’Esquadra, el major Josep Lluís Trapero,
demanava ahir “respecte”
pel cos i admetia que si bé
el cos assumeix “la rendició de comptes”, aquesta
s’ha de fer des de l’autoexigència”, no pas des de la
“imposició”. Unes declaracions fetes el Dia de les Esquadres.
El paper dels cossos policials, els problemes de seguretat, el respecte a l’autoritat i en definitiva l’hegemonia del poder dins
dels aparells de seguretat
del país estan a l’ordre del
dia del debat polític des
que el Parlament va aprovar la comissió d’estudi del
model policial a proposta
de la CUP. Els anticapitalistes volen obrir un debat
i reflexió entorn de la seguretat del país i una de les
seves grans propostes es
l’aplicació d’un mecanisme independent que pugui intervenir en el cos
dels Mossos i exercir d’ens
fiscalitzador i sancionador, la qual cosa ha posat

preocupants d’intolerància, no generalitzats, no
quantitativament rellevants, però sí comportaments grupals violents
que expressen una preocupant
intolerància”
contra la policia. I assegurava que veu amb “preocupació” actituds que “contemporitzen”
amb
aquests comportaments i
lamentava que en alguns
debats públics “a aquell
que tira una pedra a la policia se li atorga el títol d’activista”. “El respecte a l’autoritat i també el respecte
als agents de l’autoritat
policial són un tot en un
país democràtic, són inseparables”,
emfatitzava
amb un discurs que semblava dirigit a la CUP.

La xifra

—————————————————————————————————

283

medalles i 9 plaques a membres dels Mossos, altres cossos policials, la judicatura i
membres de la societat civil.

El conseller d’Interior saluda els comandaments dels Mossos d’Esquadra, acompanyat pel cap del cos, el major Trapero ■ ACN

Les frases

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

Agraïment a la defensa del major

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

“Als Mossos mai els
han fet por els
processos de millora ni
el debat polític, però sí
la instrumentalització”

“A aquell que tira
una pedra a la policia
se li atorga el títol
d’activista”

Joan Ignasi Elena

Josep Lluís Trapero

CONSELLER D’INTERIOR

MAJOR DELS MOSSOS D’ESQUADRA

en alerta el cos. Els sindicats, recordem, han convocat aquesta tarda una
manifestació en senyal de
protesta pel que consideren que és “un menyspreu
a la seguretat pública i a les

persones que la desenvolupen”.
Ahir mateix, Trapero,
aprofitant la diada dels
Mossos, denunciava que
en els últims temps s’han
produït “comportaments

En l’acte del Dia de les Esquadres, el cos va condecorar diversos agents per les seves
intervencions en l’últim any,
així com civils, entre ells l’exresponsable de premsa dels
Mossos i actual portaveu del
govern, Patrícia Plaja; l’excap
dels Mossos Ferran López
–que va deixar el cos per ser
nomenat cap de seguretat
del FC Barcelona–, i l’advocada Olga Tubau, que va exercir
la defensa de Trapero en el judici de l’Audiencia Nacional

per l’1-O, en què va ser absolt.
També s’ha recordat el caporal Joaquim Vila, de la unitat
de subsol, que va perdre la vida mentre duia a terme unes
pràctiques formatives d’espeleologia, i Loli, agent de
l’ARRO que va morir en un accident de trànsit causat per
un conductor begut que va
fugir. Loli tornava a casa després de treballar i el conseller
Elena va aprofitar l’acte d’ahir
per recordar els serveis de
l’agent.

I mentre els sindicats
dels Mossos també critiquen la manca de suport
del govern, ahir mateix el
president Pere Aragonès i
el conseller d’Interior
Joan Ignasi Elena expressaven de manera explícita
el seu suport i el del govern
als Mossos per aquests
“atacs inacceptables” que
el conseller atribueix a
una minoria i que a més a
més vincula als macrobotellots. Elena s’ha compromès com a conseller a estar “al costat” dels Mossos,
“cada hora, cada minut”, i
a no deixar-los “sols”. El
govern ha agraït la feina
dels Mossos durant la pandèmia. ■

El govern apressa els territoris
del domini lingüístic a fer pinya
Redacció
BARCELONA

La consellera de Cultura
de la Generalitat, Natàlia
Garriga, va fer ahir una crida als responsables de política lingüística de tots els
territoris on es parla català
a fer pinya i “treballar conjuntament per garantir
l’ús real de la llengua en

tots els àmbits”. Garriga
ho va dir durant l’obertura
de la VIII Jornada de Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana, una
trobada que se celebra a
l’Ateneu Barcelonès i en
què participen els representants dels governs de
Catalunya, les Balears, el
País Valencià i Andorra.
Durant la seva interven-

ció, la consellera va reivindicar que el català “és un
element fonamental per a
la vertebració, la cohesió i
la identitat dels territoris”
del domini lingüístic, i va
subratllar la necessitat de
“teixir aliances trobant
complicitats entre els actors polítics i institucionals, socials, econòmics i
culturals” de cada indret.

També va anunciar que la
setmana vinent convocarà
la Comissió Tècnica de Política Lingüística, que reuneix tots els estaments
del govern, per iniciar “un
procés d’anàlisi de les
pràctiques lingüístiques
de tots els departaments i
que repercuteixen en cadascun dels àmbits de la
societat catalana”. ■

Garriga, al mig, amb els responsables de Política Lingüística
del País Valencià, Catalunya, Andorra i les Illes ■ EPA
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CORREDOR DE
FONS
Jordi Terrades ha triat
aquesta foto de la Marató de Nova York, l’última que ha fet, el
2019, just abans de la
pandèmia. Valora la
“resistència física i
mental”que proporciona aquesta pràctica esportiva i la compara amb la política:
“També és una cursa
de fons en què has de
tenir persistència, mètode i organització.”
Encara que no té
temps per anar-hi
sempre que voldria,
diu que sortir amb les
vambes posades l’ajuda a trencar la rutina
diària i a fer baixar l’estrès, i que és un moment ideal per pensar.
“Sempre dic que hauria d’anar amb una petita gravadora perquè
quan corro se m’acudeixen moltes coses
[riu] que després,
quan acabes, se te’n
van.” ■ JORDI TERRADES

la comissió que va interrogar l’expresident Pujol
per presumpta corrupció.
Com ho va viure?
Amb profunda decepció.
Ni políticament ni en visió
del país hi coincidia, però
era el president. De fet,
sempre que sorgeixen casos de corrupció hi ha
aquesta decepció respecte a les persones que els
protagonitzen però també amb el sistema. Potser
no es tractaria tant de fer
comissions com de donar
els instruments eficients
a les institucions –fiscalia
anticorrupció, jutges–
que han de controlar i
preservar el sistema.
Quins altres episodis destacaria de la seva trajectòria parlamentària?
Els debats de l’Estatut
que va iniciar Pasqual Maragall i, després, les seves
defenses. Són moments
importants en la història
del país. A mi em va tocar
explicar al Senat la posició del meu grup parla-

Orgull granollerí
Fill de Granollers (1957), Jordi Terrades
Santacreu ha viscut sempre a cavall
entre aquesta ciutat, de la qual és tinent
d’alcalde, i Canovelles. De la capital del
Vallès Oriental, en destaca l’aire de
“poble gran” que conserva –“Encara et
reconeixes pel carrer, et saludes”– i la
potència i el dinamisme de la seva vida
associativa, cultural i esportiva,
assentada sobre un sòlid teixit industrial
i comercial. Se sent especialment
orgullós de la recuperació de l’entorn
natural, centrada en el Congost, que ha
passat de ser “una claveguera a cel
obert, el riu més contaminat d’Europa, a
formar part de la xarxa Natura 2000”.
Defineix la seva com una ciutat
tranquil·la, des d’on es desplaça per
anar a treballar al Parlament. A
Barcelona hi va amb la Renfe o en el
seu cotxe privat depenent de si quan
acaba la jornada a la cambra té altres
activitats programades fora de
Granollers, “cosa que passa molt sovint”.
Pare de dos fills, l’Eduard i la Marta,
Terrades és futboler –culer, soci i
“patidor”, hi afegeix– i maratonià. També
es declara amant de l’òpera, sobretot la
italiana. L’última que ha vist
–n’aplaudeix l’actuació de la soprano–
és Lucia di Lammermoor, al Liceu.
mentari. I després m’han
marcat políticament els
desencontres profunds
que vam tenir el 2017.
És compartida la responsabilitat d’aquests xocs?
És un fracàs de tots plegats, dels que van protagonitzar l’arrauxada però
també dels que, probablement, no vam saber convèncer que aquest no era
el camí. Hem perdut quatre anys preciosos. Esperem que la taula de diàleg
doni ara els seus fruits.
Entremig, és evident que
hi ha hagut el dolor de
moltes persones que han
estat a la presó i les seves
famílies, però també
d’aquells a qui alguns ens
van assenyalar com a culpables d’aquesta situació.
Vostè és responsable
d’infraestructures al govern alternatiu que lidera
Salvador Illa. Com hem
de solucionar el caos de
Renfe?
Hem de recuperar ràpida-

ment les inversions en la
infraestructura per fer-la
viable i segura, de tal manera que l’operadora o
operadores –perquè el
mercat està a punt de liberalitzar-se– puguin fer
circular els combois amb
absoluta garantia que el
servei funcionarà correctament. Els dos darrers
pressupostos del govern
de Sánchez han fet un esforç per arribar a l’addicional tercera de l’Estatut, la que iguala la inversió en infraestructures al
pes de Catalunya en el
PIB o la població. Estem
ja en aquesta situació.
No sempre s’han executat.
Per poder executar cal tenir projectes executius i a
vegades hi ha massa retard en aprovar-los per
poder-los licitar. Però em
consta que l’actual ministra, Raquel Sánchez, té
aquest tema molt present
i que hi posarà tot l’esforç
perquè les inversions es
facin en temps i forma. ■

Rovellons, en un bosc del Prepirineu, el setembre passat ■ M.P.

Uns 40 boletaires
s’han perdut al
bosc aquest mes
a La Generalitat insta a extremar la precaució i anar-hi ben
equipat a Demana no aparcar en prats ni entrades de camins
Redacció
BARCELONA

Reclam d’una regulació

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

La Generalitat ha fet una
crida a extremar la precaució en anar a buscar
bolets al bosc, especialment evitant sortir amb
mal temps, anar ben equipat i portar telèfon mòbil,
ja que els bombers han treballat aquest any en unes
quaranta cerques de persones perdudes, la majoria, aquest mes d’octubre.
La temporada de bolets va
començar tard, però les
pluges de les últimes setmanes han afavorit l’aparició de força rovellons, i
els boscos s’han omplert
de caçadors, experts i novells.
Davant l’elevat nombre
de persones als boscos i les
incidències, el Departament d’Interior va fer, dijous passat, un comunicat
en què demana responsabilitat a les persones en
constatar que en haver-hi
més afluència també s’ha
produït un augment dels
dispositius de cerca de
persones que es perden o
que tenen accidents. En
concret, aquest any, especialment en aquest mes

La Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals (Boscat) fa anys que
reclama a la Generalitat una
regulació per anar a buscar
bolets, una normativa que
ara és “més urgent que mai”
per la massificació que afecta els boscos després de la
pandèmia.“Ens preocupa això i els problemes que generen en els accessos a les masies, camps de conreu o gossos que posen en perill el bestiar”, explicava el president de

l’entitat, Just Serra, a l’ACN,
que considera que establir
una llicència o pagar una taxa
dotaria de “seguretat jurídica” els propietaris i els boletaires i permetria invertir-ho
en els boscos. Segons Serra,
el problema és que falta
“consciència” entre els ciutadans i és imprescindible establir un protocol que tingui legalitat.L’entitat fins i tot va
elaborar un decret per regular la recollida de bolets, però
ha quedar en un calaix.

d’octubre, els Bombers de
la Generalitat han treballat en uns quaranta serveis per localitzar boletaires que s’han perdut o accidentat: tretze al Berguedà; deu al Ripollès; quatre
a l’Alt Urgell; dos a la Cerdanya, la Conca de Barberà, la Garrotxa, Osona i el
Pallars Jussà, i un al Baix
Ebre, el Baix Llobregat, el
Moianès, la Noguera, la
Selva i el Solsonès.
A més de no sortir a buscar bolets si el temps no
acompanya, els Bombers
de la Generalitat recoma-

nen vestir roba de colors
vius o una armilla reflectora, bon calçat i roba
d’abric, portar aigua i
menjar, informar els
amics o família de la zona
on s’anirà, portar el mòbil i
ser conscients de la pròpia
forma física. Per prevenir
intoxicacions, els Agents
Rurals recomanen collir
només les espècies que es
coneguin molt bé, ja que
n’hi ha de molt tòxiques. I
recorden que cal no malmetre l’entorn, i no aparcar en camps i entrades de
camins. ■

