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Llits d’UCI

Dada anterior: 0,96
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 11.327
L’indicador hauria
d’estar per sota dels
1.000 contagis/dia

Dada anterior: 463
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

0,87

6.902

463

Dèficit milionari
d’infraestructures
PENDENT Foment xifra en 35.000 milions les inversions públiques que no s’han fet en els últims dotze
anys MANCANÇA Un terç del pressupost previst en els comptes de l’Estat no s’ha executat PETICIÓ
Reclamen que el conjunt de les administracions destini cada any a Catalunya 5.000 milions d’euros
Marta Membrives
BARCELONA

Catalunya acumula un
dèficit de 35.000 milions
d’euros d’inversions en infraestructures en els darrers dotze anys, segons els
càlculs fets per Foment.
La patronal considera que
la suma de les inversions
fetes per les administracions públiques queda
molt per sota del 2,2% del
PIB, que és la xifra que
consideren òptima per
equiparar la inversió als
indicadors europeus. A
més, l’execució del que està pressupostat no es compleix. En el cas de les inversions de l’Estat, l’execució
pressupostària ha estat
del 67,1%, i s’ha acumulat
un dèficit aproximat de
3.070 milions d’euros entre allò que s’havia pressupostat i el que finalment
s’ha executat. En el cas de la
Generalitat, entre el 2013 i
el 2020, l’execució pressupostària ha estat aproximadament del 77,1%, i
el dèficit acumulat entre
les xifres pressupostades i
les executades és de 2.280
milions d’euros.
La comissió d’Infraestructures de Foment ha
analitzat les dades de la inversió pública a Catalunya
en un informe que actualitza fins al 2020 el que va
fer per al període entre el
2009 i el 2018. Si en aquell
moment el dèficit d’inversions calculat per la patronal era de prop de 28.000
milions, la xifra ha crescut
7.000 milions més en dos
anys. L’informe, que ha fet
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Les xifres

“La licitació pública a
Catalunya està des del
2011 sota mínims i
molt per sota dels
països de l’entorn”

13,3

—————————————————————————————————

Josep Sánchez Llibre
PRESIDENT DE FOMENT

—————————————————————————————————

per cent és la part de pressupost de l’Estat per al 2021
que es va executar durant el
primer semestre de l’any.

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“La repetició de la
mateixa obra de
manera recurrent
altera i distorsiona
els pressupostos”

3

Joaquim Llansó

VICEPRESIDENT DE FOMENT I
PRESIDENT DE LA CCOC

el seguiment pressupostari d’algunes de les obres
més significatives, recull
que els comptes públics inclouen any rere any inversions que no s’executen i
que es van repetint en els
pressupostos successius.
Per això, el volum pressupostat, reiteradament, és
molt superior al que s’executa finalment.
Al darrere
El president de Foment,
Josep Sánchez Llibre, considera que la licitació pública a Catalunya està des
del 2011 “sota mínims i
molt per sota de la mitjana
d’inversió en infraestructures dels països desenvolupats del nostre entorn” i
manté que hauria d’estar
com a mínim al voltant del
2,2% del PIB. És per això
que des de Foment reclamen al conjunt de les administracions públiques

anys i 9 mesos havien de durar les obres del desdoblament de l’N-240 entre Valls i
Montblanc i 11 anys després
encara no s’han acabat.

unes inversions en infraestructures per a Catalunya que sumin al voltant
de 5.000 milions d’euros
anuals i que l’obra pressupostada s’executi.
Des del 2004, l’evolució
de la inversió pública a Espanya ha estat molt diferent abans i després de la
crisi del 2008, amb percentatges del 4% o el 5%
del PIB abans de l’esclat de
la bombolla immobiliària i
entre l’1,9% i el 2,6% durant els anys posteriors.
En canvi, als països més
desenvolupats de la zona
euro, la inversió pública ha
estat més estable i ha oscil·lat entre el 2,5% i el
3,5% del PIB.
Pel que fa als pressupostos generals de l’Estat
per al 2022, la dotació per
a inversions a Catalunya
és de 2.230,74 milions, un
import que suposa un increment de l’11,6% res-

pecte als pressupostos del
2021, però que encara se
situa per sota del pes econòmic de Catalunya en el
PIB de l’Estat, que és d’un
19% i es tracta de l’indicador de referència que es
preveu en la disposició addicional tercera de l’Estatut d’Autonomia, que tenia com a objectiu corregir
el dèficit d’infraestructures a Catalunya. A això,
s’hi ha d’afegir el volum
d’obra pressupostada que
no s’acaba executant, tal
com va explicar ahir el vicepresident de Foment i
president de la Cambra
Contractistes d’Obres de
Catalunya (CCOC), Joaquim Llansó. El 2021, el
pressupost d’inversions
reals per a Catalunya per
part l’Estat era de 2.068,1
milions d’euros en obligacions inicials. Amb dades
oficials de la Intervenció
General de l’Estat, l’execució pressupostària va ser
del 13,3% en finalitzar el
primer semestre, una dada que, previsiblement, fa
—————————————————————————————————

El dèficit en
inversions ha
crescut 7.000
milions en dos anys
—————————————————————————————————

impossible que l’Estat
compleixi amb Catalunya
el 100% d’execució pressupostària per al 2021.
Licitació sota mínims
Els comptes públics queden lluny de la petició de
Foment d’assolir unes in-

versions en infraestructures que representin el
2,2% del PIB. El 2020, per
exemple, la licitació de
totes les administracions
públiques a Catalunya va
ser tan sols del 0,7% del
PIB, una dada que es troba
sota mínims des de l’any
2011 i molt per sota de la
mitjana dels països desenvolupats de la zona euro.
El 2012 va ser l’any amb
menys inversió pressupostada, 797 milions, que
van representar un 0,4%
del PIB. Els anys 2013,
2015 i 2016, la xifra pressupostada va representar
el 0,5% del PIB.
L’informe de Foment
destaca que la falta d’una
aposta decidida per la inversió, especialment a Catalunya, que se situa actualment molt per sota
de la mitjana d’altres països de l’entorn, “suposa
una clara pèrdua d’oportunitats i de qualitat de
vida dels ciutadans, perquè la inversió pública
actua com a catalitzador
de la inversió privada, a
més de l’efecte directe
que produeix com a generadora de llocs de treball i
de riquesa”.
Projectes amb retards
Els responsables de Foment lamentaven ahir
que les infraestructures
més estratègiques per a
la competitivitat de l’economia catalana avancen
a un ritme molt lent, i,
en alguns casos, les obres
estan aturades. Per il·lustrar-ho, el document ha
analitzat amb detall algu-

Represa d'obres de la variant n-340
al seu pas per vallirana
Foto: JUANMA RAMOS

Carrer Mallorca cantonada Nàpols.
Obres de construcció de la sortida
d'emergència del túnel de l’AVE
Foto: ADIF

nes de les inversions en
infraestructures fetes per
l’Estat més destacades
dels darrers anys.
Posa com a exemple el
cas del túnel de la variant
de Vallirana. Les obres es
van iniciar el 2004, però
diversos contratemps en
van alentir l’execució. Es
van paralitzar definitivament el 2011 a conseqüència de la crisi econòmica i no es van reprendre
fins al 2015, més de deu
anys després de començar-les. Es tracta d’una
infraestructura que ha representat una gran millora per als habitants de Vallirana perquè amb la va-
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L’APUNT

Donants dones i de
mitjana edat
Teresa Márquez

El Banc de Sang ha informat de les dades de recollida
del 2021. I són bones, malgrat tot. Parlen de més de
180.000 persones que van donar sang, plasma o plaquetes a Catalunya i que, amb 279.000 donacions, es
van superar les que es van comptabilitzar el 2019. Tot i
això, el nombre de donants nous, aquells que han de
garantir el relleu, ha baixat de 13.000 persones res-

pecte al mateix any. Dues dades més per contextualitzar. Les donacions de dones són 8.000 més que les
d’homes –tot i que nosaltres només podem donar
tres cops l’any i ells, quatre, fet que dona més valor al
gest– i que la franja d’edat més generosa es troba
entre els 45 i els 54 anys. És l’hora d’interpel·lar l’altruisme dels més joves. Sense excuses.

El dèficit d’inversió en infraestructures a Catalunya
Any

Licitació obres
M€

PIB Catalunya
M€

5.737
3.541
1.043
797
1.083
1.688
1.149
1.131
1.656
1.671
1.947
1.502

208.115
209.792
209.716
203.157
202.638
206.668
215.726
224.687
234.680
242.313
249.900
224.125

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Licitació/PIB Hipòtesi conservadora:
licitació d’un 2,2% PIB
2,8%
1,7%
0,5%
0,4%
0,5%
0,8%
0,5%
0,5%
0,7%
0,7%
0,8%
0,7%
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Diferència amb
licitació real M€

Dèficit
acumulat

1.158
-1.075
-3.570
-3.672
-3.375
-2.859
-3.597
-3.813
-3.507
-3.660
-3.551
-3.429

1.158
83
-3.487
-7.159
-10.534
-13.393
-16.990
-20.803
-24.310
-27.970
-31.521
-34.950

4.579
4.615
4.614
4.469
4.458
4.547
4.746
4.943
5.163
5.331
5.498
4.931

Aproximació teòrica

Inversió pública pressupostada i liquidada de l’Estat
a Catalunya
Crèdit inicial
C

Obligacions reconegudes
O

Inversió pública pressupostada i liquidada de la
Generalitat de Catalunya
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la de revisió de preus complica la vida als constructors en
el context de pujada de preus
de les matèries primeres, que
està provocant increments
de costos entre el 30% i el
60% i, en alguns casos fins
al 70%, que són impossibles
d’assumir per les empreses.
La presidenta de la comissió
d’Infraestructures de Foment
del Treball, Anna Cornadó,
va reclamar mecanismes
per flexibilitzar els projectes.
“No pot ser que quan hi hagi
un imprevist les obres s’aturin durant anys fins que no

2014 2015(**) 2016(*)

2017

2018(*) 2019(*) 2020(*)

2021

(*) En els exercicis 2013, 2016, 2018 i 2019 no es va aprovar pressupost i, per tant, s’agafen com a referència les xifres de l’últim pressupost aprovat.
(**): L'any 2015 l'ICS passa a integrar-se dins del sector públic empresarial.

Licitacions desertes per valor de 35,7 milions el 2021
L’any passat a Catalunya,
189 expedients de licitació
d’obres van quedar deserts.
Es tracta d’obres sense adjudicar que sumen 35,7 milions
d’euros, segons va explicar
ahir el president de la Cambra de Contractistes d’Obres
de Catalunya, Joaquim Llansó, que va insistir en la necessitat de trobar fórmules de
col·laboració entre l’administració i els contractistes per
redactar els projectes, posar
preus lògics i preseleccionar
candidats. El fet que la majoria d’obres no tinguin clàusu-

% Executat

2.000

2013(*)

(*): En els exercicis 2019 i 2020 no es va aprovar pressupost i, per tant, s’agafen com a referència les xifres de l’últim pressupost aprovat.
(**): Per al 2021 s’inclouen només les xifres per al primer semestre.

IInversió real liquidada

es trobi la solució”, va dir, i va
advertir que la pujada dels
preus de les matèries primeres podria paralitzar moltes obres en el futur immediat. Llansó va explicar que
des de l’Estat es treballa perquè els contractistes es facin
càrrec del primer 6% d’increment de costos, però que
per la pujada de preus dels
materials hi pugui haver una
indemnització en funció del
sobrecost que permeti que
les obres no s’aturin, tal com
s’està fent en altres països
europeus.

riant s’evita que fins a
19.000 vehicles diaris,
4.000 dels quals camions
d’alt tonatge, circulin pel
centre de la població.
La inversió final un cop
liquidada l’obra és de
167,39 milions d’euros,
però, en canvi, les dotacions pressupostàries que
apareixen en els comptes
durant quinze anys sumen
més de 900 milions. A més,
la previsió inicial era que
l’obra tingués un període
d’execució de dos anys i
nou mesos i es va allargar
quinze anys i vuit mesos.
El mateix passa amb
obres com la connexió de
l’A-2 i l’AP-7 a Castellbis-

bal, que s’havia d’executar
en dos anys i tres mesos i
ha acabat durant catorze
anys i ha aparegut durant
quinze anys en els pressupostos de l’Estat. El projecte, que es va aprovar el
2006, va ser objecte de
fins a tres modificacions i
l’obra va estar interrompuda el 2010, el 2011, el
2013 i el 2016. Va entrar
en servei el setembre del
2021, es va adjudicar el juliol del 2007 per 46,3 milions d’euros i l’import de
la liquidació final va ser de
74,57 milions d’euros.
En el cas del desdoblament de l’N-II a Girona, el
tram entre Sils i Caldes de

Malavella, de 6,7 km, el
termini previst era de 20
mesos però les obres es
van allargar 90 mesos,
amb una desviació del
pressupost entre l’import
d’adjudicació i la inversió
final liquidada d’obra de
set milions d’euros. Durant tretze anys va aparèixer en els pressupostos.
Obres inacabades
La dinàmica es reprodueix
en projectes que estan
pendents de resoldre’s des
de fa anys com el desdoblament de l’N-240 a Tarragona. En concret, el tram
entre Valls i Montblanc de
l’autovia A-27, que s’havia
de fer en tres anys i nou
mesos i a hores d’ara ja
acumula onze anys i onze
mesos i ha aparegut en els
pressupostos dels darrers
15 anys. La B-40, coneguda també com a “quart cinturó”, té el tram entre Olesa i Viladecavalls iniciat
des del 2007. En els comptes del 2022 figura una
partida de 9,2 milions
d’euros per enguany i una
altra de 13,7 milions d’euros per al 2023 destinada a
aquest tram. Les obres estava previst que estiguessin en servei l’any 2010,
però les últimes previsions
assenyalen el 2023, sempre que no es produeixin
més retards. El cost de
l’obra ha anat variant
substancialment des de la
seva aparició en els pressupostos. En els del 2022,
el cost total estimat ascendeix a 263,6 milions d’euros, quan l’import d’adjudicació de l’obra l’any
2007 va ser de 129,5 milions d’euros. La connexió
entre A-2 i la C-32 a Sant
Boi de Llobregat ha aparegut deu anys en els pressupostos i, tot i que el termini d’execució era d’un any i
vuit mesos, ja s’acumulen
dotze anys i set mesos.
Pel que fa als accessos al
Port de Barcelona, encadenen retards i aparicions
de partides en els pressupostos que no s’acaben executant. El 2014 es va fer
la col·locació de la primera
pedra del projecte, però es
va creure que no era segur
i ara se n’està redactant
un de nou que engloba accessos viaris i ferroviaris
en una mateixa obra. ■
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d’un govern del qual forma
part. Això sí, d’un ministeri que no controla, com és
el d’Hisenda, a càrrec de
la socialista María Jesús
Montero. Així, el portaveu
dels comuns, Joan Mena,
va admetre que la iniciativa “perjudica Catalunya”.
I, en lloc de carregar contra Montero, Mena va exigir al president de la Generalitat, Pere Aragonès,
que prengui la iniciativa,
no faci “deixadesa de funcions” i lideri, juntament
amb els governs del País
Valencià i les Illes Balears,
una proposta de finançament beneficiosa i solidària amb la resta de territoris de l’Estat.

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, al seu despatx ■ ORIOL DURAN

Junts no observa interès de
Sánchez pel nou finançament

a El PSC i En Comú Podem reclamen a la Generalitat “propostes realistes” i lideratge de bracet amb el País
Valencià i les Illes Balears per reformar el sistema a El govern manté l’aspiració de la plena sobirania fiscal
Emili Bella
BARCELONA

El debat sobre un nou model de finançament ha tornat a la primera línia després que el conseller Jaume Giró hagi enviat per escrit al Ministeri d’Hisenda
el seu rebuig a l’informe
que La Moncloa va enviar
el 3 de desembre a les autonomies. Junts per Catalunya no observa ni interès ni coratge per part del
president Pedro Sánchez
per canviar el sistema i denuncia que el document
enviat per l’executiu espanyol no es pot considerar
que sigui ni una proposta,
sinó només una explicació
de com es calcularia una
de les variables del model,
la de la població ajustada.
“S’ha fet una resposta tèc-

nica formal i educada, però no estem ni a la vora de
ser en una negociació del
model de finançament”,
va recalcar la portaveu del
partit i exsecretària d’Hisenda, Elsa Artadi.
De moment no hi ha hagut resposta per part espanyola. El govern es manté
en el seu no a negociar el
model de finançament, ja
que la seva ambició és una
altra, la plena sobirania. El
mateix conseller Giró, que
ahir va participar en l’executiva del partit per informar sobre l’intercanvi de
documentació, deia diumenge en una entrevista a
El Punt Avui que no creu
que en aquesta legislatura
hi hagi un nou finançament perquè no veu el govern de Sánchez ni “capaç
ni amb autoritat per fer-

Les frases
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“El govern espanyol no
té l’interès ni el coratge
de tirar endavant
una modificació
del model”

“El govern ha de ser
en el debat del
finançament.
Esperem que la cadira
no quedi buida”

PORTAVEU JUNTS PER CATALUNYA

VICE PRIMERA SECR. ORG. PSC

Elsa Artadi

ho”, ja que està “massa
pendent de tacticismes”.
“Per barrejar-ho i no posar
el pes de la població ni
del PIB, en diuen població
ajustada, que al final és
per prioritzar altres comunitats”, assegurava el
titular d’Economia.
En qualsevol cas, Junts
creu que la presumpta
proposta de finançament
és voler començar la casa

Lluïsa Moret

per la teulada, “molt parcial”, i recull “un model
molt complex i molt poc
transparent” en què Catalunya hi surt “perjudicada”, perquè es té en compte la població ajustada i no
el seu pes real.
Per la seva banda, el
PSC va evitar valorar el document espanyol, però va
criticar que la Generalitat
no situï “propostes realis-

“[La proposta
de nou finançament]
perjudica Catalunya”
Joan Mena

PORTAVEU EN COMÚ PODEM

tes” sobre la taula. “Volem
que el govern assumeixi
aquest tema amb responsabilitat, amb presència i
participació activa”, va reclamar la vice primera secretària
d’organització
dels socialistes, Lluïsa Moret. El finançament també
va ocupar les oracions ahir
d’En Comú Podem, que,
curiosament, va censurar
una proposta que prové

La resposta de Giró
El document que Giró ha
remès a Hisenda recalca
que el govern no renuncia
a la legítima aspiració d’assolir la sobirania fiscal plena per atendre les necessitats de la població de Catalunya. “No obstant això,
mentre no s’arribi a
aquest objectiu, el govern
considera que cal atendre
la sol·licitud d’expressar la
seva opinió sobre les propostes relacionades amb
el model de finançament
impulsades pel govern de
l’Estat”, afirma.
Giró conclou que iniciar
la revisió del model de finançament amb una proposta sobre la població
ajustada ve a indicar que
el model global que es proposarà “no millorarà l’autonomia financera de les
comunitats autònomes,
ja que s’entreveu un model en què prevaldran les
necessitats de despesa en
lloc de considerar com a
primordial la capacitat
tributària” dels diferents
territoris.
L’escrit també lamenta
que la manera com el govern espanyol fa una aproximació a les necessitats
de despesa tampoc resulta
adequada, ja que introdueix variables correctives “poc robustes tècnicament” i deixa fora altres
càlculs que poden tenir
una relació directa amb
les necessitats dels catalans (paritat de poder de
compra), amb especial incidència a Catalunya. Per
tot plegat, el conseller insisteix que l’informe espanyol “no és una proposta
de reforma” del sistema de
finançament, sinó que solament presenta una proposta sobre un dels seus
elements, “precisament el
que hauria de plantejar-se
en últim terme”. ■
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Arxivades les denúncies a
Aragonès i Cambray pel 25%

a La fiscalia sosté que el govern no va cometre un delicte de desobediència o coaccions en oposar-se
a la sentència contra la immersió a Entre els demandants hi ha entitats defensores del bilingüisme

desacatin els manaments
judicials, actitud que suposaria un delicte de prevaricació i de discriminació en la prestació d’un
servei públic. Poques setmanes després, el 9 de desembre, el sindicat Manos
Limpias també va denunciar el conseller davant la
fiscalia i, en aquest cas,
també el president de la
Generalitat, Pere Aragonès, pels mateixos fets, i
els considerava autors
d’un delicte d’intent de
desobediència i un altre de
coaccions i amenaces. Manos Limpias va ampliar la
denúncia amb escrits presentats el 13 i el 20 de gener. Just l’endemà, el 10
de desembre, l’Assemblea
per una Escola Bilingüe va
donar continuïtat al setge
als tribunals denunciant

La data

—————————————————————————————————

26.11.21

Es va interposar la primera
denúncia, contra el conseller
d’Educació, per part de l’associació Hablemos Español.

cap efecte en el pla administratiu”.
La primera de les demandes va ser plantejada
el 26 de novembre passat
per l’associació Hablemos
Español, i anava adreçada
al conseller Cambray per
aquesta circular que va enviar als directors de centres educatius quan va
sortir la resolució del Suprem que certificava la imposició del 25% del castellà a l’escola. Segons l’entitat, la intenció de Cambray era que els directors

la decisió d’alguns pares
de l’escola de Canet que va
obrir la batalla del 25%
d’iniciar una campanya a
Twitter amb comentaris
que, segons l’entitat, podrien suposar un delicte
d’obstrucció a la justícia
per amenaces a les parts
d’un procediment judicial
perquè modifiquin la seva
actuació processal. Finalment, el 19 de gener, Antonio Raga Moscoso, candidat d’UPyD al Congrés
per Girona el 2008, va presentar a la fiscalia un escrit en què assegurava que
cap escola havia complert
la sentència del 25%. ■

Casado, en un acte electoral
del PP a a Guijuelo ■ EFE

d’un triomf inexistent. Al
míting, amb el qual es reintegrava de nou a la campanya castellanolleonesa
després d’escoltar com José María Aznar li etzibava
que “això no va de portar
no sé qui a La Moncloa”,
Casado insistia: “Ja està
bé! Sánchez els ha indultat en contra de la seva paraula i del que demanava
el Suprem. I ja el súmmum
és que a sobre ens faci pagar als espanyols pel cop a
l’Estat, i dic als espanyols
perquè la Generalitat rep
moltíssims milions del
Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA)”. ■

El conseller d’Educació i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant una visita a l’estiu a un institut de Vilablareix ■ MANEL LLADÓ

Redacció
BARCELONA

La Fiscalia Superior de Catalunya ha decidit arxivar
diverses denúncies presentades per entitats unionistes que acusaven tant
el president de la Generalitat, Pere Aragonès, com
el conseller d’Educació,
Josep Gonzàlez-Cambray,
de diversos delictes –com
ara prevaricació, desobediència, amenaces i coaccions– arran de la seva reacció a la resolució judicial

que imposa un 25% de
classes en castellà a les aules. Segons l’acusació pública, i en contra del que
argumentaven els demandants, no consta que el govern “hagi dictat cap ordre
o instrucció concreta amb
eficàcia en el pla administratiu que tendeixi al desacatament” de les sentències que qüestionen la immersió i, de la mateixa manera, circumscriu les declaracions públiques crítiques efectuades pel president i pel conseller en

l’àmbit de l’exercici del seu
dret a la llibertat d’expressió en el “pla de l’acció política”. Per reblar el clau,
l’escrit d’arxivament de la
fiscalia subratlla que des
de l’executiu s’ha donat un
“puntual compliment a la
totalitat de resolucions judicials” dictades fins avui
en aquesta matèria. Pel
que fa al delicte de prevaricació administrativa que li
imputaven per “discriminació en la prestació” d’un
servei públic, com van
al·legar en les seves de-

núncies les associacions
litigants arran d’una missiva que el Departament
d’Educació va remetre
als centres escolars, l’acusació pública sosté que no
es pot entendre com una
“ordre, instrucció o circular de necessari o ineludible compliment per part
d’aquells a qui es pretén
exhortar”, sinó com una
comunicació que conté
una “sèrie de proclames
de caràcter polític”, per
la qual cosa és “absolutament inútil i no produeix

El TC admet el recurs del fons de
contingència i el PP ho celebra
David Portabella
MADRID

El Tribunal Constitucional va fer ahir l’únic acte
administratiu que podia
fer si no hi ha error formal:
admetre a tràmit el recurs
del PP en contra del fons
de contingència que avala
les multes als presos i alts
càrrecs del procés davant

el Tribunal de Comptes.
No obstant això, en un acte electoral a Guijuelo (Salamanca) per les eleccions
del 13 de febrer a Castella i
Lleó, el president del PP,
Pablo Casado, va celebrar
el pas com una victòria
tergiversant la decisió: “El
Tribunal Constitucional
ha contestat avui al nostre
recurs per declarar in-

constitucional la creació,
per part de la Generalitat,
d’un fons de contingència
per avalar les multes del
procés. És a dir, el TC ens
dona la raó i diu que és inconstitucional que una administració pública com la
Generalitat, amb els impostos dels catalans, pagui
el cost dels que han malversat i defraudat impos-

tos dels catalans per fer un
cop a l’Estat”, va lloar.
L’afirmació de Casado
és falsa, perquè el TC no ha
entrat en el fons de l’assumpte i la mera admissió
d’un recurs no pressuposa
que hagi de donar la raó al
PP o no en el futur quan hi
hagi una resolució. Fonts
del seu equip van atribuir
a un “lapsus” la celebració
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Borràs se situa avui a un
pas de la desobediència

a Convoca els membres de la mesa, incloent-hi Juvillà, suspès per la JEC a El cupaire no hi assistirà
per malaltia greu, però vol mantenir l’escó a Els partits continuen buscant una resposta conjunta
Emma Ansola
BARCELONA

El secretari tercer de la
mesa del Parlament, Pau
Juvillà, està convocat avui
a una reunió ordinària
d’aquest òrgan, però no hi
assistirà a causa d’un estat
de salut “complicat”, tal
com va informar ahir la
CUP. La notícia es va produir tot just ahir, quan en
menys de 24 hores hi ha
prevista una nova reunió
ordinària de la mesa del
Parlament que està sota la
lupa de la Junta Electoral
Central (JEC), després
que aquest òrgan deixés
sense efecte l’acta de Juvillà, diputat de la CUP, a
causa de la inhabilitació
imposada pel TSJC per negar-se a retirar un llaç groc
de la façana de la Paeria.
Tanmateix, Juvillà i la
seva formació s’han adreçat a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, per
indicar-li que vol continuar mantenint l’acta de
diputat i que es defensi la
sobirania del Parlament
que el va ratificar en la Comissió de l’Estatut del Diputat i en un ple del Parlament fa dues setmanes.
De moment, i segons la
formació anticapitalista,
Juvillà no ha agafat la baixa.
La presidenta del Parlament sempre ha dit que
arribarà tan lluny com vulgui arribar el diputat de la
CUP i de moment així ha
estat. Però la situació ja no
és la mateixa. Divendres
passat la JEC va tornar a
notificar de manera contundent que Juvillà no té
l’acta i que ja ha lliurat a la
cambra la credencial de
Nogay Ndiaye, la candidata per ordre de llista de la
CUP a substituir-lo. A
més, la JEC adverteix que
no complir la resolució té
conseqüències jurídiques
per a la presidenta, Laura
Borràs, a qui també demana que en un termini que
acaba divendres informi la
JEC dels passos que ha fet
per complir la resolució
d’aquest òrgan del dia 20
de gener que inhabilitava

competències per retirar i
posar diputats, tal com li
va reconèixer el Tribunal
Suprem en la causa de
l’expresident de la Generalitat. Llavors, per ordre
del Suprem, el president
Torrent va optar per retirar-li el dret a vot.
A partir d’aquí, el reglament de la cambra catalana, que requereix una sentència ferma per suspendre de drets i deures un diputat, ha quedat en paper
mullat en casos judicials
castigats amb la inhabilitació, ja que l’aplicació de
l’article 6.2 de la Loreg, introduït el 2011 per a activitats terroristes, ha estat
aplicat al president Torra
per la pancarta al balcó de
Palau, a Oriol Junqueras
quan va guanyar escó al

Les frases

—————————————————————————————————

“Estem fent passos
conjuntament, la
presidenta ens té al
seu costat”
Marta Vilalta
PORTAVEU D’ERC

—————————————————————————————————

“En la legislatura
passada, Juvillà ja
estaria inhabilitat i
fora del Parlament”
Elsa Artadi

PORTAVEU DE JUNTS

Parlament Europeu, al diputat de Podem al Congrés Alberto Rodríguez i al
diputat de la CUP Pau Juvillà.

La presidenta, Laura Borràs, conversa amb el diputat de la CUP Pau Juvillà en el darrer ple del Parlament ■ EFE

el secretari tercer de la
mesa. I de moment, de
passos pocs, si es té en
compte la convocatòria de
la mesa que ha de començar avui a les deu del matí,
una hora més tard de l’habitual. Després de la mesa
també hi ha convocada
mesa ampliada i junta de
portaveus.
Un precedent fatal
La jurisprudència que va
marcar la retirada de l’acta de diputat al president
Quim Torra ara fa un any
pesa com una llosa en
aquest nou cas d’inhabilitació, ja que la JEC s’erigeix en un òrgan amb

El Consell per la República vol una defensa amb fets

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

La presidenta del Parlament,
Laura Borràs, haurà de decidir entre avui i demà si suspèn o manté la reunió de la
mesa del Parlament i inclou el
nom del diputat de la CUP,
Pau Juvillà, a pesar de l’advertiment de la Junta Electoral Central sobre les conseqüències jurídiques que pot
comportar mantenir-lo com a
diputat. La CUP, de moment,
defensa la sobirania del Parlament i considera que la JEC
no pot treure l’acta a cap diputat. ERC ahir “tancava files” amb la presidenta del

Parlament i “es posava al seu
costat” per defensar “els
drets dels diputats i la sobirania del Parlament”. “Estem
fent passos conjuntament, la
presidenta ens té al seu costat en tots els passos que decideixi fer”, remarcava Vilalta.
Al conjunt de proclames també s’hi va afegir el Consell per
la República a través d’un comunicat en què requereix a
tots els partits polítics, les entitats i la societat civil que
“actuïn amb la màxima unitat
i determinació tot assumint i
responent col·lectivament a

aquest nou atac inadmissible
a la sobirania del poble català”. L’assemblea de representants i el govern del Consell
per la República demanen als
diputats i a la presidenta del
Parlament que “defensin
amb fets, i fins a les últimes
conseqüències, la sobirania
del Parlament i els drets dels
diputats electes com una
mostra de dignitat política i
de rigor en la representació
parlamentària”. També demanen, si es dona el cas, que
el poble defensi els representants legítims de Catalunya.

La unitat perduda
Davant d’aquesta situació, els partits continuen
proclamant el seu suport a
la presidenta Borràs per
tal de defensar els drets
dels diputats i la sobirania
del Parlament. “Jurídicament i políticament”, assenyalava la portaveu
d’ERC, Marta Vilalta,
aquest mateix cap de setmana. De fet, des que les
forces independentistes
van optar per unir esforços i aconseguir el govern
de la Generalitat un dels
reptes ha estat, i d’això fa
nou mesos, aconseguir,
sense èxit, consensuar
una estratègia independentista i la unitat contra
la repressió de l’Estat espanyol. Les inhabilitacions
dels diputats eren un escenari que tothom preveia i
que deixa Borràs en el precipici de la desobediència o
de la renúncia a la sobirania del Parlament. ■

| Nacional | 9

EL PUNT AVUI
DIMARTS, 1 DE FEBRER DEL 2022

Puigdemont diu
que l’Estat té
“un problema
amb la veritat”
a L’expresident ho afirma en un acte

sobre ‘fake news’ des de la seva oficina
d’europarlamentari al barri del Born

Vilagrà i Blanco, en la trobada d’ahir al Palau de la Generalitat ■ DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

Aragonès es reuneix amb
el president del COE per
tractar dels Jocs d’hivern
a El president català trasllada a Alejandro Blanco la necessitat de treballar per

uns Jocs Olímpics “sostenibles” que tinguin el suport de la “ciutadania”
Redacció
BARCELONA

Una candidatura marcada per les desavinences

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

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va reunir-se ahir amb el president del Comitè Olímpic
Espanyol (COE), Alejandro Blanco, per tractar aspectes tècnics de la candidatura dels Pirineus als
Jocs Olímpics d’hivern del
2030. La reunió, celebrada al Palau de la Generalitat, va tenir una durada de
mitja hora i va celebrar-se
pocs dies després de la
plantada del president
aragonès, Javier Lambán,
al seu homònim català en
la reunió que s’havia de fer
a Balaguer per explorar les
possibilitats de presentar
una candidatura conjunta.
Segons fonts de la Generalitat, la trobada va ser
“positiva” i va servir perquè Aragonès exposés la
posició del govern a favor
de “treballar per uns Jocs
sostenibles i amb el suport
i el consens de la ciutada-

Les desavinences entre els
governs català i aragonès sobre la manera com cal articular la candidatura olímpica pirinenca no han estat l’única
polèmica al voltant d’aquest
projecte que hi ha hagut els
últims dies. L’anunci que el
Berguedà, el Ripollès i el Solsonès quedarien excloses de
la consulta popular sobre la

candidatura va causar malestar en aquestes tres comarques. Per aquest motiu, diumenge, coincidint amb l’operació tornada del cap de setmana, es van tallar la C-16 al
Berguedà i la C-17 al Ripollès.
La Plataforma Stop JJOO,
que va convocar la protesta,
va acusar Vilagrà d’haver
canviat d’opinió en relació

amb la consulta. Oriol Ajenjo,
membre de la plataforma, va
considerar que tant el Ripollès com el Berguedà van
quedar excloses de la consulta pel fet de tractar-se de les
dues comarques més crítiques amb la candidatura,
malgrat que també pateixen
les “conseqüències” del model turístic que promou.

nia”
Després de la reunió,
Blanco va ser rebut per la
consellera de Presidència,
Laura Vilagrà, amb qui ja
es va reunir dimecres de la
setmana passada també a
Barcelona. En aquella trobada, Vilagrà va defensar
que Catalunya hauria de liderar el projecte olímpic i
va rebutjar les condicions
d’igualtat entre Catalunya
i Aragó exigides per Lambán. Fonts de Presidència
van assegurar que la majoria de proves haurien de

disputar-se a Catalunya,
posició que van assegurar
que el Comitè Olímpic Internacional (COI) veuria
de bon ull.
Les declaracions de Vilagrà, però, no van agradar gens al president
d’Aragó i van ser el detonant de la plantada a Aragonès en la reunió que
s’havia de fer dos dies després a Balaguer. Lambán
va considerar que la posició del govern català era
“una manca de respecte
institucional intolerable”

cap a la seva comunitat.
Tot i les desavinences, es
va mostrar disposat a celebrar la trobada més endavant sempre que hi hagi
una “reconsideració del
govern” i s’accepti que la
candidatura sigui dels Pirineus en conjunt. Tant el
govern espanyol com el
COE estarien d’acord a celebrar uns Jocs al 50% entre Catalunya i Aragó.
Lambán va avisar que, si
no és així, la candidatura
olímpica als Jocs del 2030
no avançarà. ■

Comín, Puigdemont i Ponsatí el dia que es va inaugurar
l’oficina situada al Born de Barcelona ■ O. DURAN

Redacció
BARCELONA

Sota el títol Fake news i
desinformació a Espanya: efectes en l’estat de
dret i Catalunya, l’oficina
que els eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí tenen
al barri del Born de Barcelona va organitzar ahir un
col·loqui en línia on, a banda de l’expresident català,
també van participar el
professor emèrit d’estudis
hispànics de la Universitat de Southampton Henry Ettinghausen, el sociolingüista de la Universitat
Oberta de Catalunya Miquel Strubell, l’eurodiputat Pernando Barrena o el
senador belga Mark Demesmaeker. En la seva intervenció, Puigdemont va
proclamar que l’Estat espanyol “té un problema
amb la veritat” davant el
qual l’independentisme
s’ha de “defensar” amb

“fets i dades”. Segons l’antic cap de l’executiu, alguns mitjans de comunicació “eviten que els ciutadans tinguin informació
veraç”, i és per això que, a
parer seu, és necessita un
“periodisme
independent”. També va recriminar que determinats mitjans hagin atacat “la reputació” dels líders independentistes, alhora que va
censurar “que s’hagi impedit als ciutadans espanyols accedir a “informació veraç” sobre el procés.
A l’acte també va participar l’eurodiputat de
Junts Toni Comín, que va
afirmar que les notícies
falses no arriben només de
fora de la Unió Europea, sinó “també de Madrid”,
una pràctica que, segons
va reblar, crea “catalanofòbia” en la societat. També va denunciar que “tenir
presos polítics” no és compatible amb l’estat de
dret. ■
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Catalunya pressiona per tenir
veu en els Next Generation

a La consellera Alsina recorda que lideren un ‘lobby’ amb 21 regions que comparteixen la mateixa
preocupació a La Pimec lamenta que no arribin a les petites empreses i la UGT reclama poder decidir
Jordi Alemany
BARCELONA

La consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, va aprofitar
ahir la cloenda de la 31a
edició de la Jornada Europea del Consell Català del
Moviment Europeu al Parlament per reclamar més
pes en la presa de decisions de Catalunya en la
governança dels fons de
recuperació Next Generation, unes ajudes en forma
de transferència als estats
i de préstecs per pal·liar els
efectes econòmics, socials
i sanitaris de la pandèmia i
impulsar projectes de
transició ecològica i digitals. Alsina va recordar
que, juntament amb 31
territoris i regions més, a
través de la xarxa que lideren des del 2020, la Regions for EU Recovery,
creada el 2020, comparteixen la “preocupació per
la governança i la presa de
decisions” d’aquests fons.
Per això actuen com a lobby a les institucions europees per establir el rol en la
seva gestió, i tenir “veu directa”, tenint en compte
que “ja som responsables
del 70% de la normativa
que s’aprova a la Unió Europea” i que han acreditat
que han gestionat fons similars.
La gestió dels fons va generar una sèrie d’inquie-

La consellera Alsina durant la seva intervenció en la cloenda de la Jornada Europea d’ahir ■ PARLAMENT

tuds entre altres ponents
de la jornada, com ara la vicepresidenta de Pimec,
Emma Gumbert, i la secretària de política sindical i coordinadora de l’àrea
externa de la UGT, Núria
Gilgado. Tot i que Alsina
va destacar l’esforç del govern per reforçar les capacitats de gestió de la part
dels fons destinada a la recuperació per a la cohesió i
els territoris d’Europa
(React), destinada a les
grans prioritats socials, i
que s’havia posat un èmfasi especial en les petites i
mitjanes empreses, Gumbert va destacar les dificultats per poder ser un agent
transformador i generar
nous llocs de treball si la

compra del sector públic a
les pimes, que és del 19%,
no s’adequa al fet que representen el 99,8% dels
teixit empresarial i que
aporten més del 60% del
valor afegit de l’economia.
També va lamentar que
els Next Generation havien d’arribar a les pimes i
“això no s’està veient”, ni
tampoc es veu plasmat
amb visió de gènere. Gilgado, per la seva banda, va
coincidir en aquest darrer
punt i va censurar que no
“s’estan gestionant amb
perspectiva laboral i social”. Per això va criticar
que no puguin participar
com a agents socials en els
criteris d’aplicació dels
fons. ■

Unitat estratègica i resiliència

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

El director de la Representació de la Comissió Europea a
Barcelona, Manuel Szapiro,
va desgranar les accions de la
Unió Europea per sortir de la
crisi de la covid-19, i va destacar que les prioritats són enfortir la “resiliència” i l“autonomia estratègica”. Sobre la
primera qüestió, Szapiro va
destacar que calia unir forces
per passar de la recuperació
–que no signifiqui només superar la crisi– a un model de
creixement sostenible i enfortir la societat del benestar,
tenint una veritable unió de la
salut amb una producció i
distribució de la vacuna per

Investiguen la mare
de Pablo Hasél per
una manifestació
Jordi Panyella
BARCELONA

Paloma Duró està citada a
declarar dilluns que ve en
un jutjat de Lleida. Duró és
la mare de Pablo Hasél, el
raper empresonat per les
lletres de les seves cançons en contra del rei Felip
VI, i el motiu de la citació

judicial i la investigació és
la manifestació que es va
realitzar a Lleida el 17 de
febrer de l’any passat per
reivindicar la llibertat del
seu fill.
Aquell dia hi va haver
mobilitzacions a tot Catalunya i Barcelona, Girona i
Lleida van ser tres de les
ciutats on la gent va sortir

Una pintada per la llibertat de Hasél, els dies posteriors al seu
empresonament, quan hi va haver moltes protestes ■ ARXIU

donar cobertura al 70% de la
població de tot el món. A això
hi va afegir que la UE ha de tenir una capacitat financera
real, com representen els
Next Generation, accelerar la
transició verda i digital i la
transformació social perquè
el 80% de la població tingui
habilitats digitals el 2030, o
prioritzar l’empoderament
dels joves. Per això va defensar que calia fomentar “l’habilitat i la llibertat” de la UE
per actuar i influir en un sistema global de governança davant rivalitats geopolítiques,
la competició tecnològica o
els nous proteccionismes.

al carrer i hi va haver enfrontaments entre manifestants i policies.
De resultes de la concentració a Lleida, que es
va fer al costat de la presó
on està tancat Hasél, es
van detenir 17 persones.
Les diligencies policials
que es van derivar de tot
plegat van motivar l’obertura d’una investigació del
jutjat d’instrucció número
1 de Lleida. Amb Duró s’investiguen sis persones
més, i l’altra persona que
ha de comparèixer dilluns
vinent ha decidit no presentar-se per denunciar la
repressió. ■

—————————————————————————————————

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

Ara Castella
i Lleó?

C

ampanya electoral a
Castella i Lleó per a les
eleccions del 13-F. Són
unes eleccions que als catalans ens queden més
lluny que les que hi ha hagut aquest diumenge a Portugal o les pròximes franceses; dos països on Catalunya té sempre l’ull posat.
Les de Castella i Lleó són
eleccions autonòmiques
que per primera vegada no
coincideixen amb les municipals; un fet que fa pensar
que la participació podria
ser menor, tot i que la lluita
sigui entre el PSOE i el PP.
Una lluita per la zona entre
la dreta i l’esquerra espanyola. En aquest sentit, els
estrategues de campanya
passejaran Pedro Sánchez
com menys millor per desvincular-lo d’un resultat advers, donat que la zona és
tradicionalment del PP. José M. Aznar hi manté una
àmplia parròquia des que
va presidir per majoria absoluta la comunitat. Pedro
Sánchez es mantindrà
quiet, a diferencia de Pablo
Casado, que és de Palència
i fa mesos que visita granges de vaques i sembla preocupat per l’anomenada
Espanya despoblada i pel
món rural, que ha conegut
més fent de polític que no
pas de ramader.
A Castella i Lleó, Pablo
Casado s’està implicant
confiat en una victòria del
PP, que voldrà extrapolar a
tot Espanya. Ho vendrà
com un èxit previ a unes generals que considera que
Sánchez haurà de convocar
en el supòsit que aquest dijous el PSOE i Podem no
puguin tirar endavant la reforma laboral de Yolanda
Díaz, que serà votada al
Congrés dels Diputats. Reforma laboral i eleccions a
Castella i Lleó, aquestes
són les prioritats del govern
espanyol. Un panorama que
impedeix convocar la taula
de diàleg o fins i tot prendre
una posició més clara, que
vagi més enllà d’allò que digui el Comitè Olímpic Espanyol sobre el futur dels Jocs
Olímpics d’hivern, que mai
acceptarà que la candidatura sigui catalana i es faci
servir per fer país.

