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Un segon nanosatèl·lit per
vigilar el canvi climàtic
a El govern l’enlairarà a la tardor i costarà el triple que el primer a L’‘Enxaneta’ comença a recollir

dades per optimitzar la producció vinícola a muntanya i aviat assumirà noves funcionalitats

El nanosatèl·lit ‘Enxaneta’ al laboratori on es va acabar de preparar i el coet Soyuz que el va posar en òrbita partint de Baikonur ■ ARXIU

Xavi Aguilar
BARCELONA

Gairebé un any després de
posar-se en òrbita, l’Enxaneta, el primer nanosatèllit enlairat per la Generalitat, tot just ha començat a
mostrar el seu potencial
en l’entorn de la internet
de les coses. El govern, però, referma la seva aposta
per fomentar la nova economia de l’espai i ha anunciat que la pròxima tardor
enviarà a l’espai un segon
aparell, en aquest cas dedicat a recollir dades que ajudin a combatre el canvi climàtic.

Aquest nou nanosatèllit, encara sense nom,
també es llançarà des del
cosmòdrom de Baikonur
(Kazakhstan) i serà “el doble de gran” que el seu antecessor, segons ha anunciat el vicepresident del govern, Jordi Puigneró. En
canvi, el pressupost que
s’hi haurà de destinar s’ha
triplicat. Si el primer va requerir 574.000 euros, ara
faran falta 1,7 milions per
disposar d’un giny que es
dedicarà a “monitorar paràmetres imprescindibles
per lluitar contra el canvi
climàtic”. La Generalitat
aprofitarà les passades

que faci en les seves òrbites a baixa altura sobre el
Principat per recopilar informació sobre temperatures, humitats, cabals
d’aigua i altres paràmetres
que permetran “disposar
d’informació d’utilitat davant qualsevol presa de decisions”.
Puigneró insisteix que
aquest segon nanosatèl·lit
demostra la voluntat del
govern de llaurar el terreny per cultivar la “gran
oportunitat laboral” que
representa el sector espacial. “Temps enrere ningú
hauria previst que el govern estaria immers en
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aquesta carrera espacial
dels nanosatèl·lits perquè
hauríem pensat que això
estava reservat als grans
estats i a les grans agències
espacials. Som un país petit, però que sempre mira
al futur”, reflexiona el vice-

president.
El pressupost d’1,7 milions inclou el cost de la licitació del segon nanosatèl·lit i també el mateix
llançament a l’espai. El
conjunt d’iniciatives relacionades amb l’anomena-

—————————————————————————————————

milions d’euros és el pressupost que es destinarà al nou
nanosatèl·lit. El primer va
costar 574.000 euros.

—————————————————————————————————

Enlairament de l’‘Enxaneta’
des del mític cosmòdrom de
Baikonur com a part de la
càrrega d’un coet Soyuz-2.

da economia de l’espai té
reservats 7,4 milions en el
pressupost de la Generalitat per al 2022.
Pel que fa a l’Enxaneta,
que fa una volta a la Terra
cada 90 minuts a uns 550
quilòmetres d’altura però
només sobrevola Catalunya dos cops al dia, ja fa un
temps que està operatiu i
complint la seva missió
principal: desplegar serveis de connectivitat global d’internet de les coses
per permetre la comunicació i l’obtenció de dades de
sensors situats en zones
que no tenen cobertura de
les xarxes de telecomunicacions terrestres convencionals.
En aquest sentit, ja s’ha
aplicat en un cas d’ús a la
comarca del Pallars Jussà
per mesurar diferents paràmetres físics del sòl i extreure conclusions útils
per als cultius de vinya. El
canvi climàtic fa que cada
cop es tendeixi més al cultiu de la vinya en cotes més
altes –i que això sigui més
factible–, zones on l’orografia és més complicada i
també on hi ha menys cobertura i, per tant, on la
connectivitat que aporta
el nanosatèl·lit és clau per
controlar les condicions de
la zona. Això es fa mitjançant un seguit d’estacions
de mesurament continuat
de l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya,
que gràcies a uns sensors
soterrats a 5, 20, 50 i 100
cm de profunditat recullen
dades de temperatura i humitat de diverses zones.
És només la primera
missió per a l’Enxaneta,
que encara té molta més
capacitat de transmissió.
D’aquí que la Generalitat
ja treballi en noves aplicacions pràctiques relacionades amb l’agricultura, la
ramaderia, les emergències, la seguretat viària, la
gestió territorial o la gestió
forestal i climàtica. ■

Barcelona treu a concurs un
festival d’estiu que ja s’anuncia
Jordi Panyella
BARCELONA

L’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb la
Generalitat, ha tret a concurs l’ús de l’espai dels jardins del Palau de Pedralbes per dur-hi a terme un
festival musical durant els
mesos de juny i juliol. Concert Studio ha promogut

els festivals anteriors i ja
està anunciant el d’aquest
estiu, amb noms d’artistes
i dates concretes, abans
que es faci el concurs.
Les bases que es treuen
a concurs limiten el festival a 50 dies de durada i
per cada dia s’hauran
d’abonar 789,58 euros per
l’ús dels espais dels jardins. Es permetrà un con-

cert diari amb una capacitat màxima de 2.400 persones i l’empresa promotora del festival haurà de
presentar un estudi d’impacte sonor dels concerts.
Un dels objectius del
concurs és protegir el verd
dels jardins i es limita de
forma clara l’espai que podrà ser utilitzat per muntar l’escenari i altres acti-

vitats vinculades al festival de música.
El ple del concurs diu
que es valorarà la millor
oferta artística, aquella
que ocupi més gent i que
faci una política de preus
més popular. També
s’hauran de dipositar unes
quantitats per compensar
possibles danys als jardins
públics. ■

Julia Stone actuant el 2018 en el festival del Palau de
Pedralbes, que ara sortirà a concurs ■ EPA
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Llits d’UCI

Dada anterior: 0,79
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 28.847
L’indicador hauria
d’estar per sota dels
1.000 contagis/dia

Dada anterior: 453
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un màxim de 300 malalts
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El Parlament guanya te
ACORD · ERC, JxCat, la CUP i ECP refermen
el dictamen per salvar l’escó de Juvillà,
pendent del ple NOU · Hi incorporen que el
límit de la desobediència és no posar en risc
els funcionaris MÉS · Vox garanteix més
inhabilitats perquè anirà als tribunals
Jordi Alemany
BARCELONA

El que havia de ser una jornada sense activitat al Parlament per “recomanació”
de les tres formacions independentistes de la mesa,
només ho va ser institucionalment, perquè s’hi va
viure el trànsit de reunions
i trobades que recordaven
temps no gaire pretèrits.
El límit de l’aturada de la
protesta estava marcada
per la convocatòria de la
comissió de l’Estatut del
Diputat, que havia d’aprovar un nou dictamen per
portar al pròxim ple en el
qual la cambra catalana
mantenint el pronunciament en defensa de l’escó
del diputat de la CUP Pau
Juvillà. Ja se n’havia aprovat un en el ple del 16 de desembre, aleshores amb el
vot favorable del PSC, que
ahir no el va repetir. L’objectiu, guanyar temps davant el que consideren una
ingerència de la Junta
Electoral Central (JEC),
que el 25 de gener ja li va
treure les credencials i va
nomenar el seu substitut
sense esperar que el Tribunal Suprem (TS) resolgui
el recurs que demana mesures cautelars i suspengui
la decisió de l’òrgan electoral administratiu, que va
presentar el mateix Juvillà
i el Parlament.
La JEC havia donat cinc
dies a la presidenta, Laura
Borràs, que expiren aquest
divendres, perquè informés del que ha fet per complir la resolució de retirar-li
l’escó i, precisament, el
nou dictamen d’ahir es vol
dur al ple abans per incloure’l dins d’aquest requeri-

ment d’informació. El calendari, però, és molt just,
ja que abans s’ha de reunir
la mesa i s’ha d’acordar
també a la junta de portaveus.
La comissió es va ajornar de les quatre a les sis de
la tarda perquè les formacions independentistes
buscaven una fórmula de
consens en què, a banda
dels arguments ja coneguts que no es donaven les
condicions recollides en els
supòsits del reglament del
Parlament per perdre l’escó i que encara s’han de resoldre els recursos, inclogués que la desobediència
no pot posar en risc els funcionaris. “El límit de la desobediència política a la repressió de l’Estat implica
preservar els funcionaris
de qualsevol tipus de responsabilitat penal i comptable per la qual puguin ser
perseguits”, inclou el dictamen, i el nou president de
la Comissió de l’Estatut del
Diputat nomenat a l’inici
de la sessió, l’advocat Jaume Alonso Cuevillas, ho resumia amb la frase: “El
Parlament creu que Pau
Juvillà continua sent diputat, però no pot garantir
l’eficàcia de tots els actes
necessaris que comportin
l’exercici ple d’aquest
dret.” I ho va explicar dient
que la repressió “ha fet el
seu efecte i els funcionaris
es poden veure atemorits”
per interpretacions estrictes que facin tribunals i òrgans administratius. I va
posar exemples de funcionaris que es poden veure
afectats; des dels que intervenen en la gestió de les nòmines, els encarregats dels
llums per a les votacions a

Moment de la votació del dictamen
en la comissió de l’Estatut dels
Diputats d’ahir ■ PARLAMENT

Les frases

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

“La repressió ha fet
i fa el seu efecte i els
funcionaris es poden
veure atemorits”
Jaume Alonso-Cuevillas
PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DE
L’ESTATUT DEL DIPUTAT

cada escó de l’hemicicle o
els que gestionen el telèfon
mòbil o el correu electrònic. I, de fet, va ser un funcionari, l’aleshores secretari general del Parlament,
Xavier Muro, qui va retirar
l’acta de diputat a Quim
Torra el gener del 2020 en
un ple amb durs retrets entre ERC i JxCat. Fonts de la
CUP van revelar que es va
oferir a fer-se càrrec de la
presidència del Parlament
per defensar “amb totes les
conseqüències judicials”

“La comissió hauria de
dir a la mesa que
executi la sentència
i demanar informes
jurídics de com fer-ho”
David Pérez
DIPUTAT DEL PSC-UNITS

l’escó de Juvillà. La proposta, que va ser traslladada a
les bases de la CUP en una
circular interna, va ser rebutjada per ERC i Junts,.
El PSC, Vox, Cs i el PP
van qualificar de “bunyol”
jurídic el dictamen, que, al
seu entendre, no tenia cap
valor. El diputat socialista
David Pérez va criticar-ne
“la teatralització i la improvisació” mentre demanava
que sigui la mesa, amb un
informe dels lletrats, la que
executi la sentència. Cue-

villas li va respondre que
els lletrats ja s’havien pronunciat quan el ple va demanar-ne la suspensió. El
diputat de Vox Antonio
Gallego anunciava que
portaran als tribunals el
“tancament” de la cambra
catalana i el dictamen tot
advertint que “més diputats separatistes acabaran
com Juvillà”.
Contra la suspensió
L’argument de la “vulneració del dret de participació
política” va ser recurrent
en les propostes de reconsideració presentades ahir
pel PSC, Cs, el PP i Vox i
contra la decisió de la mesa
de frenar l’activitat parlamentària i que haurà de resoldre abans de quatre
dies.
A més, els socialistes i
En Comú Podem també
van registrar una petició

dirigida a la presidenta
perquè convoqui de manera urgent la junta de portaveus en considerar que en
la reunió de dimarts no es
va tractar ni acordar l’ordre del dia del pròxim ple,
que està previst per a la setmana que ve. I reclamen
que serveixi per fixar quins
temes hi entren i com s’estructurarà la sessió.
L’activitat al Parlament
s’hauria de reprendre avui
amb normalitat un cop
aprovat el dictamen de la
comissió i, mentrestant, ja
comença aparèixer activitat extraparlamentària
per defensar l’escó de Juvillà, com ara la que convoca
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) dissabte a les
dotze del migdia a la plaça
Sant Jaume per reclamar
també “l’obediència a la
majoria del 52%” independentista. ■
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La traveta de Cs al
salt de Yolanda Díaz
David Portabella

L’expresident Leopoldo Calvo-Sotelo afirmava que, “en
política, el que sembla, és”. I ahir un somriure cofoi als
Emirats Àrabs –el de Pedro Sánchez– i una ganyota
trista sota la mascareta a Madrid –la de Yolanda Díaz–
eren el que semblaven. Si el 2016 va firmar el pacto del
abrazo amb Albert Rivera, Sánchez va riure ahir quan
se li va preguntar si volia el sí d’ERC a la reforma laboral

abans que el de Ciutadans –“Els vull tots”–, i la joia
del president serà avui glòria quan vegi que la seva
rival pel vot d’esquerres el 2023 és salvada per la
dreta i queda marcada per sempre. Díaz sap que la
reforma –oh, paradoxa!– agrada a la FAES i a Ana
Patricia Botín, i no a ERC, però que Cs emuli el Cid i
guanyi batalles després de mort és massa per a ella.

emps
La socialista Mónica Ríos presidia ahir la comissió de Drets Socials, que es va suspendre per manca d’assistència ■ ACN

La llei d’emergència
d’habitatge, afectada per
l’aturada parlamentària
a La paralització de comissions anul·la les compareixences sobre el pla de

rodalies i sobre els presumptes contractes irregulars als Bombers
Xavier Miró
BARCELONA

Juvillà diu que té càncer i talla rumors
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’encara secretari tercer de la
mesa del Parlament i diputat,
Pau Juvillà, va tallar d’arrel totes les suspicàcies sobre la
seva absència de l’activitat
parlamentària anunciant que
tenia càncer. Agraint les mostres de suport rebudes, en un
fil de set piulades admetia,
posant l’exemple de la mort
del seu padrí, de qui la seva
padrina deia que havia mort
d’“un mal dolent”, que havia
estat “presoner d’aquest tabú” de no anomenar la malaltia pel seu nom i, “amb un
gusts agredolç pel fet d’exposar una part de la meva intimitat”, ho feia public “amb
l’esperança que el gest serveixi per a quelcom”. Amb un
“visca la vida!” final, Juvillà
exposa que en 15 anys li van
trobar dos tumors de casuali-

tat, però que van poder “actuar a temps” i que fa un mes
n’hi van trobar un altre i va començar a fer-se proves. Per
aquest motiu va faltar a alguns plens i a la mesa, però hi
afegeix que l’actual context
“requereix d’una disponibilitat
immediata a la qual jo, ara, no
em puc comprometre”. Explica que està bé després d’unes
proves i que comença “setmanes amb un tractament amb
possibilitats, més proves i esperar resultats”. Acabava fent
una defensa de la “sanitat pública”: “Puc assegurar que és
magnífica” com a usuari assidu durant 15 anys i havent-se
trobat sempre “ben atès, amb
professionalitat i empatia”. Per
això concloïa amb un: “Cuidem-la, dotem-la de recursos,
defensem-la.”

Retard en la renovació de càrrecs
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La proposició de llei d’ampliació de mesures per fer
front a l’emergència d’habitatge és, de moment, la
principal proposta aturada al Parlament per la paralització de l’activitat decidida a la mesa de dimarts en protesta pel cas
Juvillà. Tot i que la comissió de Drets Socials que
n’havia d’elaborar ahir el
dictamen va ser convocada igualment perquè la
presideix el PSC, l’absència dels diputats d’ERC,
Junts i la CUP va impedir
que hi hagués prou quòrum per tenir lloc i va acabar suspenent-se.
De fet, a excepció feta
de la comissió de l’Estatut
del Diputat, la de Drets Socials fou l’única convocatòria de comissió del dia
que s’havia mantingut a
l’agenda perquè les altres

Tampoc es duran a terme les
compareixences previstes
per avui dels candidats a ocupar els càrrecs al capdavant
del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya (CAC), de la
Sindicatura de Comptes i de
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades perquè la
proposta s’havia de tramitar
en la mesa de dimarts, que

només va arribar a debatre
els passos a fer en el cas Juvillà. Per avui està desconvocada la comissió de Salut i dimarts ho van ser les d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i la
d’estudi sobre el desplegament d’un sistema educatiu
inclusiu que havia d’aprovar
el pla de treball a desenvolupar els pròxims mesos.

quatre –Polítiques Digitals i Territori, Interior,
Cultura i Polítiques de Joventut– van ser desconvocades pels grups independentistes que les presideixen.
La majoria d’afers aturats són propostes de resolució presentades per diversos grups, però també
van quedar ajornades
compareixences previstes
per ahir com la del coordi-

nador estatal del pla de rodalies de Catalunya, l’exconseller Pere Macias, per
informar de l’estat del projecte amb relació al dèficit
de la xarxa ferroviària.
També havia de comparèixer un representant de
l’Associació per a la Promoció del Transport Públic per explicar el projecte del tren de la Costa Brava –ambdues compareixences havien de tenir lloc

a partir de les deu del matí
en la comissió de Polítiques Digitals i Territori.
També el secretari general
d’Interior, Oriol Amorós,
havia de donar ahir explicacions sobre l’actuació
del departament davant la
presumpta contractació
irregular en el manteniment de camions del cos
de Bombers de la Generalitat que s’hauria pogut
produir des de fa anys per
“males praxis”. Davant la
comissió de Polítiques de
Joventut haurien fet acte
de presència els directors
generals de Joventut i de
l’Agència Catalana de la
Joventut.
Entre les diverses propostes de resolució ajornades hi ha l’activació de sòl
industrial al Berguedà, la
modificació del projecte
de l’autovia A-14 a Alfarràs o l’assistència lletrada
a víctimes de violència de
gènere. ■

|

6 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 3 DE FEBRER DEL 2022

La reforma laboral amb Cs
dispara la tensió ERC-Podem
a La vicepresidenta i candidata morada el 2023 no paeix ser salvada per la dreta i ataca el no d’ERC
a “S’ha passat de frenada”, diu Rufián a Ultimàtum dels comuns i avís de represàlies a Aragonès
David Portabella
MADRID

Ciutadans és un partit en
extinció que ja no té 10 diputats sinó nou –Pablo
Cambronero és un rebel
expulsat i desposseït del
despatx que fa vida al bar
del Congrés–, però això no
ha privat Inés Arrimadas
d’arrossegar el govern del
PSOE i Podem a una crisi
interna i externa amb
ERC per l’enverinat vot a
favor a la reforma laboral
de la vicepresidenta Yolanda Díaz. La vigília del
segon gran examen de la
legislatura després del
pressupost, el president
Pedro Sánchez es vantava
de tenir els vots necessaris
sense manies a l’auxili de
Cs –“la reforma sortirà,
però no sé per quant”, va
dir ahir a l’avió que el duia
als Emirats Àrabs–, però
Díaz no paeix ser salvada
per la dreta en el projecte
més emblemàtic i ataca el
no d’ERC com a mesura de
pressió. “Hem plantejat
propostes
respectant
l’acord de diàleg social que
no han estat contestades.
Instem ERC a asseure’ns
amb seriositat a negociar
en una taula. Hi ha
temps”, desafia Díaz.
“S’ha passat de frenada.
La posició inexplicable és
la de qui després de prometre, jurar i perjurar que
derogaria la reforma laboral del PP presenta una reforma que només agrada a
Cs”, va etzibar el portaveu
republicà al Congrés, Gabriel Rufián. Era el pròleg
a una escalada verbal in
crescendo entre ERC i Podem que posa en crisi els
dos anys que resten de legislatura i que té rèpliques
sísmiques al Parlament,
on els comuns de Jéssica
Albiach alerten que hi
haurà represàlia i retirada
del vot a Pere Aragonès.
La reforma laboral viu
la particularitat d’estar ja
en vigor des de l’1 de gener
–amb els efectes sobre el
fre a la temporalitat en
curs– però necessita avui
la convalidació al Congrés
amb més sís que nos o bé

La vicepresidenta Yolanda Díaz no digereix haver de salvar la reforma laboral amb Cs i la dreta sense ERC ■ CHEMA MOYA / EFE

Les frases
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“L’acord transcendeix
sigles i no descarto
cap vot, els vull tots.
L’estabilitat política
està garantida”

“Fem propostes i no
són contestades, Insto
ERC a asseure’ns amb
seriositat a negociar
en una taula”

“Es passa de frenada.
Inexplicable és jurar
que deroga la reforma
del PP i fer una que
només agrada a Cs”

“Som els únics que
hem votat a favor
de les dues reformes
laborals el 2012 i ara.
No era tan perversa”

Pedro Sánchez

Yolanda Díaz

Gabriel Rufián

Ferran Bel

PRESIDENT ESPANYOL

VICEPRESIDENTA SEGONA I MINISTRA
DE TREBALL

PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS

PORTAVEU DEL PDECAT AL CONGRÉS

s’esfumarà i divendres el
marc laboral de Mariano
Rajoy del 2012 tornaria a
estar en vigor. La vicepresidenta i ministra de Treball presumia ahir d’una
dada fresca del dia –el 15%
de contractes nous són indefinits, i el 2022 ha tingut
el millor gener en contractació indefinida a la sèrie

històrica–, però això no va
estovar ERC, Bildu i el
PNB, els socis d’investidura. I el problema que turmenta Díaz –i no Sánchez– és la companyia: la
majoria que salvarà la reforma avalada per CEOE,
la UGT i CCOO no ve dels
socis naturals sinó de la
suma antinatural de Cs, el

PDeCAT (una executiva
extraordinària va ratificar
ahir al vespre el sí que el
PSOE donava per fet el dia
abans), Més País, Compromís, Terol Existeix, el
Partit Regionalista de
Cantàbria, Nova Canàries,
Coalició Canària i la Unió
del Poble Navarrès (176
vots) contra els 173 nos

del PP, Vox, ERC, Junts, la
CUP, Bildu i el PNB. “Som
els únics que hem votat a
favor de les dues reformes
laborals, la del 2012 i la
d’ara”, va defensar Ferran
Bel (PDeCAT) tot reivindicant el sí de la CiU de Josep
Antoni Duran i Lleida a
una reforma que “no era
tan perversa com molts

han volgut fer creure”. Per
Bel, el no d’ERC, Junts i la
CUP i tombar la reforma
seria “un cop mortal sense
precedent al diàleg social”.
Relació especial de Díaz
Les hostilitats entre ERC i
Podem dinamiten la baula
més sensible de la interlocució: la mantinguda amb
Yolanda Díaz, que des del
2016 ha fet amistat amb
diputats d’ERC com ara
Rufián i Joan Capdevila.
Rufián va ferir Díaz quan
va denigrar la reforma laboral com el seu “projecte
personal” –Díaz és militant del PCE però serà la
candidata de Podem el
2023– i ahir hi va tornar
ironitzant que se’ls demana un sí al decret sense opció a tramitar-lo com a
projecte de llei com si fossin “les taules de Moisès”.
“En contingut no es mouen; de garanties, no n’hi
ha, i de comunicació, tampoc. Defensem el que
anem defensant els últims
10 anys: una derogació real d’una reforma laboral
del PP que va provocar
moltíssim dolor i va precaritzar tota una generació. I
aquesta gent té una majoria necessària per fer-ho i
no la volen utilitzar”, va rebatre Rufián a Díaz.
Fonts d’ERC acusen
Díaz de “mentir” –“Hem
contestat sempre”– i denuncien que “en l’únic que
planteja moure’s és a reforçar la inspecció de treball. Res més. Una cosa
que ja està prevista en el
pressupost de la Generalitat”. L’acusació de mentir
és recíproca des del Ministeri de Treball, i Rufián ha
preparat un dur discurs
per avui en el ple del Conrés en què detallarà punt
per punt tot el que no es
deroga del marc laboral
del PP. Fonts d’ERC fan la
lectura que el PSOE li ha
fet una jugada a Díaz per
cremar-la consistent a
captar Cs a canvi de res
mentre ella no seduïa ERC
per no espantar la CEOE.
“Sempre que ERC i Bildu i
la part radical de Podem
estan enfadats, és que a Cs
alguna cosa fem bé”, es va
felicitar Arrimadas.
L’ona expansiva arriba
al Parlament: Jaume
Asens (Podem) i Aina Vidal (En Comú Podem) van
fer saber a ERC l’enuig pel
cop de porta a Díaz quan
els comuns han votat el
pressupost d’Aragonès.
Fonts de Podem alerten
que “hi haurà un abans i
un després” tant a Madrid
com a Barcelona. ■
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La CUP planta
Aragonès per
la detenció de
quatre activistes
a El president lamenta l’absència i recorda que el govern
està compromès amb el dret a l’habitatge a Els cupaires

acusen l’executiu de reprimir el moviment antidesnonaments
Emili Bella
BARCELONA

La CUP va plantar ahir el
president de la Generalitat, Pere Aragonès, que tenia previst iniciar amb els
anticapitalistes la roda de
contactes amb els partits i
entitats independentistes
per rearmar la unitat i definir una estratègia comuna. És la segona vegada en
menys d’una setmana que
el president ha de modificar l’agenda, després de la
plantada de divendres del
president d’Aragó, Javier
Lambán, en aquell cas per
desavinences amb relació
als Jocs Olímpics d’hivern.
La CUP, en canvi, pocs
minuts abans que tingués
lloc la reunió va excusar
l’absència per les detencions practicades ahir al
matí pels Mossos d’Esquadra de quatre activistes en
defensa del dret a l’habitatge. La formació va voler
rebutjar així la “repressió”
que s’està duent a terme
contra el moviment, que

La frase

—————————————————————————————————

“No és un cas aïllat, hi
ha una estratègia global
de repressió del govern
cap al moviment per
l’habitatge ”
Max Carbonell
COMISSIÓ JURÍDICA DEL MOVIMENT
PER L’HABITATGE

acumula multes pel fet de
voler aturar desnonaments per valor de més de
200.000 euros. “El govern
no pot continuar tractant
l’emergència habitacional
com un problema d’ordre
públic”, defensaven en un
comunicat, en què també
recalcaven que no comparteixen l’enfocament
de legislatura de l’actual
govern, tampoc en matèria d’habitatge.
Els quatre detinguts,
algun d’ells pertanyent al
corrent Endavant de la
CUP, estan acusats dels
delictes de danys, atemptat a agent de l’autoritat,
resistència i desobedièn-

cia greu i coaccions. Els arrestos tenen lloc arran de
les investigacions policials iniciades després
dels incidents ocorreguts
durant el desallotjament
del bloc Llavors del barri
barceloní del Poble Sec el
25 de maig passat per ordre judicial. Els concentrats van llançar pintura
als antidisturbis i els
agents van dispersar amb
l’ús de la força el centenar
de manifestants que volien impedir el desallotjament.
El president Aragonès
va lamentar la negativa
d’última hora de la CUP,
bo i recordant la importància de reforçar la unitat independentista, esquerdada després de
l’aprovació del pressupost
amb En Comú Podem en
lloc del soci prioritari cupaire, qui va permetre la
investidura del republicà.
En un comunicat, l’oficina del president va fer
avinent a la CUP que la repressió contra l’indepen-

Els diputats de la CUP Carles Riera, Eulàlia Reguant i Dolors Sabater, ahir, durant la
concentració davant la comissaria de les Corts en protesta per les detencions ■ EFE / TONI ALBIR

dentisme continua “molt
vigent” i va esmentar el
cas del diputat anticapitalista Pau Juvillà, perseguit
per la Junta Electoral
Central, així com les múltiples causes obertes als
tribunals i la situació dels
exiliats, com és el cas
d’Anna Gabriel.
En la qüestió del dret a
l’habitatge, el govern responia que hi està compromès i que és una prioritat
d’aquesta legislatura, així
com la lluita contra les desigualtats i pels drets de la

Redacció
BARCELONA

El Tribunal Superior de
Justícia (TSJC) ha citat
com a investigada el pròxim 1 de març la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, per malversació de
fons públics i desobediència per la seva participació
en l’organització de l’1-O

quan era directora de serveis de Vicepresidència,
Economia i Hisenda.
La causa, que emana
del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona,
s’ha acumulat a la que ja hi
ha oberta contra el diputats d’ERC Lluís Salvadó i
Josep Maria Jové.
La magistrada instructora, Maria Eugènia Ale-

gret, ha donat quinze dies
a les parts per demanar
noves diligències.
La fiscalia va demanar
al desembre al TSJC que
investigui Garriga només
per un delicte de desobediència, que no implica
presó. El TSJC va rebutjar
fa uns dies arxivar la causa
com reclamava la defensa. ■
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El TSJC cita la consellera
Garriga l’1 de març per l’1-O

ciutadania. “Volem posar
en valor la feina i la coordinació que s’està fent en
aquests àmbits amb les
formacions que van facilitar la investidura del president”, hi afegien.
Sigui com sigui, Aragonès iniciarà avui la roda de
contactes, però amb representants parlamentaris del seu soci de govern,
Junts per Catalunya –al
matí–, i del seu partit, ERC
–a la tarda–. Les trobades
inclouran també Òmnium
Cultural i l’Assemblea Na-

cional Catalana, que reclama un horitzó per a la independència.
Tot plegat cristal·litzarà el dilluns 14 de febrer en
una conferència que pronunciarà el president per
exposar el seu capteniment en relació amb els
reptes de futur, coincidint
amb el primer aniversari
de la victòria independentista més àmplia en diputats i escons al Parlament,
per bé que prop de
640.000 vots es van quedar pel camí. ■

