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Ovació al cònsol general d’Ucraïna a Barcelona, ahir, al ple, amb l’excepció dels diputats de la CUP, que van mostrar cartells contra la guerra ■ ORIOL DURAN

Aragonès exigeix concrecions
sobre Ucraïna per ser a La Palma
a El president només es plantejaria acudir a la conferència autonòmica si serveix per coordinar l’acolliment
de refugiats, un fons de compensació i mesures energètiques a L’oposició intenta vincular Puigdemont i Putin
Emili Bella
BARCELONA

El 24 de febrer Rússia va
envair Ucraïna i el món va
canviar. La frase, del cap
de l’oposició, Salvador Illa,
va servir durant la sessió
de control de punt de partida per insistir al president de la Generalitat, Pere Aragonès, perquè acudeixi diumenge a la conferència de presidents organitzada pel govern espanyol a l’illa de La Palma
(Canàries). “Si Catalunya
està amb Ucraïna, vostè
ha de seure aquest diumenge a la conferència de
presidents. Hi serà? Hi
anirà?”, va apel·lar el socialista a Aragonès.
El president hi va posar
condicions. No pensava
presentar-se a la cimera
autonòmica que s’havia de
celebrar al final del febrer i

que es va posposar justament per la invasió
d’Ucraïna, però dimarts la
portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, ja va obrir la
porta a la participació del
president en la reunió i
ahir va ser el mateix Aragonès qui va detallar els requisits per replantejar-se
la decisió: coordinar entre
les diferents administracions l’acolliment de refugiats, un fons per compensar els efectes econòmics
de la guerra i mesures de
suport a empreses i famílies en l’àmbit energètic.
“No anirem a una conferència buida”, va sentenciar Aragonès.
El cas és que ahir al matí encara ni apareixia cap
referència, per breu o inconcreta que fos, a Ucraïna en l’ordre del dia. I encara que s’hi introduís, la
Generalitat reclama con-

Les frases
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“No anirem
a una conferència
buida”

“Si Catalunya està
amb Ucraïna, vostè ha
de seure diumenge a
la conferència de
presidents”

“La causa general no
s’atura, si cal amb
muntatges, amb
informes inexistents
contra Puigdemont”

Pere Aragonès

Salvador Illa

Albert Batet

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

PRIMER SECRETARI DEL PSC

PRESIDENT DEL GRUP DE JXCAT

El ple expressa suport i solidaritat amb el poble ucraïnès
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Igual com va fer el Congrés
dels Estats Units durant el
debat de l’Estat de la Unió
amb l’ambaixadora d’Ucraïna, igual com va fer el Congrés dels Diputats espanyol
amb el número dos de l’ambaixada ucraïnesa a l’Estat,
ahir el ple del Parlament, com
a mostra de suport i solidaritat amb el poble ucraïnès, va
aplaudir llargament el cònsol

general a Barcelona, Artem
Vorobyov, que va seguir des
de la llotja de convidats l’inici
de la sessió. La presidenta,
Laura Borràs, va recordar que
el 24 de febrer, la Junta de
Portaveus ja va aprovar una
declaració per denunciar “la
gravíssima vulneració del
dret internacional que suposava l’inici de la invasió
d’Ucraïna per part de la Fede-

ració Russa”. Els diputats de
la CUP no van aplaudir, es van
aixecar ensenyant cartells en
contra de la guerra. D’altra
banda, en una rèplica a la presidenta dels comuns, Jéssica
Albiach, el president Aragonès va avançar que es reunirà
pròximament amb els grups
parlamentaris per abordar
les conseqüències de la invasió d’Ucraïna a Catalunya.

creció al govern de Pedro
Sánchez, baixar al detall,
abans de prendre una decisió. No vol que la trobada
es converteixi en una mera fotografia i Sánchez es
limiti a informar, com altres vegades, de qüestions
avançades prèviament en
rodes de premsa, i sense
dret a rèplica. Per al socialista és molt llaminera la
imatge d’Aragonès al costat de presidents de meres
autonomies. D’entrada, el
republicà té previst assistir diumenge a la conferència nacional que organitza el seu partit per definir el pròxim full de ruta.
Illa va qualificar les condicions que posa el president d’excuses per no acudir a la Palma i va demanar
a Aragonès si el govern dona suport a la connexió del
gasoducte Midcat, aturat
a Hostalric, que connectaria la península amb l’Estat francès. El president
va replicar que qui ha expressat més dubtes fins al
moment al respecte és la
ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera. “No
és una qüestió per resoldre a curt termini, sinó
que cal una visió estratègica, hauria de ser no només
per a gas natural, sinó
també per a ús d’hidrogen
net. Si no, serà una inversió que quedarà obsoleta
en molt poc temps”, va observar el cap de govern.
L’oposició de Ciutadans
i el PP va aprofitar per intentar vincular l’independentisme amb el règim de
Vladímir Putin. Carlos
Carrizosa fins i tot va plantejar una comissió d’investigació parlamentària sobre els suposats vincles,
després que el Parlament
Europeu analitzi un informe sobre les ingerències
estrangeres en els processos electorals europeus
que conté una menció als
eventuals contactes entre
l’independentisme i el
Kremlin.
La cap de files d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, va sortir al pas per
advertir a Cs i PP que “els
millors amics de Putin són
l’extrema dreta i, per tant,
els seus amics de Vox”. Al
seu torn, el president del
grup de Junts per Catalunya, Albert Batet, va denunciar que la causa general contra l’independentisme no s’atura i intenta desgastar Puigdemont amb
“muntatges” i “informes
inexistents”. En aquest
sentit, va reclamar a Aragonès “accions” per no normalitzar la repressió. ■
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El Parlament ratifica Rosa Romà
com a presidenta de la CCMA
a La designació dels set nous membres de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals s’aprova
amb els únics vots del PSC, ERC i Junts a La resta de grups denuncien l’ús “partidista” de l’òrgan
Ò. Palau
BARCELONA

El Parlament va aprovar
ahir amb el vot a favor dels
tres grans grups –el PSC,
ERC i Junts, fruit del pacte
assolit al desembre– i en
contra de tota la resta de la
cambra la designació dels
set nous membres del consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA). En
una altra votació tot seguit, amb el mateix resultat, es va elegir com a presidenta de l’ens la publicista Rosa Romà, a qui acompanyaran Carme Figueras, Lluís Garriga, Lluís
Noguera i Gemma Ribas, a
més de l’exconsellera de

Cultura Àngels Ponsa i Josep Riera, que com a diputat que encara és de Junts
–deixarà l’acta en els pròxims dies– no va participar en la votació. Aquesta
és la primera designació
feta d’acord amb la llei de
la CCMA del 2019, que exigeix una majoria favorable de dos terços de la cambra i l’aval del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya (CAC). El nou equip,
que prendrà possessió dimarts vinent al Parlament, tindrà entre les primeres prioritats la convocatòria d’un concurs públic de mèrits per a la tria
dels nous directors de TV3
i Catalunya Ràdio, càrrecs
que vol nomenar en breu.

Els set membres del nou consell de govern de la CCMA -amb la fins ara presidenta Núria
Llorach i la nova, Rosa Romà, al centre-, ahir, després de ser ratificats al ple del Parlament ■ ACN

Els partits minoritaris
van carregar ahir contra
l’acord i l’ús “polític” que,
pel nomenament de persones properes, els tres
grans fan de la corporació.
Cs fins i tot va registrar
una proposició de llei per
fer que els requisits d’incompatibilitat que s’exigeixen per ser al govern de
la CCMA s’hagin de complir amb una antelació mínima de dos anys. Els
grups majoritaris van defensar que els nomenaments s’atenen a la llei i
que era urgent fer-los, ja
que l’anterior junta feia
quatre anys que tenia el
mandat caducat. A més,
van refermar el compromís per la pluralitat, modernització, independència i no governamentalització de l’òrgan, així com
per la defensa del català.
En la seva compareixença
dilluns passat, Romà, experta en direcció estratègica i tècnica en màrqueting i transformació digital, es va reptar a renovar a
fons la CCMA en l’adaptació a les noves tecnologies i
en els continguts i l’atracció de públic jove. ■
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Convocades tres manifestacions
per la vaga de l’educació
a L’escola concertada, el personal laboral i el del lleure educatiu s’afegeixen a les aturades
a El conseller d’Educació defensa al Parlament que pren les decisions “des del diàleg i el consens”
Rosa M. Bravo
BARCELONA

La convocatòria de vaga
que els sindicats de l’educació fan cinc dies de març
es reforçarà amb tres manifestacions la setmana vinent. Totes començaran a
dos quarts de dotze del
matí i tindran recorreguts
diferents. La del dia 15
sortirà dels Jardinets de
Gràcia i anirà fins al Departament d’Educació, a
Via Augusta. La segona,
l’endemà, transcorrerà
entre l’estació de Sants i el
Saló de l’Ensenyament,
que obrirà aquell dia les
portes al recinte firal de
Montjuïc. La tercera marxa tindrà lloc el dia 17 entre les places Universitat i
Sant Jaume. De moment
no s’ha convocat cap mobilització els dies 29 i 30 de
març. Aquest mes hi ha
una altra vaga convocada
per la Intersindical, Ustec,
el sindicat d’estudiants
SEPC i COS per la “passivitat”, denuncien, del departament a l’hora de fer

front a la sentència que
imposa un 25% de castellà
a les aules. Per a aquest dia
també s’estan preparant
mobilitzacions
La vaga dels cinc dies
convocada per Ustec,
CCOO, Intersindical, Professors de Secundària,
UGT, CGT i USOC va guanyant adhesions. Els sindicats la van anunciar el
18 de febrer després d’un
tancament de 24 hores al
departament en protesta
pel canvi del calendari escolar sense negociació
prèvia. Els representants
sindicals expliquen que
l’avançament del curs una
setmana al setembre ha
estat la decisió que ha fet
esclatar el malestar després d’anys de retallades,
de l’acumulació de canvis
normatius –l’últim, l’aplicació del nou currículum
pel curs vinent–, del retard en l’estabilització de
les plantilles, de la manca
de responsabilitat en la defensa de la immersió lingüística i de la poca capacitat negociadora del depar-

Una protesta dels sindicats la setmana passada davant del Departament d’Educació ■ J. RAMOS

tament, segons assenyalen, entre altres motius,
els sindicats. L’escola concertada ha convocat també vaga, els dies 15 i 16 de
març, per uns motius similars. El personal laboral
s’ha afegit a la vaga el dia
15 i demana recuperar poder adquisitiu i més personal d’atenció directa a
l’alumnat, com el d’integració social i el d’educació
especial. També està cridat a la vaga el lleure educatiu per internalitzar el
personal vetllador i millorar les condicions laborals
i el caràcter educatiu dels
menjadors escolars.
El conseller d’Educació,
Josep Gonzàlez-Cambray,
va defensar ahir al Parlament que les decisions que
pren el departament, “que
està al costat dels nostres
mestres i al servei del nostre alumnat”, es fan “des
del diàleg i el consens de
cara a millorar el sistema
educatiu català”. Ho va fer
responent la diputada Lorena Roldán, que li va recordar que “li han convocat una vaga sense precedents”. El conseller va destacar algunes mesures ja
previstes que donen resposta a demandes històriques dels sindicats, com
ara la reducció de la ràtio a
20 alumnes en gran part
dels grups, l’estabilització
del personal interí, la conversió de terços de jornada
en mitges jornades i prejubilacions parcials als 62
anys en la concertada. ■

Ponsatí insta a un front
independentista nou
a Defensa una nova

articulació política
davant la “renúncia”
dels partits actuals

La frase

—————————————————————————————————

Redacció

“És necessària una
nova articulació
política de
l’independentisme”

BARCELONA

Clara Ponsatí

L’eurodiputada i exconsellera d’Ensenyament durant l’1-O, Clara Ponsatí,
defensa “una nova articulació política de l’independentisme” davant del que
considera la “renúncia”
dels partits polítics des del
referèndum del 2017. Ho
va defensar ahir en la presentació del seu llibre
Molts i ningú, sobre el procés independentista. En
una presentació telemàti-

EURODIPUTADA I EXCONSELLERA
D’ENSENYAMENT DURANT
EL REFERÈNDUM DE L’1-O

ca des d’Estrasburg, Ponsatí va sostenir que els actuals partits independentistes han deixat de ser “eines útils” per assolir la independència i que la “política de renúncia” dels mateixos s’ha produït o bé
com a resultat de “la repressió, que ha minat la
moral dels lideratges polí-

tics”, o bé “ens havien estat enganyant des de fa
molt de temps”. Amb tot,
Ponsatí va descartar fundar cap partit o moviment
i va reiterar que és “una
persona independent”, segons van recollir les agències. L’exconsellera va defensar continuar a l’eurocambra i va afirmar: “Estic fent una feina per Catalunya i l’he de continuar
fent.”
Tot i considerar encallat
el moviment independentista, va reivindicar que es
manté “la força de l’1-O” i
que, tot i que els catalans
“volen ser independents”,
de moment “no tenen les
eines polítiques” per materialitzar la sobirania.

Ponsatí, amb Comín i Puigdemont, a l’eurocambra en imatge d’arxiu ■ MIRIAM SANTAMARIA

Ponsatí no ha dubtat a
afirmar que l’Estat espanyol “estaria disposat a
matar” per impedir la independència i ha considerat
“paternalista” per part
dels líders independentistes “ocultar que els moviments d’alliberament na-

cional tenen costos”. Per
exemple, en el llibre retreu
que es frenés la declaració
d’independència amb l’argument que “hi hauria
morts” perquè l’Estat actuaria a qualsevol preu. Al
mateix temps, però, Ponsatí acusa l’Estat d’haver

tingut “una resposta molt
violenta” contra l’independentisme, tant en l’àmbit
judicial com econòmic:
“Hem estat subjectes a uns
nivells de violència intolerables.” Ponsatí demana
defensar “amb fermesa”
l’escola catalana. ■
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Torrent i membres
de la mesa, a judici
per desobediència
a La fiscalia demana entre 16 i 20 mesos d’inhabilitació

per defensar l’autodeterminació i reprovar la monarquia
Xavier Miró
BARCELONA

El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC) envia a judici per
possible
desobediència
greu l’expresident del Parlament i actual conseller
d’Empresa, Roger Torrent, així com els tres
membres sobiranistes de
la mesa, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i
Adriana Delgado. La magistrada instructora, Maria Eugènia Alegret, ordena judici oral per considerar que hi ha indicis “constitutius d’un delicte de
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desobediència greu” en la
seva actuació, contra la
qual es va querellar la Fiscalia Superior de Justícia.
També els acusa l’ultradretà Vox.
Querella i acusacions es
basen en l’admissió a tràmit al Parlament, primer,
d’una resolució de Junts,
ERC i CUP en resposta a la
sentència condemnatòria
del Suprem als líders independentistes. La resolució
de l’octubre del 2019 reiterava “la defensa del dret a
l’autodeterminació i la reivindicació de la sobirania
del poble de Catalunya per
decidir el seu futur polí-

tic”, així com “la reprovació de la monarquia”, i va
ser admesa a tràmit a pesar de les providències del
Tribunal Constitucional
sobre resolucions anteriors. La resolució no es va
arribar a aprovar perquè,
rebuda una nova providència del TC, el secretari
general del Parlament va
paralitzar la tramitació i
els punts ja no es van incloure en el ple del 12 de
novembre. En segon terme, la fiscalia i Vox també
acusen de desobediència
Torrent i els membres de
la mesa per una moció de
la CUP en què el Parla-

Costa i Torrent parlant amb l’aleshores secretari general de la cambra, Xavier Muro ■ ACN

ment expressava “la voluntat d’exercir de forma
concreta el dret d’autodeterminació”, moció que sí
que va ser aprovada en el
ple del 12 de novembre
després que la mesa modifiqués l’ordre del dia per
evitar la providència expressa del TC. La fiscalia

demana un any i quatre
mesos d’inhabilitació i una
multa de 24.000 euros per
a Delgado, que només va
participar en la tramitació
d’una de les dues resolucions. Per a Torrent, Costa
i Campdepadrós demana
20 mesos i 30.000 euros.
Dret a l’autodeterminació

i monarquia són debats socials que Torrent reiterava
ahir que “és lògic, democràtic, absolutament saludable i necessari que es
traslladin” al Parlament” i
concloïa: “El sistema judicial està més preocupat
per perseguir llibertats
que per garantir-les.” ■

