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Divisió al govern per l’àmbit
de la consulta sobre els Jocs

a El Parlament dona llum verd a la modificació de la llei per permetre la convocatòria d’Aragonès,
que tindrà l’última paraula en breu a Alsina posposa a després d’un eventual sí la fase participativa
Òscar Palau
BARCELONA

El Parlament va donar
llum verd ahir a la tarda,
gràcies al vot a favor de la
CUP, a la modificació de la
llei de consultes no referendàries que permetrà al
president convocar una
votació en un àmbit territorial específic, supramunicipal o supracomarcal,
diferent del país sencer. El
canvi és imprescindible
per poder convocar una
consulta al Pirineu sobre
si veu bé que es presenti
una candidatura olímpica
als Jocs d’hivern del 2030,
que l’executiu manté la intenció de celebrar a final
de juny o principi de juliol.
Per fer-ho així ja urgeixen els terminis i, segons
diverses fonts del govern
consultades ahir, el següent pas ara, que ha d’arribar “en qüestió de dies”,
ha de ser la definició de
l’àmbit concret en què se
celebrarà la votació, un
afer que ha estat font de
polèmica al territori, i que
en els últims dies ha quedat clar que genera divisió
també dins mateix del govern. Fins ara l’executiu
ha mantingut oficialment
que la idea és convocar només els habitants de les sis
comarques de la vegueria
de l’Alt Pirineu i Aran, que
considera els grans afectats, però en les darreres

en canvi, es van mostrar
contraris fins i tot a celebrar cap consulta. Segons
les fonts del govern, s’han
estudiat opcions intermèdies en les últimes setmanes per mirar d’acordar
una solució en clau interna
i amb el territori, però encara no hi ha una decisió
presa, tot i que n’hi ha algunes que sí que estan descartades, com ara convocar una consulta amb alguna ponderació en el resultat. Una de les grans raons
que esgrimeix ERC per re-

La frase

—————————————————————————————————

“Prendré una decisió
com a president, que
és a qui correspon,
sobre quin serà
l’àmbit territorial
de la consulta”
Pere Aragonès

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Els grups del govern ja van exhibir manca d’entesa abans del ple quan no hi va haver foto conjunta en defensa del català ■ ACN

setmanes Junts ha deixat
clar que aposta perquè
s’ampliï als del Ripollès, el
Berguedà i el Solsonès,
fins al punt que fa un mes
ja va arrossegar ERC a votar una moció dels comuns
que instava l’executiu a
“consensuar” amb aquestes tres comarques la seva
“incorporació al procés
participatiu i a la consulta”
popular anunciada. “El
Parlament ens va demanar que treballéssim per
consensuar; per consensuar s’han d’escoltar diferents opcions i discutir i en
aquests moments és el que
estem fent i, evidentment,

prendré una decisió com a
president, que és a qui correspon”, va etzibar al matí
Pere Aragonès en la sessió
de control. Això sí, com ja
havia fet la vigília la consellera de la Presidència,
Laura Vilagrà, en la visita
que va fer al Ripollès, no es
va mostrar tan taxatiu
com en setmanes anteriors sobre l’àmbit de la
consulta. “Volem donar
veu principalment a les comarques afectades; per
tant, seguirem parlant
amb el territori”, va dir,
sense detallar.
A la tarda, Victòria Alsina, consellera d’Acció Ex-

terior i Govern Obert –responsable efectiva de l’organització–, va insistir també que han de participar
en la votació “les persones
més afectades”, i va assegurar que el govern “es
pren molt seriosament” el
mandat parlamentari de
consensuar-hi la participació de les tres comarques, si bé va admetre que
l’última paraula serà del
president.
“Tècnicament”, en tot cas, va dir
que estan “preparats” per
a la solució decidida.
Per la mateixa urgència
en els terminis, Alsina va
indicar que en els propers

mesos s’activarà la fase informativa sobre el projecte, però va avançar que la
fase participativa que volien dur a terme en parallel –a fi d’escoltar idees i
propostes del territori per
incorporar a la candidatura– s’haurà de deixar per a
després de la consulta;
sempre, és clar, que hi surti el sí, pel qual va deixar
clar que farà campanya el
govern.
En tot cas, Junts va refermar en el debat que
manté l’aspiració que votin nou comarques i no sis,
igual que la CUP i els comuns. La resta de grups,

sistir-se a l’ampliació de les
tres comarques, que sumen uns 78.000 habitants, és que pervertiria
els resultats perquè les
principals afectades són
les sis de la vegueria, que
en sumen uns 74.000.
A banda, en les properes
setmanes caldrà fixar la data i la pregunta concreta. El
govern manté oficialment
que vol una pregunta binària clara, però algunes veus
de Junts van recordar ahir
que el COE ha demanat just
el contrari i que ignorar-lo
podria ser contraproduent
per al projecte, ja que en
darrer terme és qui ha de
presentar la candidatura.
Amb el que tampoc hi va
haver acord entre els
membres del govern va ser
amb la foto conjunta que
s’havia de fer en suport de
l’escola catalana [vegeu
crònica], símbol altre cop
de les tensions. ■

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

Emili Bella

LA CRÒNICA

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

El govern, incapaç de fer-se una foto unitària pel català

N

o hi va haver la fotografia
unitària en defensa del català a l’escola que el conseller d’Educació, Josep GonzàlezCambray, va anunciar dimarts que
es farien el president, el govern i
els diputats que volguessin participar-hi a les escales del Parlament. A l’hora de la veritat, només
els consellers d’ERC i els diputats
del seu grup parlamentari van ac-

cedir a aparèixer en la instantània,
amb la sola excepció del titular de
Salut, Josep Maria Argimon. Els
consellers de Junts van presentar-s’hi amb la idea de posar-se a
la foto, però, segons Vicepresidència, quan van veure que només hi
havia diputats republicans van demanar canviar-la per una en què
només sortís el govern, però els
socis no van accedir-hi, i van aca-

bar fent marxa enrere per tornar
al bar del Parlament. JxCat va justificar l’absència dels membres
del seu grup perquè ningú els havia convocat ni s’havia consensuat la iniciativa, i no estaven disposats a córrer pel que van descriure com una urgència del conseller Gonzàlez-Cambray en plena
vaga. Fonts d’ERC, però, recalcaven que és fals que Junts no esti-

gués convocat, i la prova és que
els consellers s’hi van presentar.
Pel que fa al grup parlamentari, liderat per Albert Batet, ERC adduïa
que d’una banda la qüestió es va
plantejar a la mesa, amb la presidenta, Laura Borràs, i la secretària
segona, Aurora Madaula, presents;
i, d’una altra banda, que dimarts a
la tarda hi va haver comunicacions
entre responsables dels dos grups

en què JxCat va respondre “n’estem al cas”. Els republicans rebutgen que es tracti de cap desavinença entre els socis, sinó d’una
qüestió interna de Junts, però el
cas és que aquesta vegada el govern no s’ha sabut aïllar del soroll
extern i ha estat incapaç de fer-se
una foto conjunta pel català. Tindran ocasió de parlar-ne aquest
dissabte, en la segona jornada de
treball i coordinació (sic) que l’executiu celebrarà al Palau de Pedralbes, com diu el tòpic, un marc
incomparable per fer-se fotos.
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El govern
torna a
evidenciar la
seva divisió

Quin ha de ser
l’àmbit territorial de
la consulta dels Jocs
Olímpics d’hivern
enfronta els socis

L’escola, en
català sempre

El taxi se
suma al rebuig
pel preu del
carburant

La pressió per les
protestes obliga
l’Estat a avançar a
avui la reunió amb
els transportistes

Imatges de les
manifestacions de
Barcelona i
Girona ■ R.M.B. / G.B.

LLUITA · Docents i estudiants es manifesten junts per demanar la defensa de la
immersió lingüística VAGA · La quarta aturada a l’educació registra un seguiment
menor ORDRE · Cambray alerta que no es pot respondre a totes les demandes
Rosa M. Bravo
BARCELONA

“Ahir, avui i sempre, l’escola en català.” Amb
aquesta consigna milers
de manifestants van exigir
ahir a la Generalitat que
protegeixi la immersió lingüística i el model d’escola
catalana davant de l’atac
que representa la sentència del TSJC, que obliga a
instaurar un 25% de castellà en tot el sistema educatiu. El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Ustec-STEs,
la Intersindical i la Coordinadora Obrera Sindical
(COS) van convocar ahir
una jornada de vaga exclusivament per defensar la
immersió –a la vaga de
cinc dies convocada
aquest mes per tots els sindicats de l’educació la defensa de la immersió apareix també com un dels
punts que reivindiquen els
docents–. El seguiment de
la vaga va ser menor que el
de les tres jornades de la
setmana passada: segons
el Departament d’Educació, als centres públics es
van sumar a la vaga el
6,49% dels professionals,
mentre que als concertats
s’hi van sumar el 4,21%
dels docents. A les universitats el seguiment va ser
desigual. La portaveu del
SEPC, Marta Daviu, va xifrar el seguiment en un
80%. Fonts de la UAB van
explicar que a la majoria
de centres no hi va haver
docència o menys de la
programada i amb una
afluència menor a l’habi-

Les frases
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“Aquesta vaga és per
la immersió lingüística
i perquè el català sigui
l’única llengua
vehicular”

“Demanem al
departament que
deixi de cedir tota la
responsabilitat a
les direccions”

Iolanda Segura

Bernat Pèlach

“Exigim que la
sentència del 25% no
s’apliqui. El govern no
garanteix que la
llengua no morirà”

“No ens quedarem
de braços plegats
mentre ens roben la
nostra llengua i el
nostre futur”

Cati Morros

Marta Daviu

tual. Va haver-hi piquets
informatius que, segons el
rectorat, no van impedir
l’accés a les facultats ni la
mobilitat al campus. És el
contrari del que va passar
a l’edifici central de la UB,
que va quedar barrat pels
piquets. Només es va poder obrir una aula, mentre
que a la resta de campus
l’activitat es va desenvolupar sense problemes. A Girona l’afectació de l’aturada es va produir a Educació, Psicologia, Turisme i
Lletres, mentre que a la
resta l’activitat va ser l’habitual.
La jornada va incloure
manifestacions a les quatre capitals de demarcació. A Tarragona van protestar un miler de persones i a Lleida, 250. Girona
va aplegar 2.000 docents i
estudiants, segons la policia local, mentre que a Barcelona, la més multitudi-

nària, la protesta va reunir
7.500 manifestants, segons la Guàrdia Urbana.
Aquesta última va sortir
de la plaça Urquinaona
presidida per una pancarta que proclamava “La pública és en català”. “Aquesta vaga és per la defensa de
la immersió lingüística i
perquè el català sigui l’única llengua vehicular dels
nostres centres”, va deixar
clar la portaveu d’UstecSTEs, Iolanda Segura,
abans de l’inici. La portaveu va criticar que el conseller d’Educació, Josep
Gonzàlez-Cambray, convidés ahir els diputats a afegir-se a la protesta amb un
acte al Parlament que va
quedar finalment aigualit
(més informació a la plana
6). “Aquest Departament
d’Educació no és benvingut perquè està intentant
aplicar el 25% de castellà
de forma camuflada. Quan

PORTAVEU D’USTEC-STES

PORTAVEU DE LA COS

PORTAVEU DE LA INTERSINDICAL

PORTAVEU DEL SEPC

un defensa la llengua el que
fa és legislar el model d’immersió lingüística, que és
un model de cohesió social
que assegura l’aprenentatge de les dues llengües.” El
català és la llengua minoritzada, va recordar Segura, i el castellà va guanyant
terreny a l’àmbit escolar. A
la plaça Urquinaona hi van
anar també els diputats de
la CUP Dolors Sabater,
Carles Riera i Nogay
Ndiaye, que van qualificar
la sentència contra el model de l’escola catalana
“d’atac a la llengua, a la sobirania del país i del Parlament i també a la cohesió
social”, segons Sabater.
Els sindicats no veuen
amb bons ulls el nou marc
normatiu que va aprovar
el govern dimarts, pocs
dies abans que acabi el termini que el TSJC li ha donat per executar la sentència del 25% de castellà. El
portaveu de la Intersindical, Bernat Pèlach, va demanar al departament
que “assumeixi la seva responsabilitat” per defensar
la immersió lingüística en
català amb l’aplicació
d’“un únic pla lingüístic
per a tots els centres” i que
“no delegui la responsabilitat en les direccions dels
centres educatius”. Gerard Furest, coordinador
de la comissió de llengua
del mateix sindicat, precisava que el pla lingüístic
únic ha de servir per garantir que la immersió sigui igual a tot arreu.
La manifestació va
transcórrer entre crits de
defensa de la immersió i

per la dimissió de Gonzàlez-Cambray. Va acabar
davant del TSJC, al passeig Lluís Companys, i l’últim tram va coincidir amb
—————————————————————————————————

Aragonès va
tornar a ratificar
la seva confiança
en Cambray
—————————————————————————————————

fileres de taxis que s’arrengleraven al passeig Picasso, a tocar del Parlament.
Els aplaudiments entre els
dos col·lectius van ser mutus i, ja davant de la seu del
tribunal que ha dictat la

sentència del 25% per a tot
el sistema educatiu, els
sindicats van qualificar de
“covarda, incapaç i submisa” l’actitud d’Educació
davant les “institucions
espanyoles que volen desmantellar l’escola catalana”. La resposta ha estat
“un decret vergonyós” que
contribueix, van denunciar, a “la precària situació
del català”. Els estudiants
es van sumar a la protesta
perquè volen una escola
pública íntegrament en català, una demanda que fan
extensiva a la universitat.
Segons la portaveu del
SEPC, “ni es compleixen
les lleis docents, ni es com-
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L’APUNT

La síndrome de La
Moncloa de Sánchez
David Portabella

pleixen els percentatges
de català ni de vegades hi
ha la voluntat de la Generalitat i les universitats
perquè les classes es facin
en català”. Segons Daviu,
“és més fàcil dir el tant per
cent de classes que es fan
en català que en castellà”
perquè el nombre és inferior.
Mentre transcorrien les
manifestacions, al Parlament tenia lloc la sessió de
control al govern. A través
de respostes a diverses
preguntes parlamentàries, el conseller d’Educació va advertir la comunitat educativa que no es pot
donar resposta a totes les

Quan Aznar es va imposar un límit de dos mandats, el
públic va celebrar preventivament la mesura d’higiene
que conjurava la temuda síndrome de La Moncloa.
Que el vici narcisista de no escoltar i viure deliris de
grandesa internacional ataqui el president quan és de
gira fora de l’edifici en l’equador de la primera legislatura normal no és habitual, però Pedro Sánchez ha

demandes alhora. “Una
cosa després de l’altra. Venim d’una pandèmia i de
retallades”, va assenyalar.
Avui està prevista la segona reunió del departament
amb el comitè de vaga i el
conseller es va mostrar
“content” per les converses iniciades. Dimarts va
haver-hi una primera presa de contacte, que els sindicats atribueixen a la
pressió de la vaga de la setmana passada. Aquesta
continuarà, ara per ara, els
dies 29 i 30. El conseller va
assegurar que es posa “a la
pell” dels mestres pel seu
malestar.
El president de la Gene-

ralitat, Pere Aragonès, va
tornar a ratificar la seva
confiança en GonzàlezCambray i va repetir que
no el destituirà, com ja va
dir la setmana passada
després que els sindicats
convocants de la vaga li ho
reclamessin. “Mantinc la
confiança”, va dir en resposta a una pregunta de la
CUP, i va destacar les negociacions amb els sindicats. “Hi ha hagut una reunió amb el comitè de vaga. Si per cada reunió que
no acaba en acord haguéssim de dimitir, en aquest
Parlament no quedaria
ningú. Deixem que es treballi”, va demanar. ■

pensat que la invasió russa d’Ucraïna, l’esclat dels
preus i l’enuig al carrer mereixien donar-se temps a
si mateix. El pati del Congrés –espai de sinceritat
sense parangó– s’omple de diputats alertant que
l’economia albira un decreixement i que això amb
una inflació del 10% és explosiu, però Sánchez
–que al juliol va prescindir de talent– espera Godot.

1.500 persones demanaran l’execució de la sentència
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La plataforma Escola de Tothom presentarà la setmana
vinent una demanda col·lectiva, en la qual participen 1.500
persones, per exigir el compliment de la sentència del
25%. En cas que el TSJC consideri que la Generalitat no ha
executat la sentència, la part
demandant, és a dir, el Ministeri d’Educació, en pot demanar l’execució. També ho pot
fer qualsevol persona o entitat
que se senti perjudicada, sempre que el tribunal li reconegui
la legitimació per fer-ho.
Escola de Tothom va rei-

vindicar ahir que el castellà sigui també llengua a les escoles catalanes. Un dels membres de la plataforma, José
Domingo, va explicar que l’entitat ha recollit les dades i firmes de 1.500 persones per
incorporar-les en una demanda col·lectiva que presentaran la setmana vinent per assegurar el compliment de la
sentència, segons recull
l’agència Efe. Les xifres d’adhesions, segons Domingo, illustren “el grau d’afartament
en la societat catalana” sobre
la immersió lingüística, cosa

que, segons el seu parer, s’ha
posat de manifest en el “fracàs” de la vaga d’ahir. Domingo, que va ser diputat de Ciutadans i dirigent de Societat
Civil Catalana (SCC), va criticar l’“anomalia” que un govern digui que no complirà
una sentència. “Direm a Educació que no acceptem el seu
frau, que ha de complir la llei. I
demanarem al govern central
que compleixi amb la seva
obligació d’executar la sentència; i si no ho fa l’executiu
central, ho farem nosaltres”,
va dir.
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Aragonès censura que es
relacionin els canvis als
Mossos amb la corrupció
a Defensa els relleus fets a la cúpula i veu “immoral” que es parli de purga política
a Tomben les propostes del PSC i Cs per crear comissions d’investigació
Ò. Palau
BARCELONA

El president Pere Aragonès va negar taxativament ahir en la compareixença que va fer al Parlament per explicar els canvis impulsats al gener en la
cúpula dels Mossos que
aquests tinguin cap rerefons de “purga” d’algun
responsable per haver investigat en el passat casos
de corrupció que afecten
l’independentisme, com
van continuar mantenint
després part dels grups de
l’oposició. Aragonès va denunciar que “és immoral”
que es barregi la “crítica legítima” als relleus amb el
compromís del govern
contra la corrupció. “En
cap moment aquest conseller interferirà en les investigacions contra la corrupció, dubtar-ho és un
atac infundat”, etzibava
en defensa de Joan Ignasi
Elena, abans de recordar
la llarga llista de casos investigats pels Mossos,
com el 3%, el Mercuri, el
Pallerols, l’Inipro o el Pretòria. “De qui eren els colors? Es van deixar d’investigar?”, s’interrogava,
per concloure que si es van
investigar aleshores “també ho faran ara”. El president, així, va defensar un
dels 31 relleus que més
s’han discutit –el d’Antoni
Rodríguez pel seu anterior
segon, Ramon Chacón, al
capdavant de la comissaria general d’investigació
criminal–, recordant que
de fet hi va haver tres canvis en un any, i que l’intendent Rodríguez hi havia
estat “en funcions” durant
uns mesos, en què va fer
“molt bona feina”. El president, que va argumentar
que els canvis eren “meditats” i “necessaris” per
modernitzar i feminitzar
el cos, va recordar que es
doblaran els agents destinats a la lluita contra la
corrupció, a fi de provar el
seu “ple compromís”.
El cap de l’oposició, Sal-

Rafael Ribó, l’actual síndic de greuges, exerceix en el
càrrec des del juny del 2004 ■ ORIOL DURAN

Iniciat el procés
per reduir els
anys de mandat
del síndic
El president Aragonès parla amb els consellers Elena i Garriga, ahir, al Parlament ■ EFE

a Els del Síndic de Greuges, el Consell

Un grup d’activistes interromp el ple

de Garanties Estatutàries i l’Oficina
Antifrau passarien de nou a sis anys

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

Una desena d’activistes de
l’Associació Silenci, que fa
més de quatre mesos que es
manifesten a diari a l’entrada
del Parlament, van irrompre
ahir al matí dins l’hemicicle
durant la sessió de control,
que es va haver d’aturar uns

moments. Sostenien cartells
contra la classe política en general –”Diputats i diputades,
ni representants ni legisladors, només sou uns vividors”,
o “Ni del poble ni pel poble, del
partit i pels calés”– i contra el
govern en particular, com “El

poble no us dona la paraula
per a falses taules de diàleg” o
“N’estem farts, de les vostres
misèries”. El grup, que va ser
expulsat tot seguit, es dona la
circumstància que havia accedit a l’edifici a invitació de
Junts, ERC i CUP.

Les frases

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

“No ens posin al
mateix sac, no tots
utilitzem la policia per
a finalitats polítiques,
com feia l’anterior
ministre de l’Interior”

“El conseller Elena té
les mans lligades; el
govern fa la política de
la CUP amb un
conseller que no és de
la CUP”

“Als Mossos hi cal
una reestructuració
absoluta, amb la
transparència i la
fiscalització com a
recepta”

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

CAP DE L’OPOSICIÓ

DIPUTAT DE LA CUP

Pere Aragonès

vador Illa, va reptar irònicament Aragonès que nomeni la diputada de la
CUP Dolors Sabater nova
consellera d’Interior, ja
que segons ell el govern
aplica el seu model d’ordre
públic. Per Illa, que va instar l’executiu a no fer “més
invents” en matèria de seguretat, ERC i JxCat han
traslladat a la cúpula dels
Mossos els “equilibris que
tenen al govern”, per la
qual cosa s’ha apartat “els
comandaments més incòmodes”. El cupaire Xavi

Salvador Illa

Pellicer va assegurar que
no els importa tant “el qui”
com “el què”. “El qui ha de
servir per donar la volta
com un mitjó i reestructurar els Mossos”, va dir, i va
remarcar que si així
s’avança en el model, tindrà el seu suport. Els comuns lamentaven que cada vegada que ha entrat
un nou conseller hagi nomenat un nou cap dels
Mossos, fet que el portaveu David Cid reprovava
perquè el cos “necessita
estabilitat”. “El govern té

Xavi Pellicer

dret a fer canvis, el problema és el com i el per què”,
insistia. Des de la dreta espanyolista es va parlar de
“depuració” i intent d’”instrumentalitzar” i de “controlar políticament” la policia, mentre els grups del
govern van defensar els
canvis i la tasca d’Elena.
A la tarda, amb els vots
de la CUP, es van tombar
sengles propostes de PSC i
Cs per a la creació d’una
comissió d’investigació
parlamentària sobre els
relleus a la cúpula. ■

Clara Ribas
BARCELONA

El ple del Parlament de Catalunya va aprovar ahir
iniciar el procés per reduir
de nou a sis anys les durades dels mandats del síndic de greuges, dels membres del Consell de Garanties Estatutàries i del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
La proposta, presentada conjuntament pel PSCUnits, ERC i JxCat, busca
unificar la durada dels
mandats dels tres òrgans
i, segons els portaveus de
les tres formacions, respon a la voluntat de millorar el funcionament de les
institucions, a més d’evitar situacions que portin a
un bloqueig. Es pretén que
els mandats siguin més
curts i que no siguin coincidents amb la durada de
les legislatures per garantir la independència de les
institucions i desvincularles de les possibles majories parlamentàries. La
iniciativa de la cambra va
rebre el vot favorable dels
grups proposants, mentre
que la CUP i En Comú Podem es van abstenir. La

portaveu de la CUP, Eulàlia Reguant, va criticar
que la mesura es presenti
després d’un acord a tres,
al qual va posar el nom de
“la nova sociovergència republicana”, i va lamentar
que es faci per una reducció del mandat i no per
abordar la creació i l’elecció dels òrgans. Per la seva
part, el portaveu dels comuns, Marc Parés, va criticar també les formes:
“Cal avançar en normalitat democràtica però sense repartir-se cadires”, va
advertir.
Una vegada aprovat,
ara s’obre un termini de
presentació d’esmenes,
perquè es pugui votar definitivament a principi
d’abril. Les proposicions
inclouen
disposicions
transitòries perquè els
membres que tindran els
mandats vigents quan
previsiblement entri en
vigor la modificació, que
són l’actual director de
l’Antifrau, Miguel Ángel
Gimeno, i dos consellers
del Consell de Garanties
Estatutàries, en mantinguin la durada de nou
anys, des del seu nomenament.
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Sánchez acusa Rufián de fer el
joc a Vox tot i buscar el seu sí

a El portaveu d’ERC insta el president a reflexionar sobre una inacció que dona ales a Abascal i no
avança el vot a favor al decret del pla de xoc contra els preus a La Moncloa reclama unitat a tots
David Portabella
MADRID

El Congrés va ser per un dia
una àgora de ciències polítiques i Gabriel Rufián
(ERC) va convidar el president Pedro Sánchez a reflexionar sobre si la inacció
davant el malestar per l’alça de preus derivada de la
guerra a Ucraïna no està
sent el millor combustible
per a l’auge de Vox. “No estan farts de dir «que ve la ultradreta» i «que ve Abascal», que no ha treballat en
la seva vida i cada setmana
vota contra els interessos
de la classe treballadora i es
passeja per manifestacions
de treballadors? A l’esquerra no ens entén ningú”, et-
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La frase

—————————————————————————————————

“A l’esquerra no ens
entén ningú, no ens
sabem explicar.
Parlem de temes que
no interessen ningú”
Gabriel Rufián

PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS

zibava. “El seu discurs és el
que alimenta la ultradreta,
no reconeix el que fa el govern per la gent”, rebatia
Sánchez poc abans que el
govern cités ERC per buscar el seu sí al decret del pla
de xoc contra els preus que
aprovarà el 29 de març.
“Ni un paper. Ni una proposta.” Així resumia Ru-

Telechea, Rufián, Capdevila i Salvador (ERC) es reunien
ahir amb Ribera, Bolaños i Díaz ■ EMILIO NARANJO / EFE

fián la decepció per la cita
amb les dues vicepresidentes Teresa Ribera i Yolanda
Díaz i el ministre Félix Bo-

laños (Presidència) en què
el govern havia d’exposar el
pla de xoc i buscar el sí
d’ERC. Rufián no avança el

vot a favor i avisa: “Per esmorzar mengem pressió i
per dinar mengem pressió.”
Bolaños, però, demana
“unitat” i “responsabilitat”
als grups perquè donin suport al decret de mesures
per pal·liar els efectes econòmics de la guerra que el
Consell de Ministres aprovarà el dimarts 29 de març i
que necessitarà ser convalidat al Congrés. “Estem en
un moment complex que
només podem superar estant units, sent solidaris i
no complicant encara més
les coses”, va alertar tant
als socis de legislatura com
a l’oposició. En l’afany de
convèncer els escèptics
–que van des d’ERC, Junts i

el PDeCAT fins al PP (Vox
se n’exclou)–, Bolaños sosté que “la Comissió Europea ja està plantejant mesures que són proposta
d’Espanya”. La vicepresidenta Nadia Calviño, però,
es resisteix a tocar els impostos a l’energia: “Ja estan
entre els més baixos i això
no es resol abaixant l’IRPF
o abaixant l’IVA als transportistes, que ja han dit que
això no els resol el problema.” Calviño va protagonitzar un tens episodi amb diputats del PP ja fora de l’hemicicle, quan s’hi va encarar i els va dir: “Tinc la pitjor
opinió de vosaltres.”
Al govern, Rufián li exigia aterrar i “deixar de militar exclusivament en la
moral i militar en la utilitat”. “Limitin preus i controlin públicament les elèctriques, deixin de parlar
d’impostos als pobres i parlin d’impostos als rics.” Rufián, al seu torn, va rebre la
mofa d’Iván Espinosa de los
Monteros (Vox): “Escoltin
Rufián quan diu que l’esquerra ha abandonat els
treballadors... Igual que ell
ha abandonat l’independentisme.” ■

