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Aragó es despenja ara de
l’acord tècnic sobre els Jocs
a Lambán en renega i assegura que presentarà una proposta alternativa “més justa”, així que no serà
divendres en la signatura al COE a El govern ho qualifica d’“estirabot” i es nega a reobrir un debat tancat
Òscar Palau
BARCELONA

El president d’Aragó, Javier Lambán, es va despenjar ahir de l’acord tècnic sobre la candidatura
del Pirineu als Jocs d’hivern del 2030 que havien
tancat la setmana passada
membres del seu mateix
govern en una comissió
tècnica amb els de l’executiu català, l’estatal i el
Comitè Olímpic Espanyol
(COE). L’òrgan esportiu
en va confirmar els termes
dilluns en una carta enviada a totes les parts, en què
se les citava aquest divendres a la seva seu a Madrid
a fi de rubricar l’entesa en
un acte oficial. Lambán,
però, se’n va desmarcar
ahir dient que l’acord es va
precipitar després que els
representants catalans es
van aixecar de la sisena i
última reunió –ahir el govern ho negava– i els aragonesos es pensessin que
n’hi hauria una setena que
mai va arribar. L’Aragó
presentarà en breu la seva
pròpia proposta alternativa, “més justa, adequada i
equilibrada” per als dos
territoris, deia Lambán,
que va anunciar que, “si no
canvien molt les coses”, no
acudirà a la signatura de
divendres, en què per part
catalana hi ha confirmada
la presència de la consellera de la Presidència, Laura
Vilagrà, per delegació del
president Pere Aragonès.
Segons Lambán, l’organització no serà en un pla
d’igualtat tal com exigien,
ja que el repartiment de
proves proposat “no és
equilibrat” perquè segons
ell els Jocs arriben a totes
les comarques del Pirineu
català –fals, perquè els dos
Pallars i l’Alt Urgell tampoc tindrien proves, fet pel
qual ja es van queixar dilluns– i no passa el mateix
amb les aragoneses, i a
més l’“envergadura esportiva” de les modalitats
“afavoreix clarament Catalunya”. El document del
COE indica que el país organitzaria l’esquí alpí (la
Molina-Masella), el surf de

El president Aragonès, secundat pel vicepresident Puigneró i la consellera Vilagrà, ahir entrant al consell executiu ■ ACN
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“No pot ser que la
candidatura beneficiï
una part en detriment
de l’altra i que una part
del Pirineu quedi sense
el benefici dels Jocs”

“Ja estava tot acordat;
aquesta sortida de to
del president d’Aragó
té molt poc sentit i
només pot respondre a
interessos electorals”

“Els Jocs són molt
importants per al
Pirineu, per a Catalunya,
per a Aragó i per a
Espanya. El diàleg ens
portarà a bon port”

“Ara mateix tampoc
se sap si Aragó forma
part de la candidatura.
Tenim la sensació que
som davant d’un nou
projecte fracassat”

PRESIDENT DE L’ARAGÓ

PORTAVEU DEL GOVERN

LÍDER DEL PSC

PORTAVEU D’EN COMÚ PODEM

Javier Lambán

Patrícia Plaja

Salvador Illa

David Cid

Plans del govern contra el sensellarisme i possibles pandèmies futures

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

El govern va aprovar ahir el
marc d’acció per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya 2022-2025, període en
què el Departament de Drets
Socials hi destinarà 97,8 milions, dels quals 20,2 ja enguany mateix. Els objectius
del pla són reduir el nombre
de persones que viuen al carrer –els últims recomptes del

2016 parlen de vora 5.800,
tot i que la xifra ha crescut, i a
més es calcula que són en total unes 60.000 les que no viuen en habitatges “dignes”–,
reduir el temps que hi passen,
atendre -les, incrementar el
parc d’habitatge protegit per
a persones sense llar, establir
un model d’intervenció amb
tots els agents implicats i

crear un sistema de recollida
de dades i d’informació fiable
per planificar i avaluar millor
les polítiques públiques en
aquest àmbit. També ahir es
va acordar impulsar una
diagnosi concreta per abordar el problema de barraquisme a tota la llera del Besòs.
Entre altres acords, el govern va aprovar igualment el

pla especial d’emergències
per pandèmies, que recull el
marc pràctic d’intervenció,
arran dels aprenentatges per
la covid, si en el futur s’esdevé una situació similar de
pandèmia. Plaja va insistir a
demanar al govern espanyol
que retiri ja l’obligatorietat de
les mascaretes a les escoles,
començant pels més petits.

neu i l’estil lliure (Baqueira-Beret) i l’esquí de muntanya (Boí Taüll), i el Palau
Sant Jordi de Barcelona
seria l’escenari de l’hoquei
sobre gel. Tot i que el govern hauria volgut mantenir el patinatge artístic i de

velocitat també a Catalunya, finalment va cedir
perquè fos a Saragossa. Al
Pirineu aragonès, a més,
s’hi durien a terme el biatló i l’esquí de fons, i Jaca
donaria cabuda al cúrling.
Lambán ahir ho obviava, i

insistia que “ha arribat el
moment de la política”,
per reiterar que abans de
validar l’acord cal concretar altres “qüestions rellevants”, com el nom oficial
de la candidatura, les seus
de les cerimònies d’inau-

guració i clausura, i altres
aspectes tècnics, organitzatius i de comunicació.
La portaveu del govern,
Patrícia Plaja, constatava
poc després l’“estupefacció” de l’executiu per l’“estirabot” de Lambán, ja que

l’acord estava “consensuat i tancat” entre totes
les parts després de mesos
de converses “fluides”,
com certifica la carta del
COE. Per tant, no creu que
s’hagi de reobrir per una
“sortida de to” del president d’Aragó. “No té cap
sentit, l’única interpretació que hi podem donar
són els seus interessos
electorals”, insistia la portaveu, que valora que l’actual és una proposta “molt
bona” per a Catalunya, i es
conjurava per “abandonar
les polèmiques” i passar a
la següent fase de treball
de la candidatura. “Ja està
tot dit i acordat en la proposta de distribució”, deia.
Plaja, a més, recordava
que suposats punts de fricció que esmenta Lambán,
com el nom i les cerimònies, “encara no s’han tractat”, i evitava pronunciarse, tot i la insistència, sobre
si Catalunya es veuria capaç de tirar endavant la
candidatura en solitari
–tal com de fet l’havia endegat– en cas que Aragó
se n’exclogués definitivament. “Catalunya aposta
per aquesta candidatura,
hi creu i fa temps que hi està treballant. No aniré més
enllà”, es limitava a dir.
El cap de l’oposició, Salvador Illa, evitava entretant prendre partit i agraïa la feina del COE, mentre
demanava “serenor i diàleg” per empènyer el projecte. Illa entén que hi ha
marge per a l’entesa: “Les
coses acabaran bé”, cloïa.
El decret, en qüestió de dies
Independentment de la
polèmica amb Aragó, el govern va fent i en els propers dies, “la setmana vinent a tot estirar”, el president signarà el decret
d’impuls de la convocatòria de la consulta sobre si
el Pirineu veu bé o no els
Jocs, que fixarà l’àmbit on
es farà. Plaja no aclaria encara ahir si al final inclourà només la vegueria de
l’Alt Pirineu i Aran com
ha defensat fins ara, o incorporarà també el Ripollès, el Berguedà i el Solsonès com reclamen aquestes comarques i diversos
grups polítics, com Junts.
Aragonès, que té la decisió
final, està acabant de parlar-ne aquests dies en contactes a tots els nivells, a fi
de fer-hi “participar” també les altres tres comarques. “S’escoltarà absolutament tothom, tothom hi
tindrà veu i se’n donaran
detalls en els propers dies”,
reiterava ahir Plaja. ■
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El Suprem
envia
Meritxell
Serret al TSJC

L’exconsellera
d’Agricultura i actual
diputada per ERC
serà jutjada per
desobediència

Sortida del
guió de l’Aragó
pels Jocs
d’hivern

Lambán diu que no
accepta la proposta
del COI i el govern
li recorda que
l’acord és ferm

Un any de
desacords
FET Un any després de l’acord d’investidura entre ERC i la CUP no hi ha cap espai
per debatre ni consensuar un full de ruta MÉS ERC demana temps per enllestir tot
el pacte i la CUP lamenta les presses republicanes per complir amb els ‘lobbies’
Emma Ansola
BARCELONA

“De l’acord d’investidura
ja ni en parlem”, es lamentava just ahir el diputat de
la CUP Xavier Pellicer des
de la cambra catalana. Ara
fa un any, ERC i la CUP
sorprenien i s’avancen en
les negociacions per formar govern amb un acord
bilateral per investir el
candidat republicà Pere
Aragonès president de la
Generalitat.
Aquell pacte, però, lluny de fer avançar i consolidar el pes de les tres forces
independentistes que havien aconseguit el millor
resultat de la dècada i una
majoria absoluta de 75 diputats, va suposar un fre
en les negociacions. Junts
optava també llavors per
congelar unes converses
que fins dos mesos més
tard, al maig, no van propiciar la investidura d’Aragonès, arrencada finalment a última hora, quan
el rellotge ja amenaçava
amb la convocatòria automàtica de noves eleccions.
Aquell inici tortuós va
ser el millor indici del que
havia de succeir un any
després. Al cap de cinc mesos de l’acord, ERC i la
CUP ja patien el primer sotrac quan tots dos partits
no van ser capaços d’aprovar conjuntament la llei
del pressupost. La CUP ho

el sí de la CUP”.

Les frases

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

“No hi ha propostes
realistes de la CUP;
vam signar treballar
per fer un referèndum
i poder aplicar el
resultat, però no estem
aquí, i la CUP ho sap”

“En ha sorprès que
ERC hagi acceptat tan
ràpidament
l’estancament del
conflicte i
l’estabilització del
règim”

“Només fa tres mesos
que tenim pressupost,
l’acord hi és per
complir-lo, però cal
temps i un treball diari
per garantir drets”

“Despleguen
polítiques impulsades
per Foment i avancen
poc en les polítiques
pactades, que són
consensos de país”

Marta Vilalta

Eulàlia Reguant

DIPUTADA D’ERC

DIPUTADA DE LA CUP

justificava en resposta a
l’incompliment del pacte.
Aquella primera escletxa
també va afectar la qüestió de confiança amb la
qual els anticapitalistes
preveien el 2023 avaluar
el pacte d’investidura i traçar el camí a seguir per
acabar la legislatura. La
qüestió de confiança està
en mans del president,
que haurà de decidir si s’hi
sotmet, però ha anat avançant que considera malmès aquell compromís
després del no de la CUP
als comptes.
Tanmateix, un any després d’haver signat aquell
acord d’investidura i malgrat el no al pressupost i el
fre a la qüestió de confian-

ça, totes dues forces encara mantenen vigent el contingut del pacte bàsicament en allò que fa als temes més sectorials com
l’habitatge,
l’ensenyament i la salut, i cap de les
dues formacions dona per
trencat aquest document.
La CUP, imprescindible
ERC fins i tot continua assegurant que “la coordinació amb la CUP és imprescindible” perquè “formen
part del 52%”. La portaveu
republicana, Marta Vilalta, en declaracions a
aquest diari assegurava
que la voluntat de la formació és continuar treballant perquè “el pressupost de l’any que ve tingui

Escletxa més profunda
Aquestes
declaracions
van ser fetes el dia abans
que es donés a conèixer un
acord entre el PSC, ERC,
Junts i els comuns per
complir la sentència del
TSJC que obliga a impartir
classes de i en castellà a les
escoles, i que va deixar la
CUP expressament fora
per tal de buscar un consens més ampli, malgrat
que Junts es va despenjar
poques hores després en
espera d’ampliar el consens amb la comunitat
educativa i les entitats a
favor de la llengua.
El 52% a la cambra catalana és més dèbil que mai
arran de la discussió actual per l’ús del català i el
castellà a l’escola pública.
Una ruptura, però, que
s’ha anat coent al llarg de
tot aquest any.
Full de ruta inexistent
El punt més feble de
l’acord de fa un any continua sent el consens per
pactar un full de ruta que
avanci cap a la construcció
d’una república catalana.
Els anticapitalistes consideren que al marge de la
taula de diàleg el govern no
ha fet res per avantposar
la sobirania del Parlament
i la defensa dels drets socials dels ciutadans als dictàmens de l’Estat com pre-

veia el document signat.
Ho constaten perquè el govern, afirma la diputada
de la CUP, Eulàlia Reguant, “va molt ràpid a
desplegar totes les polítiques impulsades per Foment” i, en canvi, afegeix,
“avança poc en les polítiques acordades amb nosaltres” i que, rebla la diputada, “formen part dels
consensos del país com és
aturar els desnonaments i
revertir les retallades en
salut i ensenyament. Un
—————————————————————————————————

ERC assegura que
intentarà aprovar
el pressupost del
2023 amb la CUP
—————————————————————————————————

full de ruta que, a més a
més, s’ha quedat sense espais de debat i treball.
“L’independentisme està
desmembrat, costa molt
de construir i no hi ha espais de retiment de comptes ni del que es fa a la taula
de diàleg”, assegura Reguant.

Un dels pocs punts en
què ERC coincideix en
l’anàlisi que també fa la
CUP és precisament en
aquesta manca d’espais
on debatre la línia estratègica de l’independentisme. “Ara mateix està encallat”, admet la diputada i
portaveu d’ERC. Amb tot,
Vilalta indica que l’acord
d’investidura amb la CUP
constatava que ara calia
“acumular forces i garantir les condicions per poder fer un referèndum, executar-lo i aplicar el resultat, però no estem en
aquesta situació, i crec
que la CUP n’és conscient”, assegura Vilalta,
que també retreu als anticapitalistes que no ofereixin “cap proposta realista
sobre la taula”. En aquest
escenari, Vilalta diu que es
treballa per poder crear
aquestes condicions en la
feina del dia a dia” .
En paral·lel, apareix la
proposta d’ERC protagonitzada per la taula de diàleg amb l’Estat que, segons
Vilalta, la CUP es va comprometre a respectar i “no

| Nacional | 5

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 30 DE MARÇ DEL 2022

L’APUNT

Solidaritat
a prop de casa
David Brugué

Sovint la realitat en primera persona fa que perdem de
vista la realitat d’altres persones. Som conscients que
hi ha situacions que disten molt de la nostra, però no
hi obrim els ulls. A Catalunya hi ha 5.777 persones sense sostre, és a dir, que viuen en un espai públic o a la
intempèrie, i que pernocten en un alberg, si tenen sort.
Una situació esgarrifosa que els darrers anys ha anat a

més amb la pandèmia. Els humans ens solidaritzem
–per sort– amb els afectats pels desastres naturals,
amb les guerres i els seus damnificats o fem milers de
quilòmetres per ajudar. Res a dir-hi, però sovint oblidem que molt a prop nostre, a les nostres ciutats i als
nostres pobles, també hi ha gent que ho passa malament. I amb aquesta no som tan solidaris.

Els diputats Carles Riera i
Eulàlia Reguant, de la CUP,
parlant amb el president, Pere
Aragonès, el 17 de març del
2021 ■ ACN

formen part del pla de govern. “Temps, temps i
temps”, continua reclamant la diputada d’ERC,
que remarca que tot allò
que depèn dels republicans està encarrilat. També destaca que en temes
nuclears per a la CUP, com
la retirada de les acusacions a independentistes,
s’hi ha treballat a fons amb
la revisió dels casos un per
un i traslladant el cos de
lletrats de la conselleria
d’Interior als serveis centrals de la Generalitat.
També indica que s’ha
avançat en la no aplicació
de la llei mordassa i en els
nous criteris que s’aplicaran per fer prevaldre els
drets de la ciutadania a
l’hora de manifestar-se,
tal com va anunciar el conseller Joan Ignasi Elena.
Millorar les condicions
laborals i retributives de
tots els professionals de
l’àmbit sanitari i de l’ensenyament també és una de
les demandes de la CUP en
el pacte d’investidura, a
més del reforçament del
—————————————————————————————————

ho ha fet des del primer
minut”, lamenta.
Més avançats estan els
punts que fan referència a
parts concretes d’àmbits
temàtics tot i que les valoracions d’uns i altres són
força distants i tenen més
a veure amb el paper de cada formació política. La
CUP com a grup que se situa ja en l’oposició considera que l’acord no ha
avançat gens a excepció,
per exemple, de la renda
bàsica universal amb la
creació de l’oficina i a punt
d’implantar la prova pilot
aquest any. Els anticapitalistes consideren que alguns dels avenços que ven
ERC són una “trampa”.
D’altra banda, ERC, en el
seu paper de força de govern, considera que més
de la meitat dels compromisos ja estan desenvolupats o en execució i, segons Vilalta, el motiu pel
qual una petita tercera
part encara no està enllestida i va més lenta és perquè tot just fa tres mesos
que es disposa de pressupost i perquè algunes

àrees no depenen directament d’ERC sinó de Junts.
Mentre ERC demana
temps, a la CUP se li acaba
la paciència però es manté
fidel als compromisos perquè, asseguren, és el que el
país necessita per sortir
d’aquesta crisi. “Ser a
l’oposició no implica haver
de votar sempre que no a
tot; nosaltres continuem
lluitant per fer possible
aquells acords”, remata
Reguant, que, recorda, estaven destinats a aturar
les “hemorràgies” d’un sistema i “ara, després d’un
any, continuem igual”.
Habitatge
En aquest cas i pel que fa a
habitatge, un dels compromisos es basava en
augmentar fins a 1.000
milions d’euros el pressupost per a polítiques d’habitatge i obtenir 5.000 habitatges. El pressupost es
va acabar pactant amb els
comuns amb una partida
directa de 700.000 euros i
un increment posterior de
300.000 més. La CUP remarca que aquesta despe-

sa és fruit dels fons europeus destinats a la rehabilitació d’edificis, i lamenta
que no s’hagi augmentat el
parc públic d’habitatge
amb la incorporació de pisos que estan en mans de
fons voltor tal com ell reclamaven en l’acord. “Fer
polítiques públiques d’habitatge no és el mateix que
fer polítiques per disposar
d’un parc public d’habitatge”, aclareix Reguant.
Tant la CUP com ERC lamenten que l’esforç del
Parlament per garantir el
preu dels lloguers i facilitar l’habitatge ha topat de
nou amb el Tribunal Constitucional, però mentre
ERC destaca la redacció
de la nova llei d’arrendaments urbans (LAU) que
té en cartera el govern
com a solució a la retallada
de drets, la CUP lamenta
que no sàpiguen res
d’aquesta norma que també forma part del contingut del pacte.
ERC continua negociant amb el TSJC un nou
protocol de llançaments
judicials per aturar els

desnonaments després
que el tribunal suspengués la primera proposta.
També s’hi inclou el paper
que puguin tenir els equips de l’Arro i la Brimo dels
Mossos d’Esquadra en els
desnonaments. La CUP
els vol fora i critica que ara
s’hagi introduït en la negociació el TSJC. “No sabem
com avança, però va a pitjor, perquè ara ja hi ha desnonaments fins i tot a la
tarda”, replica Reguant.
Energia
Exemple de molts dels
desacords entre ERC i la
CUP pel que fa a alguns aspectes del pacte el trobem
en la creació d’una energètica pública que la CUP
considera imprescindible,
i més ara, davant la crisi
energètica com a conseqüència, entre altres factors, de la guerra a Ucraïna. El govern hi ha destinat 500.000 euros, una xifra que la CUP considera
“irrisòria” i que ERC defensa i destina a fer arrencar el projecte. “Ara falta
nomenar el responsable i

enllestir el programa, i és
clar que aquesta partida
s’incrementarà un cop
l’energètica pública es posi
en marxa. “Però cal
temps, i així els ho hem demanat i repetit”, insisteix
Vilalta.
Però la confiança entre
els partits trontolla. Prova
d’això són les crítiques de
Reguant a l’externalització del servei del 061 en
l’àrea de Salut. L’acord reclamava avançar cap a un
sistema de titularitat i gestió pública de serveis com
el 112, el servei d’ambulàncies i el 061. Reguant
recorda que fins i tot el govern tenia una partida reservada en el pressupost
d’aquest any. “No és que
vulnerin l’acord amb la
CUP, és que fins i tot no
fan cas del que el mateix
govern aprova”, es queixa
la diputada de la CUP.
Vilalta admet que hi ha
consellers que es poden
sentir menys lligats que
d’altres a un pacte amb la
CUP, però assegura que es
treballa per fer complir els
acords que, d’altra banda,

La CUP lamenta
que no s’avanci en
acords que són
consensos de país
—————————————————————————————————

sistema públic que consistia especialment a ampliar
la xarxa pública de centres
educatius amb la incorporació de les escoles concertades. “Està parat”, diu
Reguant, i l’únic anunci ha
estat la gratuïtat del P-2,
que “a pocs mesos de la
preinscripció encara no se
sap com es farà”, afegeix.
Quant a la baixada de ràtios, Reguant reclama que
el canvi ha de ser estructural, i no pas com a conseqüència de la pandèmia
“com ens van vendre”. No
els convenç la fi del segregament per sexes a escoles
privades i reclamen l’enfortiment de la xarxa pública, que és el que garanteix la igualtat de tot
l’alumnat i això no es fa”,
conclou. Un any després,
l’acord entre ERC i la CUP
és dèbil, tant o més que el
d’ERC i Junts, però ser al
govern pesa i recompensa;
l’oposició desgasta. ■
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Un mes de marge per afinar
l’acord pel català a l’escola
a La proposta de modificació pactada per ERC, JxCat, el PSC i els comuns no es portarà al ple fins a final
d’abril a Un manifest exigeix retirar-la i es convoca una concentració per a dissabte a Barcelona

Una pancarta que es va poder llegir en la manifestació de dissabte passat a l’Arc de Triomf a favor de l’escola en català ■ AGÈNCIES

Clara Ribas
BARCELONA

Els quatre grups signants
de la proposta de modificació de la llei de política lingüística han guanyat un
mes de temps en decidir
conjuntament que la votació de la iniciativa no es farà en el pròxim ple, que
s’havia de fer la setmana
vinent. La proposició de
llei es portarà d’urgència i
per lectura única a la sessió plenària prevista per a
final d’abril, després de

Setmana Santa. El ple
s’iniciarà el dia 26, i aquell
mateix dia s’hi podran presentar les possibles esmenes. La votació es farà probablement el dia 28 d’abril.
Amb aquest ajornament, acordat pels quatre
grups, aquests guanyen
marge per ressituar els
ponts de l’acord, que en
principi semblava ferm,
però que poc després va
ser paralitzat des de Junts
en considerar que calia
buscar més consens, tot i
que no el va abandonar.

La portaveu del grup
parlamentari d’ERC, Marta Vilalta, es va mostrar
ahir convençuda que es
podrà mantenir l’acord
“fent les petites modificacions necessàries”, i que,
fins i tot, és possible millorar-lo per sumar-hi més
formacions. “Si pot ser, i si
hi ha marge, que sigui encara més ampli, amb més
consens i fortalesa i que
s’hi sumin més formacions”, va dir Vilalta.
En el mateix sentit es va
expressar ahir el portaveu

Pressió per executar la sentència

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

En els darrers dies diverses
entitats pro castellà ja han
anunciat la seva intenció
d’exigir l’execució de la sentència, és a dir que s’implanti
el 25% de l’ensenyament del
castellà a l’escola sense esperar el resultat de la modificació de la llei endegada des del
Parlament. La Generalitat ha
esgrimit en un decret aquesta modificació per justificar
que ja està actuant per ga-

rantir l’execució de la sentència. El TSJC ha de dir qui està
legitimat per demanar l’execució, i això obre un procés
que permet que la proposta
dels grups catalans pugui fer
el seu camí parlamentari. A
més, el govern espanyol –que
sí que està legitimat per demanar l’execució de la sentència– descarta de moment
sol·licitar-ho, segons va publicar ahir El Nacional.cat.

d’En Comú Podem, David
Cid, que va confirmar que
els quatre grups han acordat fer tots els tràmits a final d’abril i guanyar així
temps per definir més
l’acord: “Això permet que
tinguem temps per aprofundir en el diàleg i per
mantenir i preservar
l’acord. La nostra voluntat
és seure, escoltar per poder comptar amb tothom.”
Des del govern, la portaveu, Patrícia Plaja, va insistir que cal treballar per
tenir el màxim consens
possible, “i ara hi ha consens del govern i bona part
dels grups, i cal aconseguir-lo també en l’àmbit de
la societat civil”, va assenyalar Plaja, que va mostrar la voluntat del govern
per esforçar-se a buscar el
màxim de consens. La portaveu va reconèixer, d’altra banda, que la comunicació de la proposta no s’ha
fet bé del tot però va insistir que és un bon punt de
partida i que cal continuar
explicant-la.
Accions de protesta
Una norantena de personalitats catalanes han signat un manifest en què
alerten que la proposta de
modificació suposa una
“renúncia perillosa, estèril
i gratuïta”, així com un
“retrocés amenaçador“
per al futur del català. Els
signants demanen als
grups i als seus representants que votin en contra
de la proposta.
D’altra banda, diverses
entitats i sindicats han
convocat per a aquest dissabte a la tarda una manifestació a Barcelona que,
amb el lema “Escola pública en català”, recorrerà la
distància que hi ha des de
la plaça Sant Jaume fins al
Parlament. ■

El Suprem resol que Serret sigui
jutjada al TSJC per desobediència
Redacció
BARCELONA

El Tribunal Suprem ha enviat a judici l’exconsellera
d’Agricultura
Meritxell
Serret per un delicte de
desobediència, pel qual podria ser condemnada a una
multa i una inhabilitació
per ocupar càrrec públic de
fins a dos anys.

El fet que finalment, però, no hagi estat acusada de
malversació farà que la
causa sigui derivada al
TSJC. En el seu acte, la sala
penal del Suprem recorda
que tant la fiscalia com
l’Advocacia de l’Estat i
l’acusació popular van sollicitar que Serret sigui jutjada únicament per desobediència i que, a més,

l’exconsellera ara mateix
és diputada al Parlament,
motius que fan que “l’òrgan
competent” de l’afer recaigui en el TSJC. Serret va ser
processada inicialment el
21 de març del 2018 per
desobediència i malversació de cabals públics arran
del procés, però el seu exili a
Bèlgica va propiciar que la
tramitació de la causa que-

dés sobreseguda.
El març del 2021, però,
va ser reactivada quan va
comparèixer voluntàriament davant del jutge Pablo Llarena. Serret és un
dels cinc membres del govern de Carles Puigdemont
que va marxar a Bèlgica
després de la declaració
unilateral d’independència
del 2017. ■

Serret, el 21 de març del 2021, quan va declarar davant del
jutge Pablo Llarena al Tribunal Subrem ■ ACN

