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La retirada progressiva de
la mascareta ja pren forma

a El Congrés aprova una moció per retirar-la amb els vots del PSOE a La interterritorial tornarà a
abordar el tema la setmana vinent a Si no hi ha concrecions, Salut tirarà pel dret amb les escoles
Xavi Aguilar

Oriol Mitjà:
“A Catalunya
li cal un pla”

BARCELONA

El Congrés dels Diputats
va aprovar ahir una moció
que demana al govern eliminar l’ús de la mascareta
en interiors “en línia amb
l’evidència científica, amb
la situació epidemiològica
i amb la perspectiva comparada”. Tot i no ser d’obligat compliment, la iniciativa, impulsada per Ciutadans, convida a l’optimisme, ja que va rebre els vots
a favor del PSOE (Unides
Podem es va abstenir) després que s’incorporés al
text que el Consell Interterritorial és el marc on fer
“els passos adequats per
abordar la reconsideració
de les mesures per contenir la pandèmia”.
Justament, la pròxima
reunió d’aquest òrgan
s’hauria de celebrar dimecres vinent i està previst
que s’abordi de nou aquesta qüestió. La secretària
de Salut de la Generalitat,
Carmen Cabezas, ja fa un
temps que ho planteja en
cadascuna de les trobades
i darrerament hi ha més
territoris que s’han afegit

—————————————————————————————————

L’ús de la mascareta pot reduir-se a pocs supòsits després de Setmana Santa ■ J. RAMOS

al carro. En aquest sentit,
el president de l’executiu,
Pedro Sánchez, va dir
aquesta setmana que el
Ministeri de Sanitat retirarà l’obligació de dur
mascareta als interiors “al
segon següent” que els
professionals i experts ho
recomanin.

En tot cas, el Departament de Salut de la Generalitat ja s’ha cansat de
sentir aquesta cantarella.
Per tant, tornarà a insistir
en la pròxima sessió de la
interterritorial en la necessitat d’eliminar l’ús de
les mascaretes en determinats entorns i, si veu

que l’Estat continua donant allargues, plantejarà
a la comissió delegada del
govern tirar pel dret i començar a retirar la mascareta en l’educació primària. “No podem esperar
més, els nanos no han d’estar tot el dia amb la mascareta”, va defensar ahir el

L’infectòleg de l’hospital Germans Trias Oriol Mitjà va atiar
ahir la polèmica amb el conseller Argimon aprofitant la
presentació del seu darrer llibre, El món que ens espera
(Columna Edicions). El científic, contrari a aixecar l’aïllament dels positius, va deixar
caure que Salut no va sotmetre el nou protocol anticovid a
la valoració del comitè d’experts “perquè sabia que la
resposta no els agradaria”.
L’investigador tem una setena onada i, interrogat per quines mesures aplicaria, va ser
contundent: “Catalunya necessita un pla que prevegi
tots els escenaris i què fer en
cadascun. El mínim seria vacunar els vulnerables cada
sis mesos i la resta, cada 12.
Les mascaretes ara es podrien treure, però controlant
la ventilació i la qualitat de
l’aire a la restauració i els
gimnasos, i s’haurien de
mantenir els tests i els aïllaments dels positius.”

Comencen a declarar els
testimonis per les morts
a la residència de Tremp
a Relaten que al

centre hi havia un
descontrol total en la
gestió de la covid

Redacció
TREMP

“Descontrol total.” Així
van descriure ahir els testimonis al jutjat de Tremp
la situació que es van trobar a la residència Fiella
del municipi, on van morir
64 residents per covid el
novembre del 2020. Així
ho va relatar l’advocat que
representa una de les famílies afectades, Xavier

Prats, ja que les persones
citades no van voler donar-ne detalls.
Ahir van començar les
declaracions en fase d’instrucció del cas, amb el testimoni de dos Mossos d’Esquadra que es van fer càrrec de la investigació.
També estaven citades la
llavors gerent de Salut a
les regions sanitàries de
Lleida i l’Alt Pirineu i
Aran, Divina Farreny, i la
directora que es va encarregar del centre quan
aquest va ser intervingut
per Salut, Elena Badia. La
causa està oberta contra
dues extreballadores del

centre per homicidi imprudent i tracte degradant.
El jutjat de Tremp va començar ahir la instrucció
d’aquest primer cas, però
hi ha una altra causa oberta contra les mateixes investigades, per un delicte
contra la seguretat en el
treball. El jutjat ha cridat a
declarar fins a 49 treballadors de la residència els
dies 4, 5, 8, 19 i 26 d’abril.
El jutjat de Tremp va
obrir el 9 de febrer els dos
procediments arran de la
denúncia presentada per
la fiscalia de Lleida, el 3 de
febrer. El brot va provocar

L’exgerent de la Regió Sanitària de Lleida i de la de l’Alt
Pirineu i Aran, Divina Farreny, arriba al jutjat de Tremp ■ ACN

la mort de 64 dels 142 residents del centre i, segons
la denúncia de la fiscalia,
aquelles setmanes hi va
haver deixadesa en l’atenció als residents, falta de
mesures per frenar el virus, descoordinació i una

falta d’assistència sanitària real.
D’entre les moltes irregularitats descrites per la
fiscalia, destaquen que es
va privar els usuaris d’una
correcta assistència mèdica i que tampoc hi va haver

conseller de Salut, Josep
Maria Argimon.
El govern estatal treballa amb l’escenari d’eliminar el tapaboques dels interiors després de Setmana Santa, però el doctor és
partidari de començar
abans a fer passos cap a la
normalitat, segons explicava en una entrevista a
RAC1. Argimon creu que
ara mateix “és una decisió
més política que tecnicocientífica” i recorda que
diferents societats científiques i pediàtriques fa
temps que ho demanen. A
més, estudis recents confirmen que la mascareta
“ajuda poc” a contenir la
covid en entorns escolars i
els pedagogs sostenen que
dificulta l’aprenentatge.
El conseller admet que
li costa actuar al marge del
que fa la resta de l’Estat,
però insisteix: “Els nens
no poden seguir així, els
hem de treure la mascareta.” En tot cas, si Catalunya relaxa aquesta mesura pel seu compte, tampoc
no serà a temps de fer-ho
abans de Setmana Santa.
Sobrecost de la llum
Els efectes de la pujada de
l’electricitat també suposen un llast per al Departament de Salut, que preveu
un sobrecost d’entre 200 i
250 milions d’euros en
aquesta partida, uns recursos que no es podran
destinar a l’atenció mèdica. L’hospital de Bellvitge,
per exemple, va patir un
increment de 500.000 euros en la factura del darrer
octubre. ■

cap tipus de coordinació
amb els centres mèdics
més propers. Va passar,
per exemple, que no es van
servir sopars als residents
fins passada la mitjanit i
també s’indica que aquells
dies molts van passar fred,
gana i set
Una altra de les incongruències citades fa referència a la descoordinació.
Era tan gran, segons la fiscalia, que fins i tot hi havia
quadres de registre de
temperatura o de subministrament de medicació
a usuaris que feia dies que
eren morts.
La gestió dels morts per
covid-19 va ser caòtica, segons la denúncia, fins al
punt que familiars dels residents van passar dies
sense tenir cap notícia de
la situació. Alguns van ser
informats que estaven en
bon estat de salut quan ja
havien mort i a d’altres no
se’ls avisava que el seu familiar havia mort. ■
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El Congrés dels
Diputats aprova una
moció, amb els vots
del PSOE, per
retirar-la

A punt per
retirar la
mascareta
dels interiors

El pacte per la
llengua té
camí per
recórrer

Illa accepta fer “un
esforç addicional”
en l’acord de
modificació de la
política lingüística

Com menys fons, meny
DISTRIBUCIÓ · Un repartiment
territorial equitatiu dels Next Generation
facilitaria un creixement del PIB català de
5 punts fins al 2026 ALERTA · El govern
reclama almenys un 19% del total dels fons,
equivalent al pes econòmic de Catalunya
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Amb el 19%
/ previsió del Banc
d’Espanya per als
anys 2023 i 2024
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Una ràpida i equitativa arribada a Catalunya dels
fons europeus Next Generation per a la recuperació
després de la pandèmia podria sumar fins a 5 punts
percentuals al PIB fins al
2026, amb una mitjana
d’un punt per any. En canvi, els retards o la gasiveria
de l’Estat a l’hora d’assignar aquests diners obviant
el pes econòmic del Principat, un 19% del total de
l’Estat, comportaria un
creixement força més lent
i moltes menys possibilitats de transformació cap
a un nou model econòmic.
Si aquesta injecció arribés, també impulsaria de
forma permanent la inversió privada fins a mig punt
percentual del PIB de forma permanent, com a fenomen complementari i
no pas substitutiu de la inversió pública. El cercle virtuós es tancaria amb més
demanda de treballadors
qualificats, més activitat
innovadora a les empreses, la creació de 60.000
llocs de treball addicionals
i un increment dels salaris
reals amb efectes permanents a partir del 2024.
Tot això queda detallat
en un estudi elaborat pel
Departament d’Economia
i Finances amb la col·laboració de la Universitat de
Barcelona, en què s’han simulat fins a sis escenaris
futuribles per determinar
el potencial dels Next Generation per rellançar
l’economia del país.
L’informe, que va ser
presentat ahir pel conseller d’Economia, Jaume Gi-

Sis escenaris
possibles

0,3

BARCELONA

ró, i per la directora general d’Anàlisi i Prospectiva
Econòmica del departament, Marta Curto, se centra en els fons de la UE vehiculats a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). Els sis escenaris preveuen, d’entrada, dues possibilitats pel
que fa al volum dels fons: la
primera, si aquests fossin
d’un 14% del total (una taxa que s’aplicava a les conferències sectorials a final
de l’any passat), per sota
del pes real del PIB català, o
bé, el que seria més lògic,
en paraules del conseller
Giró, si els fons assignats a
Catalunya
s’adiguessin
amb el 19% esmentat de
ponderació del Principat
sobre l’economia espanyola. També s’han tingut en
compte el ritme i la celeritat amb què arribarien els
fons i les reformes estructurals que es puguin anar
aplicant.
Respecte a aquests supòsits, Curto va explicar
que l’efecte es pot calibrar
en funció de si l’execució
dels fons és lenta i constant al llarg de sis anys, o
ràpida segons preveu el pla
d’estabilitat (del 2021 al
2024). La hipòtesi més
plausible prevista, però, és
la tercera: si la injecció europea arriba en funció del
pla de recuperació i resiliència del govern espanyol
i que preveu el Banc d’Espanya i que es concentra
en el trienni 2022-24.
La directora general es
va centrar especialment
en el sisè escenari (vegeu el
gràfic), ja que és el que
sembla més versemblant
pel que fa al ritme d’execució, i també pensant en els

En funció del % d’assignació del pes de Catalunya sobre el PIB de l’Estat espanyol
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Simulació dels efectes sobre el PIB català dels Next Generation
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2021-2060
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fons que pertocarien a Catalunya si l’Estat és coherent amb la seva rellevància econòmica. Segons
Curto, l’impacte màxim en
aquest supòsit es rebria
entre l’any que ve i el següent, quan, de mitjana, el
PIB català seria un punt
percentual superior al que
tindríem sense fons europeus. Un increment mitjà
que també es podria constatar fins al 2026, de manera que es materialitzaria
l’impacte de pràcticament
5 punts en el període
2021-26. “Com es podia esperar –va subratllar Curto– el diferencial entre una
assignació del 14% i una
del 19% dels fons és signifi-

catiu”, especialment en les
projeccions que s’han fet a
llarg termini, i que prenen
horitzons temporals fins
als anys 2030, 2040 i fins al
2060, en què el contrast
dels impactes és més notable.
Calen reformes
La directora general va remarcar que l’efecte dels
fons sobre la productivitat
és important si s’apliquen
les reformes estructurals
que reclama la Comissió
Europea. Així, si la productivitat total dels factors
(treball, capital i progrés
tecnològic) creixés en un
rang possible del 0,5% o de
l’1%, encara s’incrementa-

ria més l’impacte dels Next
Generation, ja que els experts estimen que la repercussió afegiria entre 8 i 14
punts més al PIB a llarg termini. “Quedar-nos en els 5
punts pelats o superar els
14 dependrà de la capacitat que tindrà Catalunya
d’implementar els programes amb les reformes que
el país necessita”, va puntualitzar Curto.
Per tot plegat, segons el
parer de la directora general, la Generalitat ha de
“mirar de maximitzar l’absorció de recursos, amb
l’objectiu del 19% del total
dels fons”. A més, el govern
ha de facilitar la participació de segments com les pi-

mes, que poden tenir més
dificultats per accedir a
aquest finançament, millorant la difusió de les convocatòries i optimitzant la
coordinació entre administracions.
Finalment, la directora
general creu que cal “amplificar l’anomenat efecte
multiplicador”, és a dir,
concentrar els fons en projectes tractors i amb fort
impacte transformador,
per a la qual cosa seria important, va concloure, que
les comunitats autònomes
tinguessin més participació i més capacitat decisiva
sobre els fons, per impulsar projectes singulars del
territori. ■
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Falta contundència
Mireia Rourera

El malson dels abusos sexuals a menors comesos per
membres de l’Església no se solucionarà fins que la
mateixa Església no sigui contundent. Fins ara la cúpula eclesial ha volgut investigar a la seva manera i
l’Estat ara proposa una comissió liderada pel Defensor
del Poble que les víctimes rebutgen perquè diuen que
no tindrà prou poder resolutiu. El que cal és que, com

demanen les víctimes, es faci una gran investigació,
com s’ha fet a altres països, i, en surti el que en surti,
s’assumeixi. Les víctimes tenen por que una comissió
sense poders coercitius reals acabi sent una pantomima i que l’Església acabi per trobar una escletxa per
no comparèixer a un jutjat o per no presentar una documentació requerida. Per què tenen tanta por?

ys PIB
Operàries
instal·lant
plaques
fotovoltaiques en
una teulada
■ SOM ENERGIA

El conseller Jaume Giró, durant la presentació ahir de l’estudi a la seu del departament ■ ACN

“Sempre arriba menys
del que ens correspon”
a El conseller Giró denuncia que el 2021 van rebre tan sols
un 7,8% dels fons a Reclama dissenyar programes propis
Òscar Palau
BARCELONA

151281-1114153®

El conseller d’Economia,
Jaume Giró, va aprofitar la
presentació de l’estudi sobre l’impacte potencial
dels fons europeus sobre
l’economia catalana per
denunciar de nou la infradotació que rep el país, on
el 2021 només va arribar el
7,8% dels fons de l’Estat,
quan Catalunya té el 16%
de la població de l’Estat i representa el 19% del PIB.
Tot i que confia que aquesta xifra es reverteixi, la simulació d’ahir, endegada

al desembre, no preveia un
escenari tan raquític, si bé
sí que estimava que si n’arribés el 14%, i no el 19%
que es considera just, ja
tindria un impacte negatiu
d’almenys 2,1 punts en el
PIB d’aquí al 2030. “Passa
el mateix que passa de manera recurrent amb els recursos que l’Estat destina a
Catalunya: sempre ens arriben menys diners dels
que marxen o ens corresponen”, denunciava Giró,
un fet que, per qüestions
“d’eficiència i bona gestió”,
constata que és igualment
“contraproduent” per al

conjunt de l’Estat.
En el mateix sentit, i tal
com ja havien coincidit en
la reunió que va mantenir
la vigília amb el seu homòleg basc, Pedro Azpiazu, Giró alertava de la “tendència
a la recentralització” que
demostra l’executiu estatal, ja que a hores d’ara no
hi ha “ni un sol programa”
del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR, la
part més important dels
fons) que no s’hagi dissenyat a Madrid. El conseller
reclama que almenys una
part dels recursos es destinin a plans d’acció publico-

privats elaborats per cada
territori, en atenció a les seves necessitats específiques, els anomenats Perte
regionals (projectes estratègics per a la recuperació i
transformació econòmica). “És un menysteniment
a un principi bàsic a tots els
països, el de subsidiarietat”, subratllava. El govern
demana més participació
en la gestió dels Perte ja dictats per La Moncloa, i a més
té a punt fins a 13 projectes
prioritaris propis que podria implantar si hi és autoritzat, agrupats en tres
blocs que busquen la transformació del teixit productiu cap a la digitalització, les
noves tecnologies i el respecte pel medi ambient.
“Esperem que en els propers mesos se’n pugui concretar algun”, confiava Giró.
El conseller encara alertava d’un darrer capítol de
greuges, com és el fet que,
davant la indefinició de
l’Estat, el govern s’hagi de
fer càrrec de gairebé tots
els costos de la gestió dels
fons. Igualment, reclamava que l’IVA d’aquestes inversions sigui “elegible”, és
a dir, que sigui declarat
subvencionable i no l’hagin
d’assumir les administracions inferiors, com la Generalitat o els ajuntaments, a qui sovint se’ls fa
impossible. “S’ha plantejat
al govern central, però de
moment no està resolt”, lamentava Giró, que, malgrat tot, era optimista sobre el potencial transformador dels fons. ■
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ANUNCI
d’informació pública del Projecte constructiu d’ampliació i millora del sistema d’auscultació de la
presa de Foix, al terme municipal de Castellet i la Gornal, i de la llista dels béns i els drets afectats per les obres, clau: LAB.00709/01.P-AP22-01.
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), mitjançant la Resolució de 16 de març de 2022 i en compliment de les disposicions vigents, ha acordat l’obertura d’un període d’exposició pública als efectes d’examen, rectificació i presentació de reclamacions del Projecte constructiu d’ampliació i millora del sistema d’auscultació de la presa de Foix, al terme municipal de Castellet i la Gornal, i
de la llista dels béns i els drets afectats per les obres, el qual resta a disposició del públic durant
el termini de trenta dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el DOGC, en
hores d’oficina, a les dependències següents:
Agència Catalana de l’Aigua, carrer Provença, 260, 08008 Barcelona.
Ajuntament de Castellet i la Gornal, carrer Rosselló, 19-23, 08729 La Gornal.
També es podrà consultar el projecte a la web de l’ACA a l’adreça següent:
http://aca.gencat.cat/ca/laca/informacio-publica/projectes-dobres-en-informacio-publica/
Dins d’aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per l’execució de les
obres projectades poden presentar a les dependències indicades els escrits d’al·legacions que
considerin pertinents en relació amb el traçat, les característiques i l’objecte del projecte, i en
qualsevol de les formes que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Atès que el projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i individualitzada
dels béns i els drets que són considerats d’expropiació necessària, i d’acord amb el que estableix
el paràgraf segon de l’article 17 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954 i els
altres articles concordants del seu Reglament de 26 d’abril de 1957, qualsevol persona interessada o titular de drets reals i interessos econòmics sobre els béns afectats també pot, dins el termini establert en aquesta informació pública, formular-hi al·legacions per escrit per tal de corregir
els possibles errors que s’hagin produït en la confecció de la llista dels béns i els drets afectats,
que es publica annexa, o oposar-se motivadament a la necessitat d’ocupació, d’acord amb el que
estableix la legislació vigent.
D’acord amb el que preveu l’article 80 de les determinacions normatives del Pla de gestió del
Districte de Conca Fluvial de Catalunya per al període 2016-2021, aprovat pel Decret 1/2017, de
3 de gener, en relació amb els articles 26.1, 26.4 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, l’aprovació d’aquest projecte correspon a una obra hidràulica d’interès prioritari de la Generalitat que comporta
la declaració d’ocupació urgent dels béns i drets afectats.
Identificació del tractament: tramitació de l’aprovació del projecte, expropiacions i gestió del patrimoni.
Responsable del tractament: Àrea d’Execució d’Actuacions i Divisió de Recursos de l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA).
Finalitat: informació pública del projecte, gestió de la seva aprovació, procediment expropiatori
que derivi de l’aprovació d’aquest projecte i posterior execució de l’obra hidràulica que és competència de l’ACA, incloent les possibles actuacions associades d’altres Departaments, organismes o administracions quan se li encomani.
Legitimació: exercici de poders públics.
Destinataris: les dades es comunicaran als destinataris següents: Direcció General del Cadastre
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, Registre de la Propietat i Agència Estatal de
l’Administració Tributària en el cas de petició expressa. Es comunicarà també al Jurat d’Expropiacions de Catalunya i als Jutjats i Tribunals en el cas de desacord en la fixació del preu just. També
es comunicarà, si escau, a les societats concessionàries beneficiàries de l’expropiació. Les dades
no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o
quan ho hàgiu consentit prèviament.
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i de garantia dels drets digitals, s’informa que en la mesura en la qual els documents
d’al·legacions presentats per les diverses parts interessades continguin dades de caràcter personal, seran tractats per l’ACA, podent ser cedits a la resta d’òrgans de l’Administració Pública amb
competència en la matèria amb la finalitat de garantir la consulta dels documents esmentats. Qui
participi en aquest procés podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició,
portabilitat i limitació de les seves dades, dirigint-se a l’ACA.
Drets de les persones interessades: sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o l’oposició al tractament. http://aca.gencat.cat/ca/laca/proteccio-de-dades/drets-de-lespersones-interessades/
Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació consulteu la fitxa descriptiva del tractament que es farà de les vostres dades personals: http://aca.gencat.cat/ca/laca/proteccio-de-dades/registre-dactivitats-de-tractament/
Barcelona, 23 de març de 2022
Silvia Esteve Garcia
Cap del Departament de Gestió Administrativa
Annex
Terme municipal de Castellet i la Gornal
Finca de projecte núm.: 0805-001
Referència cadastral: 001712400CF86H
Titular: Agència Catalana de l’Aigua
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 59
Naturalesa: Especial
Finca de projecte núm.: 0805-002
Polígon: 38
Parcel·la: 44
Titular: Agència Catalana de l’Aigua
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1106
Naturalesa: Rústica i urbana

176007-1256630Q

Finca de projecte núm.: 0805-003
Referència cadastral: 001815400CF86H
Titular: Agència Catalana de l’Aigua
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 453
Naturalesa: Urbana

El president d’Aragó, dimarts, compareixia per rebutjar l’acord tècnic dels Jocs ■ EFE

Lambán usa també
pels Jocs el greuge
amb Catalunya
a No signa avui l’acord de la candidatura per pressionar

Sánchez i el COE perquè acceptin les seves condicions

Xavier Miró
BARCELONA

El president d’Aragó, el socialista Javier Lambán, no
anirà avui a Madrid a signar amb el Comitè Olímpic Espanyol (COE) i el govern català l’acord per a la
candidatura dels Jocs
Olímpics d’hivern del
2030 a pesar que es va
consensuar amb els tècnics enviats pel seu govern. Escenificant un nou
greuge d’Aragó respecte a
Catalunya com fa habitualment, Lambán assegura que sempre ha respectat els temps i les vies

de diàleg proposades pel
COE “sense aixecar-se de
la taula” però reservant-se
“la decisió institucional
definitiva” després de tancar-se l’acord tècnic. La seva decisió institucional definitiva és, ara com ara,
que no signarà l’acord a
què va arribar el COE amb
els delegats catalans i aragonesos. Obviant sempre
que la candidatura dels
Jocs d’hivern 2030 va néixer en solitari a Barcelona
i Catalunya i que, finalment, s’ha ampliat a Aragó, Lambán pressiona el
govern espanyol i el COE
perquè acceptin les seves

La frase

—————————————————————————————————

“[Estat i COE] Segur
que cap es decantarà
per una comunitat
enfront de l’altra. No
aspirem a ser menys”
Javier Lambán
PRESIDENT D’ARAGÓ

condicions. Així s’interpreten les declaracions recollides per Efe en què el
president aragonès deia
ahir que ha tingut clar des
del principi que la candidatura ha de ser “del govern d’Espanya liderada

pel COE”, dues institucions que està convençut
que no “es decantaran per
una comunitat autònoma
enfront de l’altra”, és a dir,
que no beneficiaran Catalunya en perjudici d’Aragó. Lambán també recorda al president del COE,
Alejandro Blanco, que no
aspiren a “ser més que
ningú
però
tampoc
menys” i que així s’hi va
comprometre el president
Pedro Sánchez.
Per això, Lambán demana al president del COE
que valori la proposta alternativa que li farà el seu
govern la setmana que ve.
Lambán
no
accepta
l’acord tècnic a tres bandes i denuncia que, en les
reunions en què s’han
analitzat diverses possibilitats, s’han rebutjat “completament” i “sense cap
base tècnica” les propostes perquè l’esquí alpí, el
surf de neu i l’esquí acrobàtic es fessin al Pirineu
aragonès. Lambán conclou que només hi pot haver acord en la candidatura si hi és també en el nom,
l’esquema organitzatiu i
les cerimònies d’obertura i
clausura.
Per la seva banda, la
consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, va confirmar
que serà avui a Madrid i va
afirmar que, si Aragó decideix despenjar-se de la
candidatura dels Jocs, Catalunya els pot acollir íntegrament perquè així es va
concebre des del principi.
El ministre de Cultura i
Esports i exlíder dels socialistes catalans, Miquel
Iceta, va defugir entrar en
el fons de la qüestió perquè, diu, està convençut
que “finalment s’arribarà
a un acord”, tot i admetre
que “segurament tardarà
unes setmanes”. ■
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Illa no descarta negociar
en el pacte per la llengua

a Insta a complir l’acord però s’obre a fer un “esforç addicional” a El PSC presenta avui al govern

un paquet de mesures per les conseqüències polítiques i econòmiques del conflicte d’Ucraïna

Clara Ribas
BARCELONA

186068-1256895Q

El primer secretari del
PSC, Salvador Illa, va dir
ahir en seu parlamentària
que si cal fer un “esforç addicional” en l’acord per a la
modificació de la política
lingüística, està disposat a
fer-lo si això no desvirtua,
va advertir, el sentit de
l’acord. Illa va afegir que si
això ha de fer sentir més
còmoda alguna de les formacions signants, es pot
fer, tot i que va assegurar
que està molt satisfet amb
l’acord a què s’ha arribat:
“És un acord signat per
quatre formacions que sumen 106 diputats. N’estic
molt content, perquè és

La data

—————————————————————————————————

26.04.22

És el dia que es preveu que
comenci el ple en què es debatrà la modificació. Es podria votar el 28 d’abril.

un exercici de responsabilitat en un tema molt rellevant, i en aquest sentit vull
expressar el meu agraïment a totes les persones
que l’han fet possible.” El
líder socialista va recordar, d’altra banda, que
l’elaboració de l’acord no
va ser curta: “No és una cosa que passa el vespre

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ahir en la seva intervenció al Parlament ■ ACN

abans, de vuit a nou. S’hi
han estat mesos i hi han
intervingut moltes persones”, va dir, i va afegir que
per aquest motiu és important que l’acord sigui
respectat: “Estic disposat
a escoltar propostes, però
sempre recordant que allò
que signes és el que s’ha de
respectar.”
Proposta per Ucraïna
D’altra banda, els socialistes presenten avui al govern un paquet de mesures per respondre a les
conseqüències econòmiques i socials de la guerra a
Ucraïna. Illa va avançar
ahir que hi haurà alguna
proposta de caràcter fiscal, i va insistir en la necessitat de treballar amb “coordinació, lleialtat i consens”. Segons el líder socialista, una de les lliçons
apreses arran del conflicte
és la necessitat urgent de
portar a terme la transició
energètica: “Cal redoblar
els esforços per disminuir
la dependència de les energies fòssils”, va dir, “i
augmentar l’energia eòlica i solar. S’ha d’anar més
ràpid”, va advertir.

