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L’entitat demana
“empara” i “auxili”
perquè s’investigui
tot el que hi ha al
darrere del cas

Querella de
l’ANC per
l’espionatge
de Pegasus

El delta de
l’Ebre, espai
òptim per al
cultiu d’algues

Els experts
confirmen l’alt
nivell de nutrients
que proporcionen
les muscleres

POLÍTICA L’ESCLAT DEL CATALANGATE

Sánchez i ERC busquen
AS · El president espanyol explica l’adeu
de la cap del CNI per l’error de seguretat
en el seu mòbil, i no per l’espionatge català
FI · ERC confia que ho desclassificarà tot,
citarà Aragonès aviat i posarà data a la
taula TO · Dur xoc entre Robles i Rufián
David Portabella
MADRID

“Cese.” A diferència d’un
ministre compareixent a
La Moncloa, el BOE no pot
mentir ni refugiar-se en eufemismes, i ahir recollia la
destitució de la directora
del CNI, Paz Esteban, com
el que és i no com una
“substitució”, que és el que
va dir Margarita Robles sobre la defenestració de la
cap dels espies per l’escàndol de Pegasus. Tot i que
Gabriel Rufián (ERC) va tenir un duel d’alt voltatge
amb la ministra de Defensa
–“El seu patriotisme és tòxic. Vol mal a aquest país.
Ser patriota no és convertir
el teu país en la casa de Bernarda Alba, i encara menys
que vostè faci de Bernarda”, li va etzibar el republicà en la sessió de control tot
recorrent a Lorca–, Pedro
Sánchez i ERC treballen ja
per bastir una sortida
d’emergència a la crisi de
Pegasus, que passa per una
coreografia de desescalada.
L’endemà que el president
espanyol entregués el cap
de la directora del CNI com
a ofrena a ERC per salvar el
final de legislatura, Rufián
ja no va demanar la dimissió de Robles en el decurs
del seu duel –de fet, no
aprova que el partit ho continuï fent quan és sabut que
pica en ferro fred, perquè la
jurista és una fidel a Sánchez des del 2016– i confia
que La Moncloa aviat citarà
Pere Aragonès i també posarà data a la taula de diàleg
per obrir un nou temps.
Amb el BOE ratificant
l’adeu d’Esteban i l’arribada d’Esperanza Casteleiro
com a nova cap del CNI, i

amb El Mundo apuntant
que La Moncloa sabia que
Pere Aragonès era espiat el
2019 pel seu presumpte
paper de coordinador dels
CDR, Sánchez va parlar
per primer cop de la crisi
dels espies i va dir la raó de
la destitució –que Robles
no havia dit el dia abans–,
però va negar que sigui
l’ofrena a ERC per l’espionatge a independentistes.
“És evident que hi ha hagut
un error en la seguretat de
les comunicacions del govern d’Espanya. S’ha produït la destitució de la directora del CNI, i jo vull
aprofitar per reconèixer la
seva feina i també la feina
dels 3.000 funcionaris i
funcionàries del CNI”, va
dir el president en una resposta a Cuca Gamarra
(PP). Ras i curt: l’adeu d’Esteban s’explica per la infecció de l’iPhone del president –i el de Robles i el de
Fernando Grande-Marlaska (Interior), tots entre
maig i juny del 2021–, i no
per l’espionatge a Aragonès
i a disset noms més (la llista
exhibida a porta tancada
per l’excap del CNI era més
extensa, però tenia molts
noms tapats).
Guió de retrobament
Fonts parlamentàries albiren una sortida d’emergència per etapes: el gest
de desclassificar d’ofici documents –José María Aznar ho va fer el 2004 amb
dossiers del CNI sobre
l’11-M–, compareixença
monogràfica de Sánchez
el 26 de maig al Congrés,
reunió de presidents amb
Aragonès, convocatòria de
la taula de diàleg i retorn
d’ERC als vots afirmatius a

La ministra Robles arribant ahir al
Congrés i passant davant dels escons
de Sánchez i les vicepresidentes
Calviño i Díaz abans de la sessió de
control ■ JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

Les frases

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

“És evident que hi ha
hagut un error en la
seguretat de les
comunicacions del
govern d’Espanya”

“Si en la comissió de
secrets Rufián no va
voler veure les
resolucions judicials, per
alguna cosa deu ser”

“El seu patriotisme és
tòxic. Ser patriota no
és convertir el país en
la casa de Bernarda
Alba, i ser Bernarda”

Pedro Sánchez

Margarita Robles

Gabriel Rufián

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“La comissió
d’investigació no és
idònia perquè ja hi ha
la comissió de secrets,
on poden acudir”

“Té interès el govern
a descobrir l’origen de
l’espionatge? La seva
transparència secreta
ens preocupa”

“Per què el PSOE
vota sí a una comissió
d’investigació al
Parlament Europeu i
la veta al Congrés?”

Félix Bolaños

Josep Pagès

Mireia Vehí

PRESIDENT ESPANYOL

MINISTRE DE PRESIDÈNCIA

la cambra baixa després
que avui sigui el PP el que
salvi la llei de seguretat. A
València, Oriol Junqueras
defensava la necessitat de

MINISTRA DE DEFENSA

DIPUTAT DE JUNTS AL CONGRÉS

mantenir el diàleg i la negociació constant amb el
govern espanyol: “És una
eina política útil, a la qual
no volem ni podem renun-

PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS

DIPUTADA DE LA CUP AL CONGRÉS

ciar de cap manera.”
Com que era el PP el que
l’atacava –ho feia Gamarra perquè Alberto Núñez
Feijóo no té escó–, Sán-

chez va contraatacar tot
airejant l’herència del PP:
la condemna per la Gürtel i
la caixa b, la “destrucció de
proves a cop de martell”,
l’“estructura parapolicial”
de la Kitchen i “una DUI a
Catalunya”. “La situació
avui no és perfecta, però
reconeguem que la Constitució es compleix a tot el
territori i que els mangants no estan en el govern com passava amb
vostès”, hi afegia. “ERC li
demanava un boc expiatori i vostè ho acata dòcilment”, rebatia Gamarra.
“Che Guevara dels CDR”
La veu de Sánchez va ser el
pròleg al tens duel entre
Robles i Rufián. “No et fa
més patriota ocultar el que
passa”, denunciava el republicà. Per ERC, el dubte
és fins a quin punt La Mon-
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Un principi bo, però
encara insuficient
Marga Moreno

Ja sabem que certs temes demanen anar a poc a poc i
amb bona lletra, però, quan una persona espera recuperar el seu lloc de treball, la lentitud dels processos pot
arribar a exasperar. El relleu a les plantes de Nissan ja té
un brot verd, el desembarcament de Silence i el seu projecte de vehicles elèctrics urbans a la Zona Franca. És
un principi, però encara estem en espera que l’adminis-

tració afegeixi concrecions en forma de licitacions i adjudicacions per a la resta del projecte, que ha de fer tornar a la feina els 1.400 treballadors que encara estan
pendents d’un projecte de descarbonització que, a més,
tindrà la seva importància dins de la imprescindible
transició energètica en la qual tothom coincideix a lamentar que anem, també, amb força retard.

sortida
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ahir en la sessió de control del Parlament ■ ACN

Aragonès diu que la marxa
d’Esteban “no soluciona ni
tanca” la crisi de l’espionatge
a Junts pressiona el president de la Generalitat perquè trenqui negociacions amb
el PSOE a Puigneró pregunta directament a Illa si sabia res de l’espionatge
Clara Ribas
BARCELONA

cloa controla tot el CNI si
Aragonès és presentat en
una ordre judicial “com si
fos un Che Guevara dels
CDR”. “Vostè és la màxima
responsable de l’espionatge legal: per acció o per
omissió”, va dir-li Rufián. I
Robles el va atacar amb un
atribut, la covardia, castigat en la vida militar: “Si
en la comissió de secrets
no va voler veure les resolucions judicials, per alguna cosa deu ser... No voldrà
saber la veritat. Què va
fer?” Va tenir el valor
d’examinar les resolucions?”, el va desafiar.
Sí a Europa, no a Madrid
L’hora d’explicar-se va
continuar a la tarda amb el
ministre Félix Bolaños
(Presidència), ja en comissió. “Hi ha interès del govern a descobrir l’origen de

l’espionatge? Ens preocupa la seva transparència
secreta”, li reprotxava Josep Pagès (Junts). Per Mireia Vehí (CUP), Esteban
és una “cap de turc” i Casteleiro –dona civil amb 40
anys en el CNI, com la seva
predecessora– “no és cap
renovació”. “Per què el
PSOE vota sí a una comissió d’investigació al Parlament Europeu i la veta al
Congrés?”, va dir Vehí al
ministre tot insinuant que
Sánchez ho fa com a “disfressa democràtica” perquè és a les portes de ser
president de torn de la UE
el juliol del 2023.
Vehí va citar davant Bolaños la informació d’El
Punt Avui del 6 de maig sobre els molts noms tapats
en la llista mostrada per
l’excap del CNI per exigir
desclassificar-ho tot. ■

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va
advertir ahir al Parlament
que la destitució de la fins
ara directora del CNI, Paz
Esteban, no és suficient
per donar per tancada la
crisi oberta per l’espionatge amb Pegasus: “S’equivoca qui cregui que amb
aquesta destitució ja s’ha
acabat la depuració de responsabilitats”, va dir Aragonès, que hi va afegir:
“Cal saber qui n’estava al
cas, qui ho va autoritzar.”
En aquest sentit, el president català va recordar
que els espiats continuen
defensant el que defensaven quan se’ls va espiar:
“Hem de saber si per defensar la independència,
l’autodeterminació i l’amnistia continuem sent una
amenaça”, i per això va exigir transparència en les

La frase

—————————————————————————————————

La frase

“Hem de saber si, per
defensar ara el que
defensàvem el 2019,
som una amenaça
i se’ns pot espiar”

“La gran pregunta:
«Vostè formava part
del govern que ens ha
espiat? Senyor Illa,
vostè ho sabia?»”

Pere Aragonès

Jordi Puigneró

informacions; és a dir, que
es desclassifiquin les resolucions del magistrat que
va autoritzar l’espionatge.
També ha demanant una
total depuració de responsabilitats i un compromís
que no es tornarà a repetir.
La crisi per l’espionatge
va protagonitzar ahir diversos moments del ple
del Parlament. El vicepresident de la Generalitat,
Jordi Puigneró, va exigir
saber qui havia ordenat
l’espionatge i qui en tenia
coneixement. I així ho va

preguntar directament al
líder del PSC, i exministre
del PSOE, Salvador Illa:
“La gran pregunta que
s’hauria de fer aquest Parlament i que ens fem ara
mateix és per al senyor
Illa, que formava part del
govern que ens ha espiat.
«Senyor Illa, vostè ho sabia?»”. El representant socialista va parlar més tard
amb Puigneró recriminant-li la al·lusió directa.
D’altra banda, i també
durant la sessió de control, el president del grup
de Junts, Albert Batet, va

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

—————————————————————————————————

VICEPRESIDENT DE LA GENERALITAT

pressionar Aragonès sobre la necessitat que ell i el
seu partit trenquin negociacions amb el PSOE: “No
podem dialogar amb qui
ens espia”, va advertir.
El dirigent de Junts va
recordar que l’eurocambra investigarà el Catalangate, i que per tenir-hi
“credibilitat” cal ser “conseqüents” amb les relacions amb La Moncloa.
Batet va recordar que,
segons considera, quatre
setmanes després que esclatés la polèmica, el govern espanyol no ha donat
encara les “explicacions
oportunes”, i que el seu
president, Pedro Sánchez, no ha depurat responsabilitats.
El president del grup de
Junts va exigir saber qui
ha ordenat, validat, executat i pagat l’espionatge, i
va insistir que la destitució
d’Esteban “no és suficient”.
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L’ANC també es querella per
forçar la desclassificació de
documents de l’espionatge
a No la presenta contra l’empresa NSO, sinó que demana “empara i auxili” perquè
s’investigui qui hi ha al darrere a Denuncia la vulneració del dret d’associació
Jordi Alemany
BARCELONA

Amb la intenció de forçar
la desclassificació de documents relacionats amb
l’espionatge i, a la vegada,
contribuir a articular una
nova macrocausa judicial
contra l’independentisme,
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) va presentar
aquest dimarts, i també al
jutjat 32 com van fer Òmnium i la CUP, la seva querella per la vulneració de
diversos drets fonamentals, entre aquests el d’associació i el de la intimitat,
però també el de llibertat
ideològica i d’expressió, de
cinc afectats de l’entitat
per atacs i infeccions amb
Pegasus acreditats entre
el 2017 i el 2020. La gran
majoria via SMS amb enllaços a notícies relacionades amb l’entitat o de notificacions d’organismes,
que els afectats destaquen
que fins i tot estaven relacionats amb processos de
la seva vida laboral.
Es tracta de l’actual presidenta, Elisenda Paluzie
–una infecció provada el
29 d’octubre del 2019 i dos
intents acreditats la primavera del 2020–; de l’expresident Jordi Sànchez
–infectat el setembre del
2015 després de la Diada i
abans de les eleccions, i
tres més el 2017, a més de
26 atacs–; de dos dels secretaris nacionals actuals
com són Sònia Urpí –dos
atacs amb SMS el 2020 i
una infecció provada– i
Arià Bayé –un atac via
SMS el 2020 en plena ebullició de les protestes postsentència del judici de l’1O–, i un membre de base
de la territorial de Reus,
Jordi Domingo.
En aquest últim cas va
ser-ne víctima via WhatsApp el 2019, i Citizen Lab
ja el va anomenar en les
primeres investigacions
que van transcendir el juliol del 2020, juntament
amb els casos de l’expresident del Parlament Roger

Montserrat Candini, en una imatge d’arxiu, va renunciar
ahir al càrrec d’alcaldessa de Calella. ■ ARXIU

Montserrat
Candini (PDeCAT)
deixa l’alcaldia
de Calella
Jordi Sànchez, Elisenda Paluzie, Sònia Urpí i Arià Bayé, ahir fullejant la querella ■ ANC

Les frases

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

“No va contra NSO per
economia processal i
perquè són fets polítics
amb rellevància per
a l’Estat espanyol”

“Les associacions
tenen una especial
protecció en qualsevol
estat de dret
democràtic”

Toni Abat

Elisenda Paluzie

Torrent, l’exdiputada de la
CUP Anna Gabriel, el republicà Ernest Maragall i
el director del Consell per
la República, Sergi Miquel.
Torrent i Maragall van presentar una querella contra
l’exdirector dels serveis secrets espanyols (CNI) Félix Sanz Roldán i contra
l’empresa israeliana propietària del programa,
NSO Group, que l’octubre
del 2020 va admetre a tràmit el jutjat d’instrucció
32. Ara inclouen Domingo
a la querella que presenten
precisament al mateix jutjat per així reforçar que es
tracta d’una mateixa i única “causa general” de denúncia contra l’independentisme, explicava Paluzie.
A diferència de les altres querelles presenta-

des, la de l’ANC no es dirigeix contra la companyia
israeliana propietària de
Pegasus, NSO, per circumscriure la qüestió a
l’Estat espanyol. Demanen “empara i auxili” perquè el jutjat investigui qui
hi ha al darrere de l’espionatge, explicava l’advocat
de l’ANC, Toni Abat. Admetia que tot fa pensar
que els autors haurien de
ser membres dels poders
públics de l’Estat, concretament membres del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o cossos de la Policía Nacional o de la Guàrdia Civil, però en qualsevol
cas es vol forçar la desclassificació de documents, i
encara més tenint en
compte que ni el període
de l’espionatge ni les persones coincideixen amb

ADVOCAT DE L’ANC

PRESIDENTA DE L’ANC

les operacions que el Tribunal Suprem (TS) va autoritzar, segons les informacions que suposadament va donar la ja exdirectora del CNI, Paz Esteban, a la comissió de secrets oficials.
Dret a associació
La querella posa especial
èmfasi en la vulneració del
dret a associació, i l’advocat explicava que l’espionatge contra ciutadans
“escollits pel fet de tenir
unes idees polítiques concretes i per ser membres
d’organitzacions de la societat civil” tenia un caràcter “antidemocràtic” que
vulnera la Constitució. Demanen que declarin membres de Citizen Lab i Amnistia Internacional –els
organismes que van acreditar l’espionatge– per demostrar que hi ha una persecució de caire ideològic
contra l’independentisme
i evitar que la causa s’unifiqui amb la de l’Audiencia
Nacional, que investiga
l’espionatge dels mòbils
del president del govern
espanyol, Pedro Sánchez,
i de la ministra de Defensa, Margarita Robles. ■

aArgumenta motius de salut, perquè
s’ha de tractar del càncer que té aVa

entrar a l’Ajuntament el juny del 2011
T. Márquez
CALELLA

Montserrat Candini va
tancar ahir la seva trajectòria dins la política municipal després de dinou
anys en actiu –va entrar
com a regidora el 2003–.
Candini, primer per CiU i
actualment pel PDeCAT,
va anunciar oficialment
que deixava el càrrec i l’acta de regidora per motius
de salut. El mes de novembre va ser diagnosticada
d’un càncer i els metges li
van recomanar que prengués un temps de descans
per encarar el tractament.
El primer tinent d’alcalde,
Marc Buch, va agafar el testimoni.
La fins ara alcaldessa va
anunciar públicament la
seva decisió a través d’un
vídeo publicat a les xarxes.
“Deixo l’alcaldia tranquilla, convençuda que l’equip
de govern continuarà desplegant el programa previst i que es mantindrà la
bona feina”, va dir. Va justificar el seu comiat per poder dedicar tots els esforços a recuperar la salut.

“M’han operat i m’han fet
quimioteràpia, i les coses
van bé. Però aquesta és
una malaltia que, per superar-la, requereix temps i
tranquil·litat. En les actuals condicions, no seria
bo ni per a mi ni per a la ciutat que continués al capdavant de l’Ajuntament perquè cal tota la força i energia que sempre he esmerçat en les meves responsabilitats”, va dir.
Primer com a militant
de CiU i després sota les sigles del PDeCAT, Candini
ha representat el partit en
diferents càrrecs. Del
2015 al 2017 va ser diputada al Parlament per Junts
x Sí i va ser portaveu adjunta de CiU al Senat durant
dues legislatures (20082011 i 2011-2015), on
també va ser portaveu de la
comissió de foment i de les
comunitats autònomes.
Funcionària de carrera de
la Generalitat, va ser cap
del gabinet del conseller
d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca (1996-2000) i directora general de Política
Territorial (2002-2004),
entre altres càrrecs. ■
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Inhabiliten
Torra quinze
mesos més per
desobediència

a La jutgessa també li imposa 24.000 euros de multa per haver
desoït l’ordre del TSJC de despenjar una pancarta a El president

demana posar fites al calendari per fer rumb a la independència
Emili Bella
BARCELONA

Quatre mesos després que
la primera inhabilitació del
president Quim Torra expirés, ahir una jutgessa de
Barcelona va tornar-lo a inhabilitar per desobediència. La titular del jutjat número 6 impedeix a l’exmandatari exercir càrrecs
públics electius d’àmbit local, autonòmic, estatal o
europeu, així com funcions de govern durant
quinze mesos més. També
li imposa vuit mesos de
multa amb una quota diària de cent euros (24.000
euros) i la cobertura de les
despeses del procediment.
La jutgessa, Diana Marcelo Martín, el sentencia, a
instàncies d’una entitat
unionista, per no haver
obeït l’ordre del Tribunal
Superior de Justícia
(TSJC) de despenjar una
pancarta amb un llaç groc
que deia Llibertat presos
polítics i exiliats del balcó
de la Generalitat el setembre de 2019.
La primera condemna

La frase

—————————————————————————————————

“El més important és
recuperar el rumb cap a
la independència. Posar
fites al calendari i
prendre la iniciativa”
Quim Torra

131È PRESIDENT DE LA GENERALITAT

va ser d’un any i mig d’inhabilitació i 30.000 euros
de multa, confirmada el setembre de 2020 pel Tribunal Suprem. En aquella
ocasió el van sentenciar
per no haver obeït l’ordre
de la Junta Electoral de retirar llaços i pancartes a favor dels presos polítics als
edificis de titularitat pública durant la campanya
electoral del 28 d’abril de
2019. A diferència de la
primera vegada, Torra va
decidir plantar el tribunal
al judici, que es va celebrar
el 17 de març, per no participar d’una farsa.
“De pancartes amb contingut polític n’hi ha hagut
sempre, n’hi ha avui al mateix lloc on hi havia la que

es va ordenar retirar i n’hi
haurà sempre més. La sentència d’avui no és més que
una baula de la cadena repressiva d’Espanya per evitar l’exercici democràtic i
la llibertat d’expressió a
Catalunya”, va denunciar
en un comunicat el 131è
president, que va anunciar
que recorrerà contra la
sentència a l’Audiència de
Barcelona. Torra insta l’independentisme a tornar a
“prendre el rumb cap a la
independència” si vol evitar la repressió i “sentències humiliants” com la del
català a l’escola, la persecució d’activistes contra el
seu dret de manifestació i
caure en la “pugna de partits per molles del poder
autonòmic que no està a
l’altura d’una ciutadania
que va fer possible el Primer d’Octubre”. “Anirem
a Europa a defensar el
meu cas. Però el més important és recuperar el
rumb cap a la independència. Posar fites al calendari, avançar i prendre
la iniciativa”, va resoldre
el president. ■

El president Torra, en una imatge d’arxiu ■ EFE / ANDREU DALMAU

El Constitucional rebutja un altre recurs del president
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Coincidint amb la segona
pena per desobediència contra l’anterior president de la
Generalitat, el ple del Tribunal Constitucional va rebutjar ahir el recurs presentat
per Quim Torra contra l’execució de la primera sentència que el va condemnar pel
mateix motiu. L’alt tribunal
ja havia ratificat la condemna, però en aquesta ocasió
resol sobre la seva execució,
recorreguda per la defensa
de Torra, exercida pels lletrats Gonzalo Boye i Isabel
Elbal. Els advocats també

van recórrer contra les resolucions que van acordar la
fermesa i l’execució de la
sentència. Com en el cas
dels recursos dels expresos
polítics parcialment indultats, en aquesta ocasió tampoc no hi ha hagut unanimitat al tribunal, perquè el vicepresident Juan Antonio
Xiol va anunciar un vot particular contra la sentència, al
qual s’adherirà també el magistrat Ramón Sáez Valcárcel. El Constitucional entén
que no es va produir cap vulneració dels drets del presi-

dent Torra i que les al·legacions presentades en aquest
recurs ja van ser rebutjades
anteriorment.
Es dona la circumstància
que el Consell d’Europa va
exigir que s’acabessin els
processos i persecucions
contra els polítics independentistes per la seva defensa de la llibertat dels presos
polítics i el retorn dels exiliats, un dictamen que la fiscal de la segona causa, en representació de l’Estat espanyol al judici, va qualificar
d’anecdòtic.
146970-1243782L
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El procés acapara el 52% de les
cerques sobre la UE a les xarxes

a Un estudi de Diplocat demostra la importància del debat sobre l’autodeterminació en les
cerques dels internautes a La confiança dels catalans en la Unió Europea se situa en el 4,5
Redacció
BARCELONA

Un estudi del Diplocat sosté que un 52% de les cerques sobre Europa que es
van fer a Catalunya a les
xarxes socials, entre el
2014 i el 2021, tenen a
veure amb l’autodeterminació en general i tots els
temes derivats, com per
exemple referèndum, presos polítics, procés judicial
o eurodiputats catalans a
l’exili.
L’informe ha monitorat
4,2 milions de mencions
sobre Catalunya entre el
2014 i el 2021, en què el to
de conversa predominant
va ser neutral o indefinit
(90%), i altres grans temàtiques d’interès en segon i
tercer terme, com ara el
català i l’economia. En
aquest sentit, l’informe indica que les qüestions relacionades amb el procés
van acaparar el 52% de les
converses sobre Europa
en mitjans i xarxes socials
a Catalunya, seguides de
les relacionades amb la
justícia (19%), l’economia
(10%), assumptes socials
(3%), refugiats (3%), corrupció (3%) i la covid (3%).
Els resultats de l’estudi
es van explicar ahir en el
marc d’una conferència
sobre el futur d’Europa al
Palau Robert de Barcelona, en què també es va
comparar amb altres do-

ça” en Europa i s’hi identifiquen més, mentre que
passa tot el contrari amb
les persones de mentalitat
més d’esquerres, i amb
una major identificació
amb Catalunya.
Tot i que, segons les conclusions de les tres enquestes, els catalans no se senten més europeistes que fa
uns anys, sí que són majoria en comparació amb els
euroescèptics. Segons el
CEO, per edats, les persones d’entre 18 i 24 anys, així com les més grans de 65,
són les que més confiança
tenen en les institucions
de la UE.
Pel que fa al Diplocat, en

La xifra

—————————————————————————————————

4,2

milions de mencions sobre
Catalunya s’han monitorat
per dur a terme l’estudi del
Diplocat.

Protesta contra la celebració del judici als membres del govern i líders socials de l’independentisme ■ JUANMA RAMOS / ARXIU

cuments elaborats pel
Centre d’Estudis d’Opinió
(CEO) i l’Institut Català
Internacional per la Pau
(ICIP) sobre el mateix tema.
Experts de les dues institucions van coincidir
que la confiança en les institucions és més aviat “baixa” a Catalunya, en línia
amb altres països del sud
d’Europa, i uns punts per
sota en comparació amb
altres comunitats analitzades de l’Estat espanyol.
En termes generals, la

puntuació sobre el nivell
de confiança que els catalans tenen en la Unió Europea és un 4,5. Aquesta
puntuació es repeteix en
el cas de Portugal i Espanya i és més alta que a
França, on aquest índex
de confiança queda fixat
en el 4.
També es va subratllar
una tendència pel que fa a
l’orientació política. En
aquest sentit, les persones
enquestades més pròximes a la dreta i al centredreta “tenen més confian-

Alsina, per l’oficialitat del català
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

En la seva intervenció, Victòria Alsina va subratllar ahir
que “voler una altra Unió Europea no vol dir qüestionar la
mateixa idea de la Unió”. “El
que reclamem és que Europa
sigui fidel als seus valors fundacionals”, va afirmar la consellera. La titular d’Acció Exterior del govern va reclamar
que la Unió Europea “s’esforci per garantir que és, i seguirà sent, un projecte legítim

als ulls de la ciutadania”, i va
recordar la voluntat europeista dels catalans afirmant: “El
nostre compromís amb Europa és inqüestionable.”
La consellera va assegurar: “Continuarem insistint a
fer sentir la nostra veu i les
nostres demandes.” I en
aquest sentit va dir que espera que la llengua catalana sigui oficial en les institucions
europees.

el seu estudi sobre les xarxes socials, també analitza
l’actitud de les mencions
sobre diversos líders europeus. D’aquí n’extreu un
important volum de conversa en to positiu al voltant del ja mort expresident del Parlament Europeu, David Sassoli. D’altra
banda, el socialista espanyol Josep Borrell se situa
com el polític que més conversa genera, amb una
“marcada tonalitat negativa”.
L’estudi es va presentar
ahir en un acte en què van
participar la consellera
d’Acció Exterior i Govern
Obert, Victòria Alsina, i el
director general de Prospectiva i d’Innovació en
l’Acció Exterior, Joan Maria Piqué. ■

El govern es manté en l’aposta
de, si cal, fer els Jocs sense Aragó
Redacció
BARCELONA

Mentre Aragó manté la
pressió sobre Catalunya,
l’Estat i el COE per aconseguir una millor proposta
en favor seu per als Jocs
d’hivern tot i l’acord inicial, el govern català no
afluixa la corda. Si abans
del 20 de maig, el termini

fixat pel COE per a un
acord sobre el repartiment de les proves, aquest
no es produeix, el govern
demanarà al COE que valori una candidatura de
Catalunya en solitari. De
tota manera, fonts del govern van matisar que encara no s’està en aquest escenari però que l’executiu
no vol perdre l’oportunitat

dels Jocs i que abans de
quedar-se sense demanaran al comitè olímpic que
s’analitzin tots els escenaris.
D’aquesta manera, 10
dies abans que s’acabi el
termini del 20 de maig, des
de Catalunya es comença a
aplanar el terreny per si cal
defensar una candidatura
en solitari davant del COE.

El compte enrere està activat i és que l’1 de juny està
previst que el president del
Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach, visiti les instal·lacions on es
volen organitzar els Jocs
d’hivern i abans d’aquesta
data, per tant, ha d’estar
clara la candidatura que es
vol defensar davant del
COI. ■

L’esquiadora de Ribes de Freser Núria Pau, que va participar
als jocs d’aquest hivern passat ■ EPA
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L’alta inspecció
no pot visitar els
centres escolars
a El Ministeri d’Educació reconeix que no té competències
per fer-ho a Diu que la funció d’aquest òrgan és jurídica
Redacció
BARCELONA

El Ministeri d’Educació va
reconèixer ahir que l’alta
inspecció educativa no visitarà els centres escolars
catalans per verificar el
compliment de la sentència del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya
(TSJC) que imposa un
25% en castellà a les aules.
Fonts del Departament de
la ministra Pilar Alegría
van remarcar que l’alta
inspecció educativa no té
aquesta competència i no
pot inspeccionar in situ, ja
que això és una atribució

135034-1258108L

que tenen els inspectors
que depenen de les comunitats autònomes. La
Moncloa va explicar ahir,
dimarts, que per assegurar el compliment de la
sentència s’activaria l’alta
inspecció educativa.
Les mateixes fonts
d’Educació van rebutjar
avançar el detall sobre la
manera de supervisar-ho,
però van subratllar que serà dins les competències i
la jurisprudència existent.
Tot i això, van assegurar
que faran “tot el que estigui en les seves mans” per
complir amb la verificació.
Fonts del Ministeri van

recordar que les competències de l’alta inspecció
són de “tipus informatiu o
de comprovació” i no tenen caràcter coercitiu.
Les mateixes fonts van
explicar que la funció de
l’alta inspecció és jurídica,
de revisió de les resolucions autonòmiques, per
“verificar el compliment
de la normativa bàsica de
l’Estat”. El procediment
habitual en cas d’incompliment és enviar un requeriment i, en cas de no
arribar a un acord amistós
amb l’autonomia, dur la
qüestió als tribunals contenciosos administratius.

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ahir al Parlament ■ ACN

Cambray i Aragonès reclamen consens i unitat
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El conseller d’Educació, Josep
Gonzàlez-Cambray, va demanar ahir “màxim consens polític, social i pedagògic” per fer
front a la sentència del TSJC.
En la sessió de control al Parlament, Cambray va prometre fer costat a les direccions
dels centres amb “tot l’escut

jurídic i legal”. També el president de la Generalitat, Pere
Aragonès, va qualificar d’urgent que el Parlament tramiti
i aprovi la modificació de la llei
de política lingüística i va fer
una crida a “la unitat i l’ambició”, i a aprofitar “les pròximes hores i dies” per refer el

pacte entre el PSC, ERC,
Junts i els comuns del qual
Junts es va despenjar, per parar els peus “a un tribunal que
s’extralimita”. Tant el PSC
com els comuns van pressionar perquè el text es voti immediatament amb o sense el
suport de JxCat.

