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Traveta al català

Vox, Cs i el PP duran la llei de llengües oficials al Consell de Garanties
L’aprovació queda en suspens i es podria esgotar el termini del TSJC
Defensa sense escletxes del bloc d’ERC, JxCat, PSC i comuns en la tramitació

Tello, Aleñá, Bartra i Riqui Puig es feliciten per un dels sis gols contra Jamaica ■ QUIM PUIG

Golejada i recital català a Montilivi (6-0)
La selecció torna a exhibir nivell i motivació davant de més de 6.000 seguidors

L’atac a l’escola reobre
el debat sobre les
armes als Estats Units
El president Biden
lidera el clam contra la
norma que permet la
venda i possessió
d’aparells letals
MÓN. Planes 17-18

Jocs conjunts, però
sense Lambán
La candidatura del Comitè
Olímpic Espanyol esquiva
la col·laboració del govern
de l’Aragó

El projecte 2030 inclou
les estacions del Pirineu
català i s’hi vol sumar les
de l’aragonès NACIONAL. Plana 6
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Més
visibilitat
lèsbica al
Pride BCN

El COE
descarta uns
Jocs només a
Catalunya

La festa LGTBI torna
al seu format
habitual al juny,
després dels dos
anys de pandèmia

Blanco fa una crida a
continuar negociant
la candidatura
conjunta amb
l’Aragó

Bloqueig a la llei del c
PARALITZAT · Els grups de Vox i Cs
anuncien que porten el text al Consell
de Garanties Estatutàries DICTAMEN ·
L’òrgan te set dies per pronunciar-se
CALENDARI · L’aprovació, que estava
prevista per divendres, en suspens
Clara Ribas
BARCELONA

La futura llei del català va
quedar ahir bloquejada
per una maniobra parlamentària protagonitzada
pels grups de Vox, Ciutadans i PPC. Aquests van
anunciar a la tarda que
portaran la tramitació de
la llei, que s’havia votat al
matí, al Consell de Garanties Estatutàries (CGE),
fet que paralitza el calendari i impedeix poder-la
aprovar en la votació al ple
que estava prevista per divendres al migdia.
El president del grup
parlamentari de Vox, Ignacio Garriga, va anunciar ahir la decisió en roda
de premsa i va qualificar la
futura llei d’“assalt a la legalitat” i de “vulneració
dels drets i les llibertats
dels ciutadans”.
Preguntat en la roda de
premsa sobre el fet d’usar
ara el CGE, Garriga va reconèixer que el volen tancar, perquè, diuen, fa funcions duplicades a l’administració estatal. Però va
justificar el fet d’haver-hi
recorregut adduint que el
moment és d’urgència i
que aquesta és l’única via
per paralitzar la tramitació de la llei.
Per la seva banda, fonts
de Cs i el PPC van confirmar que preveuen dur-la
al CGE també, ja que, per
poder portar un text davant aquest òrgan, cal que
ho demanin, com a mínim, dos grups parlamentaris. Vox i Cs ja ho podrien fer, i de fet, el PPC,
que ja ha anunciat que hi
dona suport, no s’hi podria

sumar, ja que no té el nombre suficient de diputats
per poder formar grup
propi.
Per la seva part, el líder
de Cs, Carlos Carrizosa, va
advertir, a través de Twitter, al “separatisme” i al
PSC que “no se sortiran
amb la seva”. Carrizosa va
assegurar que dimarts,
31, no tindran “ni tan sols”
la seva llei com a “excusa”
per impedir el 25% en castellà a les aules. “Vam frenar l’atropellament nacionalista i frenarem els que
vinguin”, reblava.
Set dies hàbils
El Consell de Garanties
Estatutàries –òrgan que
segons Vox hauria de desaparèixer però al qual ara
recorrerà– pot dictaminar, entre d’altres, sobre
els projectes i les proposicions de llei sotmesos a debat i aprovació del Parlament i els decrets llei sotmesos a convalidació del
Parlament o els projectes
de decret legislatiu aprovats pel govern.
El CGE té ara set dies
hàbils per dictaminar, de
manera preceptiva però
no vinculant, si el text
s’adequa a la Constitució i
a l’Estatut d’Autonomia.
En haver estat portada al
ple amb lectura única i
procediment d’urgència,
el tràmit són 7 dies i no 30
com en altres tipus de lleis.
Fonts consultades per El
Punt Avui han assegurat
que no es creu que, tot i el
procediment d’urgència,
el CGE pugui tenir enllestit el dictamen abans de dilluns, fet que facilitaria activar el procés abans del

La portaveu del grup d’ERC, Marta Vilalta,
s’adreça ahir al matí al ple, en el debat que va
aprovar la tramitació de la llei ■ ACN

La data

La xifra

31.05.22
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—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

és el dia a partir del qual s’ha
d’aplicar la sentència del TSJE
sobre el 25% de castellà a les
escoles catalanes.

per cent dels vots van donar
suport ahir al ple del Parlament a la decisió de tramitar
la llei del català.

31 de maig, data límit
d’aplicació de la sentència
del TSJE que obliga a fer el
25% de les assignatures en
castellà.

que van pactar dimarts, in
extremis, els grups de
JxCat, ERC, comuns i el
PSC.
La
tramitació
d’aquesta nova norma va
rebre el suport del 80%
dels vots del Parlament
(105 a favor i 28 en contra), i amb la seva posada
en marxa els grups pretenien blindar la immersió

Votació paralitzada
Així doncs, queden totalment aturades les previsions de debatre i votar el
text de la preposició de llei

Les frases

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

“Volem que el CGE
deixi d’existir, però és
una urgència i aquesta
és l’única manera
d’aturar la llei”

“El dia 31 no tindran
ni tan sols la seva llei
com a excusa per
impedir el 25% en
castellà a les aules”

PORTAVEU DE VOX

PORTAVEU DE CS

Ignacio Garriga

lingüística a les escoles i
assentar un marc legal i jurídic per fer front a la sentència.
A més, en paral·lel a la
llei, el govern preveia aprovar en els pròxims dies, segurament també divendres, un decret llei que havia d’abordar la qüestió
dels projectes lingüístics.

Carlos Carrizosa

Una vegada publicat el decret, tot i que ja estaria en
vigor, aquest havia de ser
validat pel Parlament. A
partir d’aquell moment, el
conseller d’Educació podia elaborar la instrucció
als centres escolars en les
quals establiria les normes
necessàries per al compliment de la sentència.
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Barcelona, capital
de la cocteleria
Jordi Panyella

S’equivoca la Mireia Rourera quan en l’edició d’avui fa
servir el temps futur per dir que Barcelona serà la capital de la cocteleria. No, Mireia, no, Barcelona ja és la
capital de la cocteleria, i no pas pels antres on la gent
que es fa la sofisticada va a abeurar-se. Barcelona ostenta aquest títol des que la primavera del 2019 una
part de Colau, una altra Collboni i encara unes gotes a

base de Manuel Valls van donar com a resultat un
combinat que va satisfer els que no els agrada ni l’absenta, ni la ratafia, amb cop de puny inclòs al pit després de fer anar el beuratge coll avall. Diuen que el
còctel tenia, a més a més, un element sorpresa, que ni
la Mireira Rourera ni ningú encara no sap. Que ho
preguntin al bàrman amb corbatí del CNI.

català
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s’adreça al ple del Parlament, ahir al matí ■ ACN

Satisfacció pel consens,
però amb interpretacions
diferents segons el partit
aEl ple va aprovar ahir debatre i sotmetre la llei a votació a La CUP ha

renunciat a presentar-hi esmenes perquè creu que cal retirar la proposició
Clara Ribas
BARCELONA

La CUP i la Plataforma, en contra

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

Madrid farà complir la sentència

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

La ministra d’Educació, Pilar
Alegría, va celebrar ahir
l’acord entre ERC, Junts, PSC
i comuns, però va insistir que
la sentència del TSJC que fixa
un 25% és ferma i, per tant,
s’ha de complir. En declaracions als passadissos del
Congrés, la ministra Alegría
va afirmar que “el que importa és que els estudiants acabin l’ensenyament amb coneixement de les dues llengües”. Segons Alegría, ha de
ser el TSJC qui es pronunciï
sobre si la nova llei permet
complir o no la sentència sobre el 25%. “Jo només puc dir
que les sentències judicials es

compleixen, i més quan són
fermes.” Prèviament, i responent al PP, Alegría va explicar
que el seu ministeri col·laborarà “perquè es compleixi” el
25% de castellà a l’escola:
“Treballarem amb el TSJC a
través de l’Alta Inspecció per
entregar tota la informació i
documentació que se’ns requereixi”, va dir. Alegría responia així a una pregunta de la
diputada del PP Sandra Moneo, que va recordat que dimarts acaba el termini perquè a Catalunya “es compleixi la llei” i els alumnes rebin
l’ensenyament en castellà en
un 25% de les hores lectives.

El Parlament de Catalunya
va viure ahir al matí unes
hores de satisfacció compartida, protagonitzades
pels quatre grups signants
de la futura llei del català a
l’escola, ERC, JxCat, ECP i
el PSC. La cambra va aprovar, amb 105 vots a favor i
28 en contra, la tramitació, amb la màxima urgència, de la proposició de llei
d’ús i aprenentatge de les
llengües oficials a l’ensenyament no universitari,
per tal que pogués ser aprovada aquest divendres,
malgrat el rebuig de Vox,
Cs, el PP i, per motius molt
diferents, de la CUP.
La representat del PSC,
Esther Niubó, va obrir el
debat felicitant-se perquè
la nova llei refà, segons va
dir, un consens que “s’havia esquerdat en dècades” i
“trenca la política de

El grup parlamentari de la
CUP no presentarà ni esmenes parcials ni a la totalitat,
perquè consideren que la
proposició de llei ha de ser retirada perquè, consideren,
“obre la porta a la vehicularitat del castellà a les escoles”.
Durant el debat al ple, la diputada Dolors Sabaté va assegurar que qui estava legislant
“són els membres del TSJC” i
va advertir que no hi ha “cap
fórmula màgica que permeti
complir la sentència i, al mateix temps, protegir la immersió lingüística”. La diputada cupaire també va afirmar

que la proposició de llei trasllada la responsabilitat als
centres i que el text obre la
porta a la segregació escolar
per raó de llengua.
Per altra banda, la Plataforma per la Llengua va lamentar ahir que cap grup
parlamentari hagués volgut
introduir una esmena en la
qual es pretenia evitar que el
castellà sigui reconegut també com a llengua d’ús curricular a Catalunya, perquè, segons l’entitat, això introdueix
el risc de que l’Estat pugui
imposar el 50 % d’hores lectives en castellà.

blocs”. La portaveu del
grup d’ERC, Marta Vilalta,
va compartir la satisfacció
de Niubó i va convidar la
CUP a afegir-se a un consens que s’ha fet, va dir,
“amb la diversitat de cada

grup parlamentari, però
amb la fortalesa de ser capaços de construir plegats”.
Per la seva part, la representant de JxCat, Mònica Sales, va defensar que

el consens evidencia les
tres premisses que va situar Junts com a principals: “El català com a llengua vehicular, garantir la
immersió i protegir els docents amb acció política.”
“Avui és un bon dia per a
Catalunya”, va dir la líder
dels comuns, Jéssica Albiach, perquè, segons va
assegurar, s’havien superat “les velles lògiques”
amb un acord transversal
de quatre grups.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va
reivindicar que l’acord representa el 80% del Parlament.“No és un atac al poder judicial”, va advertir.
Per la seva part, el conseller d’Educació, Josep González-Cambray, va assegurar que la llei “protegirà jurídicament les direccions i
els mestres davant d’una
sentència que és una aberració pedagògica”, va concloure. ■
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El COE pregarà més temps al
COI per tancar la candidatura
a Blanco obvia Lambán i farà un últim esforç incorporant directament a les converses per als Jocs
empresaris i “parts” d’Aragó a No es planteja un projecte català en solitari, però sí que salti al 2034

Total de
disciplines

Disciplines
de muntanya

Disciplines
de ciutat

Esquí alpí

11 644

Esquí lliure

8

322

Surf de neu

11

496

Esquí de muntanya

5

96

Hoquei sobre gel

2

744

Patinatge artístic

5

306

“La gent ho entén al 99%”,
va constatar, en al·lusió a
Lambán. En tot cas, el dirigent olímpic va dir que “no
es planteja” una candidatura de Catalunya en solitari,
i que si no poden tancar un
acord el COE farà una “proposta raonada” de la solució que vegi “millor amb els
que vulguin jugar”. Això sí,
Blanco –que tampoc va
amagar l’objectiu polític
que les converses cercaven
també “l’enteniment i el
diàleg” entre territoris després del “clima” viscut a Catalunya els anys àlgids del
procés–, va admetre que la
Generalitat ha estat impecable en la negociació i que
ha fet una “aposta claríssima” pels Jocs. En aquest
sentit, va confirmar que,
havent-ne parlat, la consulta plantejada el 24 de juliol
“seguirà en la data anunciada”, i confia plenament que
validarà un suport que diu
que ja li van donar “per unanimitat” 150 representants locals fa unes setmanes en una reunió a la Val
d’Aran.
Veient-se venir que el podien ignorar, al matí l’executiu aragonès ja havia in-

42

Total

2.608
Total

Esquí de fons

12

626

Biatló

11

438

5

218

Free

Esquí lliure

Bamps i salts acrobàtics

Patinatge velocitat

14 368

Pista curta

Patinatge velocitat

9

230

Cúrling

3

170

Pista llarga

6

Total

54

Total

Acusen el govern de “manipular”

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

El diputat d’En Comú Podem
Marc Parés va acusar ahir el
govern “d’intentar condicionar” la consulta sobre els
Jocs d’hivern amb la campanya publicitària que ha llançat, quan havia dit que seria
neutral davant la doble consulta. “Això té un nom, que és
manipulació i joc brut”, va denunciar al Parlament. “Deixin
de manipular l’opinió pública
amb espots publicitaris i garanteixin que Stop Jocs disposi dels mateixos mitjans”,

va exigir. El conseller d’Economia, Jaume Giró, va negar
cap manipulació i va dir que
fan campanyes per explicar
les “oportunitats” que té el
país, com són els Jocs. A la
sessió de control, la líder del
grup, Jèssica Albiach, va lamentar que el govern encara
no ha dit “quant s’ha gastat”
per impulsar els Jocs, i el president Aragonès li va recordar que tenen el suport del
govern espanyol i el de Barcelona, on hi són els comuns.

tensificat la guerra oberta
amb el COE quan el conseller d’Esports, Felipe Faci,
fins i tot va anunciar que
miraran d’evitar “per tots
els mitjans” que es plantegin proves a les seves estacions sense el seu consentiment. Va ser després d’escenificar una reunió amb
municipis implicats en què
es va insistir a reclamar
una trobada amb el president espanyol, Pedro Sánchez, perquè hi intercedeixi, cita a la qual, a més, volen enviar membres de tots

els grups polítics aragonesos. Tal com La Moncloa ja
va deixar clar dimarts, en
tot cas, el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, va reiterar ahir que donen ple suport al COE, que
és qui té la “responsabilitat” de presentar una candidatura “solvent i guanyadora”.
Blanco es va mossegar la
llengua a la tarda sobre les
crítiques de Lambán, que
va dir que li ha perdut confiança, però el va acusar de
torpedinar l’acord tècnic a

2.050
Total
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Total

Participants

Proves

FONT: COMITÈ OLÍMPIC ESPANYOL / GRÀFIC:

S’havia proposat arribar a
l’1 de juny amb els deures
fets, però finalment el Comitè Olímpic Espanyol
(COE) aprofitarà la visita
aquell dia a Madrid del president del COI, Thomas
Bach, per tot just refermarli que presentarà una candidatura del Pirineu per als
Jocs d’hivern del 2030, però implorar-li una mica més
de temps per enviar-li una
proposta tancada a fi que la
pugui analitzar la comissió
tècnica de l’organisme. “No
podem ni hem de perdre la
posició que tenim davant
del COI, ni el prestigi”, es va
imposar ahir el seu president, Alejandro Blanco,
que, això sí, va evitar fixarse nous terminis concrets.
Tot i que després de trencar
dilluns les converses, fart
del bloqueig del govern de
l’Aragó al cap de fins a onze
reunions, s’havia especulat
que Blanco anunciaria ahir
la proposta que presentaria
al COI, al final va comparèixer a la tarda per dir que ha
decidit donar-se una última oportunitat i que reprendrà la negociació la
setmana que ve “amb tothom que hi vulgui participar”. És a dir, amb representants de la Generalitat i
el govern estatal, i sense
comptar, si no rectifica,
amb els d’Aragó, però sí
amb empresaris d’estacions d’esquí i “parts” de la
comunitat que en les últimes hores li han suplicat
que no els aparti tot i la posició inflexible del seu president, Javier Lambán.
“Gent dels dos territoris ho
vol, i que deixem debats polítics estèrils”, va sostenir.
Blanco va deixar clar
que tot el que ja s’ha parlat
serà útil, i que el punt de
partida serà l’última proposta que ha fet el COE, que
dona joc a les tres valls aragoneses en base a una distribució “equilibrada” de
les proves (54 a l’Aragó, 42
a Catalunya) i els esportistes participants (2.050 i
2.608, respectivament).

Última proposta del COE per als Jocs d’hivern del 2030

Aragó

BARCELONA

Catalunya

Òscar Palau

què ja havien arribat totes
les delegacions al març, i de
provocar un retard en els
tempos que pot perjudicar
la candidatura. “La major
dificultat no són les diferències entre dos governs,
sinó que es qüestiona el
COE”, va reblar. Al matí,
Blanco havia estat clar a
Catalunya Ràdio a l’hora de
responsabilitzar Lambán
sense embuts de la ruptura
i agrair en canvi la bona disposició dels líders catalans
amb qui s’havia reunit, entre els quals també Jordi
Sànchez (Junts) i Salvador
Illa (PSC).
A la tarda, Blanco va admetre que, tot i començar
abans, les candidatures rivals van més avançades
perquè totes ja han estat
avaluades pel COI. “Hem
perdut velocitat, i això en
una cursa curta ens destrossaria“, va afirmar, si bé
va recordar que la cursa és
de fons i hi mantenen opcions. “I si no guanyem el
2030, pot ser per al 2034”,
va obrir la porta, en recordar que el procés d’elecció,
basat ara en el diàleg permanent, així ho permetria. ■

—————————————————————————————————

OPINIÓ
Jaume
Argerich
—————————————————————————————————

Els Jocs
del 3%

F

a mesos que la Generalitat defensa amb un
vigor poc usual celebrar uns Jocs d’hivern el
2030 conjuntament amb
Aragó. Aquesta defensa a
ultrança contrasta vivament amb la poca idoneïtat
del projecte. Econòmicament, els Jocs són un negoci dubtós. Ambientalment, és complicat que les
condicions climàtiques hi
acompanyin. Políticament,
associar-se amb el COE i el
president d’Aragó és inconsistent. Suïssa, Àustria i
Noruega són països amb
millors condicions per celebrar uns Jocs d’hivern. Tot i
això, han refusat d’organitzar-los diverses vegades
els darrers anys per la despesa que comporten. Tots
els diagnòstics sobre el Pirineu parlen de reduir la dependència de la neu, fixar
la població al territori i millorar les infraestructures.
Quina població fixaran els
Jocs al territori amb feines
de temporada mal pagades? Quines infraestructures només es poden millorar amb els Jocs? Si tothom que viu a Cerdanya
sap que la collada per carretera o tren no es tocarà
fins que no venci la concessió del túnel del Cadí. Com
és, doncs, que la Generalitat ha fet dels Jocs el seu
cavall de batalla? Els primers passos donen pistes.
De moment, Presidència ha
gastat gairebé mig milió
d’euros en informes favorables. La majoria d’aquests
s’han adjudicat a amics i
saludats dels partits de govern per la pràctica habitual de partir-los en encàrrecs de menys de 15.000
euros i així fer-ho de forma
directa sense concurs. Per
exemple, tenint un servei
meteorològic propi han pagat un informe d’una pàgina de “descripció meteorològica dels Pirineus” a una
consultora externa.
Els Jocs, en efecte, representen una oportunitat,
però només per a la caterva de facilitadors i comissionistes de les xarxes
clientelars de Junts i Esquerra. Una oportunitat per
uns pocs a costa de tots.
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Junts insta a reactivar una
taula col·legiada pel procés
a Batet reclama a Aragonès que es mogui per consensuar una “via alternativa” a un diàleg que “no
funcionarà”a El president no s’hi tanca, però veu “compatible” l’aposta, i Illa també li ofereix acords
Ò. Palau
BARCELONA

Junts per Catalunya va
apujar ahir un grau les crítiques a la manca de fruits
del diàleg amb el govern espanyol i va instar el president, Pere Aragonès, durant la sessió de control al
Parlament, a reactivar la
formació d’un òrgan en
què l’independentisme pugui debatre i consensuar
un camí alternatiu per assolir la república. “Demanem que es constitueixi la
direcció estratègica col·legiada de l’independentisme”, va solemnitzar el president del grup, Albert Batet, a fi també de “coordinar” l’acció al Congrés. Ba-

.

169600-1259075L

tet va recordar que el mateix Aragonès ja ho va suggerir en el seu discurs de
Sant Esteve i que, de fet, així ho inclou el pacte d’investidura signat després
del 14-F. “Va ser la victòria
independentista més gran
de la història, però en
aquests dotze mesos no
hem avançat tant com voldríem; ho hem de corregir i
sobretot reconèixer”, va
justificar Batet, que va insistir que l’Estat “no té cap
intenció” de resoldre el
conflicte i que la via del diàleg “ni ha funcionat ni funcionarà”. Els principals actors polítics i entitats sobiranistes ja van intentar en
converses discretes durant nou mesos, fins al fe-

brer passat bastir un òrgan
com aquest, però no hi van
reeixir, si bé ara Junts creu
que l’esclat del Catalangate torna a obrir expectatives d’èxit.
Aragonès va evitar ahir
mullar-se i va replicar reiterant que la millor manera
d’assolir la independència
és “a través d’un procediment acordat” i que no regalarà “mai” la bandera del
diàleg. “En això perseverarem”, va etzibar, si bé no ho
veu “incompatible” amb el
fet de buscar grans acords
dins del moviment “per refermar l’estratègia a fi d’assolir l’objectiu”. “Estem disposats a parlar-ne, com
sempre”, va cloure.
Precisament, al seu

Albert Batet (Junts) s’adreça ahir al president, Pere
Aragonès, durant la sessió de control al Parlament ■ ACN

torn, el cap de l’oposició,
Salvador Illa, també va
allargar la mà a Aragonès,
si bé en un sentit molt diferent, aprofitant l’acord pel
català a què van arribar la
vigília. “Reitero l’oferiment
a entendre’ns en algunes
coses, hi està disposat?”, el
va desafiar, abans de tornar-li a demanar “formalment” l’obertura d’un procés de diàleg “entre catalans”. El president va coincidir que el govern i l’oposició “han de tenir punts
d’entesa”, i va recordar que
el que demana el PSC ja
s’està produint perquè han
pactat en temes clau, però
li va recordar que on va coix
el diàleg “és en la negociació
amb l’Estat”, que hi va “arrossegant els peus” tot i que
“els ciutadans ho demanen”. “Hi ha molt marge de
millora, i hi poden tenir un
paper destacat”, va respondre a Illa, que es va comprometre a intercedir per “millorar” unes relacions que el
govern veu tocades per la
inacció de La Moncloa davant l’escàndol del Catalangate. Avui tot just Pedro
Sánchez en donarà explicacions al Congrés. ■
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ERC avala la llei
audiovisual amb
retocs finals
a Rufián veu protegit el català tot i l’avís de la Plataforma per
la Llengua, Junts, la CUP i el PDeCAT a Votació final al Congrés
David Portabella
MADRID

Gabriel Rufián és fill de la
immersió i de la sèrie Bola
de Drac (Akira Toriyama).
“Quan s’aprovi la llei estarem pitjor. Res no canviarà. Continuarem sense poder veure sèries en català a
les plataformes”, deia el
compte de Twitter Bola de
Drac, i el portaveu d’ERC
ho va llegir en plena negociació final sobre la llei audiovisual amb el govern de
Pedro Sánchez. Tot i alertes com aquesta –simbòlica– i de la Plataforma per
la Llengua –de fons–, ERC
es disposa a votar sí a la llei
audiovisual avui al Congrés quan Junts, la CUP i el
PDeCAT hi votaran en
contra perquè no veuen
prou protegit el català.
L’acord, forjat per ERC i
la vicepresidenta Nadia

Calviño –el Ministeri de
Cultura de Miquel Iceta és
al marge de tot– des del desembre del 2021, inclou un
fons de 15 milions per a
continguts audiovisuals en
català, gallec i basc. “Per
llei es destina un fons econòmic al doblatge en català. Si això ha estat així ha
estat gràcies a la feina de
molta gent, però sobretot
d’ERC”, es va vantar Joan
Margall (ERC) dijous quan
la llei s’aprovava en la comissió d’Economia.
Canvi: ‘dicho’ per ‘un’
La negociació final s’ha enrarit perquè el PSOE juga a
introduir esmenes com
ara la que altera la definició
de productora independent per encabir-hi grans
plataformes. Podem, soci
del govern, firmava ahir
amb ERC i Bildu una esmena final a l’article 110, en

què canvien la definició
d’una productora independent substituint dicho per
un, tot confiant que el
PSOE l’accepti avui. Pablo
Echenique (Podem) no
amaga el desencís amb
molts punts de la llei.
“Del 6% a Netflix al 0%”
A Junts, Míriam Nogueras
recorda el cofoisme inicial
amb el 6% de català a Netflix i HBO que Calviño va
tombar. “Del 6% a Netflix
al 0%”, etziba Nogueras.
Junts aireja el lament de
Jordi Oliva (Proa): “Amb
aquesta llei no seria possible Alcarràs”. “La llei ha
millorat alguns aspectes
però també n’empitjora
d’altres per esmenes del
PSOE”, avisa Ferran Bel
(PDeCAT) tot al·ludint al
doblatge sense cost. La Plataforma per la Llengua veu
en crisi el doblatge. ■

Fernando Colomo (dreta) es va manifestar ahir amb els productors independents ■ EFE

Els productors independents clamen al cel i a Sánchez

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

Evitar que “es cometi una
barbàrie al Congrés” i que “es
mati la biodiversitat audiovisual”. Amb aquesta duresa es
van expressar ahir les associacions i federacions de productors audiovisuals independents de tot l’Estat, que
s’han unit com no ho havien
fet mai, incloses les catalanes
Proa i PAC (integrant de
PIAF). A través de la Plataforma Audiovisual de Productors Independents (PAP), que

engloba al voltant de 600
productores (un 90% del
sector), reclamen que la llei
audiovisual que es votarà
avui al Congrés no inclogui
les plataformes audiovisuals i
les grans cadenes de televisió
privada dins la definició de
productora independent.
Ahir van convocar una roda
de premsa i van presentar un
dur comunicat en què denuncien que, si no es modifica la
llei abans d’aprovar-la, in-

complirà les directrius europees de protegir la producció
independent i la diversitat
cultural. “S’obre un panorama de conseqüències devastadores per al cinema i tot
l’audiovisual espanyol”, va dir
Jordi Oliva, president de Proa.
PAP ha apel·lat a la “sensibilitat i el compromís amb la
creació” del president Sánchez i li demana que consideri el cinema “una qüestió
d’estat”. ■ BERNAT SALVÀ

Parlar català al Congrés sense amonestació
CLAM · Podem, ERC, Junts, el PDeCAT, la CUP, el PNB, EH Bildu, el BNG i Més País registren una modificació del reglament que ara fixa el
monolingüisme castellà i que fa de cada paràgraf en català un motiu de retirada de la paraula VET · Botran és l’últim a qui van renyar
David Portabella
MADRID

“M

uchas
gracias. Moltes gràcies. Eskerrik Asko,
Moitas Grazas.” Així acabava el
seu discurs al Congrés Felip VI el
19 de juny del 2014, en què va
ser solemnement entronitzat. Si
Felip VI hagués desenvolupat el
seu agraïment en català des de la
tribuna amb un paràgraf sencer,
l’aleshores president del Congrés, Jesús Posada, l’hauria pogut amonestar verbalment amb
el reglament a la mà. La cortesia i
els usos i costums han tolerat
que els diputats catalans s’expressin en català si és amb brevetat o bé tradueixen acte seguit al

castellà el que han dit, però amb
Meritxell Batet com a presidenta
el diputat de la CUP Albert Botran va ser castigat el 17 de maig
amb la retirada de la paraula després de ser amonestat en tres
ocasions. “Ara que es torna a parlar del Defraudador Major del
Regne, Joan Carles I El Regatista, recordaré les seves paraules:
«Mai no va ser la nostra una llengua d’imposició sinó de trobada.»
Mentida”, va exposar Botran.
“Senyor Botran, li demano, sisplau, que continuï en castellà”,
va etzibar Batet com si obeís la
coreografia de la CUP.
Per posar fi a 44 anys de monolingüisme castellà imposat en
democràcia a la Carrera de San
Jerónimo, els grups d’Unides Podem, ERC, Junts per Catalunya,

El diputat de la CUP Albert Botran sent amonestat per Batet en el ple del
Congrés del 17 de maig per haver intervingut en català ■ MIGUEL OSÉS / EFE

el PDeCAT, la CUP, el PNB, EH
Bildu, Més País i el BNG van registrar ahir al Congrés la reforma
del reglament del 1982 per incloure-hi un nou article 6.2: “Els
diputats tindran el dret a intervenir en les sessions del ple del
Congrés i de les comissions en
qualsevol de les llengües oficials i
reconegudes estatutàriament en
les seves comunitats.” La proposta insta els serveis del Congrés a
procedir a traduir al castellà els
escrits registrats en català, basc i
gallec i a publicar-los al Butlletí
de les Corts en els dos idiomes.
Aquest nou reglament, fins i tot,
beneficiaria el rei Felip VI, que el
2014 va citar Espriu però no va
llegir cap poemari seu. No hi ha
cap indici que no ho fes per temor a ser amonestat. ■
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Sánchez afina concessions
per posar fi al Catalangate
aERC espera del president l’anunci de desclassificació d’espionatges i més canvis al CNI aMarlaska
reafirma davant Nogueras que les clavegueres ja no existeixen aL’al·lusió als ‘piolins’ encara cueja
David Portabella
MADRID

Pedro Sánchez no ho volia, però l’independentisme l’ha forçat a comparèixer avui en un ple monogràfic per abordar l’espionatge amb Pegasus a dirigents i electes catalans i
bascos. Després de fer un
primer gir de guió el 2 de
maig presentant-se ell
com a víctima de Pegasus i
un segon gir de guió el 10
de maig amb la destitució
de Paz Esteban com a cap
del CNI, Sánchez acudeix
avui al Congrés afinant
quines concessions més
pot oferir a ERC per tancar el Catalangate, que posa en crisi el que queda de
legislatura fins al desembre del 2023, però a més
dels retrets de Gabriel Rufián (ERC) escoltarà el
clam d’espiats com ara Míriam Nogueras (Junts),
Albert Botran (CUP) i Ferran Bel (PDeCAT).
El ple monogràfic
d’avui va viure un aperitiu
ahir a la sessió de control

Bolaños rebat, ahir, el que havia dit Olona (Vox), amb la samarreta del Piuet enfadat en el comiat al Congrés ■ E. NARANJO / EFE

amb el duel de Nogueras i
el ministre d’Interior, Fernando Garnde-Marlaska,
que va reafirmar que el
clavegueram no existeix.
“Demana als que gosem
afirmar que hi ha clavegueres de l’Estat que presentem proves, però la cosa no funciona així. És just
al revés: demostri vostè
que no existeixen, perquè
ens va dir que la seva mis-

sió era eliminar-les. Presenti proves. I com que no
en presenta cap, existeixen”, va etzibar la portaveu de Junts. “Els fets negatius és molt difícil provar-los. Espanya és una democràcia plena i l’únic que
es persegueixen són fets
susceptibles de constituir
delicte, no idees. No tenim
una Constitució militant”,
va rebatre Marlaska. “Vol

Un grup independentista
es fa seu el sabotatge al TAV
a Acció per la

Independència
reivindica els talls
gironins a la línia

Redacció
BARCELONA

Acció per la Independència ha reivindicat el sabotatge a les vies del TAV que
va tenir lloc diumenge entre Vilobí d’Onyar i Figueres, i que va provocar nombrosos retards als trens de
la línia Barcelona-Figueres. Els autors del sabotatge van cremar arquetes de
cablejat al tram d’Aiguaviva al voltant de la matinada i el centre de control
d’Adif en va informar cap a

Imatges penjades al compte de Twiter d’Acció per la
Independència ■ EL PUNT AVUI

la una els Mossos d’Esquadra, que van obrir una investigació per identificarne als autors. Els sabotat-

ges van causar retards de
més d’una hora als trens
que circulen entre Figueres/Vilafant i Barcelona.

proves? L’informe de CitizenLab, el meu mòbil infectat per Pegasus i que no
consta entre els 18 espiats
legalment”, va replicar Nogueras. Després d’ironitzar amb l’habilitat de Marlaska de posar-se de perfil
en totes les crisis que l’assetgen, la portaveu de
Junts va exhibir que té informació rellevant i va citar noms que ella sospita

Ahir, Acció per la Independència reivindicava els actes a través de les xarxes
socials.
En una piulada al compte del grup a Twitter reivindiquen l’acció “de lluita
no violenta i coordinada”
com una protesta “contra
Espanya” i contra “el govern català, els partits i les
entitats” abans de llançar
la crida: “No acatem la rendició.” Amb la piulada, el
grup afegeix imatges a les
vies del tren amb pancartes i banderes independentistes.
En un comunicat, Acció
per la Independència també afirma que va ser un sabotatge pel “mal servei de
les empreses operadores” i
defensen que, en cap cas,
es van posar en risc les
persones i que l’objectiu
dels sabotatges era protestar pel “menysteniment,
la violència i la persecució
que exerceix Espanya
contra Catalunya”. ■

que al ministre li sonen
per incomodar-lo: Tica International, BAE Systems, Oxy Technologies i
Kevin Wilson. “És clar que
la policia i la Guàrdia Civil
tenen programes d’intercepció de comunicacions,
sempre amb empara judicial”, va dir Marlaska.
A qui li va tocar sortir en
defensa del CNI va ser a la
ministra de Defensa, Mar-

garita Robles, davant Vox.
“No sabia que el CNI els hagués confiat la representació sindical”, es va mofar la
ministra de l’ultradretà Ignacio Gil Lázaro. “Els
3.000 homes i dones del
CNI saben que els estima.
Respecte”, va exigir ella.
El Congrés va viure ahir
l’últim xou de Macarena
Olona (Vox), que es va presentar en tercera persona
i en to de tonadillera com
a “Macarena de Salobreña” tot i l’evidència del seu
fals empadronament en la
població de Granada –just
abans de les eleccions andaluses del 19 de juny i a la
casa del líder local de Vox–
que la Junta Electoral ha
tolerat. Olona va aprofitar
l’al·lusió de Sánchez als
piolins enviats per Mariano Rajoy l’1 d’octubre i va
exhibir en el mateix ple
dues samarretes: una primera del torero Morante
de la Puebla i una segona
del Piuet enfadat. El diputat del PP Jaime Mateu va
exigir a Marlaska una disculpa als cossos policials,
però el ministre disculpa
Sánchez adduint que va
parlar de “piolins” per les
“lamentables condicions”
en què van estar al Moby
Dada. “Què es pot esperar
d’una formació que quan
plorem els fets de Texas
proposa repartir armes als
ciutadans?”, va etzibar
Nadia Calviño a Vox el dia
que Sánchez era a Davos i
que ella era la primera autoritat del govern. ■

La direcció de l’ANC
sosté que té “un pla”
per a la independència
a El nou equip rector

de l’entitat esperona
els associats amb una
carta de presentació

Redacció
BARCELONA

“A l’Assemblea tenim un
pla per fer efectiva la independència i tenim la responsabilitat d’aconseguirho.” Aquest és el missatge
que la nova direcció de
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), encapçalada per la seva presidenta,
Dolors Feliu, ha volgut
transmetre a les bases a
través d’una carta de presentació, que també està
signada per altres mem-

bres del secretariat nacional, com ara Jordi Pesarrodona, Uriel Bertran, Jordi
Domingo i Josep Pedrol.
En la missiva, l’Assemblea
reflexiona sobre el “context polític difícil dels últims anys”, amb una “dura
repressió de l’Estat espanyol” o la pandèmia del coronavirus. “Malgrat això,
no hem desistit. En els últims quatre anys la nostra
entitat ha estat més activa
que mai, liderant el moviment popular independentista, pressionant institucions i partits i impulsant l’acció en el front internacional”, hi afegeix la
nova direcció, on insta els
socis a remar “en la mateixa direcció”. ■

