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El Tribunal Suprem ha donat
per acabada la persecució ju-

dicial contra Tamara Carrasco. Ha ab-
solt l’activista de Viladecans del de-
licte d’inducció als desordres públics
per 11 vots a cinc, posant punt final a
l’angoixa d’haver estat investigada,
processada i jutjada per convocar
una protesta pacífica. És un dels ex-
emples més evidents de repressió de
l’activisme a qualsevol preu, més en-
llà de si simpatitza o no amb l’inde-
pendentisme, i del descrèdit judicial i
de la Guàrdia Civil, que no van pre-
sentar cap prova dels delictes dels
quals se l’havia acusat, però li han
complicat la vida tant com han pogut
com a efecte dissuasiu. Va ser detin-
guda en una operació que pretenia
criminalitzar els CDR i vincular-los a

terrorisme el 2018. L’Audiencia Na-
cional només va poder acusar-la de
desordres però va dictar la inaudita
ordre cautelar de confinament muni-
cipal que va quedar en els llimbs judi-
cials fins que un jutjat la hi va aixecar,
més d’un any després. Després han
vingut els judicis i recursos fins a l’ab-
solució final, amb qüestionament de
la investigació del cos policial inclosa i
encara vots particulars dels jutges
Llarena i Marchena, per exemple. Un
cas de deshumanització judicial, re-
cloent una persona al seu municipi, i
de desprestigi, perquè el mateix fet,
convocar una protesta per What-
sApp, és motiu d’absolució per la ma-
joria dels magistrats de la sala del Su-
prem, i alhora altres hi veuen encara
motius de condemna.

El segon nivell de repressió con-
tinua en puixança. El mateix dia
d’aquesta absolució es jutjava un jove
per un cop a un mosso que no l’identi-
ficava ni té clar on l’havien colpejat,
però la fiscalia reclama vuit anys de
presó per a Adrià Catasús. Una exa-
geració com la de força acusacions
inflades a activistes o independentis-
tes que van participar en l’1-O o en les
protestes pel judici i la sentència.
S’han condemnat 44 persones, amb
una pena total de 145 anys i 10 me-
sos, però l’amenaça de la presó és
present en desenes de casos que ja
tenen condemna o amb judici pen-
dent a tribunals d’instrucció. La re-
pressió, lluny d’aturar-se, s’ha traslla-
dat a l’activisme menys mediàtic, pe-
rò és igualment injusta.

Exemple de repressió i descrèdit judicial
EDITORIAL

La frase del dia

“El nivell
d’incompliment de la
inversió de l’Estat a
Catalunya és propi
d’inútils o de
mentiders””

Jordi
Puigneró
VICE PRESIDENT DE LA GENERALITAT

La foto

El recordatori de Xangai. Una ciutadana, a punt per fer-se una PCR després de suavitzar-se
el confinament. La pandèmia, a certs llocs del planeta, encara hi és present ■ EFE

esprés del sagramental que es-
tà muntant sense importar-li
gens posar en risc el que diu de-

fensar, Javier Lambán ha vist les ore-
lles al llop i afluixa. El president de
l’Aragó encaixa amb posat marcial un
coitus interruptus en la recta final de
la seva bacanal anticatalana. N’hi ha
hagut prou que el COE, tip de desva-
riejos, hagi dit que triarà entre Catalu-
nya i l’Aragó perquè el gran baturro
hagi baixat del burro. Ara que acota el
cap, o accepta el que ja estava acordat
–que per haver-se incorporat al projec-
te de qualsevol manera i sense haver-
se arromangat no estava gens mala-
ment– o que el COE i Pedro Sánchez

D diguin com volen plantejar els Jocs del
reencuentro sense els que s’han de re-
trobar, que ja riurem.

Després d’haver proposat separar
homes i dones, arriba la inefable prova
de bona voluntat [sic] d’empaquetar
les proves olímpiques de dues en dues
i escollir-ne una Catalunya i una l’Ara-
gó, com fèiem 50 anys enrere a l’escola
quan els autoproclamats capitans
–que eren els més bons o els que te-
nien més males puces– escollien els
equips a l’hora del pati.

Poc vestit d’arguments que anava,
cada vegada que en deixa anar un,
Lambán queda més en pilotes. I ara
que envia la seva segona, Mayte Pérez,

a bramar contra Alejandro Blanco
–com és de domini públic, el president
del COE té manifestes simpaties per
l’independentisme–, tot fa sospitar
que prefereix guardar en conserva els
vots que hagi pogut arreplegar per
d’aquí a un any i que s’arriscaria a per-
dre si continués xerrant. El president
del COI, Thomas Bach, va saber ahir a
Madrid que Catalunya s’hi posa bé. A
Lambán no li coneix ni la cara que fa.

I aquest rebombori és per uns Jocs
que, si s’arribessin a concedir als Piri-
neus, serien capitalitzats un cop més
per Espanya, a menys que ho eviti una
declaració d’independència que pugui
ser implementada. Tot un altre debat.

Keep calm

Toni
Romero

Baixa del
burro,
‘baturro’!

Plantar cereal a Ca-
talunya acostuma a

ser una bona inversió,
respecte d’altres sec-
tors agrícoles. El país
n’és deficitari i el mer-

cat és mundial. Un planeta de demo-
grafia a l’alça, amb més poblacions
que assoleixen nivells de benestar ma-
jors i demanden més carn (pinso). Els
sembrats es van estenent, substituint
altres conreus amb més costos de pro-
ducció, com ara la vinya. Els monocul-
tius generen desequilibris ecològics i
econòmics respecte dels diversificats
paisatges agrícoles de mosaic. Boscos
talats i recanvis econòmics inexistents
en anys de conjuntures desfavorables
són la realitat agrícola de zones capti-
ves com la Segarra cerealística, la Rioja
vitícola o el Segrià de la fruita dolça.

L’onada de calor excepcional del
maig ha rostit la meitat de la collita de
cereal catalana. De reüll s’ho mira el
gegant de l’agroindústria, el porcí. Ra-
maders calculant les alces desferma-
des del pinso, adobs i energia. Ens surt
Brussel·les a alertar d’una crisi alimen-
tària per la guerra. Sense pla B. Perdó?
La UE? Aquesta que té un dels pilars
fundacionals en l’autoabastiment ali-
mentari i en la qual la PAC ha suposat
durant dècades més de la meitat del
pressupost? Aquesta, la del miler de
pagesos francesos suïcidats per la
pressió dels fons voltor. Aquesta,
l’afectada pel despoblament i amb un
3% de pagesos catalans? Aquesta, en
la qual pretenen posar plaques en
nous regadius pagats amb milions dels
contribuents en lloc de més conreus i
cobrir les teulades de plaques? Sí, és
la que especula amb l’alimentació, el
territori i els pagesos. I ens diu que tot
és culpa de Putin. Aquí i allà.

 

De set en set
Eva Pomares

El rebost
especulatiu
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L’acusen de
coaccions i
d’incomplir amb el
decret la sentència
del 25%

Interior aprova un
nou protocol que
nega expressament
aquesta possibilitat
als Mossos

Prohibit
disparar
‘foam’ al cap
i al coll

Ciutadans
denuncia
Cambray
a la fiscaliaNacional

rimer com a alcaldessa
de Gandia i des del juliol
del 2021 com a ministra
de Ciència i Innovació,

Diana Morant (Gandia, 1980)
ha de respondre sovint per què
una enginyera salta a la política.
Morant rep aquest diari al mi-
nisteri per abordar la crisi de
Pegasus, els xocs amb Podem i
amb ERC i l’agenda de ciència.

Surt del primer Consell de Mi-
nistres després que Podem ha
votat diferent que el PSOE en
la llei audiovisual i ha plantat el
president en l’acte de l’OTAN.
Viuen una especial tensió?
Els ministres no podem desve-
lar el secret de les deliberacions,
però sí que li diré una cosa. Jo hi
soc des del juliol però ja abans
ho havia seguit pels mitjans que
hi havia eixa fama que tenim
que entre els socis sempre hi ha
una tensió i una baralla, i li puc
dir que no és així com ho vivim
dins el govern. De veritat que
no. Es viu amb absoluta norma-
litat que hi hagi diferents opi-
nions. Som forces distintes que
tenim molt en comú, i per això
hem sigut capaces de confluir

P
en un govern de coalició que ha
donat estabilitat en una crisi
com la pandèmia i ara amb una
guerra. Hem sigut capaços de
treure més de 140 mesures le-
gislatives setmana rere setma-
na i a vegades fent dos Consells
per setmana. Hi ha un ambient
constructiu. Cal donar normali-
tat a la coalició, al diàleg, al con-
sens i a la diferència. Les dife-
rències han existit sempre, i ca-
da vegada que una norma ix
d’un ministeri és enriquida per
altres ministeris. No m’agrada
pensar que hi ha qui creu que
quan el ciutadà vota, s’equivo-
ca. Hem de solucionar els pro-
blemes de la gent amb la diver-
sitat i el tauler que ens donen.
El govern de coalició té una sa-
lut que durarà més enllà d’esta
legislatura, perquè estic segura
que es traslladarà a les pròxi-
mes legislatures.

Amb el soci clau d’investidura,
ERC, estan vivint la pitjor crisi
arran de Pegasus. ERC ha votat
no al pla anticrisi, a la llei de se-
guretat i a la llei audiovisual.
Pegasus arrenca amb una infor-
mació que es coneix a través de
mitjans de comunicació. I hi ha
persones que senten que han si-
gut agredides i que els seus

drets fonamentals han sigut en-
vaïts, i això el govern d’Espanya
ho ha reconegut des del primer
moment. No es pot fer espiar ni
entrar en la intimitat de la infor-
mació del telèfon mòbil de ningú
sense autorització judicial. I dins
de l’aclariment de tot hem desco-
bert també que fins i tot el presi-
dent del govern i dos ministres
van patir la intrusió de Pegasus i
que un altre, el ministre Planas,
gairebé. No podem circumscriu-
re Pegasus ni als polítics catalans
ni a un problema espanyol, és un
problema global de cibersegure-
tat que tenim i que hem de refor-
çar. I vull posar sobre la taula la
grandíssima diferència de com
ha actuat el govern d’Espanya
amb Pedro Sánchez al capda-
vant, que una vegada va conèixer
eixa intromissió en el seu telèfon
mòbil va fer públic amb transpa-
rència esta informació, i ha posat
en disposició de la justícia esta
informació, ha constituït de nou
la comissió de secrets oficials, ja
hi ha anat el CNI a donar les cor-
responents explicacions, hi ha
hagut decisions per modernitzar
el CNI perquè aquestes coses no
tornen a passar. És una crisi que
s’inicia amb falta d’informació,
però a mesura que anem conei-
xent els fets, el govern hi ha ac-

tuat amb total claredat i transpa-
rència, no com governs anteriors
que el que feien era ocultar la in-
formació o fins i tot utilitzar els
aparells de l’Estat per espiar de
manera fraudulenta els adversa-
ris polítics.

El president Pere Aragonès i els
altres espiats independentistes
es queixen que hi ha espiats de
primera i espiats de segona.
Hem de partir de la base que no
sabem qui espia. Ha sigut espiat
fins i tot el president del govern. I
víctimes d’espionatge ho són to-
tes les persones que han vist in-
fringits els seus drets fonamen-
tals. Intentaria tancar eixa polè-
mica perquè amb la informació
que ha ofert el govern s’ha de
contextualitzar: això no és el go-
vern espiant cap ciutadà del nos-
tre país, sinó una amenaça global
que ha patit fins i tot el president
del govern d’Espanya.

Com va viure vostè els dies de
psicosi amb els mòbils oficials?
El primer és empatitzar amb to-
ta persona espiada. Jo no ho he
sigut. A mi ja m’han informat
que el meu telèfon no va ser es-
piat. Jo entro al juliol i les intro-
missions se circumscriuen al ju-
ny del 2021, quan no era encara
ministra. El meu telèfon va ser
formatat, no sé si el ministre
anterior era espiat, són eixes
coses que no esbrinarem mai.
El meu era negatiu, però això
no li resta gravetat, i tinc tota
l’empatia amb qui va ser espiat.
Les coses no són més o menys
greus segons si t’afecten. La Co-
missió Europea està a sobre del
cas Pegasus, a veure què hi pot
fer, i el govern d’Espanya adop-
tarà mesures de ciberseguretat
perquè això no li ocorri ja mai
més a un president de govern,
ni a un ministre, ni a un polític
català, ni a un ciutadà del país.

David Portabella
MADRID

“La taula de
diàleg no està
amortitzada,
encara és la via”

Diana Morant MINISTRA DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ

COVID 19 · “Som a les portes de tenir la vacuna d’Hipra, i no és tard. És la
millor i té capacitat per a futurs virus” CNI · “Ni sabem qui espia ni podem
circumscriure Pegasus a polítics catalans i a problema espanyol, és global”
PIB · “Catalunya rep el 25% a ciència i és segona en fons Next Generation”

POLÍTICA ENTREVISTA A LA MINISTRA MORANT 



EL PUNT AVUI
DIJOUS, 2 DE JUNY DEL 2022 | Nacional | 5

Protocols que fallen
i que cal revisar

L’APUNT ge continués exercint. Les agents diuen que no s’han
sentit prou acompanyades i fins i tot fonts d’Interior
han admès que “cal millorar”, que les coses no s’han
fet bé. Però no n’hi ha prou. El tema és greu. No n’hi ha
prou amb demanar disculpes. Cal una explicació i revi-
sar alguns aspectes del protocol contra l’assetjament
sexual. Per evitar que torni a passar.Virtudes Pérez

Ja són cinc les agents del cos dels Mossos d’Esquadra
que han denunciat abusos sexuals per part d’un met-
ge del Departament d’Interior. Els Mossos tenen pro-
tocols específics per acompanyar les dones que patei-
xen violacions o assetjaments. Per això sorprèn que es
tardés a actuar i a prendre les mesures cautelars per-
tinents. I que, malgrat les primeres denúncies, el met-

El president Sánchez ofereix al
president Aragonès una cita i
reactivar la taula de diàleg. La
taula està viva o amortitzada?
No és que siga una eina vàlida o
no, és que el diàleg és l’única eina
per a la política. Gràcies a la taula
de diàleg, hui dia hi ha una convi-
vència en Catalunya que ha anat
restablint-se gràcies al respecte
mutu que s’ha demostrat seient
en una taula a dialogar des de la
consideració mútua entre el go-
vern d’Espanya i el de la Genera-
litat de Catalunya. Mai havíem
d’haver arribat a les circumstàn-
cies del 2017, allò va ser un error
de la política. Hui dia a Catalunya
no es respira l’ambient de con-
frontació que es respirava abans,
a Espanya tampoc es respira
aquest ambient de confrontació.
Decisions com els indults han
ajudat molt, i el govern de Cata-
lunya també ha fet molt per
aproximar-se al govern d’Espa-

nya, com el d’Espanya per apro-
ximar-se al de Catalunya. Hi ha-
via emocions trencades no no-
més entre catalans i espanyols,
sinó entre catalans i catalans, i
entre espanyols i espanyols. Per
mi, la taula de diàleg no és que no
estigui amortitzada, és que con-
tinua sent la gran via i el gran
instrument.

La crisi de Pegasus ha afectat
la interlocució amb la Generali-
tat? La consellera de Recerca,
Gemma Geis, la va plantar...
Jo ho contextualitzaria: no va
ser una plantada. La consellera
havia de vindre ací, al ministeri,
per parlar de les lleis de ciència
en tràmit, sempre buscant que
no hi hagi col·lisions i que siguin
lleis que se complementen i que
enfortisquen el sistema de cièn-
cia. En aquell moment, fruit del
primer xoc de conèixer la infor-
mació d’un espionatge que no

se sabia d’on partia, la conselle-
ra va suspendre aquella reunió.
Però ja s’han reprès les comuni-
cacions i el treball entre la con-
selleria i el ministeri per totes
les polítiques que tenim en co-
mú. I després he estat a Barce-
lona amb motiu dels premis
d’investigació, que per primera
vegada en la història s’han fet a
Barcelona, i també al Barcelona
Supercomputing Center amb el
president Aragonès i la conse-
llera Geis i la comissària euro-
pea Mariya Gabriel.

Hi ha les dues lleis de ciència
en tramitació, una del ministeri
i una altra de la Generalitat. Hi
ha risc de col·lisió i que la llei
catalana acabi al TC com ja va
passar amb la llei d’habitatge?
De col·lisió, no n’hi ha cap. Ho
hem treballat. Sempre es pot
escapar alguna cosa en una llei,
però a tots els governs autonò-
mics que tenien una llei de cièn-
cia en marxa els vam demanar
d’estudiar que no hi hagués col-
lisió. La llei catalana la veig molt
bé. M’agrada veure com tots els
governs hui dia han posat la
ciència i la innovació en l’eix de
les prioritats polítiques i treba-
llem per enfortir la ciència.

La sensibilitat sobre inversió és
a flor de pell arran de la dada
d’execució pressupostària del
2021, que va ser del 35% da-
vant el 184% a Madrid. Arriba-
ran els diners dels fons euro-
peus i dels PERTE a Catalunya?
Si li parle de ciència, Catalunya
s’emporta el 25%: un de cada 4
euros que reparteix el CDTI, que
és la nostra agència de finança-
ment de les empreses. I el 20%,
és a dir, una quinta part del que
reparteix l’Agencia d’Investiga-
ció se l’emporta Catalunya. Si in-
cloem el PERTE de salut d’avant-
guarda i la convocatòria que treu
l’Institut de Salut Carlos III per a
teràpies avançades i que era de
30 milions, 10 milions, un terç,
va a Catalunya. Hui Catalunya és
la segona comunitat que rep més
fons dels fons Next Generation.
Jo evitaria este tipus de debats, i
el que faria és treballar conjunta-
ment, que sé que és el desig del
govern d’Espanya i del govern de
Catalunya, perquè el pla de recu-
peració arribi a tot arreu i a cada
territori i poblet, i que millori la
vida de totes les persones.

El PP d’Alberto Núñez Feijóo ha

salvat les lleis de seguretat i de
l’audiovisual. Hi veu un punt
d’inflexió per col·laborar-hi?
Lamentablement ens sembla
que el PP d’hui és el mateix PP
d’ahir i d’abans-d’ahir. És un PP
que practica la corrupció quan
està en el govern i la crispació
quan està a l’oposició, perquè
no reconeix un govern legítim. I
hi ha una cosa que ha fet Feijóo
que el PP no s’havia atrevit a fer
fins que ha arribat ell: pactar
amb la ultradreta i que Vox s’in-
corpori a un govern com el de
Castella i Lleó. El PP a Europa
estableix un cordó sanitari a la
ultradreta. El que està passant
a Espanya és una autèntica ano-
malia. Feijóo parla de diàleg i de
pactes, però de moment l’únic
que ha pactat és un govern au-
tonòmic amb Vox. És una invo-
lució. Vox està sent hàbil en una
cosa: quan hi ha un moment de
crisi agafa la bandera destructi-
va antisistema i està aconsegu-
int enganyar molta gent amb ei-
xa bandera. Però encara no ha
contat a la gent quina és la seua
recepta de govern. Ara comença
a contar-ho a Castella i Lleó, i
passa per destruir l’Estat auto-
nòmic, els drets de les dones, la
diversitat i els drets de les per-
sones LGTBI. Hem vist com es
demana assistència sanitària
per a persones homosexuals. O
tindre una arma a casa quan co-
neixem la matança de xiquets a

Texas. És tremend, i això és
Vox. I Vox fa por. I fa por que
tornem a una Espanya grisa.
Tant de bo el PP reflexionara i
establís un cordó sanitari. Però
igual que a Castella i Lleó o a
Madrid, on sosté el govern, el
PP farà el mateix sempre que
necessiti Vox per governar.
Tinc poca esperança de poder
arribar a pactes mínims d’estat
amb el PP de la corrupció finan-
cera i democràtica. No hi van
ser amb la reforma laboral, la
pujada del SMI, la revaloració
de les pensions. El PP practica
l’obstacle i el negacionisme i no
treballa per a la ciutadania.

Ara conviuen als titulars el
coronavirus i la verola del
mico, però quan va esclatar la
pandèmia de la covid-19 pocs
haurien imaginat que Hipra, a
la localitat d’Amer (Selva), hi
aportaria una vacuna. En quin
procés es troba?
A Hipra la veig amb absoluta ad-
miració. És un exemple del que
som capaços de fer al nostre
país i del que volem replicar en
altres sectors. Contextualit-
zem-ho: abans de la pandèmia
no hi havia al país cap empresa
que fabriqués vacuna humana.
Ni cap que fabriqués mascare-
tes o respiradors. I ara tenim
una empresa, que era líder en
veterinària, que ha tingut la ca-
pacitat de desenvolupar una va-
cuna i de produir-la. I estem a
les portes de l’autorització de la
vacuna d’Hipra, l’empresa con-
tinua enviant tot el que està re-
querint l’Agència Europea del
Medicament i estem a les portes
de la seva autorització. Hi ha
qui pregunta: la vacuna d’Hipra
arriba tard? I no, no arriba tard.
És una capacitació sense prece-
dents del nostre sistema. No
hem posat fi a la pandèmia, no
sabem si haurem de vacunar-
nos més vegades; ja no sols a pa-
ïsos desenvolupats sinó a mol-
tes parts del món calen vacu-
nes. És una vacuna millor que
les que existeixen i eixes capaci-
tats les podrem utilitzar en no-
ves crisis i amenaces. És un tre-
ball que ha vingut per a quedar-
se, amb col·laboració publico-
privada –el Ministeri de Ciència
va aportar 18 milions en tot el
trajecte–, i desitjo molta sort a
Hipra i compten amb el govern
d’Espanya per al que necessi-

De Gandia a
la Castellana
Abans de la política
i de ser alcaldessa
de Gandia (2015-
2021), Diana Mo-
rant (Gandia,
1980) va trobar a la
llar la inspiració per
ser enginyera en
telecomunica-
cions. “El meu refe-
rent no era femení,
era mon pare . Era
instal·lador d’ante-
nes, i a casa s’evi-
denciava que la
mare no tenia
competència en
tecnologia i calia
esperar el pare per
posar el vídeo a
gravar. Jo em re-
bel·lava contra la
falta d’autonomia i
volia ser l’home de
la casa”, relata. El
juliol del 2021, el
president Sánchez
va destituir Pedro
Duque i va confiar
Ciència a ella. ■

La ministra Diana
Morant, durant
l’entrevista mantinguda
dimarts al seu despatx
del Ministeri de Ciència,
al 162 de la Castellana
■ MINISTERI DE CIÈNCIA

El Mare Nostrum 5
ens permetrà seguir
en l’avantguarda i
estar en la batalla
estratègica del xip

La consellera Geis
suspenia una reunió
pel xoc de Pegasus,
però treballem i veig
bé la llei de ciència

❝

❝
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ten. Que la base sigui de prote-
ïna fa aquesta vacuna més segu-
ra que les que ja existeixen, té
menys efectes adversos, és més
eficaç que les que ja existeixen.
Les que ens han inoculat no han
pogut adaptar-se a les variants
de la covid-19. L’última variant
ha estat òmicron, però si apa-
reix una nova variant després
de l’estiu i cal reaccionar, Hipra
té aquesta capacitat de recom-
binació de proteïnes i d’adaptar-
se i de ser més eficaç. Hipra ja
és de fet més eficaç amb òmi-
cron que les anteriors vacunes.
I com que no requereix congela-
ció sinó temperatura de refrige-
ració, és molt més fàcil tindre
estos espais que no siguin espe-
cialitzats. I a més és una tecno-
logia més barata. Són tot avan-
tatges. És la millor vacuna que
hi haurà contra la covid-19 i és
una capacitació que Hipra ja té
per a futures amenaces i per a
futurs virus.

El Barcelona Supecomputing
Center acollirà aviat el Mare
Nostrum 5. Què suposa el salt
del Mare Nostrum 4 a aquest
nou superordinador?
El BSC és una infraestructura
científica i tècnica singular, no
n’hi ha gaires al país. A més de
fer investigació pròpia, és de
tecnologia tan avançada que es-
tà oberta a la comunitat cientí-
fica de tot el món. Pel BSC pas-
sen milers i milers d’investiga-
dors de més de 50 països, per-
què la seua capacitat com a in-
fraestructura científica avança-
da no la tenen en altres llocs del
món. Hui la supercomputació
ens permet anàlisis de dades,
com per exemple en la pandè-
mia, quan necessitàvem analit-
zar milers i milers de dades de
les PCR o la seqüenciació per a
saber si hi havia una nova va-
riant. El BSC aporta la seua ca-
pacitat de computació en el cli-
ma, la salut, la ciberseguretat.
És la capacitat de treballar les
dades en tots els temes estratè-
gics. I està molt ben situat a Eu-
ropa en l’estratègia del xip i del
semiconductor a la qual s’ha su-
mat Espanya. Hui qualsevol co-
sa tecnològica que ens envolta,
des d’una rentadora fins a un
mòbil, porta un xip, i som molt
dependents dels pocs fabricants
que hi ha de xips. La falta de
subministrament de xips ha fet
que moltes empreses tanquen
per impossibilitat de fer els seus
productes per falta de xips. Grà-
cies al BSC podrem competir i
sumar-nos a la batalla estratègi-
ca pel xip. El salt del Mare Nos-
trum 4 al Mare Nostrum 5 és el
salt de quedar en l’obsolescèn-
cia a seguir en l’avantguarda. El

govern d’Espanya hi ha fet una
inversió de 52 milions, és un
consorci amb la Generalitat en
què nosaltres hi aportem el 60%
i la Generalitat, el 30%, i ens fa
mes forts i més atractius. Quan
un centre és tan avançat, és
una àncora del talent propi i al-
hora atrau el talent de fora.

El president Sánchez ha tornat
de Davos amb un acord sobre el
pla de recuperació (PERTE) del
xip en què Intel s’alia amb el
Barcelona Supercomputing
Center. En què es traduirà?
El PERTE del xip és un exemple
de com, gràcies a un PERTE i a
un ecosistema favorable generat
amb fons públics, una empresa
nord-americana com és Intel
tanca un acord amb el BSC pel
qual, a banda de crear-se 300
llocs de treball, segurament ge-
nerarem un pol europeu de refe-
rència en la fabricació de xips. I el
mateix passa amb el PERTE del
vehicle elèctric que ha fet que

Volkswagen obri a Espanya la gi-
gafactoria de bateries, i amb el
PERTE aeroespacial en què vo-
lem que siguin empreses d’aquí
les que fabriquin un avió de zero
emissions. De ser un país que
amb l’austeritat i les retallades
expulsava el seu talent i les inver-
sions, passem a l’escenari con-
trari gràcies al pla de recupera-
ció, transformació i resiliència, i
a generar oportunitats estratègi-
ques en sectors estratègics. Els
PERTE són 33.000 milions que
generen eixos ecosistemes favo-
rables per a la inversió privada
en sectors estratègics. D’ací a
cinc anys no reconeixerem
aquest país.

Un dels seus decrets estel·lars
és el de contractació indefinida
per eliminar els contractes
d’obra. Però l’Institut de Nano-
ciència i Nanotecnologia alerta
que els projectes de recerca
són de dos o tres anys i que
part dels diners aniran a pagar

ara acomiadaments de fixos.
Tots els canvis generen dubtes.
El que ocorria en el sistema de
ciència, i hi havia consens que
calia arreglar-ho, és que l’única
forma de contractar que existia
era per contractes d’obra i ser-
vei que duraven com a màxim
quatre anys. I encara que una lí-
nia d’investigació tinguera fi-
nançament per a 10, 12 o 14
anys, havies de trencar el grup
d’investigació perquè els inves-
tigadors havien d’anar al carrer
al cap de quatre anys i ells ha-
vien de buscar-se un altre grup,
quan l’anterior havia estat pro-
ductiu. Ni tenia sentit científic
ni donava oportunitats esta-
bles. Els centres han de saber
que es treballa per línies d’in-
vestigació: si s’acaba el finança-
ment per a eixa investigació
concreta però aconsegueixen fi-
nançament per a una altra, po-
den convertir-lo en investigador
de la nova línia. Ara és compati-
ble i abans no; abans un mateix
investigador no podia ser utilit-
zat en una altra línia. Es tracta
de posar fi a la precarietat i tem-
poralitat en el sistema de cièn-
cia, i enforteix la dignitat dels
treballadors per evitar eixa fuga
de talents que ha patit el país,
que és una de les meves princi-
pals obsessions. No hi haurà
ciència si no hi ha científics. Te-
nim científics de molt talent
que no treballen al país perquè
van ser-ne expulsats. Del 2011
al 2016 s’amortitzen i desapa-
reixen 5.000 places d’investiga-
dors, igual que hi va haver reta-

llades en educació i sanitat, hi
va haver retallades en el sector
públic de ciència. La gent ha de
saber que hi ha un sistema pú-
blic de ciència, perquè a vega-
des hi ha malalties rares que a
una empresa privada no li inte-
ressa investigar-les. Per a això
hi ha el sistema públic, i el cui-
dem amb taxes de reposició que
són del 120%. Si del 2011 al
2016 desapareixen 5.000 inves-
tigadors, en tres anys, i entre
doctorals i postdoctorals, incor-
porarem 12.000 investigadors
nous al sistema de ciència. Ara
no només no marxaran, sinó
que molts els recuperarem.

La pandèmia va convèncer de la
necessitat d’invertit en ciència.
La invasió de Rússia a Ucraïna
ho trastoca ara tot a favor
d’elevar la despesa militar?
És absolutament compatible. El
president del govern ha repetit
que el pla de recuperació és in-
tocable i que no ens podem per-
metre, pel fet d’estar ara en una
altra crisi, interrompre un pla
que té un eix vertebrador que és
el coneixement i la innovació.
No ha estat mai tan assegurada
la inversió i la innovació com ho
està ara, i l’objectiu pel 2030
continua sent una inversió pú-
blica de l’1,25% i del 3% in-
cloent el sector privat. Com més
crisis, més convençuts estem
que serà el coneixement el que
ens en traurà.

Hem vist la vicepresidenta Na-
dia Calviño abandonar una ses-
sió de fotos de la patronal quan
l’escena és monopolitzada per
homes. A la ciència, on va sorgir
el moviment No Més Matildas
per rescatar les científiques
que han estat invisibilitzades,
encara hi ha masclisme?
Hi ha masclisme en la societat.
La societat envia missatges a les
xiquetes, i elles interpreten que
la ciència no és un mon per a les
dones, i això afecta les carreres
STEM (ciència, tecnologia, en-
ginyeria i matemàtiques). Per-
què als 11 anys, encara que els
vagin bé les matemàtiques, les
xiquetes pensen que és perquè
treballen molt i no perquè són
brillants. Hi ha una necessitat
d’oferir espills de referència.
Quan vaig veure que els premis
d’investigació requeien en tra-
jectòries de 60 anys i que porta-
ven tots noms d’homes, estant
en l’acte d’entrega a Barcelona
vaig anunciar uns nous premis
joves amb trajectòries excel-
lents i que portarien nom de do-
na. I ara hi haurà 10 premis
d’investigació amb nom de cien-
tífiques com ara Margarita Sa-
las, Gabriela Morreale, Clara
Campoamor i altres dones que
han estat invisibilitzades. ■

Diana Morant MINISTRA DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ

❝La fama de baralla al
govern no es viu així
a dins, la salut de la
coalició va més enllà
d’esta legislatura

❝Vox és hàbil i agafa la
bandera destructiva
antisistema quan hi
ha crisi, i enganya no
dient la seva recepta

POLÍTICA ENTREVISTA A LA MINISTRA MORANT 
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Menys paraules i més in-
versió per posar fi a les “in-
admissibles” dades d’ex-
ecució pressupostària del
govern espanyol en in-
fraestructures a Catalu-
nya, que només n’ha ex-
ecutat el 35,7% del pro-
mès. Va ser el missatge
que el president de la Ge-
neralitat, Pere Aragonès,
va traslladar en una re-
unió improvisada d’uns
vint minuts a la ministra
de Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana, l’exalcal-
dessa de Gavà Raquel Sán-
chez, durant l’acte de pre-
sentació de les oficines de
Google a Barcelona. El va
acompanyar el vicepresi-
dent Jordi Puigneró, que
hores abans a Catalunya
Ràdio marcava perfil pro-
pi –seguint les darreres
consignes de JxCat com ja
va fer dilluns el portaveu
Josep Rius–, per remarcar
que el suport d’ERC a Ma-
drid no es traduïa “ni en
peix ni en cove”.

El detonant d’aquest
nou capítol de greuges va

ser l’informe de la Inter-
venció General de l’Admi-
nistració de l’Estat (IGAE)
del Ministeri d’Hisenda
que es va donar a conèixer
dilluns, i en el qual s’espe-
cificava que la inversió a
Catalunya va arribar a
739,8 milions d’euros,
lluny dels previstos en els
comptes públics de l’Es-
tat, que pujaven a 2.068
milions d’euros. Una de-
sinversió que no és nova,
però la comparativa amb
Madrid, que va aconseguir
una execució del 183,9%
en rebre 952 milions més
dels compromesos, va des-
tapar la caixa dels trons en
unes relacions entre ex-
ecutius que acumulen
més capítols de desacords
que de sintonia en l’agen-
da del reencuentro que
tant va pregonar Pedro
Sánchez el setembre del
2021. Des dels “petits,
parcials i insuficients”
acords arribats en la bila-
teral del 18 de febrer –com
els va qualificar Aragonès
mateix–, passant per la
taula de diàleg encallada,
les demandes ignorades
pel Catalangate i l’aprova-

ció de la llei audiovisual al
Congrés sense ERC, per
posar només alguns exem-
ples, han acabat d’enrarir
unes relacions que la mi-
nistra Sánchez va fer l’in-
tent de reconduir dema-
nant no comparar xifres
perquè “genera crispació”.

Primer, però, va tenir
temps de replicar a un
Puigneró que també a Ca-
talunya Ràdio va lamentar
que l’executiu espanyol “o
són uns inútils o són uns
mentiders”, i el va acusar
de convertir la baixa inver-
sió en un “problema endè-
mic” de manera “premedi-
tada”. Sánchez va respon-
dre a RAC1: “Ni som inú-
tils ni som mentiders”, i va
demanar que “les coses
s’expliquessin bé”, justifi-
cant-se en la idea que l’ex-
ecució d’obres previstes és
complexa i comporta “tra-
mitacions llargues”, però
que cap està aturada. Al-
tres motius que va adduir
van ser els efectes de la
pandèmia i els de la guerra
a Ucraïna. Tampoc va per-
dre l’oportunitat per cul-
par l’executiu català de
perdre 1.700 milions per a
l’ampliació de l’aeroport.
Un argumentari que no va
convèncer l’independen-
tisme, com va expressar la
portaveu d’ERC, Marta Vi-
lalta, assegurant que la
baixa inversió afectaria
tots els territoris, o que
d’altres –i no només a Ma-
drid amb l’excusa del res-
cat de les radials– tenen
una inversió per sobre del
previst, mentre que Cata-
lunya és a la cua. ■

Aragonès exigeix més inversió
real i menys en paraules

Jordi Alemany
BARCELONA

a Amb el vicepresident Puigneró demana explicacions a la ministra Sánchez per l’“inadmissible” nivell
d’execució a Catalunya a La ministra ho justifica per la pandèmia, la guerra i els processos de tramitació

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

Les frases

El primer nou intent de re-
conduir relacions es podria
abordar en la propera reunió
de la comissió bilateral d’in-
fraestructures, que ja estava
prevista, però que no té data.
La darrera va ser el 26 de no-
vembre, i el vicepresident
Jordi Puigneró va anunciar
que havia arrencat el com-
promís de retorn del deute
acumulat de l’addicional ter-
cera de l’Estatut i iniciat el
procés per al “traspàs inte-
gral i definitiu” de rodalies.
Tant el Ministeri de Trans-
ports com des del Departa-
ment de Vicepresidència de
la Generalitat van confirmar
que la voluntat era quadrar

“Tots els grans
projectes de Catalunya
s’estan desenvolupant,
tots estan en marxa”
Raquel Sánchez
MINISTRA DE TRANSPORTS I AGENDA
URBANA

“És l’hora del
compliment i no de
les paraules”

Pere Aragonès
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

“Això no és d’ara, és
any rere any. Ja no sé
si dir-los que són uns
inútils o són uns
mentiders”
Jordi Puigneró
VICEPRESIDENT DE LA GENERALITAT

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la ministra de Transports, Raquel Sánchez, donant-se l’esquena en la presentació de la nova oficina de Google a Barcelona ■ MARTA PÉREZ/ EFE

les agendes aviat i que només
hi assistiran tècnics. S’analit-
zarà “de forma conjunta i pro-
jecte a projecte” l’estat de
l’execució de les infraestruc-
tures, segons detallaven des
de La Moncloa, i amb la volun-
tat de “superar dificultats
existents i accelerar el desen-
volupament de les obres en
marxa”.

La ministra Raquel Sán-
chez també va explicar que
vol reunir-se amb alcaldes per
trobar una sortida a la B-40,
després de la manifestació de
dimarts amb més d’un cente-
nar d’empresaris i càrrecs
electes del Vallès i el Baix Llo-
bregat exigint a peu d’obra la

finalització dels treballs del
tram entre Terrassa i Abrera.

D’altra banda, la consellera
de la Presidència, Laura Vila-
grà, va enviar dues cartes
exigint explicacions, mos-
trant el seu malestar pel greu-
ge comparatiu en les inver-
sions i demanant la ratificació
dels compromisos assolits en
les obres a Catalunya a la mi-
nistra de Política Territorial,
Isabel Rodríguez, i a la delega-
da del govern espanyol a Ca-
talunya, Maria Eugènia Gay. A
la darrera, la convoca a una
reunió urgent, i a la ministra li
transmet que l’“indigna” la
“deslleialtat” mostrada pel
govern espanyol.

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

Anunci de la comissió d’infraestructures, sense data
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En la cursa per veure qui
gesticula més contra el ca-
talà a l’escola, Ciutadans
va denunciar ahir davant
la fiscalia el conseller
d’Educació, Josep Gonzà-
lez-Cambray, perquè con-
sidera que ha “coaccionat”
els directors dels centres
públics i concertats del
país i les famílies dels seus
alumnes arran del decret
llei “fake” aprovat dilluns
pel govern que rebutja
l’aplicació de percentatges
en l’ensenyament de llen-
gües i intenta esquivar la
sentència del 25% de cas-
tellà a les aules. La presi-
denta del partit taronja,
Inés Arrimadas, i el cap de
files al Parlament, Carlos
Carrizosa, van presentar
la denúncia plegats da-
vant la fiscalia del Tribu-
nal Superior de Justícia
(TSJC) per “l’incompli-
ment” de la sentència per
part del govern.

“Qualsevol autoritat de
la Generalitat que no
adopti totes les mesures
necessàries per al seu
compliment, inclosos els
responsables dels centres
educatius, incorreran en
la corresponent responsa-
bilitat criminal”, amenaça
Ciutadans en el seu escrit
de denúncia. Els taronges,
que tenen sis diputats al
Parlament, consideren

que s’ha produït un delicte
de desobediència i qualifi-
quen d’“infame” el decret.

La croada contra el ca-
talà a les aules ha fet que
Ciutadans hagi anat a bus-
car el PP al Congrés i Vox
al Parlament. A Madrid
duran el nou marc norma-

tiu –el decret llei i la nova
llei que s’està tramitant–
al Tribunal Constitucional
(TC), que és qui determi-
narà si el nou marc legal
xoca o no amb la sentència
del TSJC que imposa per-
centatges d’ensenyament
de llengües. Per acudir al

TC, Arrimadas necessita
el PP perquè per interpo-
sar un recurs cal la signa-
tura de 50 diputats o sena-
dors, i els taronges només
tenen nou representants
al Congrés. El nou líder po-
pular, el gallec Alberto Nú-
ñez Feijóo, ja va confirmar

dimarts des de Rotterdam
l’acord entre el seu partit i
Ciutadans.

A Barcelona, l’aliança
ultra s’estén fins a Vox, ja
que calen com a mínim
dos grups parlamentaris
perquè la mesa tramiti la
petició de dur el decret llei

al Consell de Garanties Es-
tatutàries –la nova llei es-
tà pendent de dictamen– i
el PP no té el nombre de di-
putats suficient per ser
considerat un grup. La
maniobra de filibusteris-
me no afecta la vigència de
la norma, d’aplicació des
de dilluns a la tarda.

Els ultradretans han
canviat d’opinió, ja que
Vox preferia recórrer di-
rectament al Constitucio-
nal sense acudir al Consell
de Garanties, un ens auto-
nòmic (com ho és, d’altra
banda, el Parlament, on
els seus onze diputats
exerceixen). Tanmateix,
segons van assegurar a
Efe, volen “posar més tra-
ves als paranys i incompli-
ments del govern”.

Per la seva part, el PSC,
que dona suport a la llei pe-
rò està en contra del de-
cret llei, va advertir ahir
que “totes les resolucions
judicials s’han de complir,
també la del 25%”, en pa-
raules del primer secreta-
ri, Salvador Illa. “La defen-
sa del català mai ha de
comportar un atac al cas-
tellà”, va argumentar, de
manera que no li sembla
malament “que hi hagi
una matèria més en caste-
llà”. L’exministre ho deia
en un acte electoral a An-
dalusia, on no es deixa de
parlar de Catalunya. Vox
hi fa campanya amb la pro-
mesa de liquidar l’autono-
mia catalana. ■

Redacció
BARCELONA

Ciutadans denuncia Cambray
a la fiscalia pel decret llei
a El partit d’Arrimadas triangula una aliança ultra amb el PP al Congrés i Vox al Parlament per portar
el nou marc normatiu del català al Tribunal Constitucional i al Consell de Garanties Estatutàries

Inés Arrimadas (al mig) i Carlos Carrizosa, sortint ahir de la fiscalia ■ EFE / TONI ALBIR

“[El decret llei]
perpetua pràctiques
mafioses de coacció i
amenaces”

Inés Arrimadas
LÍDER DE CIUTADANS

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

La frase

Dos joves acusats de parti-
cipar en la protesta convo-
cada pel Tsunami Demo-
cràtic contra la sentència
del procés al Camp Nou el
desembre del 2019, coin-
cidint amb un Barça-Ma-
drid, s’enfronten a una pe-
tició de pena de la fiscalia
de vuit anys i tres mesos

en un dels casos, i cinc
anys de reclusió en l’altre.
Durant el judici, que es va
celebrar ahir a la secció 21
de l’Audiència de Barcelo-
na, el ministeri públic va
sostenir que els proces-
sats, que no es coneixen
entre ells, van llançar pe-
dres contra els Mossos
d’Esquadra i van intentar
fugir quan els agents van
voler detenir-los. Els fets

van tenir lloc el 18 de de-
sembre del 2019 durant la
mobilització que va convo-
car el Tsunami Democrà-
tic als voltants del camp
del Barça. Diversos mos-
sos d’esquadra que van in-
tervenir van narrar du-
rant la vista que els acu-
sats formaven part de dos
grups que estaven col·lo-
cant barricades i llançant
pedres contra els agents.

Les defenses demanen la
lliure absolució perquè
consideren que els proces-
sats van acudir al Camp
Nou amb la intenció de
veure el partit i que, quan
va acabar, van topar “per
mala sort” amb els distur-
bis i els mossos els van
confondre amb avalota-
dors. Aquesta tesi està
avalada per alguns dels
seus amics. ■

Demanen 8 i 5 anys de presó per a
dos joves per una acció del Tsunami
Redacció
BARCELONA

Els Mossos, a punt de carregar durant la protesta que el
Tsunami va organitzar al Camp Nou a finals del 2019 ■ O.D.
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ANUNCI
Exp. Núm. 311/2021
Mitjançant acord del ple de l’Ajuntament de Cornudella de Montsant, en sessió de data 30 de 
setembre de 2021 s’ha aprovat inicialment la modificació puntual de les Normes subsidiàries 
de planejament de Cornudella de Montsant, referent als àmbits d’espais lliures d’edificabilitat 
VP amb la finalitat d’adaptar el planejament a la realitat física de la trama consolidada i evitar 
situacions comparativament injustes.
De conformitat amb els articles 85 i 86 bis del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, se sotmet a informació pública pel termini d’un mes, 
comptat des de la publicació del present anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Durant l’esmentat termini l’expedient podrà ser consultat a les dependències municipals situades 
al carrer Comte de Rius, 10 de Cornudella de Montsant, per tal que s’hi formulin les al·legacions 
que s’estimin convenients, durant l’horari d’oficines.
Així mateix, estarà a disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament [http://
cornudella.sedelectronica.es, clicant a la icona del portal de transparència, apartat 7.1 de 
planejament].
No es procedeix a la suspensió de llicències en l’àmbit atès que d’acord amb l’informe tècnic 
de data 28/6/2021 “...la tramitació de la modificació no es veurà afectada en el cas que 
s’atorguin aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques, ja que la modificació adequarà el 
planejament a la realitat física sense restringir més l’edificabilitat o l’ordenació vigent, pel que no 
es recomana suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per 
a aquelles àrees del territori objecte de la modificació del planejament”.  
Cornudella de Montsant, en la data de signatura electrònica
L’alcalde,
Salvador Salvadó Porqueras

Ajuntament de
Cornudella de Montsant
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EDICTE
Exp. X2021002672
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 10 de març de 2022, adoptà, entre d’altres, 
els acords següents:
“PRIMER. Aprovar definitivament el projecte d’urbanització de l’espai de cessió de vial al carrer 
Avet, 29 d’aquest municipi. 
SEGON. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de més circu-
lació de la mateixa província, al tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal, i posar en coneixe-
ment que l’expedient està a disposició de qualsevol persona interessada per a la seva consulta.” 
Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter 
potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptat des 
del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació. 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, si escau, o bé directament contra 
aquest acord, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contencio-
sos administratius competents, en el termini de dos mesos comptat des del dia següent al de 
la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu –silenci 
que es produeix pel transcurs d’un mes comptat des de la data de la seva interposició sense que 
s’hagi notificat la seva resolució–, s’hi podrà interposar recurs contenciós administratiu comptat 
des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
Tot això sense perjudici de poder interposar els interessats qualsevol altra reclamació que esti-
min procedent.
Alella, 30 de maig de 2022
El secretari general

Ajuntament
d’Alella  

Ajuntament de 
Granollers 
Direcció de Serveis d’Urbanisme, 
Planejament i Habitatge

ANUNCI
La Junta de Govern Local de Granollers, en 
data 19 d’abril de 2022, va aprovar inicial-
ment el Pla especial urbanístic per la incor-
poració de l’ús d’infraestructures de serveis 
tècnics a l’àmbit nord de l’EDAR i el CGRVO 
inclosos al Pla director urbanístic del Circuit 
de Velocitat de Barcelona – Catalunya, a 
Granollers.

Durant aquest termini qualsevol persona 
interessada podrà examinar-lo a la Direcció 
d’Urbanisme, Planejament i Habitatge de 
l’Ajuntament de Granollers, amb cita prè-
via (telèfon 938426812); consultar-lo en el 
lloc web https://seuelectronica.granollers.
cat/, menú d’informació pública, apartat 
Urbanisme, subapartat Instruments de ges-
tió, i formular-hi les al·legacions i els sugge-
riments que consideri oportuns. 

Granollers, 23 de maig de 2022

La secretària per delegació,

Gisela Bou Garriga

135248-1259334Q

135160-1259259Q

Ajuntament de
Cardedeu

ANUNCI

Assumpte: Anunci de l’Ajuntament de 
Cardedeu, relatiu a l’aprovació inicial de l’es-
tabliment dels serveis d’intervenció socioedu-
cativa no residencials per a infants i adoles-
cents en situació de risc i llurs famílies (SIS).

El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, en la 
sessió del Ple municipal del dia 26 de maig  
de 2022, ha aprovat inicialment l’establiment 
dels serveis d’intervenció socioeducativa no 
residencial per a infants i adolescents en 
situació de risc i llurs famílies (SIS).

La publicació de l’esmentat acord s’ha fet al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
del dia 1 de juny de 2022, així com el text 
íntegre de l’esmentat acord.

Cardedeu, 27 de maig de 2022.

L’alcalde

Enric Olivé i Manté

(signat electrònicament al peu de pàgina)

Un cop s’ha obert formal-
ment la veda perquè Cata-
lunya i l’Aragó presentin
candidatures per separat
per organitzar els Jocs
Olímpics d’hivern del
2030, amb el propòsit que
posteriorment el Comitè
Olímpic Espanyol (COE)
s’encarregui de triar la
guanyadora entre les
dues, la Generalitat ja ha
començat a adobar el ter-
reny per situar-se com
més favorablement millor
en aquesta cursa. En
aquesta línia la consellera
de Presidència, Laura Vi-
lagrà, va participar ahir a
Madrid en un acte organit-

zat a la seu del COE sobre
el paper de l’esport en
l’acollida de refugiats, i que
tenia com a convidat es-
tel·lar el president del Co-
mitè Olímpic Internacio-
nal (COI), Thomas Bach.
En acabar, i després d’una
encaixada protocol·lària,
la consellera i el màxim
responsable de la família

olímpica van tenir temps
per parlar una estona per
temptejar el terreny.
“Aquí estem”, va explicar
posteriorment Vilagrà en
una compareixença da-
vant els mitjans de comu-
nicació, en què també va
recalcar que “Catalunya
està disposada a tenir Jocs
d’hivern amb una propos-
ta competitiva i guanyado-
ra”. “Veníem perquè ens
coneguessin i que cone-
guessin la proposta de Ca-
talunya directament”, hi
va afegir la responsable de
Presidència, que també va
tenir temps d’intercanviar
impressions amb el vice-
president del COI, Joan
Antoni Samaranch.

Qui també va parlar
ahir va ser el president del
COE, Alejandro Blanco,
que va ser molt crític amb
el govern aragonès, i més
després que aquest hagi
tingut una reacció irada
un cop s’ha començat a
parlar de candidatures per
separat. “Sobre el tema de
l’Aragó... crec que ja ha su-
perat tot, tot el que es pot
mentir”, va ser la reflexió
de Blanco, que no va dissi-
mular l’enuig. ■

a Vilagrà coincideix en un acte amb Thomas Bach i reitera que Catalunya està preparada per fer una
candidatura “competitiva” a El COE endureix les crítiques a l’Aragó i l’acusa de mentir reiteradament

Redacció
BARCELONA

El govern ‘ven’ al COI la seva
predisposició a fer els Jocs

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

La frase

“Catalunya està
disposada a tenir Jocs
d’hivern amb una
proposta competitiva
i guanyadora”
Laura Vilagrà
CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA

La consellera de Presidència, xerrant amb el president del COI, Thomas Bach, en presència
del màxim responsable del COE, Alejandro Blanco, al final de l’acte d’ahir a Madrid ■ ACN

cfarre
Resaltado
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El Departament d’Interior
ha fet constar per escrit la
prohibició que els Mossos
d’Esquadra disparin pro-
jectils de foam expressa-
ment al cap o al coll, se-
gons ha avançat Nació Di-
gital a través d’una respos-
ta del conseller Joan Igna-
si Elena a una pregunta
parlamentària. Així es fa
constar en la modificació
del protocol publicat a in-
ternet i que va entrar en
vigor el 30 de març. Se-
gons fonts d’Interior, l’ob-
jectiu d’aquesta modifica-

ció és reforçar el que ja
s’aplicava com a norma ge-
neral. El conseller Elena
recull en la seva resposta
que la decisió es pren amb
l’objectiu de “minimitzar
el risc de causar lesions”.
El conseller –remarquen
les mateixes fonts– sem-
pre s’ha mostrat partidari
d’ampliar o canviar el pro-
tocol si servia perquè fos
més clar.

D’altra banda, el docu-
ment també concreta que
només es pot disparar
contra l’extremitat supe-
rior si la persona amenaça
amb un objecte llancívol,
contundent o una arma

blanca. Abans de disparar,
assenyala el nou protocol,
cal esgotar totes les vies de
diàleg i avisar les perso-
nes.

L’anunci del canvi en el
protocol arriba pocs me-
sos després que l’associa-
ció Irídia denunciés que
els Mossos no respecten
les indicacions del fabri-

cant en l’ús dels projectils
de foam. El protocol del
cos policial permet dispa-
rar aquests projectils des
de 20 metres de distància,
però el fabricant recoma-
na no fer-ho a menys de 30
metres. Els agents utilit-
zen dos tipus de projectils
de foam diferents, el SIR i
el SIR-X, el segon dels

quals és més lesiu. Segons
un informe del fabricant,
el projectil SIR-X a distàn-
cies menors de 30 metres
pot causar “lesions seve-
res, com ara laceracions,
traumatismes cranio-
encefàlics, ruptura de
melsa, fetge o cor, forts
traumatismes al tòrax i
hemorràgies internes”. ■

Redacció
BARCELONA

Prohibeixen als
Mossos disparar
‘foam’ al cap i al coll
a Interior ho fa constar per escrit en la modificació del
protocol a Va entrar en vigor el 30 de març passat

Un mosso de la Brimo dispara un projectil de ‘foam’ durant els aldarulls a Barcelona per
l’empresonament del cantant Pablo Hasél el febrer del 2021 ■ ACN

Un sergent de la Brimo dels
Mossos que comandava sis
equips en una manifestació a
favor del raper Pablo Hasél el
febrer del 2021 a Barcelona
ha admès al jutjat que quan
es van disparar projectils de
foam no hi havia gaire visibili-
tat. Un dels projectils va fer
perdre un ull a una manifes-
tant, i per això el jutjat investi-
ga dos escopeters, a banda
d’aquest sergent.

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

Un sergent va
disparar amb
poca visibilitat
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