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Les crides d’alerta per la salut
del català i el descens en l’ús

social semblen haver mobilitzat la
societat i esperonat el govern en la
defensa de la supervivència de la
llengua. Òmnium Cultural engega la
campanya ‘Treu la llengua’ per atrau-
re parlants joves i de col·lectius es-
tratègics i dinàmics, i alhora mobilit-
za mig milió de parlants activistes
que ajudaran a difondre el català en
diversos àmbits, perquè cada cop
prenem més consciència que la su-
pervivència de la llengua dependrà
també de l’actitud dels mateixos ca-
talanoparlants. La Plataforma per la
Llengua presenta una iniciativa en
aquesta mateixa línia convocant un
saló de ‘gaming’ en català. La indús-
tria del videojoc és capdavantera al

nostre país, i fins i tot bona part dels
youtubers i influenciadors estatals
són catalans, però sovint canvien de
llengua cap al castellà cercant més
difusió. De fet, excepte l’anglès, llen-
gua en què es defineixen bona part
d’aquests comportaments o activi-
tats relacionats amb la tecnologia, la
resta d’idiomes hi van a remolc i tots
necessiten reivindicar-s’hi.

També l’administració comença
a avaluar la possibilitat d’adoptar
mesures més fermes en la seva polí-
tica lingüística. Dues conselleries
han avançat aquesta setmana la
possibilitat que esdevingui obligatori
per al personal sanitari del sistema
públic l’acreditació del coneixement
de la llengua, i que l’Estat incorpori el

català en el programa de suport lin-
güístic vinculat a l’intercanvi d’estu-
diants europeus Erasmus. Serien
passos necessaris per a l’enforti-
ment de la llengua, que actualment
acredita xifres d’ús habitual del 35%
dels catalans, però que entre els jo-
ves de la ciutat de Barcelona, per
exemple, no supera el 25% i que en
alguns districtes, com ara Nou Bar-
ris, només assoleix un 5%. El procés
participatiu del Pacte Nacional per la
Llengua ha exposat recentment
2.500 idees per millorar l’ús del cata-
là, i en aquesta línia s’han posat a tre-
ballar entitats i administració, i par-
lants... Fins i tot, caldria implicar-hi
els qui el tenen i valoren com a sego-
na llengua, ara amenaçada, perquè el
català és cosa de tots.

Atraure parlants per salvar la llengua
EDITORIAL

La frase del dia

“Des que existeix la
Terra hi ha hagut canvi
climàtic. No vagin contra
l’evidència només
perquè sempre tenen al
cap... el comunisme”

Isabel
Díaz Ayuso
PRESIDENTA DE MADRID

La foto

Transhumància. Dos-cents cavalls han baixat aquesta setmana de les muntanyes del Pallars per
passar l’hivern en finques menys fredes, travessant municipis com Sort o Gerri (a la imatge). ACN

a presidenta de la Comunitat de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha
tornat a ser notícia aquesta set-

mana per unes declaracions excèntri-
ques que acusaven el govern espanyol
de voler enviar “l’oposició a la presó,
com a Nicaragua”, i de ser un executiu
“autoritari”. Segons ella, Pedro Sán-
chez estaria preparant un cop contra
el rei d’Espanya per instaurar la repú-
blica. No cal ser gaire espavilat per
dubtar-ho. És tan inversemblant la
idea que els membres del PP puguin
acabar empresonats per qüestions po-
lítiques –a diferència dels represen-
tants independentistes–, que només
es poden entendre aquests estirabots

L com una cortina de fum: el model polí-
tic d’Ayuso, secundat i avalat per Fei-
jóo constantment, està tenint unes
conseqüències nefastes per als seus
administrats. Madrid és la regió euro-
pea que més esperança de vida va per-
dre el 2019 i el 2020. Tres anys i mig
d’esperança de vida, concretament. Fa
pocs dies sabíem que entre el gener i el
juny del 2022 la delinqüència havia
baixat a Barcelona un 21,8% mentre
que a Madrid s’havia mantingut esta-
ble. També ens hem de fixar en les da-
des de l’atur del tercer trimestre de
l’any. Madrid ha perdut 64.500 llocs
de treball, mentre que Catalunya n’ha
guanyat 38.800, el País Valencià

23.300 i les Illes Balears 41.700. A
Barcelona ciutat la taxa d’atur és del
6,8%, mentre que a la capital espanyo-
la és del 10,3%. L’altra campiona de
l’atur d’aquest trimestre ha estat Múr-
cia, on hi ha pujat la taxa de desocupa-
ció un 19,31%. El president d’aquella
regió, governada també pel PP, ja ha-
via dit fa uns quants mesos que Díaz
Ayuso “és un gran referent”. Amb
aquests referents no ens hauria d’es-
tranyar que tot vagi pel pedregar. És
normal, doncs, que Ayuso tingui la ne-
cessitat de desbarrar per tapar les se-
ves misèries. Sembla, fins i tot, que li
podria funcionar electoralment, se-
gons diuen les enquestes.

Keep calm

Andreu
Pujol

Els
estirabots
d’Ayuso

ol. El govern d’ERC
es va quedar ahir

sol a la cambra sense
el suport de cap dels
grups que fa dos anys
van permetre la inves-

tidura del president Pere Aragonès.
Ahir es va constatar que el cap de l’ex-
ecutiu no té cap soci per tirar endavant
les seves polítiques, la qual cosa ja ha-
via obligat els republicans a retirar algu-
nes propostes del ple. Al mateix temps
tots els grups, i especialment el PSC, li
van retreure que no dialogui ni negociï
propostes amb la necessitat que té de
socis.

Ja sabem que a la política sovint li
agraden les tècniques teatrals i pujar a
l’escenari per exposar o denunciar la
foto del moment. A les bambolines, pe-
rò, succeeixen les coses més reals i ahir
els grups parlamentaris només van in-
tentar exposar a la plaça pública i du-
rant una estona el president Aragonès,
ja que tot i deixar-lo sol no van poder
presentar cap alternativa, la qual cosa
permet als republicans mantenir-se a
l’executiu i més quan el soci més real a
hores d’ara és el PSOE amb la negocia-
ció del pressupost a Madrid i a Barcelo-
na i la reforma de la sedició en el Codi
Penal anunciada tot just ahir pel presi-
dent Pedro Sànchez.

Acompanyat. Aragonès i Sànchez
van rubricar ahir l’anunci de la sedició i
la feblesa del president català a l’hemi-
cicle ahir a la tarda va quedar esborra-
da amb aquest anunci que a l’inici de la
legislatura ningú esperava. Indults i ara
la reforma de la sedició poden ser bo-
nes cartes que donin aire al president
Aragonès i exhibir bons resultats de la
tan criticada taula de diàleg en espera
del que pugui dir la resta de grups inde-
pendentistes.

S

De set en set
Emma Ansola

A les
bambolines
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El Tribunal Europeu de
Drets Humans (TEDH),
amb seu a Estrasburg, ha
rebutjat el recurs del pre-
sident Artur Mas per les
informacions publicades
al diari El Mundo que
l’acusaven de cobrar co-
missions i dipositar-les en
comptes a Suïssa. El tribu-
nal considera que el fet
que Mas optés només per
la via penal per denunciar

els fets el va “privar de la
possibilitat de reparar la
suposada vulneració” i ai-
xò va “limitar l’abast d’ava-
luació dels tribunals espa-
nyols”. “El demandant no
ha pogut demostrar que
l’Estat no li hagi ofert prou
protecció ni que hi hagi ha-
gut una vulneració del res-
pecte a la seva reputació”,
assegura el TEDH.

El 129è president de la
Generalitat considera que
la resolució no entra en el
fons de la qüestió i se cen-
tra en qüestions procedi-
mentals. En un comuni-
cat, no descarta presentar
noves demandes contra la
“policia patriòtica” i l’ope-
ració Catalunya. ■

Redacció
BARCELONA

a El president no
descarta presentar
més demandes contra
la “policia patriòtica”

Estrasburg rebutja el
recurs de Mas per les
calúmnies de la caverna

Segons l’informe que Pla-
taforma per la Llengua va
publicar el 2021 sobre l’es-
tat del català, el 55% dels
videojocs que es desenvo-
lupen a Catalunya inclo-
uen el català. Tot i que la
tendència de l’ús del català
és ascendent, les xifres
són encara molt baixes, i
gairebé cap dels jocs més
venuts inclouen aquesta
llengua. Un és League of
Legends, però, a partir del
gener, una competició en
català d’aquest videojoc,
organitzada per Game-
sports Electronics, serà
reconeguda oficialment.
Es farà en el SAGA, un saló
impulsat per Plataforma
per la Llengua i la Genera-

litat que farà que, per pri-
mer cop, el gaming tingui
un aparador en català.

El saló se celebrarà el
dies 3 i 4 de desembre al
recinte de la Farga, a
l’Hospitalet, i oferirà a l’es-
pai firal una quarantena
d’expositors, una marató
de 36 hores de videojocs,

partits d’exhibició del Bar-
ça eSports, la final a qua-
tre de la competició LlOP
del Valorant i una Copa de
les Estrelles de la competi-
ció LlOP del League of Le-
gends. En totes aquestes
competicions els jugadors
hauran d’interactuar en
català amb el públic i les

retransmissions a través
de Twitch seran en català.
Les competicions es faran
en un escenari de 14 me-
tres a l’espai competitiu i
es podran seguir en direc-
te a través d’una pantalla
gegant. També hi haurà
un espai LAN amb més de
300 places per poder jugar
a diferents jocs durant 36
hores i es premiarà el mi-
llor videojoc en català.

En la presentació del sa-
ló que es va fer ahir al Bar-
celona International Ga-
ming Centre els responsa-
bles del saló, amb uns
5.000 assistents previstos
en la primera edició, van
coincidir en la importàn-
cia de normalitzar el cata-
là en un sector que, a més,
té una potent indústria a
Catalunya –concentra
el50% de la facturació de
l’Estat–. “La gent vol con-
sumir videojocs en cata-
là”, va destacar Noé
Bosch, cofundador de Ga-
mesports Electronics. ■

Rosa M. Bravo
BARCELONA

La competició en català del
League of Legends, oficial

La presentació del SAGA, ahir ■ ACN

De refugiar-se en les frases
de “no hi ha una majoria” o
“no hi ha vots suficients” a
descobrir que sí que hi són
i accelerar la reforma del
delicte de sedició en prime
time televisiu vespertí en
un anunci coreografiat. El
president espanyol, Pedro
Sánchez, va acudir a una
entrevista a La Sexta amb
un anunci: els grups del
PSOE i Unides Podem re-
gistraran avui al Congrés
una proposició de llei de re-
forma del delicte de sedi-
ció, que desapareixerà
com a tal al Codi Penal i
passarà a ser anomenat
“delicte de desordres pú-
blics agreujats” i veurà re-
baixada la pena de presó.
“L’eliminació del delicte de
sedició és un pas indispen-
sable en la desjudicialitza-
ció. Continuem treballant
per posar fi completament
a la repressió i poder votar
en un referèndum”, va ce-
lebrar el president Pere
Aragonès instantània-

ment a Twitter. “Militar en
la utilitat”, hi va afegir el
portaveu d’ERC al Con-
grés, Gabriel Rufián.
L’anunci de Sánchez satis-
fà ERC, que vivia amb an-
goixa haver d’entregar un
vot a favor del pressupost
estatal del 2023 en la vota-
ció decisiva del 24 de no-
vembre al Congrés sense
avenç en l’agenda de la
desjudicialització.

La via elegida, com va
apuntar aquest diari el 25
d’octubre, no és el projecte
de llei emanat del Consell
de Ministres, sinó una pro-
posició de llei firmada pel
PSOE i Unides Podem per-
què és la via més ràpida i al-
hora esquiva el tràmit
d’haver de demanar un in-
forme prescriptiu tant al
Consell General del Poder
Judicial (CGPJ) com al
Consell d’Estat. Per no re-
galar al poder judicial el vet
de demorar-lo sine die
amb el simple truc de no
fer l’informe, Patxi López
(PSOE) i Jaume Asens
(Podem) acudiran avui a
les deu del matí al registre

del Congrés per agilitzar la
seva tramitació i obtenir
l’aprovació del nou Codi
Penal abans del 2023.

En l’entrevista, però,
Sánchez va negar que això
sigui el pagament a ERC:
“Ans al contrari. L’inde-
pendentisme no demana
una reforma del Codi Pe-
nal. El que l’independen-
tisme demana és l’amnis-

tia, i això, per descomptat,
el govern no ho acceptarà
i, per descomptat, no en-
tra en la Constitució.”
“Sánchez paga puntual-
ment als socis les hipote-
ques que li permeten se-
guir a La Moncloa a costa
de la igualtat davant la llei.
Un Codi Penal a mida dels
sediciosos per treure un
pressupost”, va etzibar

Cuca Gamarra (PP). “Per
fi es presenta la derogació
del delicte de sedició. Ho
hem batallat des de l’inici
del mandat”, va celebrar
Asens, felicitat en públic
per aquesta fita per la vice-
presidenta Yolanda Díaz.

En el cas del president
exiliat Carles Puigdemont
–Antonio García Ferreras
li va preguntar només per

ell i va obviar el futur de
Marta Rovira–, Sánchez
manté que el nou delicte
no l’eximirà de seure en un
tribunal espanyol. “Hauria
de retre comptes davant la
justícia. Els delictes que es
van cometre el 2017 són
delictes que continuen
presents al nostre Codi Pe-
nal, no ja com a delictes de
sedició, que és una cosa
que ens ve de 200 anys en-
rere, sinó com una nova ti-
pologia de delictes que
s’anomena desordres pú-
blics agreujats, molt sem-
blant al que fan democrà-
cies com ara Alemanya,
França, Itàlia, Bèlgica o
Suïssa.” El president espa-
nyol va recordar que la se-
dició és un llegat legislatiu
del 1822 –“quan a Espa-
nya hi havia alçaments mi-
litars”– i que Alemanya el
va abolir el 1970 en favor
d’una redacció similar a la
que s’implantarà al Codi
Penal espanyol ara. “Aju-
darà a destensar la situa-
ció a Catalunya”, es va
mostrar convençut.

Després de celebrar que
avui “el problema de convi-
vència a Catalunya” és la
preocupació número 41
del CIS i no la segona com
amb Mariano Rajoy, Sán-
chez va revelar que ell hau-
ria aplicat el 155 el 7 de se-
tembre del 2017: “Si anem
erere i se’m pregunta quan
hauríem d’haver aplicat
l’article 155 el 2017, jo di-
ria que el dia en què el Par-
lament va aprovar les lleis
de desconnexió.” ■

a El PSOE i Podem registren avui la reforma del delicte al Codi Penal i ho fan al Congrés per evitar
l’informe del CGPJ a Aragonès i ERC lloen el pas en una coreografia pactada prèvia al pressupost

David Portabella
MADRID

Sánchez accelera i rebaixa la
sedició a desordres públics

Sánchez, en l’entrevista ahir a La Sexta ■
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ANUNCI
D’acord amb allò que determinen l’article 190 del Reglament del Text refós de la Llei d’urbanis-
me (RTRLLU), és necessari aprovar el projecte de bases d’actuació així com els estatuts que 
han de regir la Junta de compensació del Polígon d’Actuació Urbanística del Sector Llevant Mar, 
a què els propietaris venen obligats a constituir-se. Per tant, es fa públic que la Junta de Govern 
Local, en sessió ordinària de 20 d’octubre de 2022, va adoptar per unanimitat, entre d’altres, 
l’acord següent:

PRIMER. Tindre per desistida l’entitat LARK REOCO 1 SL a l’aprovació de les Bases i 
Estatuts de la Junta de Compensació del sector Llevant Mar, actualment en tràmit de 
conformitat a la petició realitzada per aquesta, i presentada una nova proposta de les esmen-
tades Bases i Estatuts per a la seva tramitació i aprovació.

SEGON. Aprovar inicialment el Projecte d’estatuts i bases d’actuació que han de regir la 
Junta de Compensació del Polígon d’Actuació Urbanística del sector Llevant Mar, amb les 
següents correccions en els Estatuts presentats, derivades dels informes emesos pel cap 
del Departament de Gestió, Disciplina i Tramitació Urbanística i el Tresorer Municipal, els quals 
consten incorporats a l’expedient. Correccions que es concreten en:

• L’article 6, apartat 2n, lletra g) cal eliminar «a l’Ajuntament».

• L’article 6, apartat 2n, lletra h) cal eliminar l’últim incís «com l’aprovació del projecte de repar-
cel·lació i urbanització, entre altres» per reiteratiu.

• L’article 9, apartat 3 dels Estatuts queda redactat com segueix:

«3. Les sol·licituds que es formulin amb posterioritat poden ser inadmeses per la Junta de 
Compensació per causes degudament motivades i justificades».

• A l’article 11 dels Estatuts cal afegir apartat 6 amb el següent redactat:

«6. Quan les finques pertanyin a menors d’edat o a persones que tenen limitada la capacitat 
d’obrar estaran representats en la Junta de Compensació per llurs representants legals».

• L’article 35 apartat 4, quart paràgraf queda redactat com segueix:

«Serà beneficiària del principal la Junta de Compensació i dels interessos, despeses i recàrrecs 
que comportin la via de constrenyiment, l’Administració competent».

L’executivitat del present acord i, en conseqüència, l’aprovació definitiva del Projecte de Bases 
i Estatuts, queda supeditada a l’aprovació definitiva i executivitat de la Modificació del Pla 
Parcial de Delimitació del sector Llevant Mar, actualment en tràmit.

TERCER. Sotmetre l’esmentat projecte a informació pública, al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, en el tauler d’anuncis municipal i en un diari de difusió provincial, durant el ter-
mini d’un mes, d’acord amb l’article 119 de Decret legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, durant el qual s’hi podran formular les al·legacions que s’estimin 
convenients.

Disposar que, durant el termini d’informació pública, els estatuts i bases es podran consultar a la 
pàgina web de l’Ajuntament de Gavà www.gavaciutat.cat/exposicion-publica.

QUART. Notificar l’acord d’aprovació inicial als propietaris de totes les finques incloses dins 
de l’àmbit sotmès a reparcel·lació, perquè en el termini d’un mes puguin presentar les al·lega-
cions que estimin convenients.

«Contra aquest acte administratiu, que és de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap recurs, de conformitat amb el que disposa l’article 112.1, segon paràgraf, de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perju-
dici que es pugui presentar aquell recurs que s’estimi pertinent».

No obstant això, podreu interposar qualsevol altre recurs que considereu convenient.

Ajuntament de 
Gavà

Els ajuntaments catalans
disposen des d’aquesta
setmana d’una nova borsa
de treball per pal·liar amb
caràcter interí el greu dèfi-
cit de secretaris i interven-
tors que molts arrosse-
guen, sobretot els més pe-
tits, i que hi fa molt feixuga
la gestió del dia a dia. La
borsa, creada amb una re-
solució signada dimarts
per la directora general
d’Administració Local,
Montserrat Fornells, i ja
publicada a l’E-tauler, està
composta per un total de

111 persones que podran
cobrir les subescales de se-
cretaria i intervenció (74)
–la figura més demanada,
pròpia dels ajuntaments
de tercera, o sigui, els infe-
riors a 5.000 habitants–,
secretaria d’entrada (17) i
intervenció secretaria
d’entrada (20) –aquestes
per a municipis de segona,
d’entre 5.000 i 20.000.
“Molts ajuntaments avui
es troben que es queden
sense ningú, amb tots els
problemes que compor-
ta”, constata Fornells a El
Punt Avui.

Els candidats, alguns
dels quals provinents d’al-

tres punts de l’Estat que
han hagut de superar pro-
ves de català, han estat re-
clutats, d’acord amb el Mi-
nisteri, entre els aspirants
que no van superar totes
les proves –que només pot
convocar l’Estat– per ser
funcionaris habilitats na-
cionals, però sí alguns exà-
mens parcials que els per-
metran aspirar ara a les
places mentre no les ocupi
un funcionari de carrera.
A través de la plataforma
Eacat, els ajuntaments ja
poden demanar des d’ahir
la incorporació immediata
del perfil que necessitin,
que s’assignarà en funció

de criteris com ara la pun-
tuació del candidat i les se-
ves preferències territo-
rials.

La borsa, creada arran
de les demandes de les enti-
tats municipalistes, s’afe-
geix a altres eines similars
ofertes per les diputacions
–i en alguns casos consells
comarcals a qui ho han de-
legat– en forma de serveis
tècnics, que tanmateix so-
len cobrir només els muni-
cipis més petits, inferiors a
1.000 habitants. El govern

ja va intentar crear una
borsa pròpia fa un parell
d’anys convocant proves
per a interins però, tot i els
més de 500 inscrits, només
una vintena les van apro-
var. En tot cas, i com que
malgrat tot es preveu que la
manca de secretaris i inter-
ventors a escala local anirà
a més en els pròxims anys
per les jubilacions previs-
tes, el Departament de la
Presidència ja pensa a con-
vocar un procés nou cada
any a partir del 2023, terri-

torialitzat per arribar a
més potencials candidats, i
amb una feina prèvia de
promoció en facultats
d’economia, dret o ciències
polítiques.

En paral·lel, el govern
demana a l’Estat el traspàs
de les competències per
convocar places definitives
de funcionaris habilitats
nacionals, potestat que li va
ser sostreta el 2013 amb la
recentralitzadora llei de ra-
cionalització i sostenibili-
tat de l’administració local
(LRSAL). Històricament,
de fet, la manca de personal
a l’administració local ha
estat un problema a Catalu-
nya, si bé Fornells confia
que amb competències
pròpies seria més fàcil re-
vertir-ho. Avui només un
40% de les places està co-
bert definitivament, i això
segons ella ha originat un
“mercadeig” que fa que els
grans municipis absorbei-
xin els funcionaris dels pe-
tits, a través per exemple
de comissions de servei,
oferint-los més sou i una
feina més estable. Això fa
que molts petits ajunta-
ments hagin de subsistir
compartint secretari. ■

El govern crea una
borsa per pal·liar el
dèficit de secretaris
a Ofereix 111 places, sobretot per als municipis més petits
a Vol convocar proves anuals per tenir a punt més interins

Òscar Palau
BARCELONA

Foto d’arxiu d’un ple aquest estiu a Vilablareix ■ EL PUNT AVUI

El Consell de la República
va anunciar ahir un acord
amb els ajuntaments de
Sant Pol de Mar, Arbúcies,
Amer –municipi d’origen
del president de la institu-
ció, Carles Puigdemont– i
Sant Feliu de Pallerols per
estendre-hi l’ús de la iden-
titat digital republicana
(IDR) a l’hora de fer trà-
mits, gestions, accedir a
certs serveis o prendre
part en consultes i proces-
sos participatius. Es trac-
ta de governs municipals
de tots els colors polítics
independentistes que se-
guiran el camí obert a
l’abril a Torres de Segre,
on es va signar un conveni
per poder accedir a la pis-
cina municipal amb el car-
net del Consell –n’han fet
ús no arriba a una vintena
de persones–. El Consell
ha posat en marxa un sis-
tema de validació de la IDR
amb l’objectiu de comen-
çar a desconnectar del
DNI espanyol. ■

El Consell de
la República
s’alia amb més
ajuntaments

E. Bella
BARCELONA
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L’oposició pressiona ERC
perquè expliqui com pen-
sa encarar el final de legis-
latura i defineixi quins se-
ran els seus socis prefe-
rents. El que serà una
constant els pròxims me-
sos al Parlament, posar en
evidència que el govern de
Pere Aragonès ho tindrà
molt difícil per tirar enda-
vant l’activitat legislativa
amb només 33 diputats,
va viure ahir el capítol que
explicita més aquesta si-
tuació. El va impulsar
Junts, ja exercint d’oposi-
ció de desgast, forçant el
debat i l’aprovació a la
cambra de la moció que

només recull aquest text:
“El Parlament de Catalu-
nya constata la pèrdua de
confiança de la majoria
parlamentària que va per-
metre la investidura del
president de la Generali-
tat de Catalunya a l’inici de
la legislatura.” Va tenir el
suport del PSC, En Comú
Podem i la CUP, cap vot en
conra, i fins i tot els repu-
blicans van acabar abste-
nint-se davant l’evidència
i en no prosperar cap de les
tres esmenes que havia
presentat.

El debat d’ahir a la tar-
da va ser la continuació del
que ja es va viure el 19 i 20
d’octubre en el primer ple
des de que es va produir la
sortida de Junts de l’exe-

cutiu català. I amb els ma-
teixos protagonistes. El
portaveu de Junts, Josep
Rius, va recriminar als re-
publicans que s’han que-
dat sols perquè “no com-
pleixen els acords i no són
de fiar”, retraient-los que
també ho havien consta-
tat la CUP, el PSC i els co-

muns. Davant aquest fet
va lamentar que els repu-
blicans “continuïn fent
com si res” amb l’excusa
de no generar “inestabili-
tat” quan hi ha mecanis-
mes que permeten acredi-
tar si el president té una
majoria parlamentària su-
ficient per continuar en el

govern. Per a Rius, el que
sí que genera inestabilitat
“és fer fitxatges” dedicats
en part a “provocar” diver-
sos partits polítics i no pre-
ocupar-se per “sumar es-
cons”.

En la rèplica, la republi-
cana Marta Vilalta li va re-
cordar que va ser Junts
qui va decidir marxar del
govern, li va demanar fer
“menys politiqueig de cur-
ta volada i tenir més altura
de mires” i va assegurar
que treballaran per re-
construir confiances i ar-
ribar a acords, “mesura a
mesura i llei a llei”. Va con-
cloure que la moció cons-
tatava que els objectius de
Junts semblaven “reduir-
se només a desgastar

ERC” i els va retreure que
“la primera vegada que
l’espai postconvergent no
té la presidència” és quan
decideixen “desenten-
dre’s de tot”.

Tant el PSC com els co-
muns van demanar saber
les intencions de Pere Ara-
gonès per facilitar l’apro-
vació del pressupost. La
portaveu socialista, Alícia
Romero, els va preguntar
si continuaran governant
d’esquena al Parlament
sense aprovar lleis i reti-
rant decrets i mocions –va
posar d’exemple el dels
funcionaris i de la renda
bàsica– o “buscaran aliats,
amb honestedat”, mentre
que el portaveu d’ECP, Da-
vid Cid, va demanar, “da-
vant les seves baralles,
d’una vegada per totes,
pressupost per canviar la
vida de la gent”.

La CUP va lamentar ha-
ver desaprofitat l’inici de
legislatura per no haver
fet un gir en les relacions
amb l’Estat espanyol i pas-
sar a l’“ofensiva” per “llui-
tar per la nostra sobira-
nia”, en paraules de Dolors
Sabater, culpant-ne tant
ERC com Junts. ■

a El Parlament aprova la moció de Junts, amb cap vot en contra i l’abstenció dels republicans, que
constata la pèrdua de confiança cap a Aragonès a El PSC i ECP tornen a oferir-se per negociar els comptes

Pressió a ERC perquè expliciti
com governarà en minoria

Jordi Alemany
BARCELONA

L’esborrany de l’informe del
president de la comissió de
l’Estatut dels Diputats, Jau-
me Alonso-Cuevillas, sobre
Francesc de Dalmases propo-
sa amonestar-lo públicament
per haver incomplert el codi
de conducta de la cambra en

l’esbroncada a una periodista
de TV3 al juliol. Es tracta del
càstig més lleu que preveu el
reglament. La comissió ho
pot esmenar i ho votarà avui,
però serà la mesa qui acabi
decidint com procedir en el
cas.
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Amonestació a De Dalmases?
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