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Transmissió

Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 1,34
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 3.629
L’indicador hauria
d’estar per sota dels
1.000 contagis/dia

Dada anterior: 198
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

1,31

4.583

214

“Les ideologies, fo
NEGUIT Les famílies de l’escola de Canet lamenten la politització a l’entorn de la sentència del 25% de
castellà EXIGÈNCIA El TSJC demana a l’escola i a Educació que protegeixin l’infant, i les famílies neguen
que hi hagi assetjament REACCIONS Vox i Ciutadans anuncien querelles contra Aragonès i Cambray
E. Ferran / R.M. Bravo
CANET DE MAR

Poc s’imaginaven les famílies de Canet de Mar que
van expressar fa una setmana el seu desacord amb
la sentència del TSJC que
obligava a impartir en castellà el 25% de les classes a
P5 A l’intens debat polític
i mediàtic que posaria l’escola Turó del Drac al mig
d’un foc encreuat. “No entenem que això s’estigui
polititzant i convertint en
un circ mediàtic”, lamentava Adam Isenberg, un
dels pares, que assegurava
ahir que l’únic interès de
les famílies és garantir
l’educació a les aules i deixar-ne fora “les banderes i
les ideologies”. Ho va declarar durant la manifestació
que ahir a la tarda va aplegar mig miler de persones
pel centre de Canet per
reclamar que no es toqui
el català a les aules. Es van
afegir a la concentració
organitzada pel Sindicat
d’Estudiants dels Països
Catalans (SEPC), a pocs
metres del Turó del Drac.
A la marxa, s’hi van adherir alguns pares amb infants que sortien d’escola.
La presidenta de l’Ampa, Mònica Ruz, reconeixia el desconcert en què es
troben i la “dimensió mediàtica” que ha agafat, i
per això han demanat assessorament jurídic a la
federació de famílies, l’Affac, per veure com es poden revocar les mesures
cautelars perquè no acabin afectant els seus fills.
“Sabem que és complicat,
però tenen dret a tenir el
projecte lingüístic que van
escollir”, assenyalava Ruz.
Les famílies que des d’un
primer moment es van
mobilitzar en defensa del
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“Hi ha mitjans que
estan posant en boca
nostra coses que no
són veritat”

“Sabem que és
complicat, però
tenen dret a tenir el
projecte lingüístic
que van escollir”

“No entenem que
això s’estigui
polititzant i convertint
en un circ mediàtic”

Anna Martínez

Mònica Ruz

Adam Isenberg

MARE DE L’ESCOLA

PRESIDENTA DE L’AMPA

PARE DE L’ESCOLA

model educatiu del centre
neguen que s’hagi fet cap
“assetjament” a la família
denunciant. “Hi ha mitjans que estan posant en
boca nostra coses que no
són veritat”, assenyalava
Anna Martínez, que mantenia que, com molts pares, no ha volgut saber
quina ha estat la família
denunciant ni li interessa
“personalitzar”. Segons
explicaven les famílies i
confirmava l’alcaldessa,
Blanca Arbell, el rastreig
de les piulades amenaçadores contra la família denunciant ha demostrat
que no corresponien a cap
veí del poble.
La manifestació, amb
pancartes i proclames a favor de la llengua, va transcórrer, sense incidents,
fins al capdavall de la Riera, on els convocants van
exigir a la Generalitat que
prengui mesures per blindar el català. “No només és
una llengua, sinó que forma part de l’eix vertebrador de la nostra societat i
és necessari defensar-lo”,
deia la portaveu del SEPC,
Marta Daviu. Al final de la
marxa, a la qual es van afegir diputats de la CUP i de
Junts, es van poder sentir
crits en contra del govern,
amb crits de dimissió per
la gestió de la situació que
ha acabat amb l’aplicació
de la decisió judicial. “És
preocupant, perquè veiem

que s’està estenent i cada
cop hi ha més famílies a les
quals ja els està bé”, deia
una de les mares preocupada perquè en propers
cursos la seva filla coincideixi amb l’alumne pel
qual s’hauran d’impartir
més hores en castellà per
acatar l’ordre judicial. “Això no va de banderes ni
d’independència; volem
que aprenguin el català
com el castellà”, hi afegia el

dies al departament perquè informi de com s’està
donant compliment a la
mesura cautelar del 25%
en castellà. La fiscalia de
Barcelona va obrir diligències ahir després de rebre
una denúncia d’Hablamos
Español i una altra de Vox
per valorar si diversos
tuits són constitutius de
delicte. Aquests dies han
aparegut a la xarxa missatges que demanen conèixer la identitat i l’adreça de la família denunciant, que s’apedregui casa seva i que es deixi sol el
nen a classe. Les famílies
contràries al 25% en castellà, a través del perfil El
Turó, en Català, van negar
“cap tipus d’assetjament”
i van manifestar que no tenen cap interès a saber qui
ha estat la família denunciant. Van insistir en la defensa del projecte educatiu i lingüístic del centre,
van assegurar que vetllen
pel benestar de tot el grup
classe afectat i van afirmar que “els únics infants
afectats són els obligats a
complir unes mesures
cautelars imposades judicialment sense cap criteri
pedagògic”. El col·lectiu
afirma que està per sobre
“de tota polèmica política”, i el comunicat va ser
una reacció a l’abast mediàtic de la causa. Perquè
el desacord d’aquestes famílies amb la imposició ju-

—————————————————————————————————

Les famílies
neguen qualsevol
assetjament als
denunciants
—————————————————————————————————

seu marit, que lamentava
que la família denunciant
s’hagi “sortit amb la seva”,
ja que des que va apuntar el
seu fill a P3 recollia signatures amb aquest objectiu
quan era un dels impulsors
de Ciutadans al poble i va
anar a la llista del partit en
les municipals del 2019.
Demanda judicial
El TSJC va ordenar dijous
al conseller d’Educació i a
la directora de l’escola que
adoptin les mesures necessàries per “preservar la
protecció i la intimitat del
menor” i la seva família,
així com “la normal convivència” de l’entorn educatiu. També va donar deu

dicial i la seva defensa del
model d’escola català han
provocat un debat desmesurat que va arribar ahir a
La Moncloa.
La portaveu del govern
espanyol, Isabel Rodríguez, va condemnar “l’assetjament” a la família denunciant i va explicar que
la ministra d’Educació, Pilar Alegría, va trucar al
conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray,
per tractar la qüestió. “La
ministra s’hi ha posat en
contacte per sumar tota
la col·laboració necessària
per evitar que es produeixi
assetjament en aquest cas
i en qualsevol altre”, va dir
en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. El ministre de Consum, Alberto Garzón, va
condemnar
“qualsevol
mena d’assetjament, persecució o pressió” a la família, però va afirmar que
no comparteix el seu criteri perquè no creu que el
castellà estigui en perill.
Va considerar que la immersió lingüística funciona i va remarcar que “tots
els catalans poden emprar
perfectament el castellà”.
És una versió radicalment diferent de la de
Vox, que va anunciar que
denunciarà el president
del govern, Pere Aragonès, i el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, per haver promogut
“l’odi” contra la família de
l’alumne. El PP va demanar aplicar l’article 155 de
la Constitució en matèria
d’educació a Catalunya
per aquest cas, mentre
que el president de Ciutadans al Parlament, Carlos
Carrizosa, va anunciar
també una querella contra
el conseller d’Educació si
“persisteix” a no complir

la sentència que estipula
un 25% de castellà a les escoles. Gonzàlez-Cambray
no va fer ahir cap declaració, mentre que els sindicats Ustec, Intersindical i
SEPC i la Plataforma per
la Llengua van afirmar que
les sentències que imposen un percentatge són illegals i van carregar contra els responsables
d’Educació perquè consideren que se’n renten les
mans i traspassen tota la
responsabilitat al centre.
“No és acceptable que deixin desemparats els docents i els equips directius
al·legant que no són els
destinataris de les sentències”, van declarar. ■
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La prova del cotó de
la vacuna
Xavier Miró

Els contagis de SARS-CoV-2 augmenten des de novembre. Són de la variant delta, la mateixa que ha causat una onada greu a Alemanya i al Regne Unit. Sobre
la variant òmicron identificada a Sud-àfrica encara no
se’n sap prou. També aquí tenim els primers casos. Si
bé es considera més contagiosa, possiblement desenvolupa quadres més lleus de covid-19. Potser. El ma-

teix conseller Argimon creu que no tindrà tanta incidència a Europa per la vacunació. Fa un any, sense vacuna, hi havia 359 pacients a UCI i 262 defuncions
setmanals. Amb mobilitat restringida i confinament
nocturn. Avui hi ha 214 pacients a UCI i 7 morts setmanals amb un 75,4% de població vacunada i interacció social continuada. Ha començat la prova del cotó.

ora de l’escola”
La manifestació
ahir a Canet ■ E.F.

Barrientos vol
respecte pel
català al jutjat
—————————————————————————————————

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, José María Barrientos,
va comminar ahir els nous
jutges que s’incorporen als
jutjats del país a respectar els
drets lingüístics dels ciutadans. Dirigint-se especialments als que venen d’altres
zones de l’Estat, Barrientos
els va demanar un “escrupolós reconeixement” a aquests
drets lingüístics. Va recordar
que les persones que participen en els processos judicials
tenen dret a utilitzar qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya i que és
obligació dels jutges respectar l’opció lingüística escollida. A més de la llengua, el president del TSJC va demanar
als seus nous col·legues que
prenguin en consideració el
coneixement així com l’aplicació del dret civil català i que
hi aprofundeixin.
Tot i aquestes paraules,
Barrientos no participarà dilluns en un acte que se celebrarà al Palau de Pedralbes,
on la consellera de Justícia,
Lourdes Ciuró, presidirà la
signatura d’un conveni amb
divuit institucions i entitats
del país per fomentar l’ús del
català a la justícia. Entre d’altres, signaran el document
el Consell de l’Advocacia de
Catalunya i el Consell de Garanties Estatutàries. El govern d’Andorra també signarà el text.

858703-1236468L
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Obriran una oficina per fer
denúncies contra el racisme
a El govern anuncia que la setmana vinent posarà en marxa una consulta pública per dissenyar
l’esborrany de la futura llei a La norma neix per ser present a totes les polítiques públiques

per l’antiracisme de la
Unió Europea 20202025.
Racisme “de casa”
La consellera va voler explicar la posada en marxa
de la llei al costat d’una de
les minories tradicionalment castigades amb actituds racistes, el poble gitano. Tània Verge va admetre que “l’antigitanisme” està molt consolidat a
la societat catalana. Per la
seva banda, Paqui Perona
va anar un pas enllà. “És el
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“La llei serà pionera i
garantista en la
igualtat, la llibertat i la
justícia social”
Tània Verge
CONSELLERA D’IGUALTAT I
FEMINISMES
—————————————————————————————————

“És el racisme de
casa i està tan
naturalitzat que ni es
reconeix, i fins i tot es
justifica”
Paqui Perona
PRESIDENTA DE VEUS GITANES

Manuel Fernández, Paqui Perona i Tània Verge durant la visita ahir al barri de la Mina per presentar la futura llei contra el racisme ■ ACN

Redacció
BARCELONA

“Aquesta legislació és més
necessària que mai en un
context en el qual els discursos d’odi tant per
LGTBI-fòbia com per origen o discriminació etnicoracial estan pujant.” La
consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, va
anunciar ahir al barri de la
Mina de Sant Adrià de Besòs les primeres passes de
la futura llei contra el racisme que prepara el go-

vern català. Acompanyada del soci fundador del
Centre Cultural Gitano,
Manuel Fernández, i de la
presidenta de l’associació
Veus Gitanes, Paqui Perona, Verge va explicar que
la setmana vinent s’obre
un procés participatiu per
dissenyar l’esborrany de la
futura norma, amb una
atenció especial al fet que
hi participen els col·lectius
minoritaris.
Les primeres setmanes
serà telemàtic i a partir del
mes de gener es crearan

grups de treball territorials i temàtics per abordar totes i cadascuna de
les cares que pot tenir el
racisme. “Aquesta llei el
que vol és posar la perspectiva antiracista de manera
transversal a totes les polítiques públiques”, va remarcar la consellera, que
va insistir en el caràcter
integral de la normativa i
hi va afegir que “serà pionera i garantista en la
igualtat, la llibertat i la justícia social respecte de les
persones racialitzades, i

es gestionarà de forma coordinada amb l’actual
d’igualtat de tracte i no
discriminació”. Paral·lelament a la participació ciutadana, Verge va anunciar
l’obertura durant el primer trimestre del 2022
d’una oficina perquè les
víctimes de racisme puguin presentar denúncies
administratives. La consellera va confirmar que la
llei tindrà un règim sancionador i va lamentar que
durant molts anys l’antiracisme hagi estat “el gran

absent” de les polítiques
públiques. “No es pot seguir sense tenir en compte
el conjunt de realitats diferenciades de la població”,
va dir.
L’elaboració d’una llei
específica contra el racisme complirà una directiva
europea de l’any 2000 relativa a l’aplicació del principi d’igualtat de tracte de
les persones independentment del seu origen racial
o ètnic, i incorporarà les
prioritats i actuacions que
s’inclouen en el pla d’acció

racisme de casa i està tan
naturalitzat que ni es reconeix, i fins i tot es justifica. No estem acostumats
que ens defensi ningú”, va
dir. En aquest sentit, amb
Manuel Fernández van especificar les situacions
més habituals d’assenyalament amb les quals han
de conviure pel fet de ser
gitanos, com ara que se’ls
miri malament quan entren en un restaurant o en
una botiga o que s’infantilitzi les dones gitanes i que
se les desacrediti com a
mares i com a dones. Una
discriminació que, asseguren, és tan social com institucional. ■

Irun inaugura una placa al pont
on van entregar Companys
Redacció
IRUN

L’Ajuntament d’Irun va
instal·lar ahir una placa
commemorativa dedicada
al president de la Generalitat Lluís Companys al
pont Avenida, on va ser
lliurat a les autoritats
franquistes fa 81 anys després de ser detingut per la

Gestapo. La consellera de
Justícia, Lourdes Ciuró,
va assenyalar des d’aquesta localitat basca la “cruel”
paradoxa que es va viure
en aquell pont, que va ser
un camí d’exili durant la
Guerra Civil i la Segona
Guerra Mundial: “L’any
1936 va ser una porta de
fugida de la guerra per a
molta gent, mentre que el

1940 va suposar el final de
l’exili i de la llibertat per al
nostre president.” El 29
d’agost, Irun va fer donació a la Generalitat d’una
part de la barana del pont,
una peça de 67 quilos de
ferro colat que ha quedat
exposada de manera permanent a l’Espai Lluís
Companys del Tarròs, a
Tornabous (Urgell), el po-

ble natal del president.
Ciuró va destacar la importància de conservar la
memòria
democràtica
“davant la desmemòria
dels que hipòcritament
clamen reconciliació alhora que participen en cerimònies religioses en memòria del dictador”, en referència al líder del PP, Pablo Casado. ■

La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, amb l’alcalde
d’Irun, José Antonio Santano, ahir al pont Avenida ■ JUSTÍCIA
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L’Estat accepta fixar quotes
a la llei de l’audiovisual
per a la producció en català
a Ofereix que sigui un 7% del benefici anual de totes les plataformes, però ERC en
vol més a També insisteix a finançar el doblatge i incorporar-hi el fons actual
Òscar Palau
BARCELONA

Arrossegant els peus, i en
temps de descompte, però
sembla que el govern espanyol acabarà acceptant
protegir mínimament les
llengües diferents del castellà en la nova llei de l’audiovisual. Fonts d’ERC implicades en la feixuga negociació del text van avançar ahir, amb tota la prudència, que La Moncloa ha
acceptat introduir una
quota que obligaria totes
les plataformes televisives
que operen a l’Estat a fomentar la producció també en català, basc i gallec.
En concret, s’ha ofert que,
del 5% dels beneficis interns obtinguts per aquestes corporacions que, segons l’article 117 de la llei,
hauran de reinvertir en
producció audiovisual a
l’Estat –s’ha descartat
l’opció que aquest percentatge inicial sigui major,
com sí que s’ha fixat en altres estats–, un 7% sigui
en les “llengües cooficials”. El percentatge s’obté del fet que la llei obligarà
que un 70% dels beneficis
es destinin cada any a finançar productores independents, i els negociadors estatals han ofert que
un 10% d’aquesta xifra hagi de ser en llengua no castellana. “Per primera vegada l’Estat accepta una
subquota que obligaria a
produir en català”, insisteixen els republicans.
De tota manera, les mateixes fonts indiquen que
l’aspiració és que aquest
10% acabi sent més elevat
a través d’una negociació
que encara no donen per
tancada i per a la qual es
resisteixen a donar terminis, tot i que el govern espanyol vol que la nova llei
estigui aprovada abans de
final d’any, ja que ja es va
tard en l’aplicació de la directiva europea. Això no
aniria en detriment de
l’aspiració, que en principi
ja es va pactar, que un 6%

Elena Longares, coordinadora de l’Observatori dels Drets
Sexuals i Reproductius, durant la presentació d’ahir ■ ACN

La llei obligarà les plataformes a finançar la producció de continguts en llengua cooficial ■ J.R.

El PSC reclama més fons del govern al cinema català

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

El PSC va presentar ahir fins a
un total de 327 esmenes parcials a la llei de pressupostos
del govern, que afecten partides per un total de 587 milions d’euros, entre les quals
destaca precisament la petició perquè s’incrementi fins a
un 40% la partida de l’Institut
Català de les Empreses Culturals (ICEC) destinada al foment de l’audiovisual i del cinema català. “Hem estat molt
tebis amb la producció cata-

lana, cal millorar aquestes
partides”, instava la portaveu,
Alícia Romero. Els socialistes
també reclamen un increment de l’aportació per al
Consorci per a la Normalització Lingüística i per al foment
de l’aranès. En conjunt, les esmenes, que tenen poques
possibilitats de prosperar –es
votaran en la comissió d’Economia fixada per a dijous vinent–, es destinen a l’àmbit
de la salut, la reactivació eco-

nòmica, la igualtat d’oportunitats, la seguretat i la justícia,
i el suport als municipis. Romero va anunciar que demanaran reunions amb la resta
de grups per impulsar una reforma del reglament a fi que
en el tràmit d’esmenes es
permeti moure partides també entre departaments, i no
només internament com ara.
“S’ha limitat la capacitat dels
grups, i qui legisla és el Parlament”, subratllava.

del catàleg de les plataformes amb seu a l’Estat –no
es pot obligar la resta– hagi de ser doblat o subtitulat en llengües cooficials.
Això sí, ERC encara afegeix dues potes més a la
negociació que troba fonamentals. Per una banda,
que l’Estat creï i financi un
fons per al doblatge i subtitulació en llengua no castellana. Tot i que no han
entrat en xifres concretes,
la Generalitat hi destina
ara uns sis milions l’any, i
voldrien que s’hi aproximés. Una darrera condició
per als republicans és que
la norma incorpori l’obligatorietat de totes les pla-

taformes d’incorporar el
material que ja està doblat
o subtitulat en català, per
a la qual cosa no creuen
que trobin objeccions de
les corporacions, amb qui
de fet el Departament de
Cultura ja ha anat negociant en els últims anys, i
de manera encara més intensa en els últims mesos.

la inversió” en productes
audiovisuals en català, alhora que complirà “escrupolosament” la directiva
europea, que impedeix imposar quotes al catàleg de
Netflix, HBO i la resta de
plataformes que no tenen
seu social a l’Estat. “Estem
treballant de forma constructiva per disposar d’un
bon equilibri entre l’impuls d’Espanya com a hub
audiovisual d’Europa i
l’impuls i protecció de les
llengües cooficials”, va dir.
La Moncloa confia tancar
l’acord abans del 22 de desembre, quan el Senat ha
de donar llum verd definitiu als pressupostos. ■

Optimisme a La Moncloa
Després del Consell de Ministres, i sense entrar en
concrecions, la vicepresidenta Nadia Calviño va
confirmar que la negociació amb ERC “està avançant” i que la nova llei farà
possible que es “garanteixi

Reaccionaris
organitzats fan
el setge als llocs
d’avortament
a L’Observatori de Drets Sexuals els
vincula a una trama internacional a Hi

ha encara entrebancs a l’anticoncepció
Redacció
BARCELONA

L’Observatori de Drets Sexuals i Reproductius alerta
de l’augment dels grups fonamentalistes que practiquen assetjaments contra
usuàries i professionals a
les clíniques d’interrupció
voluntària de l’embaràs
(IVE). En un informe presentat ahir, l’entitat vincula aquestes accions a un
“entramat internacional
organitzat”. L’Observatori
també adverteix que la “inequitat” territorial d’accés
als serveis i recursos per a
l’avortament
continua
sent una “realitat”. Sobre
els acords de Salut amb
hospitals o clíniques de diversos territoris perquè facin avortaments, com Lleida o Manresa, considera
que falta formació i un model d’avortament, d’atenció i d’acompanyament
centrat en les persones.
L’Observatori ha rebut
aquest any un centenar de
denúncies per vulneració
dels drets sexuals i reproductius. Amb tot, la seva

coordinadora, Elena Longares, va advertir que
aquestes denúncies representen una part molt petita de la realitat, per diversos motius. D’entrada, per
falta d’informació per conèixer els drets sexuals i
reproductius o bé per la
vulnerabilitat emocional
del procés que estan vivint

La xifra

—————————————————————————————————

100

denúncies per vulneració
dels drets sexuals i reproductius han arribat enguany a
l’Observatori.

les dones que pateixen
aquestes vulneracions. Les
més habituals que han arribat a l’observatori són les
relacionades amb l’avortament, com ara dificultats
per accedir-hi de forma
lliure i gratuïta, i per a l’accés a l’anticoncepció d’urgència a farmàcies i a la
xarxa sanitària pública. ■

