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“Si no parlem català tot el que
som desapareixerà.” Aquest
és el missatge central del videoclip que l’operadora Parlem Telecom començarà a
emetre a partir de dijous a la
nit a TV3. La companyia no
dedicarà la campanya de Nadal d’enguany a qüestions
econòmiques ni a promocions, sinó que impulsarà una
campanya de defensa del català per la seva preocupació
pel retrocés de l’ús social i els
atacs des de l’àmbit judicial.
Per contribuir a la defensa del
català, dinamitzarà la sortida
del vídeo amb l’etiqueta
#TrenquemElSilenciParlemCatalà amb la voluntat que es
faci viral a les xarxes socials.
Parlem té el català com a llengua corporativa des que va
néixer, el 2014. ■ REDACCIÓ

L’Ajuntament de Barcelona ha
incorporat dos solars i quatre
edificis al conveni que té signat amb entitats sense ànim
de lucre per ampliar-lo en 203
pisos assequibles més. El consistori té un acord amb l’Associació de Gestors de Polítiques Socials de l’Habitatge,
Cohabitac, la Xarxa d’Economia Social i Habicoop que
preveu la construcció o rehabilitació i posterior gestió de
fins a un miler d’habitatges,
que suposaran una inversió
de 150 milions i la generació
de 1.600 llocs de treball. El
60% dels immobles seran de
lloguer a càrrec d’una fundació d’habitatge social i el 40%
restant, habitatge cooperatiu
o cohabitatge.
Els dos solars estan situats
a Sant Andreu i al carrer Bolí-

Parlem Telecom
dedicarà la
campanya de
Nadal a la llengua

Barcelona suma dos solars i
edificis per fer 203 pisos socials

Ada Colau ■ ACN

via. Al primer, situat al passeig
de Torras i Bages, es construiran 80 pisos en règim de cohabitatge a càrrec d’una cooperativa. Al carrer Bolívia es

832615-1252794Q

Ajuntament de Caldes de Montbui
ANUNCI

866391-1252737Q

Aprovació provisional de la modificació dels preus públics del Complex Esportiu Municipal Les Cremades (CEM LC).
Es posa en coneixement general que en aquesta entitat local es troba en exposició pública l’expedient corresponent a la modificació de la tarifa número 13, Piscines Municipals i altres Serveis en Concessió dels Preus Públics, del CEM LC, expedient 7064/2021. Acord aprovat provisionalment per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 30 de novembre de 2021, el text del qual queda condicionat a la redacció definitiva de l’acta.
L’acord es podrà consultar al BOPB, al DOGC, a l’àrea de SSPP, al tauler d’anuncis de la corporació i al web municipal www.caldesdemontbui.cat, durant 30 dies hàbils a partir del 03/12/2021, per tal que s’hi puguin formular les al·legacions, observacions, suggeriments i/o reclamacions que s’estimin
pertinents.
Caldes de Montbui, 9 de desembre de 2021
Isidre Pineda Moncusí
Alcalde

ANUNCI
d'informació pública del Projecte constructiu de millora de la inundabilitat de la Maresma de les
Filipines-Remolar (Delta del Llobregat), al terme municipal de Viladecans (Baix Llobregat), i de la
llista dels béns i els drets afectats per les obres, clau: LME.00065/01.P-AP21-01.
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), mitjançant la Resolució de 15 de novembre de 2021, i en
compliment de les disposicions vigents, ha acordat l'obertura d'un període d'exposició pública als
efectes d'examen, rectificació i presentació de reclamacions del Projecte constructiu de millora
de la inundabilitat de la Maresma de les Filipines-Remolar (Delta del Llobregat), al terme municipal de Viladecans (Baix Llobregat), i de la llista dels béns i els drets afectats per les obres, el
qual resta a disposició del públic durant el termini de trenta dies hàbils, des de l’endemà de la
publicació d'aquest anunci en el DOGC, en hores d'oficina, a les dependències següents:
Agència Catalana de l'Aigua, carrer Provença, 260, 08008 Barcelona.
Ajuntament de Viladecans, carrer de Jaume Abril, 2, 08840 Viladecans.
També es podrà consultar el projecte a la web de l’ACA a la següent adreça:
http://aca.gencat.cat/ca/laca/informacio-publica/projectes-dobres-en-informacio-publica/
Dins d'aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per l'execució de les
obres projectades poden presentar a les dependències indicades els escrits d’al·legacions que
considerin pertinents en relació amb el traçat, les característiques i l'objecte del projecte, i en
qualsevol de les formes que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Atès que el projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i individualitzada dels béns i els drets que són considerats d'expropiació necessària, i d'acord amb el que estableix el paràgraf segon de l'article 17 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954
i altres articles concordants del seu Reglament de 26 d'abril de 1957, qualsevol persona interessada o titular de drets reals i interessos econòmics sobre els béns afectats també pot, dins el termini establert en aquesta informació pública, formular al·legacions per escrit per tal de corregir
els possibles errors que s'hagin produït en la confecció de la llista dels béns i els drets afectats,
que es publica annexa, o oposar-se motivadament a la necessitat d'ocupació, d'acord amb el que
estableix la legislació vigent.

Silvia Esteve Garcia

Finca de projecte núm.: 08301-001
Polígon: Parcel·la: Titular: Aena SME, SA
Superfície a expropiar, en m2: 21
Superfície de servitud de pas d’aqüeducte,
en m2: 1.073
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.552
Naturalesa: Finca de projecte núm.: 08301-002
Polígon: Parcel·la: Titular: Consorci per a la Protecció i la Gestió

Expedient: 932/2021
Exposat al públic l’acord d’aprovació inicial
de la tercera modificació de l’Ordenança fiscal específica núm. 2.3, reguladora del preu
públic del servei de menjador escolar, per
l’exercici 2021 i següents, mitjançant un
edicte publicat a l’e-Tauler del Consell Comarcal el dia 8 d’octubre de 2021, al diari El
Punt Avui el dia 15 d’octubre de 2021 i al
BOPL núm. 201 del dia 18 d’octubre de
2021, no s’hi han presentat al·legacions, per
la qual cosa aquesta modificació ha quedat
aprovada definitivament.
Contra el present acord i atès que fa referència a una disposició de caràcter general, es
podrà interposar el recurs contenciós administratiu, davant Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos
comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquest edicte en el BOPL.
Això no obstant, es pot interposar qualsevol
altre recurs o acció que s’estimi procedent.
Seguidament i en document annex es publica el text íntegre de l’únic article modificat.

El president,

Cap del Departament de Gestió Administrativa

Terme municipal de Viladecans

ANUNCI DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE
LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL ESPECÍFICA NÚM. 2.3. EXERCICI
2021 i següents

Tremp, Pallars Jussà, 3 de desembre de
2021

Barcelona, 1 de desembre de 2021

Annex

151527-1252731Q

Josep M. Mullol Miret
dels Espais Naturals del Delta del Llobregat
i/o Generalitat de Catalunya
Superfície a expropiar, en m2: 891
Superfície de servitud de pas d’aqüeducte,
en m2: 390
Superfície de servitud de pas de línia elèctrica soterrada, en m2: 452
Superfície d’ocupació temporal, en m 2 :
24.593
Naturalesa: Finca de projecte núm.: 08301-003
Polígon: 7
Parcel·la: 2
Titular: Futbol Club Barcelona
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.024
Naturalesa: Rústica.

Annex:
Article 10. Normes de gestió i forma de
pagament
El cobrament del preu públic del servei de
menjador escolar es farà per domiciliació
bancària dins dels 15 dies del mes següent,
al número de compte corrent facilitat pel beneficiari del servei o el seu tutor legal en
l’imprès normalitzat de sol·licitud.
El cobrament del preu públic del servei de
menjador escolar es pot fer a través de l’aplicatiu BIZUM.
Excepcionalment, i en cas d’urgència, l’usuari podrà dipositar l’import del menú a
l’adjudicatari del servei de menjador, per
després transferir-lo al Consell Comarcal.

planeja una promoció de 85
habitatges oberts tant a fundacions com a cooperatives
de lloguer. Al carrer Mont-ral i
al de Doctor Letamendi s’habilitaran 38 pisos repartits entre quatre edificis que l’Ajuntament va comprar a principis
d’any per frenar un procés especulatiu. L’anterior propietari, a més, no va complir amb el
deure de conservació. Serà
una promoció de lloguer a
càrrec d’una fundació.
Per a aquestes tres promocions s’ha obert el termini establert en el conveni perquè
fundacions i cooperatives facin les seves propostes, que
es resoldran per una comissió
formada per l’Ajuntament i i
l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de
Catalunya. ■ REDACCIÓ
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El trencament d’una
canonada afecta 60
municipis tarragonins
El trencament de la canonada
principal d’abastament del
Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) es va trencar dissabte al seu pas per l’Ametlla de
Mar, fet que va obligar a tallar
l’abastament a 60 municipis i
25 empreses de la demarcació. La incidència va obligar
els consorciats a activar recursos propis, com ara pous i
dipòsits, i la manca de subministrament va durar prop de
30 hores. Segons el president
del CAT, Joan Alginet, el tall no
va deixar finalment sense aigua els abonats.
El trencament va provocar
desperfectes en tres finques
pròximes al punt en què es va
col·lapsar. A la més afectada,

l’aigua li ha destrossat la piscina i bona part del jardí d’una
segona residència. El president del CAT s’ha compromès
a reparar els danys,
Es dona la circumstància
que el gener del 2020 ja hi va
haver un trencament de la canonada principal del CAT, en
aquest cas a l’Ampolla. Aquell
trencament va provocar una
baixada sobtada d’aigua que
va arrossegar diversos vehicles estacionats, entre altres
desperfectes. La inspecció va
resoldre que les filtracions
d’aigua salobre d’un rec van
erosionar la infraestructura. El
CAT estudiarà la causa d’aquest nou trencament un cop
resolta l’emergència. ■ ACN
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Benaiges havia aixecat sospites a
Mèxic el 2014 pels seus mètodes
Albert Benaiges, investigat
pels Mossos d’Esquadra arran
de diverses denúncies d’abusos sexuals d’exalumnes seus,
hauria aixecat sospites a Mèxic el 2014, quan va treballar
per a l’equip de futbol del Chivas. Segons sembla, a alguns
pares no els va semblar bé els
mètodes que volia imposar
l’entrenador als seus fills, com
ara dutxar-se tots junts o fer
un tacte als testicles per saber
l’edat dels futbolistes. Sobre
Benaiges, que ha estat l’entrenador de referència en el futbol base del Futbol Club Barcelona, hi ha ara també una
investigació oberta del Depar-

tament de Drets Socials de la
Generalitat de Catalunya.
S’analitzen dues sol·licituds
d’acolliment de menors, els
anys noranta, per part d’Albert
Benaiges, que no consta que
s’arribessin a materialitzar, així
com també l’adopció internacional d’un menor, que sí que
se li va concedir, l’any 1996.
Fonts del Departament, citades per l’agència Efe, han explicat que la intenció de la Generalitat és repassar si en
aquests expedients relacionats amb les peticions d’acolliments de menors o bé en el
cas de l’adopció internacional
es pot trobar algun tipus

d’anomalia o de mala praxi,
encara que en l’actualitat no hi
ha “cap expedient obert” en
què consti el seu nom, precisa
la conselleria. En les últimes
eleccions al Futbol Club Barcelona, Benaiges va fer costat,
primer, al candidat Víctor Font
i, després, a Joan Laporta,
que ahir va dir que si hagués
sabut els antecedents no
l’hauria fitxat. Quan Benaiges
va deixar Font, aquest va fer
una piulada en què lamentava haver perdut “un actiu”
del Barça i acusava Laporta
d’haver fet joc brut i d’haver
posat “l’Albert entre l’espasa i
la paret”. ■ REDACCIÓ
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Cornudella
vota mantenir
el caixer
automàtic
L’Ajuntament de Cornudella
de Montsant pagarà els costos d’instal·lació i manteniment d’un caixer automàtic
després que els veïns així ho
decidissin, ahir, en una consulta popular. És la primera
que s’ha celebrat al municipi i
hi ha participat el 15% del
cens, format per 800 persones majors de 16 anys. La previsió del consistori, que està
treballant per reduir els costos del servei, és tancar un
acord amb una empresa de
seguretat per tenir el caixer en
dos o tres mesos. ■ ACN

La papereta de la consulta popular ■ ACN
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Acord per a un nou
partit de centre
liderat per Chacón
a El PDeCAT no mor ara, però la idea és que hi conflueixi
a Prioritza l’eix ideològic i renuncia a l’independentisme
Òscar Palau
BARCELONA

Fumata blanca. Després
de més de mig any de converses, la setmana vinent
es presentarà, segons ha
pogut saber aquest diari,
un nou partit de centre catalanista fruit de la unió
d’independents i de sectors moderats, molts sorgits de la implosió de l’antiga CiU. La nova força la liderarà l’actual secretària
general del PDeCAT, Àngels Chacón, i també reunirà afins a altres grups
com el Lliures dels exdiputats de CiU Roger Montañola i Antoni Fernàndez
Teixidó, el Convergents de
l’exconseller Germà Gordó i la Lliga Democràtica
de la politòloga Àstrid Barrio i l’expresident de Societat Civil Catalana Josep
Ramon Bosch.
La ponència estratègica se centrarà en l’eix ideològic –assumirà tesis socioliberals– i passarà de
puntetes sobre el nacional, ja que hi conviuran
sensibilitats independentistes i unionistes. El punt
de consens assolit és que la
nova força acceptarà un
referèndum sobre el futur
de Catalunya només si es
fa per vies del tot legals, i
renunciarà a declarar-se
independentista, tot i que
el pal de paller sigui el PDeCAT, que sí que ho és.
La primera prova elec-

toral a priori seran les municipals del 2023, amb especial rellevància a Barcelona, tot i que encara no és
clar com es presentaran
–es parla d’una possible
plataforma electoral–, ja
que el PDeCAT té tots els
drets electorals i conserva
un gran pes al territori. En
aquest sentit, al partit admeten que és una “molt
mala notícia” que sigui la
primera cita, ja que molts
regidors escollits encara
sota el paraigua de Junts
hauran de triar segurament entre els de Puigdemont i el nou partit centrista. “És un risc que hem
d’assumir, que alcaldes es
passin a JxCat”, admeten.
L’acord no és fer una fusió ni un “partit de partits”,
sinó un del tot nou, per la
qual cosa no hi haurà quotes a la direcció i en principi no desapareixeran les
forces que el nodreixen,
tot i que la idea és que, “si
tot va bé”, sí que ho facin a
la llarga, amb un trànsit
dels respectius membres
després d’un període de
transició en què es permetrà la doble militància. En
espera que se’n culminin
els tràmits d’inscripció al
registre, no s’ha desvelat el
nom del nou partit, que es
confia que s’anunciarà al
gener en la presentació
d’un procés fundacional
que culminarà amb un
congrés a finals de febrer o
principis de març. ■

El PNC se’n despenja i Units no hi és
El PNC de Marta Pascal, que
també va participar en la negociació, es va acabar despenjant de l’acord perquè, segons fonts properes, no veu
clara l’amalgama d’ideologies i atribueix la rebaixa de
plantejaments del PDeCAT
en clau sobiranista a les necessitats econòmiques, per
les quals, en canvi, el nou partit no haurà de patir. Altres
fonts de la negociació, però,

ho atribueixen estrictament
a “qüestions personals” de
Pascal amb excompanys de
partit, i mantenen la porta
oberta als militants del PNC.
També l’hi tenen per a l’Units
per Avançar de Ramon Espadaler i Albert Batlle, que no ha
estat en les converses perquè
té un acord amb el PSC que ja
els satisfà. ”Si va bé acabaran
venint, és el seu espai natural”, diuen des del nou partit.

187235-1252776Q
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Àngels Chacón, quan el 25 d’octubre va anunciar que volia liderar un nou espai de centre ■ J.L.
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La llengua a l’escola,
fem un pas endavant
“L

a nostra pàtria és la nostra llengua”, va dir Joan
Fuster. I aquest pensament senzill és alhora molt transformador. Perquè hi reconeixem
que de la vitalitat de la llengua catalana en depèn l’existència d’un
poble amb identitat pròpia i amb
una societat cohesionada i reeixida. Ens convida, per tant, a viure
amb plenitud aquesta condició,
aquesta aportació genuïna a la riquesa lingüística i a la diversitat
mundial. Aquesta riquesa, aquest
convit, pot ser a la vegada una
debilitat si no trobem la resposta
adequada quan un adversari secular com l’Estat espanyol es proposa d’empetitir-nos en aquesta
condició. És per això que cal no
perdre mai de vista què hi ha darrere de cada atac a la llengua catalana a qualsevol racó dels Països Catalans.
En aquesta ocasió –la que motiva aquest text signat col·lectivament–, es tracta d’un pas més en
la persecució i la minorització de
la llengua en l’àmbit de l’educació. Una nova intromissió judicial
impulsada des dels sectors espanyolistes ha dictaminat un percentatge d’ensenyament en castellà que contradiu el consens per
a la immersió lingüística (ja prou
contrariada per una realitat que
s’imposa tota sola). Ens sembla
evident que, més enllà de l’esforç
generós i valent de mestres i professors, l’arquitectura legal deixa
la llengua catalana a la intempèrie en la majoria d’àmbits on la
seva presència és qüestionada
diàriament.
Per això, fem les següents propostes i exigim aquests compromisos:
1. La llengua no pot ser una eina d’ús partidista, com tampoc
no pot ser un escut amb què escampar vaguetats teòriques sense conseqüències pràctiques. Les
responsabilitats polítiques sobre
l’estat real del català, a les aules i
fora de les aules, estan molt repartides: són molts anys de governs formats per partits diferents que han compartit un mateix excés de triomfalisme i un
dèficit d’anàlisi objectiva i de mesures concretes per a garantir la

Alumnes de l’escola El Bosc de la Pabordia, de Girona, fent activitats amb la seva mestra ■ QUIM PUIG

❝

La llengua no pot ser
una eina d’ús
partidista, com
tampoc no pot ser
un escut amb què
escampar vaguetats
teòriques
no-discriminació del català. De
manera que, quan es produeix un
atac a la llengua, es passa molt
ràpidament de dir que “el català
no es toca” a dir que “no podem
fer res davant d’una decisió judicial”. Els poders executiu i legislatiu no estan subordinats al judicial en les democràcies reals. Si hi
ha una majoria per a un model
d’escola, cal fer-lo aplicar i defensar-lo per tots els mitjans. Assumint els riscos des del govern
sense deixar els docents desprotegits davant de nous atacs. La

responsabilitat sobre els usos lingüístics a les aules no es pot centrifugar als centres educatius. Cal
una estratègia institucional clara i
assumida amb totes les conseqüències de no acatar resolucions
contràries a la llengua catalana i a
la immersió en l’àmbit escolar.
2. És urgent i imprescindible
que des de les institucions pròpies (especialment des del Departament d’Educació) s’ofereixi
suport legal als centres afectats i
a les seves comunitats educatives (docents i associacions de famílies d’alumnes). Tot fa pensar
que la judicialització a què ens
aboquen els contraris al català té
un suport institucional encobert i
un finançament dirigit. En aquest
sentit no es pot deixar sense cobertura legal els centres que són i
seran objectiu d’aquesta estratègia per a fer-hi recular el català.
3. Els governs i els parlaments
d’arreu dels Països Catalans han
de ser el primer cordó de defensa
de la llengua catalana en tots els
àmbits i exigir l’aplicació d’allò
que diuen les lleis que s’han aprovat per a la seva protecció. Amb

❝

Els governs i els
parlaments d’arreu
dels Països Catalans
han de ser el primer
cordó de defensa de
la llengua catalana
en tots els àmbits
tot, és evident que, mentre no es
disposi d’un estat favorable a la
llengua en lloc d’un estat contrari,
tot esforç serà dinamitat des dels
aparells de què disposen Espanya
i França, com han fet des de fa
segles. Culminar el procés d’independència i tornar a situar la llengua catalana al lloc institucional
que li pertoca és un pas imprescindible per avançar.
4. Però, al capdavall, un govern
no és res més que l’expressió política d’una realitat social: cal que
sindicats, partits, associacions i

ciutadania es comprometin (ens
comprometem) d’una manera
efectiva amb la llengua catalana.
Cal un compromís institucional,
personal i col·lectiu per a l’ús públic del català a tots els àmbits de
la vida quotidiana. El futur del català està en bona part en mans
dels seus parlants. No canviar la
llengua és la millor manera de ferla imprescindible per a tothom i,
per tant, que esdevingui una llengua de prestigi social (és a dir,
ben valorada i necessària). Actuar amb normalitat en la llengua
pròpia és un exercici d’autoestima i de generositat.
5. La llengua catalana és futur i
és riquesa. En l’estratègia dels
contraris a l’existència del català
hi ha també una voluntat clara de
convertir la llengua pròpia dels
Països Catalans en un element
associat al conflicte, a la decadència, a problemes de tota mena. Cal revertir aquesta intenció
amb un pas endavant col·lectiu
per la llengua que en destaqui els
casos d’èxit, els aspectes positius
per a la cohesió social, en els espais de més influència com són
els mitjans de comunicació, els
esports de masses, la cultura i
l’administració pública. Estimem i
valorem la llengua catalana i podem irradiar aquest sentiment de
plenitud i normalitat. El català és
una porta d’entrada, una finestra
d’oportunitats i un fonament per
a la creativitat.
Els sotasignats fem una crida a
la ciutadania a assumir aquests
cinc punts, a exigir-los a les nostres institucions i a comprometre’ns a actuar per a fer aquest
pas endavant que ens exigeix la
nostra llengua. Pel futur del català, pel futur dels Països Catalans.

L’article, que avui
publiquem conjuntament El
Punt Avui i Vilaweb, el
signen Quim Torra, Teresa
Clota, Josep-Lluís
Carod-Rovira, Blanca Serra,
Salvador Cardús, Núria
Cadenes, Antonio Baños,
Àngels Martínez Castells,
Isidor Marí i Teresa Casals.
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Ciutadans admet
ara que a l’IES Palau
no es va adoctrinar
a Un regidor de Sant Andreu de la Barca sosté que tot va ser “un
malentès”a Rivera va promoure el linxament dels docents
Jordi Panyella
BARCELONA

Ciutadans diu ara que a
l’institut El Palau de Sant
Andreu de la Barca no es
va adoctrinar cap nen la
tardor del 2017. El posicionament del partit és
radicalment oposat al que
va tenir aleshores, quan el
qui n’era el president, Albert Rivera, va encapçalar, a través de Twitter,
una persecució dels docents, a qui acusava “d’assenyalar” els fills de guàrdies civils, difonent-ne els
noms i la imatge.
Ha estat el regidor de
Ciutadans en l’equip de
govern de Sant Andreu de
la Barca, Xavier Pla, i exalumne de l’IES, que, en
una entrevista feta per
Joel Carrasco a La Barca
Producció TV, ha assegurat que “a El Palau no hi
ha adoctrinament”, i que
el que va passar aleshores
va ser “un malentès”.
Aquest malentès va derivar en un assetjament als
docents, de què la majoria
van haver d’abandonar
l’institut, pintades reproduint-ne els noms i una investigació judicial pel delicte d’odi que, finalment,
va acabar arxivada, si bé
en alguns casos és un arxiu provisional que els
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afectats encara esperen
que esdevingui definitiu.
En l’entrevista, Pla va
explicar que no només no
hi va haver cap episodi
d’adoctrinament els dies
posteriors al referèndum
de l’1 d’octubre del 2017,
sinó que, per la seva experiència com alumne del
centre i coneixedor dels
professors que hi impartien classe, al centre no hi
ha hagut mai situacions
com les que es van denunciar aleshores. Segons
Pla, “el moment històric”
en què van succeir els fets
va fer que la cosa es “magnifiqués”. Pla també va
explicar que des de l’Ajun-

tament, en què el seu partit governa amb el PSC,
van treballar el tema i es
va reconduir la situació.
La tergiversació dels
fets que es produeixen a
les escoles del país amb
una clara voluntat de dinamitar el model d’immersió lingüística és una
constant en partits com
ara Ciutadans, comportament que ara s’ha repetit en el cas de l’escola
de Canet. En aquest episodi, ha estat l’actual
líder taronja, Inés Arrimada, la que ha comparat
la situació creada al municipi del Maresme amb
l’apartheid. ■

Redacció
BARCELONA

Elsa Artadi i Laura Borràs
van coincidir, ahir, en un
acte preelectoral de Junts
per Catalunya a Barcelona
en què la polèmica per la
persecució del català a través dels tribunals va central les intervencions.
“Som en una emergència

lingüística”, va dir Artadi,
que va aprofitar per acusar l’equip de govern d’Ada
Colau de no fer res per defensar el català. “L’Ajuntament no fa res, no protegeix la llengua, no ajuda,
no dona exemple”, va dir
Artadi que va citar el contingut dels cartells que
anuncien les activitats de
Nadal a la ciutat i que va

definir “d’assassinat de la
llengua”.
Laura Borràs va donar
la raó a Artadi pel que fa al
“menysteniment” de la
llengua que al seu entendre practica l’Ajuntament
de Barcelona, i en relació a
les escoles va dir que els
tribunals “no poden venir
a canviar la política lingüística”. ■
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Artadi i Borràs parlen
d’emergència lingüística

