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El president de la Generalitat, Pere Aragonès, pronunciant el discurs nadalenc des de l’escola Rosselló-Pòrcel de Santa Coloma de Gramenet ■ JORDI BEDMAR

Aragonès espera iniciar el 2022
el desbloqueig del conflicte
a El president avisa que cal “construir alternatives” per si la negociació amb el govern espanyol no aporta
resultats a El cap de l’executiu es mostra decidit a assegurar el paper central del català a les aules
Emili Bella
BARCELONA

Final d’any, moment de
formular els desitjos per al
2022. El president de la
Generalitat, Pere Aragonès, espera que l’any vinent sigui el del començament del desbloqueig del
conflicte amb l’Estat espanyol, un any “en què la negociació avanci i comenci
a aportar resultats tangibles”, segons va afirmar en
el seu primer discurs institucional de Cap d’Any, difós ahir per primera vegada un Sant Esteve. Ara bé,
el cap de govern va advertir
que, alhora, cal preveure
igualment un escenari en
què aquest diàleg no fructifiqui: “També hem de començar a construir alternatives, actuant amb realisme, buscant el màxim

consens i aprenent del camí que hem fet fins ara, per
si la negociació s’encalla i
no aporta resultats.”
En aquest sentit, Aragonès va avisar el president espanyol, Pedro Sánchez, que cal donar una
resposta a l’àmplia majoria de catalans que saben
que la resolució del conflicte amb l’Estat inclou
l’exercici del dret a l’autodeterminació i l’amnistia.
S’espera que a principis
d’aquest 2022 es torni a
reunir la taula de negociació entre els dos governs.
“De la mateixa manera
que no estem disposats a
renunciar a la resolució
democràtica del conflicte
polític, tampoc estem disposats a renunciar a la
independència de Catalunya”, va sentenciar.
L’espai escollit per pro-
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“Ha de ser l’any
en què comencem
a desbloquejar el
conflicte amb l’Estat,
en què la negociació
avanci”

“També hem de
començar a construir
alternatives, actuant
amb realisme, per si la
negociació s’encalla i
no aporta resultats”

“Ens en sortirem;
reforcem la confiança
en nosaltres mateixos,
en tot el que tenim
com a país”
Pere Aragonès

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

L’Ajuntament de Barcelona ‘afusella’ Macià

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

L’Ajuntament de Barcelona
va haver de retirar per Nadal
una piulada en què, en el
marc de la tradicional ofrena
a la tomba del president Francesc Macià, afirmava que el
dirigent republicà havia estat
afusellat. Macià va morir el
25 de desembre del 1933 en
exercici del càrrec. “Avui fa 88
anys que el president de la

Generalitat Francesc Macià
va ser afusellat. Li retem homenatge amb l’ofrena floral
a la seva tomba, al cementiri
de Montjuïc”, deia el tuit. La
presidenta del grup municipal de Junts per Catalunya
a Barcelona, Elsa Artadi, va
lamentar “la desconnexió
d’aquest Ajuntament amb la
història del nostre país”.

“El llegat de Francesc Macià ens guia en un moment
en què la justícia social i el
progrés col·lectiu necessiten
la llibertat nacional”, va afirmar el president Aragonès
a la tomba de l’Avi durant
l’ofrena, al costat del vicepresident, Jordi Puigneró, i les
conselleres Laura Vilagrà,
Gemma Geis i Teresa Jordà.

nunciar el discurs ja era
en si mateix un missatge
polític. Aragonès va triar
l’escola Rosselló-Pòrcel de
Santa Coloma de Gramenet, pionera de la immersió lingüística, des del curs
1983/84, a petició dels pares dels alumnes.
En un moment en què
el model educatiu català
viu tenallat per diverses
sentències judicials que
pretenen imposar més hores de castellà a les aules,
el 132è president va fer
una aposta per treballar
“amb tota l’energia i decisió per assegurar que la
llengua catalana continua
tenint un paper central en
el sistema educatiu de Catalunya”. El govern reforçarà les inspeccions perquè les classes que s’han
de fer en català s’imparteixin efectivament en
aquesta llengua i posarà
dos professors a les aules
afectades per la imposició
d’un 25% de castellà.
Per tot plegat, es va
mostrar decidit a potenciar el model lingüístic
vigent a l’escola, per la seva capacitat de cohesió i
de generar oportunitats,
“perquè, sense cap mena
de dubte, és el nucli de la
nació catalana”. Així, Aragonès, amb la recent aprovació del pressupost per a
l’any vinent sota el braç,
va defensar l’extensió de
la gratuïtat de l’educació
als infants de 2 anys a partir del curs vinent.
D’altra banda, el president va llançar un missatge d’esperança i confiança
davant les dificultats derivades de la pandèmia de
coronavirus, que un any
més continua fent estralls,
i va fer una crida a deixar
enrere els “discursos derrotistes”. “Reforcem la
confiança en nosaltres
mateixos, en tot el que tenim com a país, que ha de
despertar tot el nostre orgull –va continuar–. Ens
en sortirem, de la mateixa
manera que aquest país ha
superat moments dificilíssims al llarg de la història.”
Aragonès creu que aquest
2022 “aconseguirem acabar de donar-hi un tomb”,
amb relació a la covid, i es
donarà un nou impuls a la
vacunació.
El cap de l’executiu no
va deixar d’esmentar un
dels cavalls de batalla del
govern per a la reactivació
econòmica, els fons Next
Generation. “Estem construint alternatives; hem
d’oferir noves oportunitats perquè ningú quedi
enrere”, hi va afegir. ■
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El 25% de castellà
acumula enguany
set sentències
a S’ordena canviar el pla lingüístic en cinc centres públics
i dos de concertats a Algunes ordres estan impugnades
Rosa M. Bravo
BARCELONA

La sentència del TSJC que
imposa el 25% de classes
en castellà a l’escola Vora
del Mar de Cubelles és la
setena aquest any. Així ho
recull l’Assemblea per una
Escola Bilingüe (AEB), entitat que des del 2014 dona
suport a les famílies denunciants. Sis projectes
lingüístics han estat anullats, a banda del de l’escola
Vora del Mar. Es tracta de
l’escola Puig de les Cadiretes, de Llagostera; el col·legi Frangoal, de Castelldefels; l’Aura, de Reus; l’escola Bogatell, de Barcelona;
la Josefina Ibáñez, d’Abrera, i l’institut Els Pallaresos, del municipi homònim. Cinc centres són públics i dos, concertats.
Segons l’entitat, la Generalitat ha recorregut
contra les anul·lacions dels
plans lingüístics de l’escola
Josefina Ibáñez, la Bogatell
i l’institut Els Pallaresos
perquè considera que les
famílies denunciants no tenen legitimació activa per
fer-ho. La causa està al Suprem, i l’associació ho atribueix a un intent del govern per dilatar l’aplicació
de la sentència del TSJC.
En l’última sentència, la
de Cubelles, el tribunal ha

La xifra
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sentències del Tribunal
Superior de Justícia de
Catalunya obliguen a fer en
castellà el 25% de les classes.

decretat que s’imparteixi
en castellà una assignatura
troncal que no sigui lingüística. És com s’acostuma a
aplicar la sentència, fent
en castellà una assignatura
com matemàtiques, per
exemple. El cas de l’escola
Turó del Drac, de Canet, on
encara no hi ha sentència i
sí mesures cautelars per
impartir el 25% de les classes en castellà, és peculiar,
perquè afecta un grup de
P5. En aquesta etapa no es
treballa per assignatures,
per la qual cosa s’ha optat
pel castellà en determinades franges horàries.
Des del 2005 hi ha hagut
80 famílies que han demanat més castellà per via judicial. Ara s’està aplicant a
35 aules, segons el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray. L’AEB calcula que, des del 2014, més
de 2.300 alumnes han rebut l’extra d’educació en
castellà. ■

Entitats animen a denunciar

ne el compliment. Les famílies no van ser part de la denúncia que ha motivat la sentència contra tot el sistema
educatiu, sinó que ho va ser
el Ministeri d’Educació, que
hauria de demanar l’execució
de la sentència. Aquestes i altres associacions contra la immersió lingüística muntaran
carpes informatives on facilitaran formularis a les famílies
perquè demanin que la Generalitat apliqui el 25%, amb la
idea d’articular les peticions
en una demanda d’execució
de la sentència al TSJC.

187235-1252776Q

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

Les entitats Hablamos Español i Convivència Cívica Catalana han creat una federació
d’AMPA per “garantir l’anonimat de les famílies” que volen
reclamar un mínim del 25%
de castellà. Ho han fet com a
resposta a la reacció dels governs davant la decisió judicial d’imposar el 25% de castellà a tot el sistema educatiu. Segons les associacions,
el rebuig del govern català a
aplicar la mesura i la inacció
de l’espanyol a l’hora de fer
aplicar la sentència les ha dut
al TSJC a animar a reclamar-

L’escola Puig de les Cadiretes, a Llagostera ■ EPA
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www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45
2x1
TOT L’ANY
CONSULTEU DIES OBERTURA

De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda,
i divendres
de 8 del matí a 2 de la tarda

MUSEU DEL
PESSEBRE DE
CATALUNYA DE
MONTBLANC
C/ Solans, 22-24 de
Montblanc,
a la Conca de Barberà

Girona
C. Pont de
la Barca, 12
Preu de l’entrada: 6,80 €

Platja d’Aro

OFERTA 2x1
IL·LIMITADA
Preu de l’entrada: 4 euros
Per a més informació:
www.museudelpessebre.cat

Per a reserves, cal trucar al telèfon 660 76 36 45

Ctra. Platja d’Aro
a s’Agaró,
Polígon la Bòbila, s/n

ESTIGMES
Sala Flyhard

Preu de l’entrada: 7 €

Blanes
C. Ses Falques, 10
Preu de l’entrada: 6,80 €

Granollers

Sala Petita del Teatre
La Gorga de Palamós,
dissabte 22 de gener,
a les 20.30 h

C. Montseny, 4

OFERTA 2x1
LIMITADA

de Granollers

Preu de l'entrada: 15 euros

El Parlament va aprovar dijous el pressupost de la Generalitat per al 2022 ■ Q.G. / EFE

Feina feta no
fa destorb

TASCA · L’aprovació a temps del nou pressupost agilitzarà
l’administració i li evitarà tràmits sense valor afegit CLAU ·
Ara urgia més pels fons europeus i canvis departamentals

Preu de l’entrada: 6,90 €

Tarragona

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

Òscar Palau

CC Les Gavarres, Autovia
Tarragona-Reus, Parc. 2
Preu de l’entrada: 7,20 €

BARCELONA

PISTA DE GEL DE
GIRONA
Palau de Fires de Girona

DE DILLUNS
A DIJOUS,
EXCEPTE FESTIUS I
VIGÍLIES DE
FESTIUS
L’oferta només
és vàlida
per al mateix dia
i sessió.
Queden excloses de la
promoció les pel·lícules
en 3D digital i les
pel·lícules distribuïdes
per la Warner.
Promoció no vàlida per
a esdeveniments.
No acumulable a altres
promocions

Del 23 de desembre al
9 de gener del 2022
Horari: de 10 a 21 hores
Dia 24 i 31 de desembre de 10 a
19 h. Dia 25 tancat
Dia 1 i 6 de gener de 16 a 21 h.
Dia 5 gener: de 10 a 14 hores

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 9 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

ACONSEGUEIX UNA
ENTRADA DOBLE

GOLDEN
CHRISTMAS
Mas Fuster - Sant Medir

Cal presentar
directament la
targeta de
subscriptor
juntament amb
el DNI a la
taquilla del
cinema

de Sant Gregori

Del divendres 3 de
desembre,
al dimecres 5 de gener
Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

Atenció al client

972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1251073L
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banda dels dirigents polítics,
que no han parat de destacarho, molts funcionaris de la Generalitat van respirar dijous
alleujats. L’aprovació, per primer cop en
els últims 12 anys, del pressupost quan
toca; és a dir, abans de començar l’any en
què serà vigent, pot fer presumir el govern, però a qui beneficia sobretot és a
l’administració que hi ha a sota. Per començar, perquè s’estalvia el que havia esdevingut un clàssic dels últims consells
executius de l’any, el decret de pròrroga,
que òbviament aquest any no caldrà perquè els nous comptes ja entraran en vigor automàticament l’1 de gener. “Ho
agilitza tot”, resumeix a El Punt Avui la
directora general de Pressupostos, Anna
Tarrach.
I és que els beneficis van molt més enllà, especialment aquest any. D’entrada,
perquè respecte a l’últim pressupost
aprovat, l’abril del 2020, ha canviat l’estructura dels departaments: alguns ja no
existeixen perquè hi ha hagut fusions
parcials –com ara el d’Agricultura, ara
englobat a Acció Climàtica– i d’altres són
del tot nous, com per exemple el de Feminismes. “No tenir pressupost hauria
suposat una dificultat important a l’hora
de fer el traspàs”, exposa Tarrach. També hi hauria hagut problemes amb els
fons europeus, una partida de més de
2.000 milions en els comptes del 2022,
per a alguns dels quals els departaments
ja han adquirit a final d’any compromisos de pagament en el vinent. Per això
molts estaven amoïnats, però ara ja poden iniciar els tràmits: que hi hagi pressupost vol dir que no caldrà fer cap pro-

cés administratiu extra per buscar fons
per als més urgents, i per tant no es demorarà cap liquidació.
De fet, en un any ordinari estar en situació de pròrroga ja significa tot un “enrenou de feina administrativa”, diu Tarrach, de canviar constantment crèdits
de partida per fer front a noves necessitats que no hi eren en l’anterior, i per
tant no previstes. “I després cal desfer
tots els documents comptables quan
s’aprova el pressupost nou”, recorda. És
a dir, que cal fer i desfer tramitacions,
quan si hi ha pressupost amb un sol pas
n’hi ha prou. Per això, de fet, en els mesos que s’està en pròrroga se sol treballar
“en comptagotes”, amb les accions més
urgents i imprescindibles, per evitar fer
feina supèrflua. “Això ens estalvia fer
molta feina sense valor afegit”, conclou.
A més, no cal dir-ho, qualsevol projecte
nou que vol endegar un departament,
una contractació necessària de personal
o l’atorgament d’una subvenció queda
congelada fins que no hi ha pressupost.
Aquest any, en canvi, ja s’hi podrà treballar des del primer dia.
I no podem oblidar les inversions, el
capítol que resulta més afectat en cas de
pròrroga perquè és el que més canvia
d’un any a l’altre. D’entrada, sense comptes no es pot ni començar cap obra nova.
Però també pateixen les que s’executen
en diversos exercicis, a les quals a més se
solen destinar recursos creixents: si no
hi ha nou pressupost, es veuen limitades
i, per tant, encallades, en haver de gastar
només la partida assignada en el vell. I sí
que, perquè avancin, es poden buscar
transvasaments d’on sigui, però llavors
“són altres partides les que queden al
descobert”, recorda Tarrach. Feina feta
no fa destorb... ■

