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POLÍTICA ELS REPTES DEL GOVERN

Un any per gestionar i a
PLANS · El govern es fixa entre les prioritats per al 2022 la sortida en tots els fronts
de la pandèmia, l’execució del pressupost i la defensa del català DIÀLEG · Situa en
el mateix nivell l’obtenció de “resultats tangibles” en la resolució del conflicte polític

PRESIDÈNCIA

Òscar Palau
BARCELONA

Serà aquest l’any del final
de les restriccions per la
pandèmia? En què es veuran la major part de les
pregonades “transformacions en clau republicana”? Serà el dels avenços
cap a l’autodeterminació i
l’amnistia a la taula de diàleg? O potser es veurà satisfet algun dels deutes o
traspassos històrics que
reclama la Generalitat?
L’enquesta que dijous publicava el Centre d’Estudis
d’Opinió (CEO) confirmava que, en només dos anys,
s’ha capgirat la percepció
ciutadana sobre quines
han de ser les prioritats
del govern: si el desembre
del 2019, abans d’irrompre la pandèmia, el 56%
volia que es centrés en la
resolució del problema polític entre Catalunya i Espanya, el desembre passat
la xifra havia baixat al
37,5%. En canvi, ara és un
59,5% el que li exigeix que
prioritzi gestionar els serveis públics que són competència seva, xifra que
dos anys abans era la inversa, el 36,8%. I l’executiu, doncs, quins plans té?
El Punt Avui ha volgut
saber, del pla de govern
per a la legislatura que es
va aprovar fa uns mesos,
quines prioritats es fixa
cada departament per a
aquest 2022 –ho repassen
en el dossier que ve tot seguit–, però la portaveu,
Patrícia Plaja, ja deixa clar
que l’executiu situa “en
paral·lel”, és a dir, al mateix nivell, la feina que vol
seguir fent tant en l’àmbit
de la gestió quotidiana
com en el del conflicte polític. “Són absolutament
compatibles”, raona.
D’una banda, així, l’acció més transversal en els

A modernitzar
l’administració

Laura Vilagrà
Pons
Pendent:
b Avançar en el
marc de la comissió
bilateral –presideix
la part catalana–
en els 56 traspassos
pendents que ha
identificat el govern

Projecte:
b Iniciar la prova
pilot per a la renda
bàsica universal, per
poder desplegar-la
els propers anys

propers mesos –en el sentit que afectarà la majoria
o la totalitat de les conselleries– pivotarà sobre la
gestió de la pandèmia, i no
només en l’àmbit de la salut, sinó també en el vessant social, l’educatiu o de
la recuperació econòmica.
Ja s’acaba d’encarregar, a
més, un informe a un grup
d’experts per dibuixar escenaris sobre com s’haurà
de gestionar a mitjà i a
llarg termini. “Veurem en
quin moment es fa, i si és el
2022, el canvi de paradigma per passar a ser una
malaltia endèmica, però
ara encara no veiem que es
pugui tractar com una
grip”, indica Plaja. En rela-

El Departament de la Presidència coordina i fa de motor de moltes iniciatives transversals del govern, i per
això la consellera Laura Vilagrà presideix la part catalana de la comissió bilateral Estat-Generalitat. Des de
l’agost, quan es va reiniciar, s’han anat reprenent les
subcomissions que en pengen, i en poques setmanes
es tornarà a reunir la principal. El govern ha posat sobre la taula 56 traspassos pendents, i entre aquests
prioritza culminar el de les beques universitàries,
molt avançat, el MIR, salvament marítim o, el més espinós, el servei de rodalies ferroviàries, infraestructura inclosa. El gran nou projecte que lidera el Departament, això sí, és la renda bàsica universal. A la tardor
ja va muntar l’oficina encarregada d’implementar el
pla pilot, dirigida per Sergi Raventós, i es van iniciar
tant el disseny de la logística com la complexa tramitació burocràtica interna requerida. L’objectiu és que
a final d’any es pugui iniciar la prova pròpiament dita,
i s’hagin fet els primers abonaments als beneficiaris.
Altres accions que figuren al capdamunt de la llista
de Presidència seran la promoció de l’esport femení,
la potenciació de les relacions amb el món local (Vilagrà ja ha fet desenes de visites arreu del territori) i la
modernització de l’administració de la Generalitat, ja
que es volen fixar criteris d’accés menys memorístics
per premiar les capacitats reals dels aspirants. ■ Ò.P.J.
ció amb la crisi, però ja en
clau de canvi de paradigma, enguany serà també el
de l’execució dels fons
Next Generation, per la
qual cosa ja es va crear a
l’estiu una comissió interdepartamental que penja
d’Economia i que s’ha reforçat temporalment amb
personal de diverses conselleries que es centrarà
específicament en els fons.
També molt transversal, tant dins del govern
com entre partits i entitats socials, es vol que sigui la defensa del català i
promoció del seu ús social,
a través del pacte nacional
per la llengua que tot just
s’ha presentat aquesta

setmana. “Ha pres més
importància pel que ha
passat les últimes setmanes amb l’escola, però no
és una cosa sobrevinguda”, exposa Plaja, que recorda que d’entrada es va
donar ja rang de secretaria
a la fins ara direcció general de Política Lingüística.
Encara en l’àmbit de
gestió, el govern remarca
que aquest és el primer
dels últims dotze anys que
comença amb el pressupost aprovat. Mirarà de repetir el vinent, però en tot
cas Plaja remarca que “tan
important és l’aprovació
com l’execució”. I el 2022
arribarà l’hora d’implementar moltes de les no-

Els líders del govern, amb el president Pere
Aragonès al capdavant, dirigint-se a un consell
executiu al Palau de la Generalitat ■ ACN

ves polítiques pactades als
acords d’investidura: des
de posar els fonaments a
l’energètica pública fins a
la prova pilot de la renda
bàsica, passant per la introducció de la gratuïtat a
P-2 el curs que ve o de nous
drets sexuals com l’equitat menstrual. Això sense
oblidar l’aposta decidida
per la reindustrialització,
l’habitatge social i l’atenció a la gent gran i a la salut
mental, el desplegament
de la llei de la ciència o la
feminització dels Mossos i
cossos d’emergències.
En un pla paral·lel situa
enguany el govern la resolució del conflicte polític
entre Catalunya i l’Estat.

“Esperem resultats tangibles en la taula de negociació”, resumeix Plaja, sense
entrar en detalls. El president Aragonès, això sí, ja
va dir per Sant Esteve que
també ha de ser l’any de
pensar alternatives per si
la negociació s’encalla, per
la qual cosa Junts ja admetia aquesta setmana que
s’estan recuperant complicitats en l’independentisme. L’Estat insistirà a
voler cedir només molles,
per exemple a la comissió
bilateral represa, i certamen el govern espera amb
especial interès el traspàs
del servei de Rodalies, si bé
ha deixat clar que això són
figues d’un altre paner. ■
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Falten els passos
endavant
Jordi Alemany

El pas al costat de Jordi Cuixart al capdavant d’Òmnium, i deixant clar que el seu proper no serà en la política professional, pot semblar per a alguns que deixa un
nou buit de referents en la lluita per la independència,
ara molt dèbil al carrer, i per molts i diversos motius i
interessos. I és tanta aquesta desmobilització i cansament que precisament el seu gest, coherent amb el

que anava expressant i escrivint, hauria d’actuar d’esperó del moviment. “Calen nous lideratges”, va reiterar
en una entrevista a RAC1 en què va dir més coses pel
que segurament va callar que pel que va dir. L’únic però
que hi poso és que potser arriba tard pel que hauria de
ser un gest exemplificant a seguir i veient que el moviment està orfe, precisament, de passos endavant.

ACCIÓ EXTERIOR I GOVERN OBERT

avançar

Catalunya, a tots els debats

Victòria Alsina i
Burgués
Pendent:
b El 2022 creixerà
la xarxa de
delegacions del
govern a l’exterior.

Projecte:
b Alsina vol que el
projecte Catalunya,
país de dades
assoleixi el milió de
registres disponibles
en aquest portal
durant el 2022.

Les prioritats del Departament d’Acció
Exterior i Govern Obert per al 2022
passen per continuar fent sentir la veu
de Catalunya en tots els debats internacionals, europeus i mediterranis, en
la línia de la campanya que la consellera Victòria Alsina ha presentat aquesta
setmana, #EscoltaEuropa, en el marc
de les taules rodones organitzades des
del Departament per la Conferència sobre el futur d’Europa. Les pròximes tindran lloc demà a la Seu d’Urgell (sobre
educació, cultura, joventut i esport),
dimarts a Tortosa (Catalunya i el català a la Unió Europea), i dijous a Tarragona (salut i model social europeu).
Alsina es concentrarà a teixir aliances internacionals, tant a Catalunya
com a l’exterior. Sense anar més lluny,
dijous passat la consellera i el titular
d’Economia, Jaume Giró, es van trobar
telemàticament amb els cònsols a Barcelona per presentar el pressupost i explicar la realitat del conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol, però
també per reforçar el potencial econòmic del país com a pol d’atracció de talents i tecnològic.
“Fem acció exterior: tant dins com
fora de Catalunya, i la posem al servei
de tothom. La nostra xarxa de delegacions, que són les nostres antenes al
món, creixerà l’any 2022. Ja hem trepitjat una desena de capitals i, al nostre
país, estem en contacte amb les entitats de la societat civil que cada dia teixeixen complicitats internacionals,
des de les universitats a les empreses”,
assegura Alsina. El desembre passat es
va inaugurar la delegació del govern a
Mèxic, després de fusionar, al novembre, en el marc d’un procés de reordenació de la xarxa, les dels països nòr-

dics i els països bàltics.
El Departament vol impulsar enguany projectes innovadors en tots els àmbits, amb especial èmfasi en la cooperació al desenvolupament (4 de cada 10
euros dels pressupost es dedicaran a
aquesta tasca). No en va, la partida destinada a cooperació és la més dotada de
la conselleria, amb 36,9 milions d’euros (6,6 milions més que el darrer exercici) i representa el 39,15% del pressupost del Departament.
D’altra banda, el Govern Obert sortirà de l’àmbit teòric i entrarà a les llars,
a les empreses, a les universitats i als

Alsina posa l’accent
a teixir complicitats
internacionals també
a l’interior de Catalunya

ajuntaments. La consellera vol que formi part del dia a dia dels ciutadans i institucions. A tal efecte, impulsarà el projecte Catalunya, país de dades. “De la
mateixa manera que Estònia és coneguda per la seva administració electrònica, la marca de Catalunya a l’exterior
ha de ser la qualitat democràtica”, sosté Alsina. L’objectiu és assolir el milió
de registres disponibles en aquest portal durant l’any 2022.
“Som el Departament jove que més
creix. De fet, el pressupost demostra
que malgrat les agressions a l’acció exterior per part de l’Estat, no ens aturem. És el nostre dret i el nostre deure”,
defensa. Enguany Govern Obert disposa de 4,1 milions d’euros. ■ EMILI BELLA
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Avançar en la millora
del transport públic

Jordi Puigneró i
Ferrer
Pendent
b Aconseguir el
traspàs complet de
Rodalies

Projecte:
b La represa de les
obres del tronc
central de l’L9 del
metro, on falta fer
quatre quilòmetres
de túnel

El transport públic com a peça
clau per aconseguir una mobilitat més sostenible centra els
principals projectes per al 2022
del Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, que confia que aquest sigui l’any en què es pugui aconseguir el traspàs complet de Rodalies, una reivindicació pendent
que espera tenir resposta del govern estatal abans de l’estiu. Jordi Puigneró, titular del Departament, ha reiterat que ha de ser
un traspàs “complet” per poder
donar un bon servei de Rodalies
gestionat per Ferrocarrils de la
Generalitat
de
Catalunya
(FGC).
La represa de les obres del
tronc central de l’L9 ha de ser
una realitat. Durant l’estiu passat es van iniciar els treballs previs per tornar a posar en marxa
la tuneladora per continuar
l’obra del túnel del tram entre
Zona Universitària i Mandri. Cal
acabar la perforació de poc més
de 4 quilòmetres de túnel entre

les futures estacions de Manel
Girona i Lesseps. També està
previst iniciar a l’estiu les obres
prèvies a la connexió de les línies
de Llobregat-Anoia i Vallès de
FGC. Fa pocs dies es va anunciar
que es posaven a licitació dels

Començarà a haver-hi
inversions per al
projecte del tramvia
del Camp de Tarragona

treballs de desviació de serveis
bàsics que han de permetre la
construcció del túnel entre les
estacions de Plaça d’Espanya i
Gràcia per l’ampliació de l’L8 i
l’enllaç amb les línies del Vallès,
que podria ser una realitat a finals de 2026, si es compleixen
els terminis previstos. Durant
aquest any es faran les primeres
inversions del projecte de tren
tramvia del Camp de Tarragona.

El traspàs complet de Rodalies és un dels temes que es podria desencallar ■

Està prevista la posada a licitació de l’estudi informatiu i, cap a
final d’any, la del projecte constructiu.
En l’àmbit de Polítiques Digitals, 2022 serà l’any del llançament del segon nanosatèl·lit català després de l’enlairament de
l’Enxaneta, el primer, el març
passat. També del projecte AI-

NA, que ha de garantir el català
en aplicacions basades en la intel·ligència artificial com ara assistents de veu, traductors automàtics o agents conversacionals
per fer que es pugui participar al
món digital en català al mateix
nivell que es fa en altres llengües
globals i evitar l’extinció digital
del català. ■ M. MEMBRIVES

EMPRESA I TREBALL

El repte: una indústria
per a la recuperació

Roger Torrent i
Ramió
Pendent:
b Reindustrialitzar
Nissan. El govern
s’ha donat més
marge per buscar
inversors que
s’instal·lin a les
factories tancades.

Projecte:
b Aprovar finalment
una llei de cambres
que arrossega un
retard de molts
anys.

Empresa i Treball és un dels departaments amb més carpetes
per enllestir. D’entrada, un tema
complicat, per difícil i per llarg, serà la reindustrialització de Nissan, on el cantell més roent serà, si
es confirma la implantació del hub
de descarbonització liderat per
QEV, vetllar pel compliment del
compromís de recol·locació dels
1.600 treballadors amb un futur
incert per no haver-se pogut acollir a les prejubilacions durant la
marxa de la multinacional nipona
de les tres plantes que tenia a Catalunya. Tot, emmarcat en la urgència d’activar el nou pacte nacional per a la indústria en un moment en què convé definir el rumb
del tipus d’activitats per les quals
cal apostar per no perdre competitivitat en un entorn que canvia a
tota velocitat, i amb l’amenaça
que molts ERTO acabin esdevenint ERO quan el govern espanyol
retiri suports en aquest àmbit.
Aspectes com la volada que s’ ha
de donar al turisme dins de l’economia, polítiques de formació

professional i d’ocupació i la gestió
i distribució de bona part dels fons
europeus Next Generation dependran d’Empresa i Treball, que
haurà de calibrar molt bé com la
recuperació arriba especialment
a les pimes que han patit més, i
que ho continuen fent, a causa de
la pandèmia,.
La llei de cambres és un altre
dels temes espinosos. És una norma llargament retardada tot i que
la llei espanyola en la qual s’ha de
basar ja té vuit anys. Amb un projecte de llei catalana pràcticament a punt de ser aprovat a les
acaballes de la darrera legislatura,
la pressió dels agents socials i el
desacord dels socis de govern van
fer que la llei no tirés endavant i
quedés en via morta. Ara, Empresa i Treball haurà de reactivar el
text al llarg d’aquest any perquè es
pugui aprovar amb temps per aplicar-la abans de les pròximes eleccions a les cambres que, si es compleix el calendari, se celebraran el
maig del 2023. El problema principal del projecte tenia a veure

Sortida el darrer dia de feina a Nissan, al desembre ■ JUANMA RAMOS

amb la representativitat de les
cambres, un aspecte que les patronals i els sindicats majoritaris
van rebutjar de ple perquè consideraven que usurpava les seves
funcions.
Finalment, una de les qüestions
on el més calent sembla a l’aigüera
i potser no n’acabarà de sortir és
l’aspiració de Catalunya d’acollir

la planta de bateries per a cotxes
elèctrics amb la qual Seat pressiona per tirar endavant un gran projecte d’electrificació de vehicles.
Segons les últimes notícies, la
planta sembla més llunyana i, en
canvi, altres territoris de l’Estat
semblen més ben posicionats en
aquesta cursa en què només hi pot
haver un guanyador. ■ M.M.
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Seu de l’ICF, a la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona ■ ICF

Jaume Giró i
Ribas
Pendent:
b Supervisar el
correcte
compliment dels
pressupostos per a
la recuperació
després de la
pandèmia.

Projecte:
b Obtenir la fitxa
bancària per a
l’Institut Català de
Finances.

Manifestació contra les violències masclistes, a Barcelona, el 25-N passat ■ ARXIU

ECONOMIA I HISENDA

IGUALTAT I FEMINISMES

Per una banca
pública catalana

La transformació
feminista

A banda de vetllar pel correcte compliment dels pressupostos, el Departament d’Economia, amb el conseller Giró al capdavant, té alguns temes importants per
abordar aquest any. Un dels més rellevants serà l’obtenció de la fitxa bancària per a l’Institut Català de Finances (ICF), que aspira a funcionar com a banca pública. Els tràmits per formalitzar aquesta fitxa es van
iniciar fa mesos, el març del 2021, davant del Banc
d’Espanya, paral·lelament a l’acord de govern que va
autoritzar a crear la societat ICF Banc. D’entrada, l’entitat emissora espanyola ha de validar la sol·licitud i
elevar-la, juntament amb l’informe corresponent, a
l’autoritat monetària de la UE, el Banc Central Europeu, en un procés que d’entrada ja es preveia llarg, però que pot culminar al llarg del 2022.
Aconseguir la fitxa bancària per a l’ICF és un projecte històric i cabdal dels successius governs de Catalunya, pel seu caràcter d’estructura d’estat, necessària
per donar suport financer al teixit productiu amb la
plena categoria de banc públic. El 2015, ara fa set
anys, era, en principi, la data estimada en què es volia
aconseguir la fitxa vàlida a Europa, segons els acords
d’estabilitat que van signar CiU i ERC a final del 2012,
durant la legislatura presidida per Artur Mas. De moment, durant la pandèmia l’ICF ha incrementat considerablement la seva activitat vehiculant finançament, en forma d’avals o préstecs, a pimes i autònoms.
D’altra banda, els últims pressupostos tenien com a
leitmotiv la reactivació de l’economia després dels embats de la crisi sanitària, i la generació d’un tipus d’economia més social i sostenible. El departament haurà
de mirar que s’assoleixi aquest objectiu, amb l’ajuda
que pugui arribar en forma de fons europeus Next Generation, la distribució dels quals serà més que mai interdepartamental. Confirmar el creixement previst
del PIB del 6,4% per a enguany, insistir en les polítiques de creixement, la gestió dels fons covid que distribueixi l’Estat, controlar el dèficit, consolidar el bon ritme de les exportacions i continuar reduint el deute
(actualment del 33,8% sobre el PIB) són altres feines
que caldrà assumir. ■ M.M.

La transformació feminista de la societat catalana és
un dels grans reptes que ha assumit el govern de la Generalitat per a aquest any. I compta amb un departament específic, el d’Igualtat i Feminismes, capitanejat per Tània Verge i amb un pressupost de 92 milions
d’euros. L’objectiu és trencar les inèrcies del patriarcat, amb polítiques que promoguin la paritat de gènere en tots els àmbits, però també plans d’acció concrets contra el racisme o l’LGTBI-fòbia. Des de la constitució del departament, Verge ha insistit que l’acció
ha de ser transversal i ha d’implicar la resta de departaments del govern.
Entre les prioritats del departament ocupa un lloc
d’honor la lluita per erradicar les violències masclistes. Segons les últimes enquestes, una de cada tres dones ha patit algun tipus de violència masclista i una de
cada dues dones, assetjament sexual. Per fer front a
aquesta situació, el departament, a través de la secretaria de Feminismes, ha duplicat el pressupost per a la
prevenció, l’atenció i la reparació de les violències
masclistes, amb una partida específica de més de 30
milions d’euros. Verge entén que en aquest cas el que
cal és “una estratègia de país, més enllà d’accions puntuals”. I és aquest abordatge integral de les violències
un dels eixos centrals del departament, amb un reforçament de la xarxa d’atenció a les dones que han estat
víctimes de violència masclista i amb l’elaboració de
nous protocols per fer-hi front.
El departament també treballarà per reforçar les
polítiques d’igualtat i contra les discriminacions de
qualsevol mena. En aquest sentit, el compromís del
departament és anar actualitzant els protocols per
evitar la discriminació per raons de sexe o de raça en
qualsevol àmbit. I treballar per un pla interdepartamental de polítiques públiques LGTBI+ que permeti
posar fi també a l’estigma que encara denuncien moltes persones. En les polítiques per la igualtat també
està previst incloure accions, com la possibilitat d’oferir cangurs públics a les dones, per garantir el dret a
tenir temps lliure, així com el dret a les cures o a la
conciliació familiar. ■ VIRTUDES PÉREZ

Tània Verge
Mestre
Pendent:
b L’erradicació de
les violències
domèstiques és una
de les principals
prioritats del
departament. Més
enllà d’accions
puntuals, Verge
aposta per “una
estratègia de país”.

Projecte:
b La llei trans i la
llei contra el
racisme, de les quals
ja s’han presentat
les memòries
preliminars, seran
sotmeses aquest
any a consulta
pública.
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Assegurar l’escola en català

Josep GonzàlezCambray
Pendent:
b Resoldre les
resolucions que
obliguen cada
cop més escoles
a impartir el 25%
en castellà

Digitalització:
b Avançar el
projecte de dotació
de capacitats
digitals als alumnes

El conseller d’Educació té molts
deures damunt la taula aquest
any 2022. El primer de tots, acabar de gestionar la pandèmia de
forma racional i satisfactòria,
bàsicament aconseguir que els
centres escolars siguin segurs i
que les baixes dels docents i les
substitucions es puguin gestionar de forma ràpida per no entorpir el desenvolupament del
curs. Al marge de la pandèmia,
Gonzàlez-Cambray té sobre la
taula un dels temes més espinosos i que poden marcar el curs
polític: el blindatge de la llengua
i assegurar que es compleixi la
immersió lingüística en català a
l’escola. L’ensenyament en català és l’arma política que fa servir
la dreta i, en especial, Ciutadans, que és qui ha promocionat
que algunes famílies, com la de
l’escola de Canet de Mar, hagin
acudit als tribunals per exigir el
25% de l’escolarització dels seus
fills en castellà. “El conseller ha
de garantir i blindar l’ús del català a les escoles i assumir-ne la total responsabilitat, si cal, fent-se
càrrec de la direcció d’un centre

inhabilitacions i a altres conseqüències jurídiques importants”, diu la portaveu d’educació de la Intersindical.
Educació té dos reptes més
importants aquest any que comença. L’un és avançar en el
projecte de dotació de capacitats
digitals dels alumnes i de tot el

Aconseguir gestionar
la pandèmia de forma
satisfactòria és un dels
grans reptes d’Educació

Manifestació a favor de la immersió en català a l’escola ■ JUANMA RAMOS

temporalment per evitar que hi
hagi mesures judicials contra les
direccions dels centres”, demana Judith Ribera, portaveu de la
Intersindical-CSC, que opina
que una altra manera d’assumir
la responsabilitat per part
d’Educació seria que el govern

digués obertament que desacatarà les sentències contra la immersió. “El que no pot ser és passar la responsabilitat als directors dels centres perquè recordem que les denúncies arriben
de forma nominal als directors
de centres i es poden afrontar a

RECERCA I UNIVERSITATS

ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ
I AGENDA RURAL

Més inversió i cura
de les llengües

Gemma Geis i
Carreras
Pendent:
b Aprovació
definitiva de la llei
de la ciència en seu
parlamentària un
cop hagi superat el
tramit en ponència i
comissió

Projecte:
b Pla de millora de
les competències
lingüístiques en
terceres llengües al
sistema universitari

Una conselleria nova i específica, i una responsable
política provinent de l’àmbit universitari, Gemma
Geis, ja mostraven una clara intenció de l’executiu de
convertir la recerca i el coneixement com a estructura de país. Faltava posar números a la lletra de bones
intencions i amb l’aprovació del pressupost, el Departament és dels que rep una bona injecció amb un augment del 14% de l’aportació, dada que es tradueix en
1.477 milions d’euros. El sistema universitari públic,
que any rere any havia reclamat més recursos, rep un
finançament de 980 milions, un 11,6% més, amb rebaixes de fins al 40% en el preu dels màsters oficials i
equiparació al preu dels graus, que el curs passat ja
van baixar el 30%, però amb compensacions de fins a
9,3 milions al centres per la pèrdua d’ingressos. Un
dels reptes més imminents de la conselleria està vinculat a les llengües. D’una banda amb el desplegament
del pla d’enfortiment del català per al proper curs i del
qual Geis informarà els rectors de les dotze universitats per poder-lo consensuar i presentar a l’abril un
cop es coneguin també les dades d’usos lingüístics
dels docents universitaris. I de l’altra, un cop el Parlament va aprovar el decret llei per a la flexibilització de
l’acreditació del nivell B2 en terceres llengües als
graus universitaris, es fa una aportació d’1,6 milions
per desplegar una pla d’ajuts formació en aquestes
terceres llengües. L’altre gran repte en l’àmbit de la
recerca, i un cop superat el primer tràmit d’aprovació
inicial al Parlament sense esmenes, és desenvolupar
totes les mesures incloses en la llei de la ciència. ■ J.A.

professorat i concloure amb èxit
el pla de digitalització de tots els
centres. L’altre repte és el de donar l’impuls definitiu a l’escola
inclusiva: dotar, finançar i invertir en el desplegament de l’escola inclusiva en tots els seus aspectes, per garantir la igualtat
d’oportunitats de tots els alumnes. Pel que fa a l’estabilització
dels interins... això ja seran deures per al 2023. ■

Impulsar les
renovables
Teresa Jordà i
Roura
Pendent:
b Aprovació de la
llei de transició
energètica

Projecte:
b Posar els
fonaments de
l’energètica pública

El repte de la transició energètica és la fita més important del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació
i Agenda Rural, que, un cop aprovada la modificació
del decret per a l’impuls de les energies renovables, té
sobre la taula l’aprovació de la nova llei de transició
energètica, que per a la consellera Teresa Jordà és la
llei cabdal d’aquesta legislatura. En aquest àmbit,
aquest any també s’avançarà en la creació de l’energètica pública, amb la definició de quins han de ser els fonaments de l’empresa que, segons el govern, serà clau
per desenvolupar un model energètic propi descentralitzat, distribuït, de km 0 i democràtic. Al llarg
d’aquest any han de començar a desencallar-se els
projectes per a la construcció de parcs eòlics i installacions fotovoltaiques que permetin arribar al 2030
amb el 50% de l’energia produïda procedent de fonts
renovables coincidint amb l’apagada programada de
les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs.
Pel que fa a la gestió de residus, aquest any s’han
d’aprovar dues lleis d’aquest àmbit. Es tracta de la llei
de prevenció i gestió dels residus, que regularà la gestió pública de la brossa, i la llei d’embalatges de Catalunya, que estarà adreçada a la indústria, per evitar els
embalatges excessius i els envasos que, després d’un
sol ús, es converteixen automàticament en un residu.
La norma estimularà els envasos retornables i vetllarà perquè el plàstic, l’alumini i el vidre tinguin una vida molt més llarga. ■ M. MEMBRIVES
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Cues per fer tests en un espai habilitat a Ciutat Vella, a Barcelona ■ EFE

Josep Maria
Argimon i Pallàs
Pendent:
b L’enfortiment de
l’atenció primària i
comunitària amb
més mitjans i la
contractació de
nous perfils
professionals.
L’objectiu és arribar
a destinar-hi el 25%
del pressupost del
Departament.

Projecte:
b El pla nacional de
prevenció del suïcidi
és un dels projectes
que estan arrencant
però que s’han
d’acabar de
concretar per
millorar la salut
mental del país.

Imatge de la 34a promoció de Mossos de l’escola de policia de Mollet ■ EFE

SALUT

INTERIOR

Reforçar el sistema
en postpandèmia

Modelar una nova
policia catalana

Si hi ha una cartera especialment rebotida de reptes
de pes per al 2022, està clar que és la de Salut. El més
immediat per a Josep Maria Argimon ha de ser contribuir a posar fi a la pandèmia de covid i minimitzar-ne
els efectes a Catalunya. Fins ara en aquest sentit no ha
resultat gaire més eficaç que la seva antecessora, Alba
Vergés, i no ha pogut evitar el col·lapse del sistema sanitari en les dues darreres onades. Ara bé, on realment es posarà a prova la seva capacitat com a conseller serà en la gestió de la postpandèmia. La vigilància
que estableixi sobre el SARS-CoV-2 i altres virus (vinguts o per venir) serà important per no repetir episodis com aquest, però més crucial encara serà que recuperi el personal sanitari, esgotat després d’atendre sis
onades, i sobretot la normalitat en el funcionament
del sistema de salut.
No serà gens fàcil, perquè la covid tindrà una afectació en la salut dels catalans tan intensa com difícil de
predir al detall. Al marge de les més de 25.000 morts
que ja no tenen solució, caldrà atendre els nombrosos
afectats amb seqüeles físiques (fonamentalment els
malalts més greus i els persistents) però també mentals. Aquest segon perfil pot ser especialment complicat de resoldre: costa que surtin a la llum, poden suposar un volum de casos molt important i la plantilla especialitzada en el seu tractament és especialment escarransida.
Per si això fos poc, la sobrecàrrega de feina als hospitals ha obligat a ajornar intervencions i proves diagnòstiques que han empobrit la salut dels catalans. Es
dona per fet que, quan es recuperi la normalitat –no hi
ha cap data prevista en aquest sentit–, afloraran un
seguit de patologies greus, com càncer, en estadis més
avançats del que hauria estat normal. A més, l’excés
de feina de les darreres setmanes a l’atenció primària
tampoc ha permès mantenir el seguiment de certs
malalts crònics amb els criteris que se seguien habitualment. Tot això tindrà unes repercussions que
s’hauran d’entomar i l’única manera de sortir-se’n serà aconseguint el màxim volum de recursos i gestionar-los amb més ull clínic que mai. ■ X. AGUILAR

La creació d’un nou model policial català és el pal de
paller del Departament d’Interior aquest any que comença i, sobretot, un encàrrec que el mateix conseller
Ignasi Elena reclama que es faci “amb rigor, que sigui
seriós i amb voluntat d’arribar a acords”. La posada en
marxa d’una comissió d’estudi parlamentària presidida per la CUP a finals de novembre marca els punts on
ha de pivotar la nova policia: model d’ordre públic,
transparència, funcions de la comissaria d’informació dels Mossos i membres del control i fiscalització de
les actuacions policials i on tindran veu representants
de diferents àmbits tant nacional com internacional.
Les crítiques i la desconfiança de determinats sectors
es focalitzen en una suposada pèrdua d’autoritat dels
agents davant la ciutadania.
L’altre gran objectiu de l’àrea que presideix Joan Ignasi Elena correspon a la feminització d’un cos altament masculinitzat, en especial en la cúpula directiva. Sota aquest paraigua una de les primeres accions
dutes a terme, i no exempta de crítiques de l’oposició,
ha estat la destitució del major Josep Lluís Trapero,
rellevat per Josep Maria Estela, i també d’alguns dels
seus col·laboradors, com l’intendent Antoni Rodríguez. El conseller ha insistit que es tracta de canvis
“per afavorir un treball més coral i facilitar la paritat
en el cos” i, en aquest sentit s’explica el nomenament
de la inspectora Montserrat Escudé com a nova portaveu dels Mossos. El Departament d’Interior ha aprovat els plans d’igualtat dels diferents cossos i va establir en un 40% la reserva de noves places per a dones
als Mossos d’Esquadra, Bombers i Agents Rurals.
L’objectiu d’Interior a mitjà termini és incrementar el
sostre de la plantilla d’agents fins als 22.000 –aquest
any hi haurà una convocatòria de 840 places–; implementar la policia de proximitat en quinze barris i establir plans de seguretat i protocols per a col·lectius vulnerables com les dones víctimes de violència masclista, els infants i adolescents o les persones grans. Els
pressupostos també inclouen la inversió en infraestructures policials, seguretat viària i enfortiment del
sistema d’emergències. ■ T.M.

Joan Ignasi
Elena i Garcia
Pendent:
b Definir el nou
model policial

Projecte:
b Promoure el 40%
de dones a les
oposicions dels
cossos de seguretat
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Una llei per no deixar
de fer memòria

Lourdes Ciuró i
Buldó
Pendent:
b Aprovar la llei
de memòria
democràtica “amb
criteris clars per
retirar el feixisme
de carrers i places”

Projecte:
b Pacte català per
la justícia per fer-la
“més eficient, àgil,
humana i propera”
a la ciutadania

Violant Cervera i
Gòdia
Pendent:
b El pla per abordar
el sensellarisme que
està damunt la taula
des del 2017 i que
vol garantir a tot el
país l’atenció a les
persones sense llar

Projecte:
b Potenciar la renda
garantida, que s’ha
dotat amb 400
milions, alhora que
es treballa en un
conveni per
compaginar amb
l’Estat l’ingrés
mínim vital

La consellera de Justícia té damunt de la taula un bon grapat
de reptes a desenvolupar durant
aquest 2022 i el que queda del
mandat. Lourdes Ciuró ja va
avançar durant la seva primera
compareixença en seu parlamentària quines serien les línies
mestres del Departament i
quins els grans temes de cadascun dels àmbits que funcionen
sota el paraigua de la conselleria.
Un dels principals és l’aprovació
de la llei de memòria democràtica que ha de donar cobertura
normativa a tres eixos: la recerca, localització, recuperació i
identificació de les persones desaparegudes durant la guerra civil i la dictadura, el reconeixement i reparació de les víctimes i
el foment de la memòria democràtica.
A més, aquesta llei integral incorporarà noves mesures, seguint el que s’està fent a nivell internacional, com evitar actes
públics d’exaltació o d’homenat-

ge al franquisme, i evitar que siguin contraris a la dignitat de les
víctimes o dels seus familiars. La
regulació d’aquesta llei preveurà
un règim de sancions per als supòsits en què s’infringeixi la norma.

S’implementaran
mesures per fomentar
l’ús del català en
l’àmbit de la justícia
Detall d’un dels edificis de la Ciutat de la Justícia ■ QUIM PUIG

Paral·lelament, des de Justícia s’implementaran mesures
per fomentar l’ús del català en
l’àmbit de la justícia –només ho
són un 7,4% de les sentències–.
En concret, s’incrementaran els
imports dels mòduls pel català al
torn d’ofici, es crearan beques
per fomentar les vocacions de
jutges i fiscals arrelats a Catalunya i es posarà a disposició dels

professionals del dret manuals i
terminologia específica en català, entre d’altres. L’objectiu
principal: canviar les inèrcies.
Un altre dels camps a treballar
és el de la creació del pacte català
per la justícia, amb els consells
de tots els agents, “per situar el
servei de Justícia de Catalunya
com un dels serveis de referència, amb una administració àgil,

propera i moderna i que tingui el
ciutadà al centre”.
La inversió en nous equipaments judicials i penitenciaris i
en la millora de les instal·lacions
existents i la capacitació digital
als centres penitenciaris i de justícia juvenil per assolir una autèntica reinserció dels interns a
la societat són altres prioritats
destacades. ■ T.M.

DRETS SOCIALS

CULTURA

Afrontar el drama
de l’habitatge

Al rescat
del català

Drets Socials és la conselleria amb més despesa, darrere de Salut i Educació, amb un pressupost de 3.689
milions d’euros. El repte és titànic per enfortir uns
serveis socials desbordats per la pandèmia. La Generalitat preveu reforçar-los amb una partida de 1.408
milions d’euros, a través dels contractes programa
amb els ajuntaments. El departament haurà de gestiona els 1.100 milions d’euros provinents dels fons
europeus –400 per a serveis socials i gairebé 700 per a
habitatge–, que es traduiran en diverses línies de subvencions per a entitats, ajuntaments i particulars, així com projectes propis. La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, va assenyalar que una de les
prioritats és promoure l’autonomia personal perquè
les persones amb diferents graus de dependència escullin com volen viure. L’atenció cap a aquest nou model es vol coordinar creant l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària i es destinaran prop de 56 milions per reduir les llistes d’espera per a places residencials per a gent gran, persones amb discapacitat,
malaltia mental. La conselleria, que assumeix de nou
les polítiques d’habitatge, aposta per ampliar la ínfima dotació de parc públic per destinar a lloguer social.
Per revertir-ho 306 milions aniran destinats a la rehabilitació i 80 milions més a la construcció d’habitatge
social. Un grup de treball analitza el funcionament de
la renda garantida de ciutadania per valorar possibles
canvis en la llei i es treballa en un conveni sobre l’ingrés mínim amb el govern espanyol per aconseguir la
gestió d’aquesta transferència. ■ E.F.

Llengua, audiovisual i reconstrucció del sector cultural. Tres reptes majúsculs per a un dels departaments
històricament més infradotats, tot i que s’ha començat a revertir: enguany disposarà del pressupost més
alt que ha tingut mai, 389,4 milions d’euros, amb l’esperança que al final de la legislatura representi el 2%
dels comptes de la Generalitat (actualment, és
l’1,3%). La llengua és la prioritat número u. No hi ha
temps per perdre perquè la situació del català és alarmant. La consellera Natàlia Garriga ha presentat
aquesta setmana les bases del pacte nacional per la
llengua, l’elaboració del qual durarà tot aquest any
amb la idea que al desembre ja es pugui aprovar per començar a aplicar mesures el 2023. El suport (si més
no d’entrada) d’En Comú Podem i el PSC garanteix el
que per a Garriga és imprescindible: consens per treure el català de l’UCI. L’aposta per l’audiovisual no deixa de ser una altra estratègia per propulsar-ne l’ús, sobretot entre els joves. Els esforços es destinaran principalment a la producció de pel·lícules de gran format
i, sobretot, de sèries en versió original en català, amb
el desig que facin el salt a les plataformes. Comença
una nova era per a la cultura del país? El sector no les
té totes, després d’anys de polítiques erràtiques i retallades salvatges. Els plans de la consellera passen tant
per enfortir la base (la cultura popular, especialment)
com per injectar més recursos als grans equipaments,
que sobreviuen amb respiració assistida. Tampoc vol
perdre el tren de la innovació digital, a la qual li ha
creat una nova direcció general. ■ M.P.

Natàlia Garriga
Ibáñez
Pendent:
b El pacte nacional
per la llengua aspira
al consens social i
polític per revertir
la preocupant
situació del català
en tots els àmbits

Projecte:
b Incentivar la
producció de
pel·lícules de gran
format i, sobretot,
de sèries en versió
original en català,
amb el desig que
facin el salt a les
plataformes
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Junts reclama
que es comenci
a avaluar el curs
de la negociació
a Es desentén del “fracàs anunciat” i retreu a La Moncloa
que aparqui la reforma del Codi Penal a Insta a crear abans

de les municipals un espai comú per debatre alternatives
Jordi Sànchez, ahir, amb els consellers de Junts que van participar en el consell nacional ■ EFE

Òscar Palau
BARCELONA

No s’ha celebrat ni tan sols
la segona reunió de la legislatura de la taula de diàleg, però hi ha tants “indicadors” que auguren que
tindrà “molt poc recorregut”, que ja és hora que els
independentistes posin fil
a l’agulla per concretar
quines alternatives hi ha.
Així es va expressar ahir el
secretari general de Junts
per Catalunya, Jordi Sànchez, després del consell
nacional que va aprovar el
reglament per a les llistes
municipals i va donar així
el tret de sortida a la llarga
cursa que menarà a les
eleccions de l’any vinent.
Sànchez creu que ja ha
deixat passar “un període
més que prudencial” i que
ja és hora que es comencin
a avaluar tant el pacte de
govern, ara que veu prou
“solidesa” en l’executiu,
com sobretot el curs de la
taula, que no té cap membre de Junts. Per això va

La frase

—————————————————————————————————

“Ha arribat el
moment que els
acords de la majoria
independentista del
maig passat comencin
a ser avaluats”
Jordi Sànchez

SECRETARI GENERAL DE JXCAT

reclamar que es posin en
marxa els mecanismes
previstos per acompanyar
la negociació, com comissions al Parlament i grups
de treball amb entitats independentistes, a fi que
“l’acabin avaluant i traient
les consideracions oportunes”, en una llista a què
afegia l’acord nacional per
l’amnistia i l’autodeterminació pactat per ERC i la
CUP, que està preparant
un grup autònom però que
encara no s’ha presentat.
ERC “enganya”
Sànchez va reclamar que,
tot just per haver predit
“una realitat anunciada”,

no es faci a Junts “responsables del fracàs”, i en concret del fracàs “d’aquella
gent que va creure que podria enganyar permanentment els ciutadans amb
l’aposta per aquesta taula”, en velada al·lusió a
ERC. Això sí, “l’únic responsable” per a ell és la
manca de voluntat del govern espanyol, que creu
que “podria obrir vies” acceptant que es poden trobar fórmules en l’ordenament per a un referèndum
i l’amnistia, i en canvi ni
tan sols és capaç de comprometre’s “amb una reforma que tot Europa
aplaudiria”, la del Codi Penal, per fer compatible un
“delicte caduc i decimonònic” com el de sedició amb
l’Europa democràtica.
Després que el socialista Salvador Illa verbalitzés
dijous que caldria “corregir l’anomalia” que l’Estatut vigent no ha estat votat, Sànchez ahir també
era clar: “Evidentment no
ens trobaran en discutir

Sentit comiat a Cuixart i repte d’Iceta a Puigdemont

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

Sànchez també va enviar un
sentit agraïment a Jordi Cuixart, ara que ha anunciat que
deixarà la presidència d’Òmnium, i es va mostrar convençut que qui el rellevi agafarà
el compromís de donar continuïtat a la seva acció. El de
Junts no es va donar per al·ludit per la crida de Cuixart que
cal renovar els lideratges del
2017, i va recordar que és secretari general de Junts tot
just des de l’estiu del 2020.
En aquest sentit, i arran que
hagin aparegut informacions
sobre el fet que el president

Puigdemont es plantejaria
deixar el lideratge de Junts
per centrar-se en el Consell
per la República, Sànchez va
negar que ningú al partit hagi
plantejat la possibilitat de
cap relleu ni de cap congrés
extraordinari. “No hi ha cap
debat intern ni personal en
aquests moments sobre la
renovació de càrrecs”, cloïa.
Precisament, després que
Puigdemont digués que celebrarà el 60è aniversari a Catalunya, a final d’enguany, el
ministre i president del PSC,
Miquel Iceta, va recordar ahir

a Efe que si torna haurà de
“fer front a les conseqüències” dels seus actes: “Tots
hem d’afrontar les nostres
responsabilitats”, va etzibar.
Iceta el va convidar, abans
d’iniciar un nou camí, a fer
balanç de l’anterior, sobre “el
que va significar” el procés
sobiranista, que va situar Catalunya “fora de la legalitat” i
“no ha dut enlloc”. Segons ell,
haver situat l’autogovern de
Catalunya “fora de la llei” va
ser “un error molt greu del
qual d’alguna manera cal donar explicacions”, concloïa.

un nou Estatut.” Segons
ell, “amb el mateix tarannà o pitjor” que quan el TC
el va retallar, no és possible plantejar cap millora
en l’autogovern. “Que els
federalistes de bona fe es
desencantin”, etzibava.
El número 2 de Junts va
agafar el guant d’Aragonès, que en el missatge de

Sant Esteve es va mostrar
disposat a parlar ja d’alternatives si la negociació fracassa, i va instar a “no desaprofitar” el temps esperant que es consumi el
“fracàs” de la taula, i per això va proposar crear un espai compartit, abans que
arribi el període electoral
de les municipals i ho com-

pliqui tot, on s’analitzin
les alternatives a emprendre amb “discreció i continuïtat”. En aquest sentit,
va tornar a reivindicar el
Consell per la República
com “l’espai de retrobada”
de l’independentisme, i va
negar que Junts controli i
domini aquest organisme,
que veu “independent”. ■

Retrets per la inacció del
govern per esclarir el 17-A
Redacció
BARCELONA

Desenes de persones convocades per l’entitat Catalans per la Independència
es van concentrar ahir al
matí a la plaça Sant Jaume, davant de la Generalitat, per denunciar la “inacció” i “complicitat” del govern català amb el “terro-

risme d’estat” arran de les
declaracions de l’excomissari de la policia espanyola
José Manuel Villarejo, que
va assegurar que existeix
un vincle entre el Centro
Nacional de Inteligencia
(CNI) i els atemptats de
Barcelona i Cambrils del
17 d’agost del 2017. Segons el que va manifestar
Villarejo a l’Audiencia Na-

cional, l’atemptat va ser
resultat d’un “error greu”
de l’exdirector del CNI Félix Sanz Roldán “per donar un petit ensurt a Catalunya”. Els manifestants
creuen que el govern no
està a l’altura i van exigir
que es faci efectiva la independència com asseguren
que el poble va decidir en
referèndum el 2017. ■

Els concentrats amb la pancarta que van desplegar davant de la Generalitat ■ JUANMA RAMOS
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Torna la llei electoral
a Salvador Illa insta les formacions a fer “tots els esforços” per aprovar-la durant el primer
semestre al Parlament a Ara hi ha en tràmit a comissió una iniciativa legislativa popular
J.A.
BARCELONA

Quan ERC, a l’inici de la legislatura, va tornar a obrir
el meló d’abordar l’aprovació d’una llei electoral pròpia a Catalunya, bona part
de l’oposició s’hi va posar
de cara el setembre passat, i ahir el primer secretari del PSC, Salvador Illa,
va tornar a ser molt explícit reclamant a totes les
formacions “fer tots els esforços” per poder-la aprovar aquest primer semestre. Semblava que l’enèsim intent, ara dels republicans, podria desencallar-la, però, tant com es
va anunciar que havia fet
arribar la proposta formal
als grups per concretar
una ponència conjunta, la
iniciativa s’ha esvaït,

abans fins i tot de tractar
l’etern punt que ho ha encallat històricament: el
sistema electoral, o el que
és el mateix, la representativitat de vot segons el
territori i la seva població.
Illa va apel·lar ahir de
nou, durant una reunió de
la interparlamentària del
partit, a la necessitat de
fer una política útil encaminada a “arribar a
acords”. I en aquest punt
va posar d’exemple la renovació de 112 càrrecs
que depenen del Parlament i que tenien el mandat caducat, i que finalment han pogut desencallar en les negociacions entre el PSC, ERC i JxCat.
Per aquest motiu va expressar que aquest és l’esperit amb el qual el Parlament hauria de tirar enda-

Advertència de
Cs als mestres
insubmisos
—————————————————————————————————

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ahir durant
la reunió de la interparlamentària ■ SÍLVIA JARDÍ / ACN

Carlos Carrizosa, de Cs, va
advertir a mestres i directors
de centres que poden quedar
inhabilitats si incompleixen la
sentència del 25% en castellà. “Es deuen al compliment
de les lleis”, va dir, i va ironitzar amb el fet que “no hi haurà prou llistes independentistes per a tots els que es quedin sense feina”, amb referència al director d’un institut de
Manresa que s’ha remès a les
instruccions d’Educació. Carrizosa va reiterar que promouran “accions penals”
contra els responsables
d’Educació que demanen als
docents que no l’apliquin.

vant una llei electoral de
Catalunya. “No ens pot fer
sentir orgullosos que sigui
l’única comunitat que no
ha estat capaç d’aprovarne una de pròpia”, va lamentar. El cert és que el
govern recull la voluntat
de promoure la llei electoral en el pla de govern i, en
bona mesura, depèn del
fet que republicans i JxCat
siguin capaços de posar-se
d’acord.
En paral·lel, i ja provinent de l’anterior legislatura, també hi ha una proposició de llei electoral catalana en tràmit al Parlament impulsada mitjançant una iniciativa legislativa popular (ILP) que ja
va superar el debat a la totalitat i ara s’ha de tractar
en ponència i comissió.
D’altra banda, tot i manifestar que aniran a les
reunions pel Pacte Nacional per la Llengua, Illa va
reiterar la seva defensa
per la “convivència lingüística” i perquè s’ensenyi més castellà, demanant al govern que faci
“autocrítica” si en 10 anys
ha baixat l’ús social del català. ■
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