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El sistema educatiu té
nombrosos reptes per
afrontar, com l’abandona-
ment escolar, l’equitat i la
inclusió de tot l’alumnat, i
el Departament d’Educa-
ció tracta d’abordar-los
amb l’aprovació de decrets
i reformes educatives. Pe-
rò aquests decrets pensats
per crear millores sovint
“generen cert malestar,
angoixa i incertesa als do-
cents”, segons va assegu-
rar ahir la  investigadora
de sociologia de l’educació
i directora de l’anuari
2022 de la fundació Jau-
me Bofill, Aina Tarabini
–l’anuari ha estat elaborat
per 12 expertes–. “El pro-
blema no està en el què es
fa sinó en el com s’apli-
quen les reformes”, hi va
afegir, referint-se al dèficit
en els recursos però sobre-
tot en l’acompanyament
dels docents. “Les refor-
mes no tenen en compte el
paper del professorat”, va
afirmar, quan justament
és clau en la posada en
pràctica de les reformes.

Per aquest motiu l’a-

nuari proposa cinc eixos
que haurien d’orientar la
política educativa. Defen-
sa unes millors condicions
d’escolarització en escoles
i instituts, i la proposta de
la fundació és un finança-
ment segons les necessi-
tats de cada centre amb
l’equitat com a objectiu.
Les reformes han d’anar

acompanyades d’una or-
ganització racional, amb
una burocràcia més sim-
ple i flexible sobretot als
centres més complexos.
Calen claustres cohesio-
nats i estables, amb planti-
lles més estables. També
cal replantejar l’horari lec-
tiu dels docents –a partir
del gener es redueix una

hora lectiva– perquè tin-
guin més temps per disse-
nyar projectes transfor-
madors. La formació per-
manent de mestres i pro-
fessors és també impor-
tant per aprofundir en el
coneixement de la didàcti-
ca i la justícia educativa,
segons Tarabini, que va
defensar una mena de

MIR educatiu d’un any
perquè els docents aterrin
als centres amb l’acompa-
nyament d’un mentor. I
millorar la participació els
docents en les decisions
dels centres, “perquè ge-
nera malestar assabentar-
se de polítiques educatives
quan ja s’estan aplicant”,
segons la investigadora. ■

El benestar dels docents, clau
per a la millora educativa

Rosa M. Bravo
BARCELONA

a La fundació Jaume Bofill denuncia que Educació implanta reformes sense l’acompanyament ni els
recursos necessaris a Defensa unes plantilles més estables i formades amb més poder de decisió

L’anuari 2022 de la Jaume
Bofill identifica també onze
de les anomenades palan-
ques que poden tenir una
gran incidència en la millora
del sistema, sobretot en
l’equitat. Una és l’aposta per
una FP d’alta qualitat i pro-
fessionalitzadora. Ahir preci-
sament, CaixaBank Dualiza
feia públic un informe en què
alertava que la falta de pro-
fessionals qualificats amb ti-
tulació d’FP que donin res-
posta a les demandes del
mercat deixarà 92.500 opor-
tunitats de treball sense co-
brir fins al 2030.

Una mestra, fent classe a l’escola Joan Coromines de Mataró, el juny passat ■ QUIM PUIG
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92.500 vacants
per falta de
titulats d’FP

El 82% de barcelonins
creu que la ciutat és més
insegura, un 84% la troba
bruta i un 76% es mostra
contrari al plantejament
actual de les superilles.
Aquests són els resultats
de l’enquesta a 20.000 re-
sidents a la capital que l’as-
sociació Construïm Barce-
lona i la plataforma Osoigo

Next van fer públics ahir.
Constaten, així, un “ma-
lestar general” amb el mo-
del de ciutat del govern
municipal actual de Colau
i Collboni.

Si desgranem les opi-
nions sobre les superilles,
mentre que pel 24% són
adequades, un 48% les veu
innecessàries i un 28%
creu que el plantejament
és massa radical. També
cal millorar les infraes-
tructures com el port, l’ae-
roport i les connexions en
tren, segons un 91% dels
barcelonins, i, de fet, per
un 64% és urgent. L’atrac-
tiu econòmic de la Ciutat

Comtal també s’ha posat
en dubte per part dels en-
questats: un 71% creu que
la capital ha perdut capa-
citat inversora. D’altra
banda, un 43% pensa que
el consistori facilita l’ús
del transport públic però
no prou, un 22% veu ade-
quades les facilitats i un
35% diu que no el facilita.
Els temes que més preocu-
pen a la ciutat són la segu-
retat, per un 79% dels en-
questats; la neteja, pel
70%, i el preu de l’habitat-
ge, pel 54%, sobretot entre
joves. A un 34% li preocu-
pa l’ocupació il·legal.

El president de Cons-
truïm Barcelona, Xavier
Vallhonrat, va reivindicar
l’enquesta amb 19.224
participants i es va quei-
xar que a Barcelona “s’ha-
gin pres decisions partint
d’enquestes a 600 perso-
nes”. L’equip tècnic va re-
calcar el “valor demoscò-
pic sòlid”, representatiu
per sexe i districte. ■

El model de ciutat
de Barcelona,
qüestionat

Roger Palós
BARCELONA

aGran part dels
20.000 participants en
una enquesta la troben
bruta i insegura

La presentació de l’enquesta per part de Construïm
Barcelona i el portal Osoigo Next ■ CEDIDA

Els raiers han obtingut el re-
coneixement com a Patrimoni
Cultural Immaterial per la
Unesco. L’organisme ha avalat
així la candidatura dels go-
verns d’Àustria, Txèquia, Ale-
manya, Letònia, Polònia i Es-
panya. Els raiers de la Pobla
de Segur i el Pont de Claverol
(Pallars Jussà) i Coll de Nargó
(Alt Urgell) formaven part de
la candidatura, i ahir van ma-
nifestar la seva satisfacció i
creuen que la decisió ajudarà
a preservar l’ofici.■ REDACCIÓ

Els sous recollits en convenis
catalans han pujat fins a l’oc-
tubre un 2,69% segons el
conseller d’Empresa i Treball,
Roger Torrent. Es tracta d’una
xifra molt allunyada de la infla-
ció, que ha superat els dos dí-
gits en algun moment de l’any
i que ara se situa prop del 7%.
L’increment se situa lleugera-
ment per sobre de la xifra es-
tatal (2,64%) però lluny de les
del País Basc (4,85%) o Na-
varra (4,5%). ■ REDACCIÓ

El Servei Català de Trànsit
(SCT) habilitarà carrils addi-
cionals i limitarà la circulació
de vehicles pesants durant el
pont de la Constitució, en el
qual es calcula que 470.000
vehicles abandonaran l’àrea
metropolitana de Barcelona
entre els dies 2 i 6 de desem-
bre, i 420.000 entre el 7 i l’11.
Els Mossos desplegaran per
tot el territori 3.198 agents i
faran 2.618 controls, en un
dispositiu que es dividirà en
dues fases. ■ REDACCIÓ

Carrils addicionals
i limitacions als
camions pel pont
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Els sous recollits
en convenis, molt
lluny de la inflació

Un 70% menys
de motos mal
aparcades a Gràcia

ECONOMIA

Els raiers, nou
Patrimoni de la
Humanitat

SOCIETAT

En dos anys, el nombre de
motos mal aparcades al barri
de Gràcia de Barcelona ha
baixat un 70%, segons afirma
l’Ajuntament. La xifra és resul-
tat de la campanya feta des
del 2020 per evitar que
aquests vehicles facin un ús
incorrecte de la vorera i esta-
cionin a la calçada. El consis-
tori ho atribueix tant a la infor-
mació i a les sancions com a
una major oferta de places
d’aparcament.■ REDACCIÓ
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Un partit de futbol del
mundial de Qatar entre
l’Espanya de Luis Enrique
i el Japó i la derogació del
delicte de sedició al Codi
Penal no guarden cap rela-
ció, però els futurs lectors
que consultin el diari de
sessions del Congrés hi
descobriran que sí, que l’1
de desembre del 2022 el
Congrés va trepitjar la ges-
pa de l’estadi Khalifa. “Se-
nyora Arrimadas, el partit
és a les vuit del vespre”, va
dir Jaume Asens (Podem)
a la líder de Cs –i de retruc
a tota la dreta– quan a les
tres de la tarda el clam era
que el dia estava ideat per
La Moncloa perquè el fut-
bol eclipsés el Codi Penal.
En el segon examen de la
proposició de llei del PSOE
i Podem, el de derrotar els
vets amb text alternatiu,
els vots d’ERC i el PDeCAT
–sumats als del PNB i Bil-
du– van servir per derro-
tar les cinc esmenes a la to-
talitat: la de Junts –amb
derogació total de la sedi-
ció i neteja d’antecedents–
i la de la CUP –amb deroga-
ció total de la sedició i de la
llei mordassa– i les del PP,
Vox i Cs. Si el Congrés ja va
superar la mitjanit en l’ad-
missió a tràmit fa una set-
mana, després del festiu
de la Constitució accelera-
rà una tramitació ja verti-
ginosa i el Codi Penal sense
sedició i amb desordres
públics agreujats s’aprova-
rà per Nadal. Carolina Te-
lechea (ERC) promet es-
menes per “millorar”
l’abast dels desordres.

Amb la presidenta Me-
ritxell Batet abaixant el te-
ló d’un ple ordinari i aixe-
cant de nou el teló per a un

ple extraordinari, la fi de la
sedició fa via i segueix la se-
va tramitació enmig d’un
paisatge de ferides: les de
Junts i la CUP amb ERC i
Podem; i les de la dreta
amb Pedro Sánchez.

Si bé les cinc esmenes a
la totalitat estaven con-
demnades a la derrota, els
vots a favor diferien en ca-
da cas. El text de la CUP és
el que més vots a favor (9
sís davant 315 nos i 17 abs-
tencions) va tenir en el si
de l’independentisme, ja
que el van votar Mireia Ve-
hí i Albert Botran i també
Junts (4) i Més País i Com-
promís per l’atractiu de de-
rogar la llei mordassa, la
llei 4/2015 de Mariano Ra-
joy, vigent tres anys des-
prés de l’arribada a La
Moncloa de la coalició que
ha promès derogar-la. El
text de Junts, en canvi, va
tenir l’ajut de la CUP i prou
(6 sís davant 313 nos i 22
abstencions). En el bàndol
punitiu, la del PP va rebre
156 vots a favor (PP, Vox i
Cs) i 185 nos, i la de Vox,
només 54 vots a favor i 90
abstencions (PP) i 197
vots en contra.

Xoc entre Pagès i Asens
El diputat de Junts Josep
Pagès va ser molt dur amb
els impulsors del nou Codi
Penal, sobretot amb Jau-
me Asens (Podem), per
“no treure cap joguina als
jutges i donar-los-en una
de nova per donar via lliu-
re a la voluntat represso-
ra”. “No acceptem lliçons
de qui va aprofitar les cla-
vegueres de l’Estat per
desacreditar Xavier Trias,
ni de qui sosté un ministre
condemnat pel Tribunal
Europeu, ni de qui no de-
roga la llei mordassa, ni de
qui persegueix el presi-

dent Puigdemont i el seu
advocat”, va dir Pagès.
“Són el partit del no per-
manent: no als indults i a
la mesa i a la reforma. Vo-
lien desconnectar d’Espa-
nya i han desconnectat de
la realitat, viuen en una
bombolla narcisista”, va
rebatre Asens. El cap de
Podem al Congrés va mi-
rar al passat –“Per dir que
no ho són, s’assemblen
molt a Convergència”– i la
rèplica de Pagès va ser que
Ferran Bel (PDeCAT) i
Joan Capdevila (ERC) sí
que venen de CDC i d’Unió
i hi pacten. Adreçant-se al
republicà Gabriel Rufián i
a Bel, el diputat de Junts
els retreia l’estratègia “in-

distingible de la que feia al
seu dia Duran i Lleida”.

Vehí i el dret dels drets
Per Mireia Vehí (CUP), el
delicte de desordres pú-
blics agreujats “amenaça”
el dret a protesta quan és
aquest dret el que permet
assolir-ne de nous. Vehí
manté que la sedició és
“substituïda” i amb l’afegit
de la intimidació com a
punt incriminatori. I va
preguntar “com es podria
protestar contra lleis in-
justes” amb el nou delicte
sota el govern del PP i Vox.

En el PP, Carlos Rojas va
censurar que tot es faci
“amb urgència i nocturni-
tat” i va instar els diputats

del PSOE a trencar la disci-
plina de vot en un Codi Pe-
nal “al dictat dels delin-
qüents”. Després de fer el
ridícul i ser aplaudit per
ERC fa set dies quan va de-
fensar la retirada de la na-
cionalitat espanyola a qui
faci “un cop a l’Estat”, ahir
Javier Ortega Smith (Vox)
va aclarir que això és “per
als no nacionals”: als líders
catalans, els exigeix que
“hi renunciïn ells i marxin
a Corea”. “Sánchez és el
millor conseller d’Acció
Exterior de la Generali-
tat”, va dir Arrimadas (Cs).

Torn d’esmenes parcials
El termini de presentació
d’esmenes parcials al nou

Codi Penal acaba el diven-
dres 9 de desembre i el
Congrés viurà el frenesí de
completar tota la tramita-
ció posterior en una set-
mana: la ponència es reu-
nirà el dilluns 12, el dicta-
men serà una realitat en
24 hores i estarà llest el di-
marts 13 i en el ple es vota-
rà el dijous 15. Com avança
Telechea, aquesta no és la
reforma ideal d’ERC i per
això negociarà canvis per
delimitar bé el dret a pro-
testa. Per ERC, la fi de la se-
dició és “protegir el dret de
llibertat d’expressió i el
dret de reunió” perquè fins
ara qualsevol protesta po-
dia patir acusacions de de-
licte de sedició. ■

David Portabella
MADRID

XOC · El Congrés derrota gràcies a ERC i
el PDeCAT les esmenes a la totalitat amb
text alternatiu de Junts, la CUP i la dreta
FI · ERC farà esmenes en desordres i el
Codi Penal s’aprovarà a temps per Nadal

La fi de la sedició venç v
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Una enquesta de
la Generalitat
revela que un
65% ha patit
violència sexual

La Fundació Jaume
Bofill denuncia que
Educació implanta
reformes sense els
recursos necessaris

El 80%
de les dones,
víctimes del
masclisme

El benestar dels
docents, clau
per a la millora
educativaNacional



vets

Unes 350 persones es van
concentrar ahir al vespre da-
vant de la delegació del go-
vern espanyol a Catalunya, a
Barcelona, per mostrar el re-
buig a la reforma del Codi
Penal per derogar el delicte
de sedició i reformular els de
desordres agreujats, ja que
consideren que “genera
greus afectacions” al dret de
protesta. La mobilització va
ser convocada per entitats
socials com ara Irídia, Marea
Blanca, el Sindicat d’Estu-
diants dels Països Catalans
(SEPC), la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca
(PAH) i Òmnium Cultural.
Amb el lema Davant la refor-
ma del Codi Penal, prou cri-
minalització de la protesta!,
els convocants asseguren en
un manifest que celebren la
proposta de derogació del
delicte de sedició, però aler-
ten que la proposta del go-
vern espanyol comporta “li-
mitacions al lliure exercici
del dret a la protesta” i reta-
lla drets en un context de
crisi econòmica, social i cli-
màtica. ■ AGÈNCIES
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Concentració
de rebuig a
la reforma
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Desembre congelat
i confús

L’APUNT cans negocien amb el PSOE en forma de modificació
del delicte de malversació al Codi Penal i qui sap si una
desocupació de la prefectura de la Via Laietana de pro-
pina. També hi ha pendent l’oficialització sui generis de
la llengua catalana al Parlament Europeu –que era un
acord de l’anterior taula– i un traspàs de Rodalies, però
això deixem-ho per a la carta als Reis, que són mags.Emili Bella

El desembre congelat, abans no es retiri confús, ens po-
dria portar un acord per al pressupost de la Generalitat
d’ERC amb el PSC –un pas encara inèdit en el desbros-
sament de la rehabilitació d’un dels partits del 155–, ens
hauria de portar una nova reunió de la taula de diàleg
–la primera amb el nou govern monocolor–, un altre
fascicle d’amnistia estrafeta a pedaços que els republi-
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El president de la Genera-
litat, Pere Aragonès, va
aprofitar ahir que per pri-
mera vegada l’executiu ca-
talà participava en el pro-
grama de sessions oficials
del 15è Fòrum de les Mino-
ries de les Nacions Unides

(ONU) per denunciar la
“progressiva substitució
de la llengua catalana per
la castellana” en un procés
“conscient de recentralit-
zació política i econòmica i
d’assimilació nacional i
cultural”, i va acusar tres
dels quatre estats on el ca-
talà té presència: l’espa-
nyol, el francès i l’italià, de

no haver-li ofert “el reco-
neixement, la protecció i
l’impuls que mereixen to-
tes les llengües del món”.
Precisament el fet que tin-
gui presència en quatre pa-
ïsos –el quart és Andorra,
on és oficial– i deu milions
de parlants converteix el
català en una llengua que
no és minoritària sinó “mi-

noritzada”, va assegurar
Aragonès.

La intervenció d’Arago-
nès es va produir després
que l’executiu català pre-
sentés dimarts un pla de
xoc amb 100 accions dels
diferents departaments
per fomentar l’ús del cata-
là, i en un context de perse-
cució judicial per la impo-

sició del 25% de castellà a
l’escola malgrat els darrers
compromisos del 27 de ju-
liol de la taula de diàleg en-
tre governs en aquest sen-
tit i que també incloïen
sol·licitar que el català fos
llengua d’ús al Parlament
Europeu. El PSOE, el PP i
Vox es van oposar, al no-
vembre, a impulsar la seva
oficialitat com demanava
Junts en el transcurs de la
comissió d’Exteriors del
Congrés dels Diputats. A
més, el Consell d’Europa
ha advertit l’Estat espa-
nyol en diverses ocasions a
prendre accions legislati-
ves immediates per garan-
tir l’ús del català.

Aragonès va insistir
ahir a reclamar el “reco-
neixement de certes obli-
gacions” de l’administra-
ció estatal i els seus opera-
dors, com a mínim, perquè
parlants de llengües mino-
ritzades puguin accedir a
serveis públics en la seva
llengua, perquè si no, es
tracta d’una vulneració
“dels nostres drets nacio-
nals”. El president va re-
marcar el valor de l’elabo-
ració del Pacte Nacional
per la Llengua, com a eina
del “clar consens” per “atu-
rar la substitució de la llen-
gua catalana per la caste-
llana” i va alertar del risc
de pèrdua d’espais en el
sector audiovisual i digital
de comunitats lingüísti-
ques minoritzades de na-
cions sense estat quan el
procés de regulació està
ens mans de les autoritats
que, precisament, les dis-
criminen. ■

Redacció
GINEBRA

Aragonès acusa davant
l’ONU Espanya, França i
Itàlia de minoritzar el català
a Els retreu no haver-li ofert reconeixement, protecció ni impuls a Veu una
vulneració de drets no poder accedir amb normalitat lingüística a serveis públics

El president Pere Aragonès intervenint a la seu de les Nacions Unides a Ginebra ■ NATÀLIA SEGURA / ACN



Gairebé el 80% de les do-
nes a Catalunya han sofert
com a mínim un episodi de
violència masclista al llarg
de la seva vida. Així ho
constata l’enquesta de vio-
lències masclistes de Ca-
talunya que elabora cada
cinc anys la Generalitat i
que s’ha basat en les entre-
vistes fetes a 9.594 dones
a partir dels 16 anys. L’es-
tudi recull que la gran ma-
joria, un 65%, han patit
violència sexual, incloent-

hi en aquest tipus de fets
violents des de comentaris
o gestos de caràcter sexual
fins a tocaments o agres-
sions. Prop de la meitat de
les enquestades, un
47,5%, reconeix haver so-
fert violència psicològica i
un 28% assegura que ha
estat víctima d’assetja-
ments a través de les xar-
xes socials.

Segons l’enquesta, un
14,5% de les dones adme-
ten que han patit algun epi-
sodi violent a casa per part
de l’actual parella amb qui
conviuen i un 7,9% assegu-
ren que han estat víctimes
l’últim any. En la relació de
parella, la violència més
habitual és la psicològica,
amb el 10,8% dels casos;
seguida de l’econòmica,
amb l’1,6%, i la física, amb
el 0,8%. A la feina, hi ha un
15,3% que admet haver pa-
tit violència en algun mo-
ment. ■

a Un 65% de les enquestades han
patit violència sexual i el 14,5% admet
que l’agressor era la parella actual

El 79% de
les dones,
víctimes del
masclisme

E.F.
BARCELONA

Només un 18,4% de les do-
nes han posat una denúncia
pels fets delictius que han pa-
tit. Entre els motius per deci-
dir no denunciar, destaquen
sobretot la dificultat de reco-
pilar proves (16,2% dels ca-
sos), el fet que no hi ha la per-
cepció que siguin comporta-
ments a denunciar (12,5%),
la por de més violència mas-
clista (10,3%) o els senti-
ments de culpa, vergonya o
bloqueig emocional (7,8%).

Pancartes contra la violència masclista el 8-M ■ O. DURAN

Per la secretària de Feminis-
mes, Montserrat Pineda, és el
principal problema de segu-
retat pública i, com demos-
tren els resultats de l’enques-
ta, les dones han “trencat” la
normalització. La Generalitat
disposa d’una línia telefònica
d’atenció contra la violència
masclista, el 900 900 120, en
què de manera confidencial
els professionals atenen les
víctimes les 24 hores i tots
els dies de l’any.

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

La por de denunciar i patir més
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Servei de Contractació
Secció de Contractació d’Obres

Edicte 
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 18 de novembre de 2022, ha aprovat inicialment el “Projecte executiu d’urbanització de 
l’Antic Poble de Sant Pere de Terrassa. Vial de Cornisa entre els carrers Rectoria i Rigol i Fornaguera. Fase G1 i Fase G2”, redactat per 
RGA ARQUITECTES, SLP en data gener de 2021, i el document “Annex d’actualització de preus del Projecte executiu d’urbanització 
de l’Antic Poble de Sant Pere de Terrassa. Vial de Cornisa entre els carrers Rectoria i Rigol i Fornaguera. Fase G1 i Fase G2”, redactat 
en data 18 d’octubre de 2022 pels tècnics municipals del Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana, amb un pressupost 
d’execució material de cinc-cents noranta-cinc mil sis-cents quaranta-quatre euros amb trenta-dos cèntims (595.644,32 €), un 
pressupost d’execució per contracte de set-cents vuit mil vuit-cents setze euros amb setanta-quatre cèntims (708.816,74 €) (sense IVA) 
i de vuit-cents cinquanta-set mil sis-cents seixanta-vuit mil euros amb vint-i-sis cèntims (857.668,26 €) (amb IVA). El desglossament del 
pressupost per a cada fase és el següent:

  Pressupost d’execució Pressupost de contractació  Pressupost de contractació

  material  (amb IVA)   (sense IVA) 

 Fase G1  291.857,39 € 347.310,29 €  420.245,45 €

 Fase G2  303.786,93 € 361.506,45 €  437.422,80 €

 Total  595.644,32 € 708.816,74 €  857.668,26 €

El termini d’execució de les obres es preveu que sigui de vuit (8) mesos, dividit en quatre (4) mesos per a cada fase. (APJG 18534/2022 
- APJG 10548/2021)

El document s’exposa a informació pública durant un període de quinze (15) dies comptats des de la darrera publicació d’aquest edicte, 
que serà inserit al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (e-Tauler). El document es pot 
consultar en la pàgina web de la corporació, dins l’espai de la seu electrònica municipal: https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/
projectes-d-obres, i es considera que si no s’hi presenten al·legacions en el referit període, esdevindrà aprovat definitivament.

Terrassa, 24 de novembre de 2022

Imma Soler Castellví

Cap de Servei de Contractació

Per delegació de signatura del Secretari General

de data 26 de gener de 2021

Gent de debò és el lema de
la precampanya per a les
eleccions municipals del
maig que Junts va presen-
tar ahir amb la voluntat
d’esdevenir la primera for-
ça en nombre d’alcaldies
–el 2019 la coalició que li-
derava el PDeCAT va obte-
nir-ne al voltant de 400–.
El partit posa un èmfasi
especial en l’àrea metro-
politana i en els municipis
on no té representació. És
el cas de l’Hospitalet de
Llobregat, Santa Coloma
de Gramenet, Sant Boi o
Cornellà. Per assolir
aquest “objectiu priorita-
ri” està desplegant una es-
tratègia particular amb un
grup específic, format per
l’exalcalde de Cerdanyola
del Vallès Toni Morral,
membre de l’executiva na-
cional; l’exalcalde de Mo-

lins de Rei Joan Ramon
Casals, i l’alcalde de Sant
Climent, Isidre Sierra.

“Volem donar la sorpre-
sa a l’àrea metropolitana;
no és només un tema de
cares, sinó de discurs me-
tropolità”, va explicar el
responsable de política
municipal de Junts, David
Saldoni. ■

Emili Bella
BARCELONA

Junts arrenca la seva
precampanya amb un ull
a l’àrea metropolitana

Cartell de la campanya ■
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