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PanoramaCatalunya

n El PSC, ERC i Junts han posat fre, 
de nou, a la sempiterna renovació 
de càrrecs dels organismes depen-
dents de la Generalitat. Segons 
fonts pròximes a la negociació tri-
lateral, «es va molt lent» en un as-
sumpte farragós en què l’aspecte 
tècnic té el seu què, per tal com cada 
organisme necessita la seva pròpia 
mecànica. Fa unes setmanes, la 
previsió amb què treballaven 
aquestes forces era arribar al ple 
d’aquest dijous, l’últim del 2021, 
amb un acord, com a mínim, sota 

el braç del primer dels organismes, 
el Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya (CAC). Fonts dels partits do-
nen per descartada la qüestió, a poc 
més de 48 hores per a la celebració 
del conclave. 

¿Pot haver afectat la polèmica 
del català, el posicionament del 
PSC en les mocions de la setmana 
passada i la seva absència de la ma-
nifestació a favor de la immersió 
lingüística en l’equació? Veus dels 
partits independentistes neguen 
que aquesta sigui la qüestió i ho 
atribueixen a una lentitud que pro-

picia que, contra el que s’havia es-
tipulat, no s’hagi entrat encara en la 
gran qüestió: els noms. Algun dels 
tres partits sembla que, de moment, 
no està preparat per abordar-ho. 

Els principals organismes a re-
novar, a més del CAC, són el Síndic 
de Greuges, la Sindicatura de 
Comptes i el Consell de Garanties 
Estatutàries, entre d’altres. I la joia 
de la corona, és clar, és la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, de la qual depenen TV-3 i Cata-
lunya Ràdio. 

En aquest organisme, de sis con-

sellers i un president, el repartiment 
de les cadires es pretén que sigui 
global en tots els ens i sembla ja de-
finit en funció dels resultats de les 
últimes eleccions. Així, el PSC, gua-
nyador, hi tindria tres consellers; i 
ERC i Junts, dos cadascun, fent va-
ler la majoria independentista exis-
tent al Parlament. 

En paral·lel, si es respecten els 
acords previs entre els socis seces-
sionistes, i certa lògica electoral, la 
presidència de l’anomenada Corpo 
recauria en els republicans. Tot i 
que, de segur, el nom de l’escollit o 
escollida haurà de ser bastant con-
sensuat amb els postconvergents. 
Com a novetat a futur, els directors 
de la televisió i la ràdio pública s’ele-
giran via concurs i no per designa-
ció com fins ara.

u El PSC, ERC i Junts descarten portar al ple de demà, com tenien previst

Els partits retarden 
de nou la renovació 
dels organismes catalans
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Gordillo, Sanchis i Llorach, els tres càrrecs de la ràdio i la televisió públiques catalanes. EURIPA PRESS/ARXIU

El PSC es conforma 
amb votar els càrrecs 
després de Nadal

u Superat el congrés del 
PSC, l’últim gran assumpte 
pendent de la política cata-
lana abans de final d’any és 
la renovació de les desenes 
d’alts càrrecs de designació 
parlamentària, pendent en 
alguns casos des de fa més 
de cinc anys. Els socialistes 
negocien contrarellotge 
amb ERC i JxCat per arribar 
a un acord global, però la 
portaveu parlamentària del 
partit, Alícia Romero, ja dei-
xa clar que es conformen 
que l’anunci d’aquest pacte 
sigui el que arribi abans de 
Nadal, tot i que les votaci-
ons que el consagrin no es 
produeixin fins el 2022.  DA-
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n El Govern ha decidit presentar 
una querella contra el líder del PP, 
Pablo Casado, davant el Tribunal 
Suprem per les seves paraules en 
què assegurava que el professo-
rat català no deixa anar al lavabo 
als escolars castellanoparlants. 
Així ho va anunciar la portaveu de 
l’Executiu, Patrícia Plaja. 

Casado va afirmar el passat dia 
17, en un acte de partit a Galícia: 
«¿Es pot tolerar de veritat que a un 
nen de cinc anys se li demani ape-
dregar i aïllar a classe? ¿Es pot to-
lerar que hi hagi professors amb 
instruccions per no deixar anar 
els nens al lavabo perquè parlen 
en castellà? ¿Es pot tolerar que hi 
hagi nens que perquè parlen en 
castellà a l’hora de pati els fiquin 
pedres a la motxilla? ¿Es pot tole-
rar que als fills de la Guàrdia Civil 
i la Policia Nacional se’ls assenya-
li a classe i es digui que aquests 
nens no poden estar integrats?». 
Davant d’això, la portaveu del Go-

vern, Patrícia Plaja va afirmar que 
després d’un estudi per part dels 
serveis jurídics del Govern, es 
constata que són paraules que 
«ataquen el professorat i el siste-
ma educatiu» de Catalunya «sa-
bent que estava mentint». «Acu-

sa el professorat de delictes con-
tra la integritat moral», va afegir, i 
va advertir que «hi ha línies que 
no es poden traspassar, són de-
claracions d’un responsable po-
lític acusant de delinqüent la co-
munitat educativa». 

D’altra banda, el Govern va 
acordar crear 4.000 noves places 
de funcionaris públics, dels quals 
la majoria seran docents no uni-
versitaris (2.129), seguida de 
Mossos (840), Bombers (240) i 
Agents Rurals (un centenar), més 
funcionaris de l’administració 
penitenciària. L’objectiu de l’Exe-
cutiu és arribar a les 5.100 places. 

La Generalitat també va apro-
var un decret llei per impulsar les 
energies renovables i les instal·la-
cions que milloren l’eficiència 
energètica o hídrica. 

El Govern es querella contra Casado per 
les invectives contra l’escola catalana
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u Per les paraules en què 
deia que el professorat català 
no deixa anar al lavabo als 
escolars castellanoparlants

Els Mossos 
detenen un 
home per la 
mort del seu 
germà a Gràcia

DdG. BARCELONA

n Els Mossos d’Esquadra han de-
tingut un home per la mort vio-
lenta del seu germà en un domi-
cili del barri de Gràcia de Barce-
lona. Els fets s’haurien produït 
poc abans de les 9.00 del matí 
d’avui, segons assenyalen en un 
comunicat. 

El Sistema d’Emergències Mè-
diques (SEM) ha sigut qui s’ha po-
sat en contacte amb la policia al 
trobar en un domicili del barri de 
Vallcarca i Els Penitents una per-
sona morta amb aparents signes 
de violència. 

Els Mossos d’Esquadra han 
detingut el germà del mort al lloc 
dels fets, i segons fonts policials 
han explicat a Europa Press, el 
sospitós presentava també feri-
des. El cas es troba sota secret de 
sumari.

u El detingut, que era 
al pis a Barcelona on es 
van produir els fets, 
presentava ferides

el Govern també acorda 
crear 4.000 noves 
places de funcionaris 
públics, dels quals 
2.100 seran docents

«Cas Serveis 
Socials»: la 
contractació 
irregular arriba 
a Antifrau
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n El «cas Serveis Socials» sobre 
sobresous i contractació irregular 
per 20 milions d’euros a l’atenció 
als més vulnerables a Barcelona,   
destapat per El Periódico, del ma-
teix grup editorial de Diari de Gi-
rona, ha arribat a l’Oficina Anti-
frau de Catalunya (OAC) de la mà 
del sindicat CGT i amb el suport 
de la CUP. 

Aquesta organització sindical 
ha analitzat en profunditat les da-
des sobre les suposades anoma-
lies al Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona, un ens públic creat 
el 2006 i que s’encarrega de la ges-
tió de diversos serveis, com els 
centres on viuen menors tutelats, 
pisos per a dones víctimes de vi-
olència masclista i els seus fills, 
residències de persones amb dis-
capacitat i centres de teràpia ocu-
pacional. 

El president és el titular de la 
Conselleria de Drets Socials i el vi-
cepresident, el responsable de 
l’àrea a l’Ajuntament de Barcelo-
na.


