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Agents antiavalots delsMossos actuen en el desallotjament d’una nau ocupada a Badalona
MANÉESPINOSA

PEDRO VALLÍN
Madrid

El portaveu d’ERC al Congrés
dels Diputats, Gabriel Rufián,
es va desfogar ahir contra la re-
forma laboral aprovada pel
Consell de Ministres, després
de l’acord de la taula del diàleg
social, i la va qualificar de “pro-
jecte personal” de la vicepresi-
denta Yolanda Díaz. Tant en
una entrevista a primera hora

del matí com, hores després, en
roda de premsa al Congrés, va
confirmar que les posicions es-
tanmolt allunyades i va assegu-
rar que no hi ha negociació for-
mal amb elMinisteri de Treball
per resoldre-les. De fet, i mal-
grat les reunions i converses en-
tre la vicepresidència i el grup
parlamentari d’Esquerra, va ne-
gar que això fossin negociaci-
ons pròpiament dites i va repe-
tir fins enquatreocasionsque el
ministeri “menteix” perquè “no

Els comuns atien l’enfrontament
del Govern amb la CUPpelsMossos
Els grups del Govern avalen la participació de Brimo i Arro en els desnonaments

ERCeleva el to contra la
reforma laboral i la qualifica
de “projecte personal”

hi ha hagut contactes formals
entre les comissions negociado-
res”. També va descartar que la
trobada del dimecres 12 de ge-
ner entre Yolanda Díaz i el pre-
sident de la Generalitat, Pere
Aragonès, per sopar a Madrid
tingués com a objecte negociar
el suport d’ERC a la convalida-
ció de la reforma laboral. Alho-
ra, va retreure al Govern espa-
nyol que estigui mirant d’apro-
var-la amb el suport de
Ciutadans, cosa que, segonsRu-
fián, és un indici del topolític de
la reforma.
Pel que fa a les seves reserves

sobre el text acordat per patro-
nal i sindicats, Rufián va insistir
en temes que ERC ja ha posat
abans sobre la taula, com l’auto-
rització administrativa dels ex-
pedients de regulació d’ocupa-

cióo la revisióde la indemnitza-
ció per acomiadament. El
portaveu d’Esquerra es queixa
que no es pot anomenar negoci-
ació el fet d’oferir un text acor-
dat pel Govern central, la patro-
nal i els sindicats. Unmenú tan-
cat. “Te l’empasses o el deixes”.
El moviment d’ERC, en tot

cas, confirma que continuen vi-
ves les dificultats per a la conva-
lidaciódel decret el 28de gener,
també en clau d’estratègia polí-
tica, atès que –i més enllà del
contingut específic de la refor-
ma– ni ERC ni EH Bildu tenen
objectivament incentius estra-
tègics per facilitar una victòria
políticaquehoseràmésde la vi-
cepresidenta Díaz, eventual ri-
val en el seu mateix espectre
electoral, que del conjunt del
Govern de coalició.cGabriel Rufián

DANI DUCH

Malgrat acceptar les esmenes,
el diputat d’En Comú Podem
MarcParésnovaocultarunacer-
ta sorpresaper la voluntat d’ERC
i Junts de diluir l’acord amb la
CUP: “Expressem la nostra sor-
presa perquè pensàvemque l’ex-
clusióde laBrimo i l’Arroerauna
cosa assumidadesprés de l’acord
d’investidura”, però “sembla
quecontinuenapostantpelsanti-
avalots”.
Els comuns van acceptar les

modificacions perquè prioritzen
poder disposar d’un protocol en
què figuri “el paper” d’aquestes
unitats policials, cosa en què tre-
balla elGovern. SegonsParés, els
agents fanun“úsabusiu idespro-
porcionat de la força” i Interior
noemprènaquestaqüestió en les
sevespropostesdeprotocol.
LaCUPes va abstenir en la vo-

tació final però va denunciar el
“pasenrere”quesuposael tracte,
com també l’“incompliment del
compromís del Govern de des-
allotjar persones vulnerables
senseantiavalots”.EldiputatXa-
vier Pellicer va lamentar la re-
núncia dels comuns i va acusar
els grups del Govern d’eludir la
seva responsabilitat a favor dels
tribunals: “És intolerable que un
tribunal digui que s’ha de des-
allotjar i amb quins mitjans. El
Governhadedefensar lapotestat
que té”.
Fa temps que el Govern mira

d’acordar amb el Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya un
protocol d’actuació per a desno-
naments. L’Executiu d’Aragonès
vapresentarunapropostaafinals
d’any al president del tribunal,
José María Barrientos, però no
l’hapogut convèncer.Enaquesta
proposta el Govern planteja la
possibilitat de crear una unitat
especial als Mossos per a “con-
flictes d’habitatge” amb dos pro-
cediments interns: un d’actuació
davant l’ocupació d’immobles i
un altre per a desnonaments. Pe-
ròBarrientos ha decidit deixar el
tema en mans del Consell Gene-
raldelPoderJudicial.c

LUIS B. GARCÍA
Barcelona

Una iniciativa parlamentària
d’EnComúPodemaprovadaahir
a la comissiód’InteriordelParla-
ment sobre la participació dels
Mossosd’Esquadra enelsdesno-
naments ha fet emergir altra ve-
gadaelxocentreelsgrupsdelGo-
vern(ERCiJunts)ambelseusoci
“preferent”, laCUP.
Es tracta d’una resolució –una

mera declaració d’intencions–
que proposava, inicialment,
d’elaborarunprotocold’actuació
del cos policial autonòmic en els
desallotjaments “amb una aten-
ció especial als casosdepersones
vulnerables”, i que apostava per
“excloure” la possible participa-
ció de les unitats d’antiavalots
(Brimo i Arro) en aquests casos.
La proposta va rebre esmenes
conjuntes d’ERC i Junts que re-
baixaven les expectatives i apos-
taven per mantenir la possible

participació d’aquestes unitats
d’intervenció. L’acceptació dels
comuns va provocar el malestar
dels anticapitalistes, que van re-
treure als grups del Govern, en
particular a ERC, l’“incompli-
ment”delsacordsd’investidura.
Enelpacted’ERCilaCUPpera

la investidura de Pere Aragonès
hi figura unprecepte sobre la ne-
cessitat de “modificar el protocol
de llançaments judicials”, en què
s’assenyala específicament la
“no-intervenciód’Arro iBimoen
desnonaments de famílies o per-
sonesvulnerables”.Aixídoncs,el
plantejament inicial de la resolu-
ció dels comuns era plenament
compartida per la CUP, però la
decepció dels cupaires va arribar
quan es va comprovar que els de
Jéssica Albiach van acceptar els
canvisd’ERCiJunts.
Les esmenes van desdibuixar

l’efectivitat de la proposta inicial
dels comuns. En lloc d’instar a
elaborarelprotocold’actuacióen
elsdesallotjaments, es va expres-

sar la disposició a “valorar-ne”
l’elaboració, iesvaremetrealque
s’acordi a la comissió del model
policial del Parlament, presidida
per laCUP.
Amés,elscomunsvanacceptar

no excloure Brimo i Arro

d’aquestesintervencionsivanac-
ceptar la idea dels grups del Go-
vernde “regular” en el futur pro-
tocollasevaparticipació“mentre
l’Estatnomodifiqui lalleid’Enju-
diciament Civil”, que és la que
“permet que els jutges demanin
l’execució d’un desnonament
sense preveure excepcions de
vulnerabilitat”,puntualitzen.

Els cupaires
tornen a denunciar
l’incompliment de
l’acord d’investidura
de Pere Aragonès

JOSEPM. CALVET Barcelona

El conseller d’Economia és el
membre més ric del Govern,
amb actius per sobre dels set
milions d’euros, però cap al-
treconseller,nitansolselpre-
sident, arriben al milió. Tot i
això, fins a 12 alts càrrecs i di-
rectius públics d’ens depen-
dents de laGeneralitat super-
en aquesta quantitat, segons
les declaracions de béns pa-
trimonials corresponents al
2021.
Lidera aquest rànquing

Anna Tarrach, directora ge-
neral de Pressupostos, amb
2.301.139 euros, amb cinc pi-
sos, una casa i sis garatges. En
segon lloc hi ha Joan Ridao,
director de l’Institut d’Estu-
dis de l’Autogovern, que de-
clara 2.200.250 euros, amb
quatre pisos, dues cases, un
terreny i un garatge, gairebé
tots fruit de successions. Al
tercer lloc es troba Gabriel
Capella, director de l’Institut
d’Investigació Biomèdica
Bellvitge, amb actius per
1.740.080. Altres membres
delGovernquesuperenelmi-
lió són Jordi Òliva, conseller
delegat de l’Institut Català de
Finances; Teresa Prohias, di-
rectoradeServeisdeVicepre-
sidència; Mercè Crosas, se-
cretària de Govern Obert; Vi-
centSanchís,directordeTV3;
Eduard Inglés, director de
l’Institut Nacional d’Educa-
cióFísicadeCatalunya;Josep
Ribas, secretari general del
Consell Interuniversitari de
Catalunya; Marta Espasa, se-
cretària d’Hisenda; Armand
Querol, conseller del Consell
deGoverndelaCCMA,iLluís
Juncà, director general d’In-
novació iEmprenedoria.
Alcostatoposat,AlíciaCor-

ral, directora general de Fun-
cióPública,declaraunsactius
totals de 1.147 euros i un pas-
siude49.655euros.c

Fins a 12 alts
càrrecs del
Govern tenen
més d’unmilió
d’euros


