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Putellas, Gasol,
Terribas i Els Pets,
Creu de Sant Jordi
a La distinció arriba als 40 anys a El govern prohibeix les

visites dels fills a pares que exerceixin violència masclista
Redacció
BARCELONA
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La futbolista Alèxia Putellas, el jugador de bàsquet
Pau Gasol, el locutor de ràdio Justo Molinero, el dibuixant Francisco Ibáñez,
la periodista Mònica Terribas, l’escriptor Enric Larreula, la promotora cultural Anna Rosa Cisquella i
Els Pets són algunes de les
vint personalitats i deu entitats a qui el govern ha decidit concedir la Creu de
Sant Jordi en el 40è aniversari de la seva creació.
El Departament de Cultura ha tingut cura que

l’elecció dels guardonats
preservi la paritat de gènere, com en les darreres edicions. També es reflecteix
la diversitat de camps en
què treballen les persones
i les entitats distingides,
així com la representació
territorial.
L’executiu també va
aprovar ahir un decret llei
per protegir els menors
víctimes de violència vicària que prohibeix el règim
de visites, estades o comunicació amb els fills als
progenitors sobre els
quals pesin “indicis fonamentats” que exerceixen
violència masclista. La

normativa modifica els articles del Codi Civil sobre
la guarda, les estades i comunicacions dels menors
de manera que converteix
en obligatòria una potestat judicial que fins ara no
s’exercia “la immensa majoria de vegades”, segons
la consellera de Justícia,
Lourdes Ciuró. La violència vicària és qualsevol tipus de violència exercida
contra els fills amb la finalitat de provocar un dany
psicològic a la mare. Un
nen de dos anys va morir a
mans del seu pare a final
d’agost en un hotel de Barcelona. ■

La portaveu del govern, Patrícia Plaja, i la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ahir ■ ACN

Avança l’acord final pel pressupost amb els comuns

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

ERC i Junts van presentar
ahir, últim dia per fer-ho, esmenes conjuntes al pressupost del 2022 a fi d’incorporar els preacords amb els comuns per facilitar-ne la tramitació. En Comú Podem, de
fet, no va presentar cap esmena i ho va fiar tot a les dels
grups del govern, segons les
converses que mantenen per
tancar un acord definitiu, cosa que segons el seu diputat
David Cid podria passar “en

els propers dies”. Entre les esmenes, destaca una partida
de 40,5 milions per la integració de la salut bucodental
en l’atenció primària, una de
7 milions per a les obres del
tramvia del Camp de Tarragona i la redacció d’estudis
informatius per als del Bages,
la Costa Brava, el Pirineu i les
Terres de l’Ebre, o 9,8 milions
en l’àmbit educatiu per substituir terços per mitges jornades i reforçar el professorat.

També inclou la creació d’un
fons d’ajut per als estudis de
formació professional i, tot i
que els comuns no ho havien
reclamat, l’autorització d’un
aval de fins a 110 milions per
ampliar la Fira de Barcelona.
La CUP també va presentar una cinquantena d’esmenes, tot i admetre que no n’ha
parlat més amb el govern.
ERC es va mostrar oberta
igualment a negociar-les les
pròximes setmanes. ■ Ò.P.
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Netflix queda al
marge del 6% de
català que vol ERC

a Calviño limita la llei audiovisual a les firmes espanyoles i
prou a Rufián queda en fals i amenaça els comptes al Senat
David Portabella
MADRID

“ERC arrenca el 6% de català en l’audiovisual pel sí
al pressupost”, va titular
aquest diari el 24 de novembre tot detallant que
afecta plataformes com
ara Netflix i HBO. El titular era el resultat de contrastar la versió (de Gabriel Rufián en roda de
premsa) d’ERC i la versió
(en un brífing informatiu
telemàtic) del secretari
d’estat de Telecomunicacions, Roberto Sánchez,
sobre el seu acord sobre la
llei de l’audiovisual encara
no escrita. Passada ja la
votació del pressupost del
2022 al Congrés –amb el
vot a favor per part
d’ERC–, la llei va arribar finalment ahir al Consell de
Ministres i la vicepresidenta econòmica, Nadia
Calviño, no va voler respondre en públic a la qüestió de si la quota del 6%
apareix a la llei i si afecta
Netflix, i es va limitar a enaltir “el fort compromís
del govern amb l’impuls de
l’espanyol i de la resta de
llengües cooficials en l’àmbit audiovisual”. El perquè
d’aquesta evasiva es coneixeria més tard: fonts del
govern espanyol es van
desdir de tot allò dit fins
ara i van garantir que la
quota de català no afectarà mai Netflix i HBO perquè la UE no ho permet i
“regeix el principi de país
d’origen”, així que Economia només pot obligar per
llei companyies espanyoles com ara Filmin, Mi Tele
(Mediaset) i Movistar.
“S’estableix l’obligació
d’una quota de llengües
cooficials del 6% en totes i
cadascuna de les plataformes”, va dir Rufián dimarts. Amb el pressupost
avalat i pendent del Senat,
La Moncloa ho nega. I Rufián amenaça de tombar la
llei i de desfer els comptes
al Senat: “Tocar els nassos
a ERC amb el tema de la
llengua és mal negoci.” ■
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La vicepresidenta Calviño aprova la llei audiovisual, que no afecta el català a Netflix ■ EFE

