
la Corporació Catalana de Mit-
jans audiovisuals (CCMa), l'ens
públic que gestiona els mitjans
audiovisuals de la Generalitat (tV3
i Catalunya ràdio), va demanar
una partida extra de 26 milions
perquè els treballadors recupe-
rin un 5% del sou i un terç de la
paga del 2012.

la presidenta en funcions de la
CCMa, Núria llorach, va informar
d'aquesta petició a la comissió de
control de Mitjans audiovisuals
que ahir es va dur a terme al Par-
lament, i en què va anunciar que
havia aprovat un avantprojecte
de pressupostos per al 2016 de 337
milions d'euros, sumant els re-

cursos generats per la publicitat i
les aportacions de la Generalitat.

Va remarcar que en el pressu-
post per al 2016 l'increment que es
demana és també per afrontar
amb qualitat els serveis que es
presten i poder mantenir el lide-
ratge, després de cinc anys de
contenció en els quals el personal
s'havia reduït en un 11% i en un
54% la compra de continguts, a
més de les inversions.

la presidenta del CCMa va dir
també que es mantindran les acu-
sacions judicials contra el treba-
llador de tV3 que, el 2012, va fil-
trar els salaris de directius i em-
pleats d'aquest ens públic perquè
«no és un conflicte laboral, sinó

d'àmbit judicial i penal». Va re-
cordar que els sous de categories
laborals ja eren públics i que el que
es van donar van ser dades estric-
tament personals en entrar en tres
correus electrònics privats, un fet
que fins i tot des dels comitès
d'empresa de Catalunya ràdio i de
televisió de Catalunya es va con-
siderar «greu» perquè vulnerava els
drets dels treballadors.

Empar Moliner seguirà a TV3
Un altre dels temes que es va trac-
tar va ser la polèmica d’empar
Moliner després de cremar un ex-
emplar de la Constitució espa-
nyola en directe a tV3 mentre
criticava la decisió del tribunal

Constitucional de declarar nul·les
diverses mesures de la Generalitat
per combatre la pobresa energè-
tica. segons van confirmar ahir al
Parlament els directors de tV3 i de
Catalunya ràdio, Jaume Peral i
saül Gordillo, l'escriptora seguirà
col·laborant en els dos mitjans. 
Peral va dir al Parlament que «em-
par Moliner té tot el suport de la di-
recció per seguir amb la denúncia
i la crítica a Catalunya», un suport
que no va compartir la diputada
del PPC andrea levy. segons ella,
si en una televisió algú cremés
un estatut o una bandera de Ca-
talunya no se li anomenaria lli-
bertat creativa i personalment a
ella no li faria cap gràcia.

BARCELONA | EFE

La Corporació demana al Govern
un increment de 26 milions d’euros

TV3 i Catalunya Ràdio reclamen una partida extra perquè els treballadors recuperin part del sou

Més de 330 persones van ser
afectades per un brot de gas-
troenteritis a barcelona per haver
begut aigua embotellada en grans
garrafes o bidons instal·lades en di-
ferents empreses, d'una mateixa
marca, segons va informar el De-
partament de salut de la Genera-
litat. l'agència de salut Pública de
Catalunya (asPCat) de forma co-
ordinada amb l'agència de salut
Pública de barcelona (asPb) in-
vestiga el brot de gastroenteritis
transmès pel consum d'aigua em-
botellada. totes les persones afec-
tades són treballadors de dife-
rents empreses ubicades a barce-
lona ciutat i municipis de l'àrea
metropolitana, que consumien
aigua subministrada pel grup eden
spring espanya.
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Més de 330 afectats
de gastroenteritis
per beure aigua
mineral a Barcelona

la família del professor lleidatà
que va ser assassinat per un alum-
ne a l'institut Joan Fuster de bar-
celona, abel Martínez, reclama al
Departament d'ensenyament un
milió d'euros perquè consideren
que van fallar les mesures de con-
trol. així ho va confirmar el lletrat
que els representa, José antonio

Calles, de Calles advocats. en con-
cret, la reclamació de responsabi-
litat s'ha fet contra el Consorci
d'educació de barcelona, format
per la Generalitat i l'ajuntament de
la ciutat i es fa perquè es conside-
ra que el centre era responsable de
l'alumne que va apunyalar a abel
Martínez. 

el proper dia 20 d'abril es com-
plirà un any d'aquests tràgics fets
que van commocionar la comu-
nitat educativa. en aquest sentit, la
Junta de Personal Docent No Uni-
versitari de lleida ha convocat un
acte d'homenatge i una concen-
tració.

la reclamació, que segons l'ad-
vocat si tira endavant acabarà es-
devenint una demanda, és de
450.000 euros per cada progenitor
i 100.000 per al germà d'abel, pels
danys morals causats i perquè els
pares depenien econòmicament
del seu fill. al seu dia, la via penal
d'aquest cas es va arxivar perquè
l'agressor era inimputable ja que
tenia 13 anys. 

els fets van tenir lloc el 20 d'abril
de 2015 quan aquest alumne va
entrar a l'institut Joan Fuster de
barcelona armat amb una balles-
ta i un matxet. Va matar abel Mar-
tínez clavant-li aquest matxet al pit
quan intentava defensar altres
persones. també van resultar fe-
rides altres persones en l'episodi.
abel Martínez no era un professor
titular d'aquest centre sinó que es-
tava fent una substitució i feia
pocs dies que era a l'institut.

els fets van provocar una gran
commoció entre la comunitat edu-
cativa i a lleida ciutat, d'on era ori-

ginari l'abel, i on es van fer diver-
sos actes de condemna. Precisa-
ment amb motiu del primer ani-
versari d'aquell crim, la Junta de
personal docent No universitari de
lleida proposa el treball trans-
versal del tema de la violència i les
actituds contràries a la convivèn-
cia als centres educatius durant la
setmana que ve. tot plegat amb
l'objectiu d'educar implicant la
reflexió sobre la realitat social i so-
bre com aquesta pot condicionar
les actituds de vida.

també insten a retre un petit ho-
menatge a l'abel mitjançant la
penjada d'un crespó negre a les fa-
çanes dels centres educatius o als
espais que es creguin oportuns així
com fer un minut de silenci per re-
cordar el professor lleidatà i dir
«mai més». Finalment, des de la
comunitat educativa es prepara un
acte de record que consistirà en
una concentració a la plaça de
l'amistat de la bordeta, a les set de
la tarda del dia 20.
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L'advocat que els
representa considera
que l'institut s'ha de
responsabilitzar dels fets



La família del professor
assassinat a Barcelona
demana 1 milió d’euros

investigadors de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC)
han conclòs que l'origen de la
mala olor de l'anterior 18 de no-
vembre a barcelona va ser la neteja
de depuradora d'aigües del Prat de
llobregat. Durant els dies 18 i 19 de
novembre, la Generalitat va in-
vestigar unes 300 activitats indus-
trials susceptibles de provocar
mala olor i 140 gestors de residus
per trobar l'origen de la pestilèn-
cia que va afectar als ciutadans de
barcelona i de l'Àrea Metropolita-
na.
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La depuradora
del Prat va ser
l'origen de la
pudor del passat
novembre

els possibles noms de la nova
macroregió  que engloba, des del
gener, Perpinyà i Montpeller ja
estan oficialment sobre la taula. el
Consell regional va confirmar
ahir Occitània-País Català com
una de les cinc denominacions
que aniran a votació popular en-
tre el 9 de maig i el 10 de juny. 

Hi podran prendre part els ma-
jors de 15 anys que visquin a la
zona o bé que hi acreditin vincles,
com és el cas de la diàspora nord-
catalana, va apuntar el conseller re-
gional Gerard Onesta. 

en canvi, s’ha volgut evitar l’ac-

cés a la votació als catalans. i és que
per a votar, caldrà tenir un telèfon
francès. Per al tinent d’alcalde de
Perpinyà, brice lafontaine, aques-
ta decisió respon a les crides del
sector catalanista a una partici-
pació massiva des de Catalunya
per fer guanyadora l'opció Occi-
tània-País Català. 

els altres noms que estan sobre
la taula per designar la nova ma-
croregió són: Occitània, Pirineus-
Mediterrània, llenguadoc i llen-
guadoc-Pirineus que competiran
en la votació popular.

inicialment cap nom feia refe-
rència explícita a la catalanitat.

Un consell de savis, batejat com a
Comitè del Nom, va rebre l'encàr-
rec de buscar denominacions que
s'adaptessin a la història, els cos-
tums i la cultura de l'àrea admi-
nistrativa en qüestió.

Després de mesos d'entrevistes
amb càrrecs electes i associacions,
van presentar un informe amb
vuit propostes, que obviaven els
termes català, Catalunya o Països
Catalans. 

el sector catalanista va denun-
ciar-ho i el Consell regional va op-
tar a darrera hora per canviar l'op-
ció d'Occitània-rosselló per la
d'Occitània-País Català.
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Occitània-País Català, possible
nom de la nova regió de Perpinyà

el vicepresident del Govern i
conseller d'economia, Oriol Jun-
queras, va justificar ahir el seu
viatge de caire econòmic a itàlia,
que va implicar la seva absència al
Consell de Política Fiscal i Finan-
cera d'ahir a la tarda a Madrid, per
«responsabilitat» i va assegurar
que el mercat italià és una «prio-
ritat», ja que el volum de les ex-
portacions s'enfila fins a 5.600 mi-
lions euros, un 8,8% del total. 

«No és una quantitat modesta si
tenim en compte que la totalitat de
la despesa sanitària pública va ser

de 10.000 milions d'euros el 2013»,
va indicar Junqueras en un article
a El Punt Avui, en què va recordar
que les empreses catalanes ge-
neren la tercera part del comerç
entre espanya i itàlia. Junqueras va
explicar que malgrat que l'objec-
tiu és la creació d'un nou estat i
aconseguir el reconeixement in-
ternacional, el «gros» dels esforços
se centra «en la promoció econò-
mica i el foment dels intercanvis
comercials així com en la constant
obertura de nous mercats i la con-
solidació i millora» dels actuals,
com l'italià. 
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Junqueras justifica el
seu viatge a Itàlia per la
prioritat del seu mercat

Catalunya
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