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Desenvolupar una política
agrària pròpia

Cinc nous jutjats per ajudar
a descongestionar el sistema

Un dels principals reptes de la
conselleria que fins ara liderava
Meritxell Serret és el desenvolupament d’una política
agrària pròpia. Així ho exposa el coordinador nacional
d’Unió de Pagesos, Joan
Caball. El sindicalista considera que caldria que el departament s’impliqués en el
debat de la reforma de política agrària comuna (PAC) de la
Unió Europea. “És una negociació
que el Govern no s’ha de deixar perdre”, argumenta, tot i recordar que
la intervenció de la Generalitat en
aquest tema només es pot vehicular
a través del govern espanyol. En la
línia de les reivindicacions històriques del sector, Caball creu que el

Per al departament de Justícia, la
prioritat és posar en marxa aquest
30 de juny cinc jutjats de nova creació, que han d’ajudar a descongestionar un sistema especialment saturat. Es tracta del jutjat de primera instància número 8 de Badalona,
el de primera instància 59 de Barcelona, els 8 i 9 de Granollers i el
mercantil número 11 de la capital
catalana. Inicialment eren catorze els jutjats que s’havien d’engegar aquest any, però al final se’n
posaran en marxa menys d’un terç
dels previstos. La resta es faran
més endavant.
Tot i el gran volum de feina de
què s’han d’encarregar, l’any 2016 i
2017 no es van crear nous jutjats a la
ciutat de Barcelona. D’aquí que la
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nou Govern també hauria de “posar en valor” la funció agrícola i
ramadera des del punt de vista
econòmic, alimentari i social.
Pel que fa a aquest últim
punt, subratlla la necessitat
de compatibilitzar la reintroducció d’espècies en determinats hàbitats amb l’activitat ramadera. El flamant president de la Generalitat, Quim
Torra, ja es va comprometre ahir
a impulsar la llei d’espais agraris per
preservar zones d’alt valor agrari.
“Volem que el conseller o consellera [el departament l’ocuparà Teresa Jordà] faci de la seva responsabilitat una prioritat de país. No volem una conselleria de segona”,
conclou Caball.e

degana de la capital, Mercè Caso, es
queixés divendres durant la presentació de la memòria judicial de l’any
passat. Va dir que havien demanat
al ministeri de Justícia i al Consell
General del Poder Judicial una desena de jutjats nous. Caso qualificava el 2017 d’“any difícil” i esperava
tornar a la “normalitat” amb la formació d’un nou Govern.
La posada en marxa de nous òrgans judicials no és l’única qüestió
que ha notat els efectes de l’aplicació de l’article 155. El servei de justícia gratuïta per a les persones
amb menys recursos ha continuat
funcionant, però arran de la intervenció estatal el pressupost no
augmenta i es manté la mateixa
partida de l’any passat.e

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

T-Mobilitat, reactivar la L9 i posar fre a la contaminació
La lluita per frenar la contaminació atmosfèrica és urgent a Catalunya i, lligat a això, les reformes
pendents en matèria de mobilitat
i transport públic no poden esperar més. El nou Govern haurà de
posar en marxa la T-Mobilitat,
un nou sistema tarifari de transport públic que calcularà el preu
dels desplaçaments de manera
personalitzada i que integrarà tot
l’actual sistema del país. La prova pilot a la primera corona ja
s’havia d’haver fet, però la falta de
govern la va ajornar.
En el capítol de les infraestructures pendents que depenen del

La vinyeta a les autopistes, una tasca pendent. C. CALDERER

Govern, la més urgent i crítica és la
represa de les obres del tram central
de la L9, pendent de la concessió
d’un crèdit del Banc Europeu d’Inversions (BEI), que tothom dona per
fet que arribarà un cop es formi el
nou executiu. A les autopistes, els
nous responsables de Territori hauran de pilotar el desplegament de la
vinyeta, un nou model amb tarifa
plana per circular per les vies d’alta
capacitat que aportaria una recaptació d’uns 1.000 milions, segons les
estimacions de la Generalitat.
Pel que fa al medi ambient, la llei
de canvi climàtic és el principal repte ara que el TC n’ha aixecat la sus-

pensió. La norma preveu la creació d’un impost sobre el CO2 als
vehicles segons el que contaminin i el Govern s’ha proposat començar a recaptar-lo com més
aviat millor. De fet, tota la llei està pendent del desplegament
mentre la UE ha fet diversos tocs
d’atenció pels alts índexs de contaminació atmosfèrica a l’entorn
de Barcelona.
L’economia circular també serà un eix prioritari a l’hora d’impulsar, per exemple, la nova llei
catalana de residus. Europa ha
elevat les exigències de reciclatge de cara als pròxims anys.e
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Renovar la cúpula de la CCMA
i assegurar-ne el finançament

Recuperar els diners de la taxa
de l’audiovisual

Tot i que la renovació dels sis membres del consell de govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) no
depèn de l’executiu sinó del
Parlament, es donava per fet
que la cambra no activaria el
relleu fins que no hi hagués
constituït un Govern. Com
que el mandat dels actuals incumbents va expirar al març,
es creia que la seva renovació seria una de les primeres qüestions
que passarien pel ple. I, de fet, al gener es va negociar intensament
com quedaria la cúpula. Però, des
d’aleshores, s’han succeït plans B,
C i D, cosa que ha alterat les prioritats. Segons fonts coneixedores
de les negociacions, la substitució
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del consell que presideix Brauli
Duart podria ajornar-se fins a
la tardor.
Més enllà de la governança, el més peremptori a resoldre és l’atzucac financer
en què es troba la Corporació. El fet de disposar de 40
milions menys per a aquest
2018 –conseqüència d’un
canvi en la llei de l’IVA, del dèficit arrossegat de l’exercici anterior i de la caiguda de la facturació publicitària– fa que s’hagi retallat tant en la compra de continguts
que perilla el model de graella que li
ha atorgat el lideratge els nou mesos
anteriors. La solució reclamada (i
prevista) és un augment extraordinari de la dotació.e

El departament de Cultura té un parell de problemes immediats i un seguit de reptes estructurals. El més
urgent és recuperar els 17 milions
d’euros que ha deixat d’ingressar
després que el Tribunal Constitucional tombés la llei sobre la taxa de
l’audiovisual. Mentre el Govern estudiava l’elaboració d’una nova llei,
Oriol Junqueras, com a titular
d’Economia, s’havia compromès a
aportar uns diners fonamentals per
a la política audiovisual i cinematogràfica, i sense els quals el bon moment del cinema català pot acabar
sent un miratge perquè el sector pot
patir paràlisi i fugida de talents. La
intervenció dels comptes de la Generalitat i la posterior aplicació del
155 han ajornat la solució.

També és urgent acompanyar les
institucions i els festivals afectats
per la reclamació de l’IVA de les
subvencions feta per Hisenda, i que
posa en perill el festival Temporada
Alta. Com en altres conselleries, és
important activar tot el que ha quedat paralitzat en els últims mesos,
tant pel que fa a les subvencions
com a l’impuls de nous projectes,
com el centre d’arquitectura al Santa Mònica, a més del desplegament
del MNAC i del seguiment legal del
litigi per les obres de Sixena. Evidentment, una de les obligacions de
qui dirigeixi la conselleria serà vetllar perquè el pressupost de cultura augmenti més enllà del 8%, un
objectiu que no ha aconseguit cap
dels tres últims consellers.e

