
El president d’ERC al Parla-
ment, Sergi Sabrià, ha criticat el
tuit de l’expresidenta del Parla-
ment Núria de Gispert en el qual
reproduïa un missatge de cadena
on es comparava membres del PP
i Cs amb porcs. Davant la polèmi-
ca que es va generar, després el va
esborrar.

«Molt malament, em sembla
que és un error greu i que són
comportaments que no hauríem
de tolerar en la nostra societat», va
expressar Sabrià en un entrevista
dijous a la nit al programa El debat
de TVE de Catalunya.

Sabrià va opinar que el missat-
ge de De Gispert s’allunya dels
postulats sobiranistes: «El nostre
projecte el que vol és ser inclusiu,

estendre la mà a tothom, i em
sembla que Núria de Gispert
s’equivoca clarament amb aquest
tuit». El missatge de De Gispert va
ser criticat per diversos grups po-
lítics, i el PSC ha presentat una ini-
ciativa al Parlament perquè la
Cambra insti el Govern a retirar-li
la Creu de Sant Jordi que, precisa-
ment dimarts, va acordar conce-
dir-li.

Per la seva banda, el conseller
també republicà de Treball i Afers
Socials, Chakir El Homrani, va as-
segurar que veu «reprovable» el
tuit de Núria de Gispert en què
desqualifica rivals polítics, men-
tre que la titular de Justícia, Ester
Capella, va dir que «no el compar-
teix». «És reprovable. No es poden
fer certes afirmacions: la resposta

a l'insult no pot ser més insult», va
afirmar el titular de Treball abans
d’agregar que la concessió del
guardó és «decisió» del president
de la Generalitat, Quim Torra, a
qui donarà «tot el suport que faci
falta». El Homrani també va advo-
car per «fer una reflexió» perquè
«hem normalitzat massa certes
expressions i els responsables po-
lítics tenim l’obligació en tots els
àmbits de no jugar a aquesta

mena d’expressions, que són
ofensives», va opinar.

Per la seva banda, Capella va
assegurar que «no comparteix de-
terminades maneres d’expressar-
se» perquè, segons la seva opinió,
«no podem respondre un insult
insultant més». Va afirmar que «la
política ha de caracteritzar-se pel
respecte» i que, malgrat la llibertat
expressió, és imprescindible que
aquesta «no lesioni una altra per-

sona». «Crec que hi ha compara-
cions que no haurien de produir-
se i això és predicable a tot el
món», va dir després d’insistir,
com El Homrani, en què «respec-
taran» la decisió de Torra de man-
tenir el premi a De Gispert.

L’expresidenta del Parlament
va compartir a Twitter un muntat-
ge amb informació presumpta-
ment difosa per l’Associació Cata-
lana de Productors de Porcí.
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ERC considera el
tuit de De Gispert
un «error greu» i ho
titlla d’«intolerable»
Sabrià, El Homrani i Capella critiquen que
l’expresidenta del Parlament donés difusió a un
missatge que titllava de porcs membres del PP i Cs
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L’expresidenta del Parlament Núria de Gispert continua rebent crítiques per difondre un tuit ofensiu

Una de cada tres famílies for-
mades per mares soles amb fills a
càrrec seu, xifra que equival a
262.100 llars, viu en situació de
pobresa a Catalunya, segons ha
recordat l’organització Save the
Children amb motiu del pròxim 5
de maig, el Dia de la Mare, i tenen
més risc d’exclusió social. 

D’un total de 323.800 famílies
catalanes monoparentals, segons
dades d’Idescat, el 81% (262.100)
estan encapçalades per dones
que cobreixen soles totes les des-
peses del domicili i de la criança
dels fills compaginant la vida fa-
miliar amb la laboral. 

«Són mares que fan l’impossi-
ble per fer front a les responsabi-
litats de la llar», assegura la res-
ponsable de Polítiques d’Infància
de Save the Children a Catalunya,
Emilie Rivas, que justifica que les
polítiques d’ocupació «no són su-
ficients» si no van acompanyades
de mesures socials que «permetin
i afavoreixin tots dos àmbits i la
cura dels fills».

La precarietat econòmica

d’aquestes mares incideix direc-
tament «sobre la salut, tant física
com mental, de si mateixes, però
també en la dels fills», afegeix Save
the Children, que recorda que
l’accés a medicaments o tracta-
ments que no estan coberts per la
Seguretat Social «a vegades es fa
impossible». 

L’organització també comenta
que, mentre que en les famílies
amb dos adults i amb fills depen-
dents la taxa de pobresa és del
22,3%, a les llars formades per un
sol adult augmenta al 35,3%. 

Save the Children treballa, mit-

jançant l’educació i l’acompanya-
ment, amb programes a Catalu-
nya per trencar el cercle de trans-
missió de la pobresa entre els pa-
res i els fills.

Durant el curs 2017-2018, l’as-
sociació va atendre 1.172 nens en
risc de pobresa o exclusió social i
642 famílies a Catalunya, de les
quals una de cada quatre era mo-
nomarental, segons han informat
les possibles responsabilitats pe-
nals, involucrant altres persones
en la seva estratègia de «socialit-
zació del dany», si les seves ac-
cions arribaven al jutjat.
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Una de cada tres mares soles amb
fills viu en situació de pobresa
De 323.800 famílies
catalanes monoparentals,
el 81% estan encapçalades
per dones 
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El director de Catalunya Ràdio,
Saül Gordillo, processat per deso-
bediència per l’emissió d’anuncis
de l’1-O, ha al·legat que dos direc-
tius de la CCMA li van parar un
«parany» i el van sotmetre a una
«insuportable pressió» perquè as-
sumís una responsabilitat sobre
publicitat que no tenia. Així ho
sosté l’advocat de Gordillo, Carles
Monguilod, en un escrit al qual ha
tingut accés Efe, en què demana a
la titular del jutjat d’instrucció nú-
mero 13 de Barcelona que revoqui
el seu processament en la causa
sobre l’1-O i decreti el seu sobre-
seïment. Com ja va fer el periodis-
ta davant la jutgessa en la seva de-
claració com a imputat, l’escrit
sosté que Gordillo, com a director
de l’emissora, té competència en
els continguts informatius, però
no en la publicitat.

Arran de l’emissió dels anuncis
sobre el referèndum a TV3 i a Ca-
talunya Ràdio durant els dies pre-
vis a l’1-O, la jutgessa ha processat

per desobediència la vicepresi-
denta de la CCMA, Núria Llorach;
el director de TV3, Vicent Sanchis;
Saül Gordillo, i el director comer-
cial i de màrqueting de la CCMA,
Martí Patxot. Abans que els quatre
compareguin el pròxim 10 de
maig davant la jutgessa per noti-
ficar-los el seu processament,
l’advocat de Gordillo sosté que
Llorach i Patxot el van pressionar
«de forma injustificada i fins a cert
punt indecent» i «insuportable»
amb correus creuats perquè do-
nés el seu vistiplau a l’emissió dels
anuncis de l’1-O, malgrat que era
«innecessari», ja que no tenia
competències sobre això. Segons
l’escrit de l’advocat Carles Mon-
guilod, tant Llorach com Patxot
van intentar «insistentment» amb
els seus correus «involucrar» Gor-
dillo en allò que intuïen que «po-
dria constituir a la fi la comissió
d’un delicte de desobediència», ja
que l’urgien a què aprovés l’emis-
sió dels anuncis del referèndum a
l’emissora.

La defensa del director de Ca-
talunya Ràdio argumenta que
Llorach i Patxot van teixir un «pla
premeditat» per «ampliar o ex-
pandir» les possibles responsabi-
litats penals involucrant altres
persones en la seva estratègia.
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El director de Catalunya
Ràdio revela pressions per
emetre l’anunci de l’1-O 
El cap de l’emissora
pública denuncia que dos
directius de la CCMA li van
parar un «parany»
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Sessió d’assessorament energètic i d’atenció a la pobresa energètica


