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MEMÒRIA HISTÒRICA

L’almirall que Colau va titllar de
“fatxa” tindrà uns jardins a Madrid
Barcelona va canviar el seu nom pel de Rubianes en un carrer
NÚRIA MARTÍNEZ
MADRID

Després que Ada Colau el titllés
de “fatxa” i que el carrer de la Barceloneta que el recordava es
transformés en carrer Pepe Rubianes, l’almirall Cervera donarà
nom a uns jardins del centre de
Madrid. El ple del districte de
Chamberí va aprovar dilluns la
proposta del PP amb els vots a favor de Cs i el PSOE i en contra
d’Ahora Madrid, la formació de
l’alcaldessa de la ciutat, Manuela
Carmena. La iniciativa aprovada
bateja com a Almirall Cervera els
jardins de la Plaza del Conde del
Valle de Súchil. Actualment, els
jardins no tenen cap nom. “El
pretès greuge a la figura de l’almirall en alguna ciutat d’Espanya
ha donat pas al rescat a Madrid
d’un personatge injustament
oblidat”, va reivindicar el regidor
del PP a l’Ajuntament de Madrid
Pedro Corral, que va defensar els
valors i l’actitud vital de Cervera,
vàlids en “qualsevol època i en
qualsevol circumstància”.
El cas és que les paraules de
l’alcaldessa de Barcelona van
portar molta cua en l’opinió pública madrilenya, i molts veïns
del barri han celebrat que Cervera tingui un lloc a la capital d’Espanya. “L’almirall era un patriota espanyol, en cap cas era un fatxa”, apunta un veí de Chamberí,

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’un nadó
de menys d’un any, el cos del qual es va trobar en una
planta de tractament de residus de Montcada i
Reixac. L’avís el van donar ahir a la matinada uns
operaris de l’empresa Ecoparc, que és titularitat de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). El cos de
l’infant va aparèixer a la línia de tractament dels
envasos que es recullen als contenidors grocs de
Barcelona i els municipis de l’entorn del riu Besòs.
Tant la policia com la titular de les instal·lacions
van avisar que seria difícil determinar la identitat i la
procedència del nadó. “Aquí cada nit arriben unes 80
tones de residus i aquesta vegada hi havia
emmagatzemats els residus de tres dies festius, que
serien unes 200 tones, assenyalava la cap del servei
de la Direcció de Prevenció i Gestió de Residus de
l’AMB, Sofía Bajo, en declaracions a l’agència Efe. Ara
els investigadors esperen els resultats de l’autòpsia.

■ PP i PDECat pacten reduir al 4% l’IVA
dels serveis per a la dependència
A l’abril l’alcaldessa Ada Colau inaugurava el canvi de nom del carrer
Almirall Cervera a la Barceloneta pel de Pepe Rubianes. J. ROVIRALTA

que considera que les paraules de
Colau són “pura ignorància històrica”. Aquest home, de 87 anys i que
no vol donar el seu nom, celebra la
mesura i considera “molt injust”
que a Barcelona el substituïssin per
Pepe Rubianes. Tot i que desconeixia que s’havia aprovat el nou nomenclàtor, l’empleat d’una llibreria
de la plaça reivindica que tot personatge històric ha de tenir cabuda a
Madrid. “No es pot jutjar un personatge de fa segles com si fos de l’actualitat”, diu el llibreter, que creu
que els polítics “han de llegir més”.
Per a la Mercedes (74 anys), en
canvi, és un absurd que Madrid intenti “rescatar” el nom d’un carrer

que han tret de Barcelona. “Penso
seguir dient-li Plaza del Valle de
Súchil, és ridícul posar nom a unes
plantes”, lamenta la veïna, que creu
que la mesura no té cap sentit.
El precedent

El bateig dels jardins amb el nom
d’Almirall Cervera no és la primera rèplica a la política de memòria
històrica de Colau. Després que es
retirés l’estàtua de l’esclavista Marquès de Comillas de Barcelona, el
president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, va demanar el trasllat de
l’estàtua a la seva població natal. A
un any de les eleccions municipals,
caldrà veure com evoluciona.e

EDUCACIÓ

Les beques universitàries, accessibles amb un 5
ARA
BARCELONA

El ministeri d’Educació rebaixarà de 5,5 a 5 la nota mitjana per
accedir a una beca general durant
el primer any de carrera universitària. El ministre d’Educació,
Cultura i Esports, Íñigo Méndez
de Vigo, va anunciar ahir a la sessió de control al Senat que aquesta mesura i la resta de novetats
per al curs 2018-2019, com les
“beques d’excel·lència”, que premien amb un complement de
200 euros els estudiants que
“treguin més d’un 8 durant el
curs universitari”; o els ajuts per
a fills de víctimes de violència
masclista, previstes en el reial decret que es presentarà a la conferència sectorial d’educació del 5
de juny. Així, a partir del curs vinent podran obtenir la beca de
matrícula els estudiants de primer curs d’estudis universitaris
que hagin obtingut 5 punts a la
nota d’accés. Ara bé, hauran de

■ Investiguen la troballa d’un nadó
mort en una planta de residus

El canvi al 5,5, que va aprovar l’exministre José Ignacio Wert el 2012,
va provocar el rebuig majoritari de la comunitat universitària. CÈLIA ATSET

complir altres requisits de caràcter
econòmic, relacionats amb la renda
i el patrimoni de la unitat familiar.
A més a més, el reial decret deixarà
en 6,5 la nota per mantenir la beca
en el segon curs. Aquestes modificacions, va dir Méndez de Vigo, faran
que les beques siguin més inclusives
i integradores, ara que “el sistema és

sostenible”. L’enduriment dels requisits acadèmics va ser decisió de
l’exministre José Ignacio Wert l’any
2012 i va provocar el rebuig majoritari de la comunitat universitària,
que acusava el govern espanyol
d’atacar el principi d’igualtat
d’oportunitats dels estudiants universitaris.e

Les persones amb un grau de dependència
reconegut que tenen una prestació econòmica
vinculada a un servei (PEVS) havien de pagar fins ara
un IVA del 10%. Però un acord polític permetrà, en
principi, que els usuaris que disposen d’una PEVS
amb un finançament públic mínim del 10% passin a
pagar un IVA del 4%. Aquest IVA reduït només
s’aplicava a la PEVS que tenia un finançament públic
mínim del 75%, tot i que el PDECat ha presentat una
esmena als pressupostos generals de l’Estat per
aconseguir aquesta rebaixa, que compta amb el
suport del PP.
L’Associació Catalana de Recursos Assistencials
(ACRA) –la patronal majoritària de les residències
d’avis– calcula que la mesura beneficiarà gairebé
15.000 usuaris a Catalunya. L’IVA del 4% suposarà
un estalvi d’uns 100 euros mensuals per persona
–uns 1.200 euros anuals menys–. Ara bé, tant l’ACRA
com el Círculo Empresarial de Atención a las Personas
demanava que l’IVA fos del 4% per a tots els serveis
de les persones dependents, cosa que de moment no
s’ha aconsenguit.

