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Contra Catalunya. La nostra portada de fa cinc
anys reflectia la convulsa jornada del dia anterior,
amb escorcolls massius a seus oficials catalanes,
entrada sense ordre judicial a la seu de la CUP i el
registre exagerat de la seu d’Economia, on es va
començar a fabricar la trampa tumultuària.

Andalusia obre la batall
TRIBUT · La Junta suprimeix l’impost
de patrimoni i Moreno anima les
empreses catalanes a marxar cap allà
REACCIÓ · El govern demana que es
deixi “els catalans en pau” ESTAT ·
Escrivá advoca per una recentralització
d’impostos i el PSOE el desautoritza
D. Brugué
BARCELONA

Nova ofensiva contra Catalunya a través de la fiscalitat. Aquest cop el míssil
arriba des d’Andalusia,
que, com ja va fer la comunitat de Madrid, ahir va
aprovar la supressió de
l’impost de patrimoni.
Aquest és un tribut traspassat a les comunitat
que, com el seu nom indica, grava el patrimoni net
de les persones físiques del
qual siguin titulars el 31 de
desembre de cada any
quan aquest arriba a certs
imports. El govern presidit per Juan Manuel Moreno Bonilla, així, prometia
una fiscalitat molt més
baixa a Andalusia enfront
d’altres zones de l’Estat i
aprofitava per fer, directament, una crida a les empreses catalanes perquè
marxin de Catalunya i
s’estableixin a la comunitat andalusa. Una jugada
molt semblant a la que
l’executiu, llavors presidit
per Mariano Rajoy, va orquestrar arran del procés
independentista i que va
provocar el trasllat de la
seu social d’entitats com
ara La Caixa –València– i
el Banc Sabadell –Alacant– o empreses com ara
Pastas Gallo –Còrdova– i
San Miguel –Màlaga.
De fet, l’estratègia de
Moreno és compensar la
pèrdua de part de la recaptació que té ara amb nous
contribuents que traslladin allà el seu domicili fiscal. Segons va transcendir
ahir, un estudi de la Junta
d’Andalusia conclou que
una rebaixa dels impostos

i una millor tributació farien que molts contribuents, sobretot catalans,
hi anessin a viure com
s’afirma que ja van fer durant la pandèmia de la covid-19 teletreballant. Un
altre dels objectius clars
de la maniobra –copiada
del govern d’Isabel Díaz
Ayuso a Madrid– és atraure noves empreses que es
puguin crear perquè s’estableixin a Andalusia.
“Que cada comunitat
autònoma faci el que vulgui, però jo des d’aquí dic
als empresaris catalans
que aquí hi ha la seva terra. A Catalunya hi ha impost de successió, de donacions; aquí, no; a Catalunya hi ha impost de patrimoni, aquí, no. I, a més,
aquí no ens independitzarem mai perquè som una
orgullosa part d’Espanya.
Així que crec que hi ha arguments de sobres perquè
molts empresaris, molts
capitals, moltes famílies
vinguin a residir amb nosaltres.” Un nou atac a Catalunya del qual Andalusia
no n’és estranya. De fet,
durant l’última campanya
electoral a la comunitat les
referències, mofes i befes
al procés independentista
i els catalans van ser contínues per treure’n rèdit
electoral. Sobretot per
part de Vox.
Que facin la seva
L’anunci andalús coincidia amb la celebració del
Consell Executiu del govern de la Generalitat. I la
reacció no podia ser més
clara: “Que deixin els catalans en pau.” Eren paraules de la portaveu del go-

vern, Patrícia Plaja, que
assegurava que no volia
entrar a valorar el que qualificava de “subhastes populistes” de rebaixes d’impostos. Això sí, Plaja no
s’estava de recomanar a
Moreno que faria bé
d’orientar les seves polítiques posant els ciutadans
“andalusos al centre”, en
lloc de parlar de Catalunya, com va fer Vox durant la passada campanya
electoral a Andalusia. “En
tot cas, serà Catalunya qui
decidirà quins impostos
necessita, tenint sempre
en compte les necessitats
dels seus ciutadans i amb
l’objectiu de garantir els

millors serveis públics”, va
reblar. També el president, Pere Aragonès, va
assegurar des de Nova
York que Madrid i Andalusia no aconseguiran competir amb el teixit econòmic català fent dúmping
fiscal. “Els ecosistemes
econòmics no es creen
d’un dia per l’altre”, va
afirmar Aragonès, que va
lamentar que Moreno intenti “incentivar una
guerra territorial”. El president va instar el govern
espanyol a discutir sobre
fiscalitat amb Andalusia i
Madrid. “És una discussió
que el govern de l’Estat ha
de tenir amb aquells terri-

toris que estan aplicant
una política neoliberal
d’impostos que té un impacte en els serveis públics”, va concloure. Sí que
va avançar que el seu govern mantindrà l’impost
de patrimoni. De fet, no és
el primer cop que es posa
sobre la taula la supressió
d’aquest tribut en l’executiu català. Mentre que
ERC és partidària de mantenir-lo, els seus socis de
Junts veurien amb bons
ulls que s’eliminés.
Aquestes discrepàncies
entre els socis de govern
català van fer que ahir mateix En Comú Podem
anunciés que presentarà

en el debat de política general de la setmana vinent
una proposta de resolució
que obligarà la cambra a
definir-se sobre el manteniment de l’impost de patrimoni. Afirmen que només el paguen un 1% dels
catalans i que suposa 547
milions. També va reaccionar el president de Foment del Treball, Josep
Sánchez Llibre. “Des de
cap comunitat autònoma
han de fer-se crides a les
empreses d’altres territoris perquè es deslocalitzin”, va dir.
L’anunci de la Junta no
deixava ningú indiferent i
obria un nou sainet amb
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Polítiques de tòpics
Teresa Márquez

Hi ha polítiques barroeres i després hi ha la d’alguns líders del PP que s’entesten a vincular les seves victòries amb el fet d’intentar desgastar Catalunya. Andalusia és el darrer exemple d’aquesta comèdia que ja
cansa. Després d’una campanya electoral feta en clau
anticatalana més que no pas en benefici del territori i
de la gent que hi viu, ara arriba el flamant president i

es dedica a vendre les excel·lències de la seva estratègia financera no als seus empresaris, sinó als catalans.
Cants de sirena de baixada d’impostos i mil i un avantatges per a qui vulgui tributar a Andalusia, perquè al
nord-est del país, tothom ho sap, la gent no sap fer
negocis i només l’interessen els diners. Per a alguns,
recórrer a tòpics continua donant rèdits.

la fiscal
Centre de
producció de
Lleida del grup
Mahou San Miguel,
que va traslladar el
2017 la seu social a
Màlaga ■ JOAN TORT

Les frases

—————————————————————————————————

“Dic als empresaris
catalans que a
Catalunya hi ha impost
de successions i de
donacions; aquí, no”
Juanma Moreno Bonilla
PRESIDENT DE LA JUNTA ANDALUSA
—————————————————————————————————

“Madrid i Andalusia
no aconseguiran
competir amb el teixit
econòmic català amb
el dúmping fiscal ”
Pere Aragonès
PRESIDENT DE LA GENERALITAT
—————————————————————————————————

“Que deixin els
catalans en pau. En
tot cas, serà Catalunya
la que decidirà quins
impostos necessita”
Patrícia Plaja
PORTAVEU DEL GOVERN
—————————————————————————————————

“Una centralització
fiscal de l’Estat evitaria
el despropòsit de la
competència tributària
entre comunitats”
José Luis Escrivá

El president de la Generalitat, durant una sessió de control al Parlament al juliol ■ EFE

ERC i Junts aparten la seva
crisi de govern del debat
de política general
a Borràs matisa i diu que la cita de la setmana que ve no és cap ultimàtum, però sí
un “punt d’inflexió” a Els republicans posen el focus en les polítiques anticrisi

MINISTRE DE SEGURETAT SOCIAL
—————————————————————————————————

“És un mal exercici
d’autonomia fiscal,
abaixar impostos al
0,2% de ciutadans,
els més rics”
María Jesús Montero
MINISTRA D’HISENDA

un protagonista inesperat: el ministre d’Inclusió,
Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá. El
socialista
aprofitava
aquesta
circumstància
per criticar la cessió d’impostos estatals a les comunitats autònomes perquè
genera “derives indesitjables i competència fiscal”
entre autonomies. La seva
solució, diàfana: la recentralització dels impostos.
La conseqüència? Una picada a la cresta del ministre des del PSOE a càrrec
de la portaveu del govern
espanyol, Isabel Rodríguez. Segons va reblar, la
tasca del govern és abor-

dar qualsevol avenç en fiscalitat a través del model
de finançament, perquè
“la fiscalitat i el finançament no es poden separar
i formen part de l’ancoratge constitucional”. La portaveu retreia al PP que en
un context de crisi elimini
impostos “als privilegiats”
com aquest, que genera
més de 100 milions d’euros a les arques andaluses.
Els socis de govern de
Pedro Sánchez van rebre
també amb agror la iniciativa andalusa. Unides Podem defensava l’harmonització de l’impost de patrimoni per evitar moviments com el d’ahir. ■

Emma Ansola
BARCELONA

De l’“això no pot continuar
així” a “mà allargada, generositat i rigor en el compliment dels acords”. Ahir
la presidenta de Junts,
Laura Borràs, rebaixava
les expectatives que el seu
propi partit havia generat
a l’entorn del debat de política general i explicava
que els acords de govern
entre ERC i Junts no formaran part de cap resolució que s’hagi d’aprovar en
el ple de la setmana que ve.
De la mateixa manera, la
portaveu d’ERC, Marta Vilalta, reiterava que el ple
que obre el curs polític ha
de marcar el full de ruta
que ha de seguir el govern
aquest any i no pas les desavinences o discrepàncies
que puguin existir dins de
Junts.
Els dos partits continuen les negociacions per

poder exhibir en el debat
de política general un full
de ruta unitari, però de
moment no hi ha cap
acord en el camí a seguir.
L’eix nacional
De fet, pel que fa a un únic
full de ruta independentista, de moment ni existeix
ni pràcticament se n’espera, malgrat els apuntalaments de Junts recordant
el debat d’investidura del
president Pere Aragonès
quan presentava la seva
candidatura per “culminar la independència” de
Catalunya. Ara, en canvi, i
fruit de la inflació que afecta tot Europa, el focus s’ha
posat en la crisi energètica, social i econòmica, que
s’agreujarà aquesta tardor, i és en aquest punt on
els republicans destinen el
màxim d’esforços.
Fins i tot la CUP ahir
sortia al faristol del Parlament per acusar els dos

partits d’“entorpir” el debat de política general. El
diputat de la CUP Xavier
Pellicer criticava les “batalles partidistes absolutament buides” entre ERC i
Junts. “Estan fent el contrari d’allò que necessita la
gent del nostre país, que
són respostes a una situació de crisi múltiple i gravíssima”, afirmava en una
roda de premsa des de la
cambra i demanava que
en el debat de política general quedin enrere “les
problemàtiques internes i
les pugnes de poder dins
del govern”.
Les negociacions no
avancen i els comuns encara podrien eixamplar
més la bretxa entre socis
amb la presentació, segons avançaven ahir,
d’una proposta de resolució en el debat de política
general que precisament
traslladarà a la cambra catalana el debat sobre fisca-

litat que les comunitats
del PP han engreixat amb
l’eliminació ara de l’impost de patrimoni.
Fiscalitat a la cambra
Els comuns, possibles socis per aprovar el pressupost català, volen que el
govern prengui posició en
contra d’aquesta política
fiscal, aprofitant que ERC
i Junts tampoc van de bracet en aquestes polítiques
de redistribució de la riquesa, i obligarà la cambra
a pronunciar-se sobre el
manteniment de l’impost.
El portaveu, David Cid, defensava mantenir a Catalunya aquest impost, que
“només paguen l’1% dels
catalans” i que “suposa
547 milions d’euros que
recapta la Generalitat”.
“No volem ser ni l’Andorra
del sud ni la platja de Madrid de la senyora [Isabel
Díaz] Ayuso”, assenyalava
el diputat dels comuns. ■
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1 d’octubre del 2017

5 anys

En estat d’alerta

21-S · Les protestes per la detenció i els escorcolls a Economia augmenten mentre creix la tensió amb els aparells de l’Estat que
denuncien Cuixart i Sànchez per sedició PREPARATIUS · Rajoy intenta controlar el cos dels Mossos d’Esquadra i es crea un
espai de coordinació ALERTA La fiscalia ordena precintar col·legis i tornen les mobilitzacions al carrer i la defensa civil de l’1-O
havia aprovat i que havien estat
suspeses pel Tribunal Constitucional.

Emma Ansola
BARCELONA

F

a cinc anys la jornada del 20
de setembre va marcar un
abans i un després en la celebració de l’1-O. La detenció
dels responsables econòmics i més
de 40 escorcolls en departaments
de la Generalitat i empreses privades posaven en perill la convocatòria de la consulta. Els ciutadans,
ferms defensors d’anar a les urnes,
van mantenir les protestes al carrer
després que el president d’Òmnium, Jordi Cuixart, els instés a ferho la nit abans des de l’exterior de la
seu del Departament d’Economia,
on milers de ciutadans havien protagonitzat una de les concentracions i protestes més multitudinàries fins aleshores.
L’exconseller d’Interior Joaquim
Forn, protagonista dels dies que
vindrien aquell any, reconeixia fa
pocs dies que va ser a partir del 20
de setembre quan tots els membres
del govern van adonar-se que calia
actuar de forma conjunta si volien
mantenir el torcebraç amb l’Estat i
arribar a celebrar l’1-O. Es va produir un període de gràcia d’onze
dies en què tots els membres del govern van actuar a l’una mentre al
carrer es vivien dies de tensió i la
pressió dels aparells judicials ja
anunciava el que vindria anys més
tard: els càstigs per sedició als “rebels Sànchez i Cuixart” i la resta
dels membres del govern. I en
aquest moment començava tot.
L’exterior del Tribunal Superior
de Justícia va ser l’escenari triat per
instal·lar l’epicentre de les mobilitzacions permanents, denunciar la
pressió que imposava l’Estat, reclamar la llibertat de les persones que
des del dia anterior estaven detingudes i convocar concentracions a
tots els ajuntaments de Catalunya
en senyal de protesta per l’ofensiva
judicial de l’Estat.
Paral·lelament, però, la tensió
anava creixent. L’executiu espanyol
advertia que aquesta vegada, a diferència del 9-N, qualsevol podia estar
sota la lupa de la justícia, no només
els càrrecs públics i els funcionaris.
L’objectiu de l’Estat era aturar les
protestes assenyalant directament
els presidents de les entitats sobiranistes: Jordi Sànchez, de l’ANC, i
Jordi Cuixart, d’Òmnium. Així, naixia l’embrió de la sentència de l’1-O.
La fiscalia de l’Audiencia Nacional
registrava una denúncia perquè
s’investigués els caps visibles de la

Els Mossos sota control
Tanmateix, aquell mateix dia una
nova alerta encenia el conflicte entre els governs català i espanyol. La
Generalitat alertava que l’Estat espanyol estava estudiant la manera
d’inhabilitar els Mossos d’Esquadra.
El ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, havia enviat una carta
per anunciar l’enviament dels policies, que actuaran “en l’hipotètic
cas que es mantingui la convocatòria del referèndum”. “Un desembarcament com aquest no s’ha fet mai,
ni en els pitjors moments al País
Basc”, constatava el conseller d’Interior, Joaquim Forn. Al mateix
temps, responsables de la Guàrdia
Civil, la Policía Nacional, els Mossos
d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de
Barcelona es reunien amb el director del gabinet de coordinació d’es—————————————————————————————————————————————

A cada atac de l’Estat la
ciutadania defensava
l’1-O des del carrers, les
escoles i les entitats
—————————————————————————————————————————————

Manifestacions els dies següents al 20-S quan la celebració de l’1-O perillava ■ ORIOL DURAN / JOAN SABATER

2.200

col·legis eren seu
electoral l’1-O, però a
darrera hora una ordre de la fiscalia
obligava a precintar
els centres i la comunitat educativa va
organitzar com a
resposta les jornades Escoles Obertes

“rebel·lió” que va voler “impedir”
l’actuació dels cossos de seguretat
de l’Estat i dels funcionaris judicials
en les detencions i escorcolls al Departament d’Economia i en altres
seus del govern i en empreses privades sota sospita d’estar produint les
urnes i les paperetes de la votació.
Sànchez i Cuixart entomaven amb
“estupefacció màxima” l’escrit del
fiscal, que consideraven que estava
“ple d’incongruències i mentides” i
que només responia a la voluntat
d’empresonar-los per sedició com

va passar pocs dies després. “Se’ns
atribueixen comportaments del tot
falsos, forma part d’una campanya
de despropòsits constant”, van ser
les frases lapidàries que pronunciava Cuixart des de l’escenari davant
del TSJC.
Al cap de dos dies ja havien sortit
en llibertat provisional els catorze
detinguts, el magistrat investigava
si el govern de la Generalitat havia
gastat en els preparatius de l’1-O els
6,2 milions de les dues partides
pressupostàries que el Parlament

tudis de la secretaria d’estat de Seguretat, el tinent coronel Diego Pérez de los Cobos, que anunciava la
intenció del govern de Mariano Rajoy d’assumir el comandament dels
Mossos. El major dels Mossos, Josep
Lluís Trapero, transmetia a la fiscalia la voluntat del cos de no acceptar
la coordinació del representant del
govern espanyol i el conseller assegurava que seguirien complint les
ordres de la fiscalia, però no d’un
càrrec del ministeri. Com a resultat
final, es va acordar crear un espai
de coordinació entre els diferents
estaments policials. El focus de les
policies sota ordres de la fiscalia
canviava d’objectiu i es dirigia cap
als col·legis electorals. Sense col·legis no hi havia referèndum i la fiscalia ordenava precintar els més de
2.200 locals on el diumenge s’havia
de dur a terme la votació. Des de la
Generalitat es denunciava que una
ordre d’aquest tipus només la podia
dictar un jutge. La comunitat educativa s’hi rebel·lava implantant la
iniciativa Escoles Obertes, activitats lúdiques i culturals en els centres educatius al llarg del cap de setmana mentre els estudiants tornaven a sortir al carrer reclamant la
celebració del referèndum. ■
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Ofensiva judicial
contra Meridiana
Resisteix
a Quatre persones compareixen al jutjat número 30 de

Barcelona acusades d’atemptat, lesions i desordres públics
.

Jordi Panyella
BARCELONA

Quatre ciutadans van
comparèixer ahir amb la
condició d’investigats al
jutjat d’instrucció número
30 de Barcelona, que ha
obert un nou front judicial
contra el moviment independentista. Els activistes
estan acusats dels delictes
de desordres públics,
atemptat i lesions. Tots
quatre van comparèixer
ahir i, o bé es van negar a
declarar, o van explicar
que no eren a la protesta de
l’avinguda Meridiana quan
van passar els fets.
El que investiga el jutge
va succeir la tarda del 12 de
febrer d’aquest any, el primer dia en què el govern de
la Generalitat havia prohibit expressament el tall de
la Meridiana que es feia des
que es va fer pública la sentència del Tribunal Suprem contra els líders del
procés. En protesta per la
prohibició, aquell dia a
l’avinguda hi havia milers
de persones que van plantar cara als Mossos i van
dur a terme el tall. Entre
les que hi van anar a donar
suport hi havia Laura Borràs.
En un moment del tall
hi va haver tensió entre els
Mossos i un grup de manifestants, quatre dels quals
van saber temps més tard
que se’ls acusava de diversos delictes. En almenys
un cas, l’acusació va venir
per una identificació feta
em comparar unes imatges gravades aquell dia
amb els fitxers policials.
Dos dels investigats ja tenen altres causes judicials
per accions de protesta independentistes. Un dels casos és el d’un veí de Tarragona a qui s’investiga per
una manifestació que hi va
haver el 15 d’octubre del
2019 a la seva ciutat. L’altre investigat té un judici
pendent per un incident
amb un agent de la Policía
Nacional de paisà. ■

169600-1262502Q

Concentració de suport als investigats ahir a l’exterior de la Ciutat de la Justícia ■ J.P.F.
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ERC reivindica la
direcció política i
logística de l’1-O
a Junqueras remarca que “no va ser per casualitat que

entressin a la seu d’Economia”, en el cinquè aniversari del 20-S
Emili Bella
BARCELONA

ERC va reivindicar ahir el
seu paper en l’organització i reflotament del referèndum de l’1-O en un acte
per denunciar la repressió
exercida per l’Estat espanyol contra l’independentisme el 20 de setembre de
fa cinc anys. El president
del partit va recalcar que
“no va ser per casualitat”
que la Guàrdia Civil entrés
a la seu del Departament
d’Economia per intentar
escapçar el referèndum,
mentre que la secretària
general, Marta Rovira, va
subratllar dues vegades
que “aquell 20-S va ser un
cop brutal a la direcció política i logística del referèndum”. Entre els detinguts hi havia l’aleshores
secretari general de la Vicepresidència, Josep Ma-

ria Jové; el secretari d’Hisenda, Lluís Salvadó, i la
directora de serveis d’Economia, Natàlia Garriga;
tots tres, d’ERC. Cinc anys
després, vint-i-una persones continuen pendents
de judici per delictes que
poden comportar penes
de presó per l’organització
de l’1-O.
“Vam contribuir a construir, a fer possible, el referèndum de l’1-O i no el
vam fer una vegada, sinó
que el vam haver de construir tres vegades, perquè
la primera el van escapçar
el 20-S. Si van entrar a la
seu d’Economia i van detenir tots els nostres companys no va ser per casualitat”, va reiterar Junqueras. El dirigent republicà
va relligar l’orgull que sent
del paper d’ERC el 20-S
amb l’estratègia actual del
partit d’eixamplar la base i

erosionar la capacitat repressora de l’Estat amb
l’acció internacional: “És
l’únic camí que ens portarà a la República i la independència. La millor de les
lliçons del 20-S, l’1-O i el
3-O és que per ser més
forts, hem de ser més.”
En un moment en què
s’acusa ERC d’haver abandonat la mobilització després de l’absència de la direcció a la manifestació de
la Diada, Rovira es va declarar “xocada” per la
“contradicció” de veure
una mobilització política
independentista en contra d’un govern independentista: “És el món al revés! Si aquell 20-S va ser
alguna cosa va ser perquè
el carrer i les institucions,
la gent i el govern van tancar files. Aquesta lliçó no la
podem oblidar mai si l’objectiu és guanyar.” ■

Junqueras i Jové, ahir, als Jardinets de Gràcia ■ EFE / ENRIC FONTCUBERTA

Les frases

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

“Si van entrar a la seu
d’Economia i van
detenir tots els nostres
companys no va ser
per casualitat”

“Aquell 20-S va ser
un cop brutal a la
direcció política i
logística del
referèndum”

Oriol Junqueras

Marta Rovira

PRESIDENT D’ERC

SECRETÀRIA GENERAL D’ERC

“És un espai
de realitat,
de repressió”
a Torna la campanya

per fer tancar la
prefectura policial
de Via Laietana

Jordi Panyella
BARCELONA

Un centenar llarg de persones van tornar a concentrar-se ahir a la tarda davant del número 43 de la
Via Laietana de Barcelona
per demanar el tancament
de la prefectura de la policia espanyola i la conversió
de l’edifici en un espai de
memòria. L’acció, promoguda per la Comissió de la

Dignitat i la sectorial de represaliats de l’ANC, va tancar el juliol passat el seu
primer any de presència i
aquest setembre s’ha reprès amb el propòsit de serhi dos dimarts al mes fins a
aconseguir l’objectiu final.
El format de l’acte no ha
canviat i consisteix en la
desfilada de testimonis de
persones que han estat víctimes de la repressió i la
brutalitat policial, dins de
l’edifici, durant el franquisme però també en els
temps presents. És per això que ahir va intervenirhi Roger Umbiérrez, un jove de 26 anys i veí de Pre-

“El país no és prou
conscient de la
importància de tot un
govern disposat a anar
a la presó”
Lluís Salvadó
EXSECRETARI D’HISENDA,
DETINGUT EL 20-S

L’home que
va assenyalar
Antonio Creix
—————————————————————————————————

L’advocada Pilar Rebaque, dirigint-se a les persones que van assistir a la concentració ■ JPF

mià que el novembre del
2017 va ser brutalment
colpejat a la prefectura.
“No és un espai de memòria, és un espai de realitat
de repressió”, va dir el jover
El Roger va explicar
que, en participar en una
manifestació, va passar

per davant de la prefectura
i, sense justificació, un policia el va introduir dins de
l’edifici policial, on el van
fer entrar a un ascensor,
lluny de la indiscreció de
les càmeres, i allí va ser
agredit per diversos policies.

Per aquests fets, el 4
d’octubre hi haurà un judici
en què demanen tres anys
de presó per al Roger per
atemptat. El jove ha aconseguit identificar dos dels
policies que el van agredir i
aquests seran jutjats amb
ell, el mateix dia. ■

L’actor Carles Sales va llegir
ahir el testimoni que en el seu
dia va escriure Miguel Núñez,
un dirigent del PSUC que va
ser salvatgement torturat a
Via Laietana a finals de la dècada dels cinquanta. Núñez
va passar-se 30 dies a la prefectura i després va estar tres
mesos incomunicat a la presó Model. Entre altres penalitats que va haver de suportar,
el detingut va passar tot un
dia penjat amb les manilles
de les conduccions de la calefacció. El dia del judici, en entrar a la sala, Núñez va alçar
la veu i va acusar Antonio
Creix, el gran torturador,
d’haver-lo maltractat. Aquest
es va alçar i va anar amb la
seva pistola contra Núñez,
però un guàrdia civil li va parar els peus.
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Cuixart demana
suport a l’ONU
pel Catalangate
a Reclama que hi

hagi una intervenció
internacional davant
la “inacció” espanyola

Redacció
BARCELONA

L’expresident d’Òmnium
Cultural i president d’Òmnium Civil Rights Europe,
Jordi Cuixart, va demanar
des de la seu de les Nacions
Unides intervenció interAragonès, durant la intervenció en l’Assemblea General de l’Under 2 Coalition ■ GOVERN

.

Energètica pública
per estalviar a la
Generalitat
a Aragonès diu que es posarà en marxa a l’octubre com a
comercialitzadoraa La CUP critica que “és insuficient”
Redacció
BARCELONA

Ajuda de l’Estat per parar empreses
El Consell de Ministres va
aprovar ahir un mecanisme
per poder aturar plantes industrials a canvi d’una retribució econòmica amb l’objectiu de reduir la demanda
en moments de pic. L’aplicarà
Red Eléctrica i garantirà que
amb 15 minuts d’antelació es
pugui reduir el subministrament elèctric per un màxim

de tres hores.
Una altra mesura que va
aprovar l’executiu és la rebaixa de l’IVA del gas del 21 al
5% fins al 31 de desembre,
amb la voluntat de prorrogarla tot el 2023. També van donar llum verd a l’aplicació de
la compensació per l’excepció ibèrica a les empreses
que utilitzen la cogeneració.

gues i volen arribar fins als
329. La intenció de l’executiu és poder arribar
eventualment a la ciutadania a través de les comunitats energètiques.
Aragonès ja va advertir
que aquesta no era una iniciativa destinada a “acontentar” la CUP, i, efectivament, ahir mateix el diputat Xavier Pellicer va criticar que el nom “tan grandiloqüent” d’energètica
pública “no correspon a la
realitat” perquè seran els
veïns els que s’hauran
d’organitzar per abastirse d’energia. Sí que va ad-

metre que “pot ser una primera pedra” però que és
“absolutament
insuficient”.
D’altra banda, Aragonès va anunciar ahir que el
govern aprovarà dimarts
vinent la creació d’una Assemblea Ciutadana pel Clima per “debatre els reptes
de Catalunya davant el
canvi climàtic i formular
propostes per afrontarlos”. L’Assemblea la conformaran entre 100 i 150
persones, a partir d’una
“mostra representativa”
de tota la població catalana. ■
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El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va
confirmar des de Nova
York la creació a l’octubre
d’una companyia energètica pública amb l’objectiu
de reduir la factura de la
llum de l’administració,
que l’últim any ha augmentat un 9%, comprant
l’energia de manera agregada i promovent l’autoconsum amb renovables.
Serà una societat de capital, anònima i unipersonal, amb participació directa de l’executiu, i farà
de comercialitzadora per
a la mateixa Generalitat,
els seus organismes i empreses. La nova empresa
preveu generar energia
instal·lant plaques fotovoltaiques a “gran part”
dels més de cinc milions
de metres quadrats dels
1.542 edificis propietat de
la Generalitat, i dels més
d’un milió de metres quadrats de sol no urbanitzat.
Actualment, la potència
instal·lada és de 14 me-

Jordi Cuixart, president
d’Òmnium Civil Rights
Europe ■ ANC

nacional en el cas d’espionatge Catalangate davant
la “inacció” d’Espanya.
Cuixart va intervenir en la
51a sessió de reunions del
Consell de Drets Humans
de l’ONU. “Recomanem
que les organitzacions internacionals instin Espanya a dur a terme una investigació immediata i imparcial, a sancionar els autors, a assegurar-se que això no es repeteixi i que les
víctimes puguin tenir accés a una reparació efectiva”, va reclamar. Segons
va assegurar, es tracta
d’un cas que constitueix
“una ingerència molt
greu” en el dret a la intimitat, a la llibertat d’expressió, a la llibertat de premsa, al degut procés i a un judici just, i que a més té “un
fort efecte dissuasiu”. ■

