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 Bèlgica ja fa gairebé tres mesos
que està pràcticament tot tancat
i els comerços fa poc més d’una

setmana que van poder reobrir. A An-
glaterra han descobert una nova soca
que sembla que encara empitjora més
el que hi ha. A Itàlia ha tornat el confi-
nament, a Berlín està gairebé tot amb
la persiana abaixada i a França la situa-
ció és poc galdosa. Aquests són només
alguns exemples que aquest diari recull
avui sobre com es presenta el Nadal a
Europa. Un Nadal a mig gas, sense mer-
cats nadalencs ni sopars multitudinaris
ni retrobaments familiars. Sí, és Nadal.
Temps de retrobaments, de família i
amics. Però enguany l’esforç que s’ha
de fer només depèn de cadascú. A Cata-
lunya s’han endurit certes mesures, pe-
rò veient el panorama que hi ha a la res-
ta de països veïns, no es poden qualifi-
car les limitacions imposades de res-
trictives. Almenys pel que fa a la ves-

A “No podem fer
el que vulguem
perquè ens estem
jugant una tercera
onada que, de fet, ja
pica a la porta

sant social. Si el mateix conseller d’In-
terior, Miquel Sàmper, admet que va
ser un error l’estratègia pel pont de la
Puríssima perquè tothom va fer el que
va voler, ara correm el perill que passi
el mateix. El que no s’entén és que, si va
ser un error, per què ara es permet

anar a les segones residències. Si tens
una segona residència és que en tens
una de primera, i se suposa que a casa
hi estàs prou bé. En canvi, els princi-
pals sectors damnificats per la pandè-
mia tornen a ser els més perjudicats.
Bars, restaurants i petit comerç ho tin-
dran molt i molt difícil per sortir-se’n.
Si és que ho fan.

En la consciència col·lectiva s’hauria
d’instal·lar el xip que no podem fer el
que vulguem perquè ens estem jugant
una tercera onada que, de fet, ja pica a
la porta. I aquest missatge, que ens ar-
riba en totes les formes possibles, sem-
bla que no ha calat prou en segons qui-
nes ments. Potser perquè tots plegats
estem farts d’anar amb mascareta, per-
què volem tornar a la normalitat i per-
què pensem que psicològicament estem
força al límit. Però això no ha acabat i
queda camí per recórrer. L’única arma
possible és la paciència i fer el que toca.

Paciència
David Brugué / dbrugue@elpuntavui.cat  A la tres.

Sr., Sra. o Srta.

b L’altre dia estava completant
un formulari de sol·licitud d’ocu-
pació i, en una de les primeres
preguntes, em feien marcar quin
era el meu tractament: Sr., Sra. o
Srta. Aquest tipus de formularis
podem trobar-los en moltíssimes
ocasions.

Com pot ser que per presen-
tar-me a una vacant hagi de de-
terminar si estic casada o no? Els
homes no tenen per què dir-ho.
Per què en ple segle XXI les do-
nes hem de seguir sent encase-
llades segons el nostre estat ci-
vil?

És discriminatori i ofensiu. Que
potser el nostre rendiment depèn
de si tenim parella?
ALBA ROMEU
Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat)

Els xiprers amics

b Vaig estar al cementiri d’Aran-
sís, el meu poble, i em va sor-
prendre l’estat de desatenció que
presenten els cinc xiprers que es
van plantar als inicis d’ACAPA
(Associació Cultural Amics del
Poble d’Aransís). Llavors, es va
creure que aquests arbres eren
els més apropiats per a aquest
espai perquè crèiem que la sim-
bologia d’aquest arbre mil·lenari
enaltia el recinte. Sempre verd,
s’alça majestuós apuntant al cel,
mentre les seves arrels s’enter-
ren en la profunditat de la terra.

En les masies catalanes, el
nombre de xiprers plantats té un
significat especial, segons el
nombre d’arbres plantats; però
en el cas del nostre cementiri, el
nombre d’exemplars el va deter-
minar l’espai reduït de què dispo-
sàvem.

Malgrat haver-ho demanat en
múltiples ocasions, i havent pas-
sat el temps, la poda d’aquests
cinc xiprers encara resta pendent
de realitzar-se. Per què no hi ha
interès en el manteniment
d’aquests arbres tan emblemà-
tics que representen la cultura de
casa nostra? No puc entendre la
manca d’empatia vers uns arbres
bondadosos que, al llarg dels se-
gles, han contribuït a la convivèn-
cia dels pobles.

De ben segur que el nostre al-
calde ha vist, passant per la Po-
bla de Segur, els xiprers del ce-
mentiri, que, des de fa molts
anys, romanen ben esporgats i
impecables; fa molt de goig con-
templar-los: transmeten ordre i
harmonia.
CECÍLIA LLESUY
La Pobla de Segur (Pallars Jussà)

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades
personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de
telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix,
cal que no superin els mil caràcters d’extensió. El Punt Avui es
reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran
cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos
s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

El lector escriu

Les cares de la notícia

Tres anys després de ser censurat per la presència
d’estelades al seu projecte artístic La humanitat, ara
el reprèn dins un cicle a Granollers. L’art mai hauria de
ser censurable i menys per l’aparició de símbols d’un
poble que només aspira a la llibertat.

PRESIDENT DEL GRUP DEL PP

Renéixer de la censura

Fernández, com a català que és, sap que el castellà no
es margina a l’escola. Que el seu partit –i els altres de
la dreta– es manifesti contra una llei estatal és del tot
lícit. El que no ho és és fer-ho esgrimint arguments
falsos per amagar una motivació política de desgast.
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Trilogia completa
Víctor Hurtado

Motius equivocats
Alejandro Fernández

-+=

Ferran Garcia Sevilla

Des del 1659 fins al 2017. Aquest és el període que
comprèn el tercer volum de l’Atles manual d’història
de Catalunya, que suposa una radiografia de la reali-
tat del país durant gairebé tres segles i mig. Una reali-
tat marcada no pas per pocs esdeveniments.

HISTORIADOR

ARTISTA

Sísif
Jordi
Soler

De reüll.Marga Moreno

Millor sols que
no pas de dol

nternet és ple de frases en Comic Sans atribuïdes a
personatges diversos, de Nikola Tesla a George Orwell,

d’Ayn Rand a Charles Chaplin, de Gandhi a Nietzsche.
Amb visions diferents, parlen de l’individu, dels seus drets
i del seu paper en la societat. Ningú està en possessió de
prou veritat per alliçonar el conjunt de la ciutadania, però
a tots ens ha quedat clar que tenim molt mala peça al
teler amb aquesta pandèmia reconsagrada. Algun dia
haurem de passar comptes amb la dispersió erràtica de

la majoria dels nostres polítics, amb
un ull posat a les xifres del virus i un
altre a les eleccions del febrer. De
moment, a la vista de tant
desconcert, i de cara a Nadal, la
pròxima patata calenta de la crisi
sanitària, caldrà més que mai
recórrer a la responsabilitat
individual de cadascú. De debò que
no podem renunciar a quatre àpats

familiars i retrobar-nos quan la situació no faci tanta
basarda? Perquè, si badem, ja no es tractarà només
d’assumir que Darwin tenia raó i que per fer el ximple hem
begut oli, com qui s’enfila a un toro mecànic i es trenca un
braç, sinó que serem responsables del mal que podem
causar a uns altres i que ens pesarà a la consciència per
sempre. De la pandèmia, potser no en sortirem millors
persones, però el que és segur és que no quedarem
immunes emocionalment. Evitem-nos mals majors.

I

De la
pandèmia, no
en sortirem
immunes
pel que fa a
les emocions

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado
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Transmissió

1,53
Dada anterior: 1,51

La xifra de contagiats
nous per cada positiu
no ha de superar l’1

Llits d’UCINous contagis

1.423
Dada anterior: 2.554

L’indicador hauria
d’estar en 1.000
contagis/dia

320
Dada anterior: 329

Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus
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embla que les noves res-
triccions que avui entren
en vigor no han aconten-
tat ningú. Exagerades

per uns, tímides per d’altres...
Són variacions que intenten fer
congeniar l’evident empitjora-
ment de les dades sanitàries amb
les crisis en els àmbits social i
econòmic. Hem intentat que si-
guin tan poc agressives com ha
estat possible, i alhora conse-
qüents amb el moment epide-
miològic. En la segona onada tot-
hom ha tingut molt clar que tan
gran és la incidència sanitària
com l’econòmica i la social. Som
a l’inici de la tercera, hem de ser
conseqüents amb el moment i
trobar solucions aprofitant que
tenim l’experiència de la prime-
ra. Les mesures pretenen buscar
l’equilibri entre el trinomi salut,
economia i desgast social. Per-
què te’n facis una idea, la Creu
Roja abans de la pandèmia ate-
nia 150.000 persones; ara, un
milió i mig, deu vegades més. Per
tant, ja s’ha de parlar de trinomi.

Ara s’han volgut evitar imatges
d’aglomeracions en zones co-
mercials com les que es van
veure pel pont de la Puríssima?
No, les mesures que van entrar
en vigor dilluns passat, i que per
l’empitjorament de les dades ara
hem hagut de modificar, ja van
ser la reobertura de centres co-
mercials amb aforament limitat
al 30%, justament per esponjar.

S
Però és cert que va sortir absolu-
tament tothom perquè no hi ha-
via confinament tot el pont, atès
que no vam allargar les limita-
cions del cap de setmana. I va ser
un error no fer-ho, que assumei-
xo per la part que em toca, per-
què hauríem evitat molta mobili-
tat aquell dilluns i dimarts.

Limiten els àpats nadalencs a
deu persones, però... això no és
incontrolable? O hi haurà con-
trols policials a les cases?
És tan incontrolable com la de-
claració de la renda: corres el risc
que t’enxampin. Però és cert que
fer controls és inviable, encara
que fóssim el triple d’agents no
ho podríem fer. A més, no pots
entrar a cada domicili… Per tant,
es pretendrà generar un sentit
d’autoresponsabilitat. 

Es preparen dispositius espe-
cials dels Mossos aquests dies?
Sí, hem articulat un pla de coor-
dinació entre Mossos i policies
locals. Ara passem d’una fase
que ha pivotat sobre la pedago-
gia a una altra en què farem més
pressió, serem més estrictes en
la inspecció i sanció. Fins ara els
Mossos incloïen les inspeccions
en els seus patrullatges, però ara
hi haurà unitats dedicades ex-
clusivament a aquesta tasca.

Després de festes, el gran repte
seran les eleccions. Hi ha pla B
si l’epidèmia les desaconsellés?
Nosaltres treballem perquè es
facin; hem preparat uns proto-
cols perquè es facin el 14-F amb

totes les garanties de ventilació,
vot per correu... Complint els
protocols elaborats per Interior,
Salut i, en especial, Exteriors,
no s’haurien d’ajornar. Espe-
rem que les dades no siguin tan
negatives. Evidentment, si esti-
guéssim en un pic de pandèmia
desmesurat es podria plantejar,
però avui el govern no preveu
aquest escenari.

Ha admès que hi ha divergèn-
cies al govern. Està prou ben
avingut contra la pandèmia?
En tot govern de coalició hi ha
discrepàncies en moments de-
terminats, hem tingut sessions
de govern molt bel·ligerants,
des del respecte, per defensar
cadascú el seu espai, i al final
hem arribat a conclusions. Hi
ha discrepàncies ideològiques,
però alhora estem arribant a
acords segurament en el mo-
ment més crític que hem viscut
a la nostra vida. És molt fàcil la
crítica de l’oposició, i es podria
fer millor, sí, però estem gover-
nant aquest país amb dignitat.

JxCat i ERC es llancen els plats
pel cap cada dia. Veu possible
que es revalidi la coalició? Què
passa si guanya ERC?
El primer que espero és que, com
el 2017, l’última setmana les en-
questes donin el tomb que acos-
tumen a donar, perquè fins ara
s’han fet sense ni tenir candida-
ta. Si els resultats són similars
als del 2017, independentment
de qui guanyi, tenim l’obligació
de respondre al clam majoritari

del país, de la mateixa manera
que n’hauríem de fer una altra
lectura si no fos així. El que no
hauríem de fer mai és una lec-
tura que vagi contra el que dema-
na el poble. I si demana anar per
una línia, hem de deixar de ban-
da les possibles trifulgues elec-
toralistes i posar-nos a treballar
per intentar evacuar el tràmit i el
mandat del país. Estic convençut
que això serà molt més fàcil l’en-
demà de les eleccions que no pas
la vigília, perquè tindrem un es-
pai de quatre anys de pau i tran-
quil·litat en principi per poder
treballar pel país.

Va ser nomenat quan estava a
punt d’acabar-se la legislatura.
Es considera un conseller interí
o voldria continuar?
Si els resultats permeten que
Junts governi, em poso a dispo-
sició del president Puigdemont,
del secretari general Jordi Sàn-
chez, de l’executiva del partit i
del president Torra perquè facin
amb la meva figura el que consi-
derin oportú. Per a mi seria un
honor continuar com a conseller
d’Interior, m’agradaria acabar

una feina en què en pocs mesos
només pots deixar quatre punts,
però el que pensi o el que m’agra-
daria és del tot secundari.

S’ha anunciat que el govern
acusarà només per lesions i
no per atemptat contra l’autori-
tat els detinguts en manifesta-
cions independentistes. Però la
fiscalia seguirà acusant del que
vulgui; ‘de facto’ no canvia res…
Hem de tenir molt clar que tot
funcionari té dret a la defensa
per part dels serveis jurídics de
la Generalitat, i que la fiscalia
no la controlem nosaltres. Cen-
trant-nos en el nostre paper, els
temes que ens preocupen avui
se situen en un moment de pro-
testa molt concret, quan es pu-
blica la sentència del procés i
tot un poble surt al carrer, o una
part, perquè és evident que no
hem vist manifestacions com la
de l’aeroport gaires vegades en
la nostra vida. Això ho conver-
teix en un moment terrible-
ment excepcional. I quan els
casos són excepcionals, les res-
postes també ho han de ser. Ara
deuen faltar 40 o 50 judicis

“Cal anar en una
línia progressista
de la policia”

Miquel Sàmper Conseller d’Interior

SINTONIA · “Hi ha molts projectes que compartim amb el major Trapero
i que veiem des de la mateixa òptica” DESNONAMENTS · “Si estem dins
del sistema no podem no fer cas al jutge, tot i que apostem per la mediació”

Òscar Palau
BARCELONA
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55%, nova soca i 135
energúmens

vis amb l’única temàtica sobre el com, amb qui,
quants i on es fan les celebracions. Una fatiga més,
amb mil i una casuístiques, a afegir a la maleïda pan-
dèmia. És el que tenim. Malgrat el munt de contradic-
cions i les ganes d’engegar-ho tot a dida, llegir que 135
energúmens feien una festa en una discoteca a l’Ei-
xample em fa reiterar en el discurs de la prudència.Jordi Alemany

Un creixement del nombre de contagis a Catalunya
d’un 55% en una setmana i una nova soca fora de
control al Regne Unit que accelera un 70% la trans-
missió del virus. Així estem. Apel·lar a l’autoresponsa-
bilitat amb instruccions plenes d’excepcions segur
que ha traslladat alguns dels tradicionals debats aca-
lorats familiars dels àpats de Nadal a aquests dies pre-

d’aquestes característiques,
amb una doble acusació: la pú-
blica del ministeri fiscal i l’acu-
sació via defensa del mosso per
part dels lletrats de la Genera-
litat. El propietari del procedi-
ment penal és la víctima, i per
tant estem a les mans de la ca-
pacitat que tingui el lletrat de

convèncer el seu client. 

Doncs els sindicats de Mossos
s’han queixat, tot i que segons
altres col·lectius feu curt...
Per la meva deformació profes-
sional com a advocat, buscant
sentències del Suprem hem tro-
bat una línia jurisprudencial for-

ça majoritària que diu que, quan
es produeixen aquests delictes
contra una autoritat pública, el
tribunal entenia que l’atemptat,
la desobediència, la resistència,
etc. són delictes col·lectius i, per
tant, només està legitimat per
accionar-los el ministeri públic, i
no la persona perjudicada a títol
individual. En aquesta línia, ara
farem una acusació per uns lí-
mits penals només per lesions,
de manera que l’afectat no entra-
ria a la presó. Ara, a la fiscalia no
la podem obligar a res, tot i que
això no vol dir que no hi vulguem
parlar per intentar entre tots do-
nar una resposta social a un mo-
ment molt determinat, en què
cal una lectura àmplia.

També està suscitant polèmica
la intervenció dels Mossos en
desnonaments, si bé vostè va
acusar la CUP d’utilitzar-ho
electoralment. Ho manté?
El que vaig dir ho reitero: que
grups propers a la CUP ens van
impedir la nostra funció media-
dora. En l’última comissió d’In-
terior al Parlament, em vaig
comprometre que en els desno-
naments hi hauria un trànsit
de l’ordre públic a la mediació.
L’última setmana hem anat
sempre amb mediació, i només
s’ha hagut de recórrer a l’ordre
públic quan s’ha obstaculitzat
la feina dels Mossos per fer cas
de l’ordre judicial. I quan s’arri-
ba a un punt final, s’ha d’enten-
dre que només fem cas a qui no
podem no fer cas, que és el jut-
ge. Si després d’intercedir du-
rant hores aconsegueixes que
un propietari estigui d’acord

que el jutge els fa fora, els Mos-
sos no tenen la possibilitat de ti-
rar-ho enrere, perquè els agents
i els seus superiors estarien in-
corrent en desobediència. Quan
s’arriba a aquest extrem i se’t
posen davant 60 o 70 persones,
requereixes l’ordre públic, per-
què el jutge t’ho està dient, ja ho
ha suspès un munt de vegades,
té el requeriment de la part ac-
tora i podria incórrer també en
prevaricació. Hem de buscar so-
lucions, no per evitar el desno-
nament, sinó per evitar que s’hi
arribi. Com? Que aquella famí-
lia vulnerable –les ocupacions
són una altra història– tingui
una sortida habitacional com
mereix, sigui de la Generalitat
o del consistori corresponent, i
aquí hem d’actuar tots.

Però hem vist imatges a les xarxes
en què els Mossos carreguen con-
tra gent que sembla que estigui al
carrer protestant pacíficament.
En dret penal hi ha el delicte de
coaccions. Si un grup m’impe-
deix fer la feina quan el superior
jeràrquic m’hi està obligant, si es-
tem dins del sistema ho hem de

fer, i no puc ser més clar. Si es-
tem fora del sistema, podem pen-
sar que no necessàriament hem
de fer cas d’una ordre judicial… Jo
el que dic és que busquem quines
solucions hi ha dins del sistema.

L’absolució de Trapero ha estat
un alleujament per a tot el cos?
Que l’Audiencia Nacional, l’an-
tic Tribunal d’Ordre Públic, faci
una sentència en què felicita de
manera exemplar i extensa la
funció dels Mossos l’octubre del
2017, i qüestiona l’actuació de
la Policía Nacional i la Guàrdia
Civil, és una felicitació als cata-
lans, un reconeixement a una
tasca perfecta feta pels Mossos,
i la restitució, no del major Tra-
pero i la intendenta Laplana, si-
nó de tot el cos. El poble de Ca-
talunya hauria de començar a
sentir-se orgullós de com va ac-
tuar la seva policia el 2017, hau-
ríem de tenir una memòria una
mica més llarga i reconèixer el
gran paper que va fer.

Vostè ha restituït el major Tra-
pero. Què n’espera? Que recu-
peri el prestigi social que els
Mossos van tenir després dels
atemptats del 2017?
Nego la major: és evident que
allà hi ha un moment de glòria,
però mai baixem d’un 7 de valo-
ració en les enquestes. Els Mos-
sos sempre competeixen amb la
universitat pel primer lloc entre
les institucions més valorades
per la ciutadania. L’espai cen-
tral de la societat catalana valo-
ra molt positivament els Mossos
i les policies locals, tot i que hi
ha un marge de millora terrible

El conseller d’Interior,
Miquel Sàmper, la
setmana passada, a la
seu central del Centre
d’Emergències de
Catalunya ■ JOSEP LOSADA

❝Va ser un error
no allargar el
confinament tot el
pont de la Puríssima;
hauríem evitat
molta mobilitat

112647-11236008L
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que hem de treballar des
de la mediació, la moder-
nització de l’ordre públic,
els protocols en els desno-
naments, i tantes i tantes
coses. Projectes que es-
tem compartint amb ell i
que veiem des de la matei-
xa òptica, perquè és cert
que hi havia el compromís
de trencar amb tot allò
que fos causa del 155, pe-
rò també després havíem
de ser compatibles amb el
major Trapero. Ens hem
reunit i entrevistat mol-
tes vegades, he llegit tots
els seus discursos del Dia

de les Esquadres, en què ja
veus quina és la seva visió
de la seguretat catalana…

...i hi ha bona sintonia.
Sí. Per exemple, quan
parla del cas d’Ester Quin-
tana, desagradable per a
tots, ell demana perdó en
públic un Dia de les Es-
quadres, i no en 30 se-
gons, sinó que s’hi esplaia
uns quants minuts llargs
per explicar-se. Aquesta
capacitat d’autocrítica,
d’assumir que tots come-
tem errors, i d’anar en
una línia progressista de
la policia, és com ho en-
tenc jo, i per tant hi ha
compatibilitat més resti-
tució: el binomi era clar.

S’ha queixat que falten
mossos. Ara el límit són
18.000, i en demana
22.000… Per a què són?
Se n’han jubilat i se n’han
de jubilar moltíssims més,
perquè el desplegament es
va fer als noranta, i els que
hi van entrar amb 30 anys

ja en tenen 60… D’aquí al
2025, hi ha una sagnia.
Es va pactar un sostre de
18.300 amb la Junta de
Seguretat de Catalunya
del 2006, i ara estem en
17.000 perquè no s’han
fet dotacions econòmi-
ques per ampliar la planti-
lla. Si fas una comparació
amb les ràtios de Navarra,
el País Basc, Madrid, Cas-
tella i Lleó o les Balears,
estem per sota, i tot i ser
una competència delega-
da, encara tenen la facul-
tat per dir-te fins on pots
arribar, i pagar-t’ho, mal-

grat que ho fan quan volen
i tenim un dèficit brutal.
Tenint en compte que el
2006 gairebé no hi havia
turisme, i ara teníem 20
milions de visitants l’any,
necessitem més agents,
entre 22.000 i 26.000. En
aquesta línia s’ha treballat
amb el ministeri, i d’aquí
a poc temps podríem tenir
pactat aquest sostre, per-
què la comissió mixta en
l’aspecte tècnic ha arribat
a un principi d’entesa.
L’hem d’acabar de maqui-
llar políticament, però ho
tenim molt a prop.

I quan es pot tenir des-
plegat sobre el terreny?
De manera esglaonada,
cada any fins al 2025;
si no, quedarem sense.
Tampoc pots fer una dota-
ció anual de 2.000 alhora,
hi has d’anar fent incorpo-
racions de 750 en 750, se-
mestre a semestre… ■

L’entrevista sencera, a
www.elpuntavui.cat�

Tenim un principi d’entesa
amb el ministeri perquè el
límit en el nombre de mossos
se situï entre 22.000 i 26.000❝

El govern de Barcelona en
Comú (BComú) i el PSC
tindrà assegurat el suport
als comptes per al 2021
després que ahir escenifi-
quessin un nou acord amb
ERC en una compareixen-
ça de premsa conjunta
d’Ada Colau, Jaume Coll-
boni i Ernest Maragall. Al
ple d’aquest dimecres s’hi
portarà l’aprovació d’un
pressupost que continuen
negociant amb altres
grups i que supera els
3.231 milions d’euros, que
l’alcaldessa va qualificar
de xifra històrica, ja que
significa un creixement
del 6,5% respecte dels que
actualment estan vigents i
que l’any passat van rebre
el suport dels republicans i
també de JxCat.

Tant Colau com Collbo-
ni van agrair el suport dels
republicans per poder fer
uns comptes “progressis-
tes” i “imprescindibles”
per donar resposta a la cri-
si social i econòmica deri-
vada de la Covid-19, desti-
nant uns 300 milions a
serveis socials, plans
d’ocupació, política d’ha-
bitatge, escoles, ajudes a
pimes i inversions en dis-
trictes (30 milions) i la
creació d’un fons de reforç

dels serveis públics.
Els comptes preveuen

elevar a 25 milions la des-
pesa a l’àrea de drets so-
cials amb un fons específic
d’atenció a la infància de

12 milions. A l’habitatge
s’hi destinaran 50 milions
per a la compra d’immo-
bles prioritzant l’adquisi-
ció sobre plànol del 30%
dels pisos de protecció pri-

vats. També es destinaran
26 milions per rehabilitar i
millorar equipaments es-
colars, entre altres.

S’elaborarà un pla
d’ocupació i formació amb
un pressupost de 9 mi-
lions i es crearà un fons
d’inversió de 20 milions
per al suport a la rehabili-
tació energètica i la instal-
lació de plaques fotovoltai-
ques; un altre de 30 mi-
lions per comprar edificis
singulars i adaptar-los a
habitatges o per acollir ac-
tivitats econòmiques, i un
altre de 20 milions per aju-
dar a la reobertura d’ho-
tels o restaurants. ■

Acord tripartit a Barcelona
per un pressupost que
s’enfila a 3.231 milions

Redacció
BARCELONA

aColau, Collboni i Maragall destaquen els 300 milions destinats a pal·liar els
efectes de la crisi de la pandèmiaa S’aproven dimecres i esperen més suports

En espera de la proposta per
gravar amb una taxa les
grans companyies del co-
merç electrònic, una iniciati-
va que va arrencar ERC per
garantir el suport als comp-
tes, Maragall va subratllar
que els republicans vetllaran,
criticaran i exigiran que es

Colau flanquejada per Collboni i Maragall abans de la presentació de l’acord ■ JOSEP LOSADA

compleixi aquest “contracte
d’obligat compliment” amb la
ciutadania. Per aquest motiu,
el pacte preveu la creació
d’una comissió de seguiment
que es reunirà cada dos me-
sos per garantir que es com-
pleixin tots els acords subs-
crits.

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

Seguir el compliment en comissió
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