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repartiment dels fons de la
UE (19.000 milions ja el
2021, dels quals 9.000 milions com a bestreta) junt
amb María Jesús Montero
(Hisenda) i ja n’ha repartit
7.000 entre les comunitats per desplegar programes com ara el de les subvencions al Moves per a la
compra de vehicles elèctrics. Calviño també té en
tràmit d’audiència pública
l’avantprojecte de llei de
start-ups, un sector en què
ara Barcelona guanya la
partida a Madrid.

Les ministra portaveu, Isabel Rodríguez, i Reyes Maroto (Indústria), en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres de dimarts ■ BALLESTEROS / EFE

Sánchez reorienta el diàleg
amb Catalunya a l’economia
a Es fixa desviar el focus del referèndum parlant dels fons de la UE, el cotxe elèctric i les ‘start-ups’
a La ministra d’Indústria lloa la sintonia inicial amb Torrent davant la incomunicació amb Tremosa
David Portabella
MADRID

Si es parla de referèndum,
la resposta serà recordar la
importància dels fons
Next Generation de la UE.
Si es parla d’una amnistia,
la resposta serà subratllar
la importància que té per
Catalunya el Perte del cotxe elèctric o la nova llei de
les start-ups a l’hora de
consolidar Barcelona com
a viver de la innovació. Per
contrarestar l’agenda de
l’independentisme, Pedro
Sánchez es disposa ara a
reorientar cap a l’economia el diàleg amb Catalunya, en aquesta nova etapa que s’obre amb la remodelació del govern i amb un
calendari immediat que
inclou la comissió bilateral
Estat-Generalitat i la reunió de la taula de diàleg
després de la Diada. “Catalunya es mereix que en
parlem en altres termes,
com ara dir que és un territori líder en la indústria
automobilística”, diu la
portaveu, Isabel Rodríguez, com a preludi del
canvi de tema.
Fonts de La Moncloa

identifiquen aquest nou
enfocament
econòmic
com la via per avançar en
el diàleg amb la Generalitat més enllà de l’enrocament entre el “referèndum o referèndum” de Pere Aragonès i la sentència
de “no hi haurà referèndum d’autodeterminació,
mai de la vida” que Sánchez va solemnitzar el 30
de juny al Congrés.
Com es va comprovar
en la reunió dels dos presidents el 29 de juny a La
Moncloa, el guió del diàleg
bilateral és asimètric: la
Generalitat vol que la comissió bilateral sigui un fòrum tècnic sobre inversions i sobre com evitar la
conflictivitat al Tribunal
Constitucional –i més ara
que l’ens presidit pel conservador Juan José González Rivas disgusta els
dos governs– i que la conversa política de futur es
reservi per a la taula de diàleg, mentre que el govern
espanyol té la inèrcia de
veure la taula de diàleg
com a extensió política de
la comissió bilateral i el lloc
on abordar “des dels famosos 22 punts d’Artur Mas”
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“Catalunya mereix
que en parlem en
altres termes, com ara
pel seu lideratge
automobilístic”

“Fins ara l’incipient
ecosistema de les
‘start-ups’ es concentra
a Barcelona i Madrid
pel seu atractiu”

“Seran els projectes,
i no l’Estat, els que
determinin on s’ha de
fer la planta de
bateries elèctriques”

Isabel Rodríguez

Nadia Calviño

Reyes Maroto

MINISTRA PORTAVEU

VICEPRESIDENTA ECONÒMICA

MINISTRA D’INDÚSTRIA

El PSC té les infraestructures i Vallès a La Moncloa

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

Que Miquel Iceta passi de ser
l’arquitecte dels ponts amb la
Generalitat des del Ministeri
de Política Territorial a ser
apartat de l’agenda catalana
per anar a Cultura i Esports ha
estat un cop per al PSC. En la
revolució de Pedro Sánchez,
però, el PSC hi suma amb Raquel Sánchez com a ministra
de Transports una veu més i
consolida el poder del PSC en
el disseny d’infraestructures.
Des de l’etapa 1991-1996

amb Josep Borrell, la cartera
de Foment –rebatejada des
del 2020 com a Transports–
no tenia un titular català com
succeeix amb l’exalcaldessa
de Gavà i fidel sanchista des
del 2017, Raquel Sánchez.
L’aterratge de Sánchez a la
Castellana provinent de Gavà
se suma a la presidència d’Aena que ocupa Maurici Lucena,
l’home deixeble d’Andreu
Mas-Colell en qui Salvador Illa
confiava com a vicepresident

econòmic si era investit president de la Generalitat. A més
del control de Transports i
d’Aena, el PSC també té un
dels seus, Isaías Pancho Taboas, a Renfe.
El poder en el dibuix aeri i
ferroviari de l’Estat es completa amb un home fort a La
Moncloa: el reusenc Francesc
Vallès serà a partir de dimarts
el nou secretari d’estat de Comunicació per l’adeu de Miguel Ángel Oliver. ■

fins als punts afegits per
Carles Puigdemont i Quim
Torra, i un regal d’última
hora: els Jocs Olímpics
d’hivern 2030, ara amb
Miquel Iceta com a titular

de Cultura i Esports.
La reorientació cap al
temari econòmic situa la
vicepresidenta primera,
Nadia Calviño, com a peça
clau d’un engranatge on

abans hi havia Carmen
Calvo, que sovint ha estat
vista per ERC i Junts més
com un factor de confusió
que de nítida interlocució.
Calviño és qui governa el

Seat i planta de bateries
A més del protagonisme
nou de Calviño per l’adeu
de Calvo, i en ple arraconament d’Iceta a Cultura i
Esports per allunyar-lo de
l’agenda catalana, les altres figures que cotitzen a
l’alça en el diàleg amb Catalunya són la ministra de
Transports, Raquel Sánchez, i la d’Indústria, Reyes Maroto. A Sánchez li
correspon el dossier de
l’ampliació del Prat i el de
rodalies, i serà la principal
responsable de complir la
inversió d’acord amb el
pes català dins el PIB estatal en els pressupostos del
2022, ja que Transports
–abans Foment– és el
gran múscul inversor estatal. Maroto, al seu torn,
té a l’agenda d’Indústria
decisions transcendentals, com ara que la planta
de bateries de Volkswagen
–en aliança amb Seat i
Iberdrola– s’ubiqui a Catalunya o no.
En l’últim Consell de Ministres i primer de la nova
etapa que s’obre fins al
2023, Maroto va rebre el
llum verd al Projecte Estratègic per a la Recuperació i
Transformació Econòmica
(Perte) del vehicle elèctric i
connectat, amb una inversió pública de 3.400 milions
que se sumen a 19.700 milions d’inversió privada per
arribar als 24.000 milions.
En joc hi ha generar
142.000 llocs de treball i
una contribució del PIB
d’entre l’1 i l’1,7%. Segons
fonts d’Indústria, Maroto
valora molt que a l’acte de
presentació del Perte, la vigília a La Moncloa, hi acudís
el secretari general d’Empresa de la Generalitat i mà
dreta de Roger Torrent, Albert Castellanos. Maroto
lloa la sintonia inicial que
troba en Torrent i la interlocució oberta amb ell, en
contrast amb la “incomunicació” que diu que ha tingut
amb el predecessor a Empresa, Ramon Tremosa, de
Junts. ■
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L’Audiència arxiva una
investigació secreta a l’ACM

Crisi al govern de
Lleida per l’expulsió
d’un regidor del Comú

a Acusa un jutge de Barcelona i la fiscalia de “vulneracions de drets” per no
informar els investigats a S’investigava un suposat desviament de fons al procés

Redacció

Redacció
BARCELONA

L’Audiència de Barcelona
ha arxivat una causa per
suposat desviament de
fons de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) per
les “successives vulneracions de drets” per part del
jutge, que “va renunciar a
controlar la investigació”, i
de la fiscalia, per actuar “a
l’esquena” dels sospitosos.
En una contundent interlocutòria, la secció setena
de l’Audiència estima els
recursos presentats per les
defenses i arxiva la querella que la fiscalia va presentar per suposat desviament de fons de l’ACM, una
investigació que va motivar que el cos de la policia
espanyola escorcollés la
seu de l’entitat municipalista l’octubre del 2019.
La investigació es va iniciar arran d’una denúncia

Buch va ser un dels investigats perjudicats ■ JOSEP LOSADA

i, dos mesos després, va
dictar un decret en què assenyalava indicis de delictes de malversació i blanqueig i acordava demanar
informació a la Seguretat
Social i a Hisenda sobre diverses persones vinculades a l’ACM, entre altres el
seu expresident Miquel
Buch, poc després nomenat conseller d’Interior.

anònima rebuda pels Mossos –que ho van portar a la
fiscalia i van sol·licitar accedir a informació fiscal de
l’ACM– i per un informe de
la Policía Nacional sobre el
paper de l’entitat en el finançament del procés. La
fiscalia de Barcelona va
acordar obrir diligències el
gener del 2018 per investigar el suposat desviament

LLEIDA

La destitució del tercer tinent d’alcalde, el líder del
Comú de Lleida, Sergi Talamonte, per part de l’alcalde, Miquel Pueyo
(ERC), ha provocat una
crisi a l’executiu de la Paeria que podria acabar amb
la sortida del Comú del tripartit amb republicans i
Junts. Dimarts, en la junta
de propietaris de Torres
Salses, Talamonte va votar en contra d’aquest pla
de reparcel·lació contradient la posició de l’executiu i dimecres va exigir públicament la revisió del
pacte de govern denunciant incompliments.
L’alcalde Pueyo va reaccionar expeditivament.
Va convocar la taula del
pacte a les tres de la tarda,
el Comú no hi va assistir, i
va aprovar tres decrets
que suposaven la destitució de Talamonte, la seva
exclusió de la junta de govern i el traspàs a alcaldia
de les competències d’Ha-

El març del 2019, la fiscalia va presentar una querella pel desviament de
fons de l’ACM, que va ser
admesa a tràmit pel titular
del jutjat d’instrucció 16 de
Barcelona, Jaime Conejo,
encara que, segons el magistrat José Grau, ponent
de la secció setena, “tota la
informació recollida” s’havia obtingut “amb vulneració dels drets”, com ara el
dret de defensa, el principi
de contradicció i el dret a la
intimitat, la qual cosa aboca “ineludiblement” a
acordar l’arxivament de la
causa. El tribunal fins i tot
detalla: “Causa perplexitat
que la querella confongui la
Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals amb el jurista
Carles Viver Pi-Sunyer.”
Buch i dos investigats més
van agrair el suport rebut i
que estudien una resposta
a “aquesta mala praxis”. ■

L’alcalde, Miquel Pueyo,
dimecres ■ ACN

bitatge i Transició Ecològica. “Puc entendre part de
les emocions del Comú,
però no es pot repicar i
anar a la processó ni es pot
ser govern i oposició”, afirmava Pueyo, segons el diari Segre. Ahir, el Comú
acusava l’alcalde d’aplicarlos un 155 i d’actuar impulsivament amb l’únic
objectiu que no s’oposessin a la reparcel·lació de
Torres Salses, que la regidora del Comú, Elena Ferré, considera un “mandat
electoral”. ■

El joc
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SORTEIG

SORTEIG DEL DIA 15 DE JULIOL DEL 2021
Sis sèries de 100.000 bitllets cadascuna

0
NÚMEROS

1
EUROS NÚMEROS

2
EUROS NÚMEROS

3
EUROS NÚMEROS

Llista acumulada de les quantitats que han correspost als números premiats,
classificats per la seva xifra final

55
21

Aquests premis caduquen als tres mesos, comptats a partir del dia següent al del sorteig

4
EUROS NÚMEROS

5
EUROS NÚMEROS

6
EUROS NÚMEROS

7
EUROS NÚMEROS

8
EUROS

9
NÚMEROS EUROS

NÚMEROS

60300 ........ 300 60301 ........ 330 60302 ........ 300 60303 ........ 300 60304 ........ 360 60305 ........ 300 60306 ........ 300 60307 ........ 300 60308 ........ 330 60309 ........ 390
60310 ........ 300 60311 ........ 330 60312 ........ 300 60313 ........ 300 60314 ........ 360 60315 ........ 300 60316 ........ 300 60317 ........ 300 60318 ........ 390 60319 ........ 330
60320 ........ 300 60321 ........ 330 60322 ........ 360 60323 ........ 300 60324 ........ 300 60325 ........ 300 60326 ........ 300 60327 ........ 300 60328 ........ 540 60329 ........ 330
60330 ........ 300 60331 ........ 330 60332 ........ 300 60333 ........ 300 60334 ........ 300 60335 ........ 300 60336 ........ 300 60337 ........ 300 60338 ........ 330 60339 ........ 330
60340 ........ 300 60341 ........ 330 60342 ........ 300 60343 ........ 300 60344 ........ 300 60345 ........ 300 60346 ........ 300 60347 ........ 300 60348 ........ 330 60349 ........ 330
60350 ........ 300 60351 ........ 330 60352 ........ 300 60353 ........ 300 60354 ........ 300 60355 ........ 450 60356 ........ 300 60357 ........ 300 60358 ........ 330 60359 ........ 330
60360 ......12.300

60361 .....300.060

60362 ......12.300

60363 ........ 300 60364 ........ 300 60365 ........ 300 60366 ........ 300 60367 ........ 300 60368 ........ 330 60369 ........ 330

60370 ........ 300 60371 ........ 330 60372 ........ 450 60373 ........ 360 60374 ........ 300 60375 ........ 300 60376 ........ 300 60377 ........ 300 60378 ........ 330 60379 ........ 330
60380 ........ 300 60381 ........ 330 60382 ........ 300 60383 ........ 300 60384 ........ 300 60385 ........ 360 60386 ........ 300 60387 ........ 300 60388 ........ 330 60389 ........ 330
60390 ........ 300 60391 ........ 330 60392 ........ 300 60393 ........ 300 60394 ........ 300 60395 ........ 300 60396 ........ 300 60397 ........ 300 60398 ........ 330 60399 ........ 330
96200 ........ 150 96201 ........ 180 96202 ........ 150 96203 ........ 150 96204 ........ 210 96205 ........ 150 96206 ........ 150 96207 ........ 150 96208 ........ 180 96209 ........ 240
96210 ........ 150 96211 ........ 180 96212 ........ 150 96213 ........ 150 96214 ........ 210 96215 ........ 150 96216 ........ 150 96217 ........ 150 96218 ........ 240 96219 ........ 180
96220 ........ 150 96221 ........ 180 96222 ........ 210 96223 ........ 150 96224 ........ 150 96225 ........ 150 96226 ........ 150 96227 ........ 150 96228 ........ 240 96229 ........ 180
96230 ........ 150 96231 ........ 180 96232 ........ 150 96233 ........ 150 96234 ........ 150 96235 ........ 150 96236 ........ 150 96237 ........ 150 96238 ........ 180 96239 ........ 180
96240 ........ 150 96241 ........ 180 96242 ........ 150 96243 ........ 150 96244 ........ 150 96245 ........ 150 96246 ........ 150 96247 ........ 150 96248 ........ 180 96249 ........ 180
96250 ........ 150 96251 ........ 180 96252 ........ 150 96253 ........ 150 96254 ........ 150 96255 ........ 300 96256 ........ 150 96257 ........ 150 96258 ........ 180 96259 ........ 180
96260 ........ 150 96261 ........ 300 96262 ........ 150 96263 ........ 150 96264 ........ 150 96265 ........ 150 96266 ........ 150 96267 ........ 150 96268 ........ 180 96269 ........ 180
96270 ........ 150 96271 ........ 180 96272 ........ 150 96273 ........ 210 96274 ........ 150 96275 ........ 150 96276 ........ 150 96277 ........ 150 96278 ........ 180 96279 ........ 180
96280 ........ 150 96281 ........ 180 96282 ........ 150 96283 ........ 150 96284 ........ 150 96285 ........ 210 96286 ........ 150 96287 ........ 150 96288 ........ 180 96289 ........ 180
96290 ........ 150 96291 ........ 180 96292 .......7.620

Terminacions
630 ........ 150

Terminacions

Terminacions

96293 ......60.000

96294 .......7.620

Terminacions

Terminacions

96295 ........ 150 96296 ........ 150 96297 ........ 150 96298 ........ 180 96299 ........ 180

Terminacions

Terminacions

Terminacions

0361 .......1.050

372 ........ 150

0683 ........ 750

2804 ........ 810

255 ........ 150

7638 ........ 780

09 ......... 90

361 ........ 300

22 ......... 60

73 ......... 60

7254 ........ 750

355 ........ 150

328 ........ 240

9 ......... 30

504 ........ 210

85 ......... 60

18 ......... 90

61 ........ 150
1 .........30

436 ........ 150

Terminacions

04 ......... 60

28 ......... 90

14 ......... 60

8 ......... 30

EN AQUEST SORTEIG HI HA EN JOC 12.600.000 D’EUROS EN PREMIS

