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CRÒNICA D’UN VIATGE
A UCRAÏNA (1)

de refugiats

“He dit a la
filla que vaig a
recollir els
bons”
Sehiy Manko

La guerra d’Ucraïna genera un èxode sense precedents a Europa
Les tropes russes continuen avançant sobretot al sud i al front d’Odessa

Alto el foc per evacuar ferits civils

Tanca un
MWC d’èxit
que ha
alleugerit la
crisi hotelera
Planes 4-5

I al diari de demà
Dossier

Tots els crims
del 2021

180968-1249444Q

151527-1238467Q

Dones i nens travessen a totes hores, a peu si cal, la frontera amb Polònia a Kroscienko, on hi ha els primers camps d’acollida ■ EFE
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Detinguts per haver desobeït
el jutge del Tsunami al Pertús

a Els Mossos detenen 4 de les 14 persones que no havien fet cas dels requeriments per anar a
declarar al jutjat a Es tracta de la causa contra l’independentisme amb més persones implicades
Jordi Panyella
BARCELONA

La desobediència es paga
amb la pena de manilles i
calabós. Dotze independentistes són buscats des
d’ahir pels Mossos d’Esquadra per ordre del jutjat
número 4 de Figueres que
investiga el cas del tall de
l’autopista AP-7 al Pertús
en una protesta de la plataforma Tsunami Democràtic.
En quatre casos de les
ordres de crida i cerca els
Mossos van executar entre ahir al matí i al migdia
les corresponents detencions, i de les vuit persones
restants es desconeixia
ahir a la tarda la seva sort.
Els
desobedients
en
aquest cas són un total de
catorze, i es desconeix el
motiu pel qual no s’ha ordenat la detenció dels dos
restants.
Les primeres persones
a ser detingudes van ser
un veí de la Cerdanya, de
nom Xavier, i una militant
de la CUP al municipi ripollès de Campdevànol, Àfrica Muntané. Des dels respectius llocs on van ser detinguts, els Mossos van
traslladar aquestes persones als jutjats de Figueres
per presentar-los davant
del jutge. En l’acte de declaració es van acollir al
seu dret a guardar silenci i,
després d’aquest tràmit,

La xifra

—————————————————————————————————

4

de les persones amb ordre
de detenció dictades ahir pel
jutge de Figueres són membres de la CUP.

Un grup de persones concentrades ahir al jutjat de Figueres en defensa dels detinguts ■ ACN

van ser posats en llibertat.
Unes hores després es
va detenir un veí d’Amposta, de nom Ricard, i també
un regidor de Sant Pere de
Riudebitlles, Isaac Ruana,
membre de la CUP. En
contra d’aquesta detenció
es va organitzar una concentració a Sant Pere, de
la mateixa manera que hi
va haver una protesta davant dels jutjats de Figueres en suport als detinguts.
Del total de persones
amb ordres de detenció,

“Se m’ha comunicat que estic en ordre de detenció”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Isaac Ruana, regidor de la
CUP a Sant Pere de Riudebitlles, ha desobeït fins a sis vegades la citació del jutjat de
Figueres per anar a declarar
pel cas del tall del Tsunami.
Sis vegades la Guàrdia Civil o
els Mossos li han fet entrega
de la citació corresponent i
no n’ha fet cas. Ahir ho va explicar en un vídeo que es va
penjar a les xarxes socials, on
explicava: “Fa poc que se

m’ha comunicat que estic en
ordre de detenció.” Poc després d’enregistrar aquestes
paraules era localitzat pels
Mossos, detingut i traslladat
a Figueres. Al vídeo Ruana assegura que les ordres de detenció “són un altre atac contra la llibertat de mobilització,
la llibertat de manifestació i
la llibertat de defensar allò
que és legítim, que és la llibertat del nostre poble”.

En la causa del tall que
s’instrueix a Figueres consta
com a investigada Marta Rosique, diputada d’ERC al Congrés de Madrid. El seu cas està aturat, ja que per investigar-la s’hauria de demanar
un suplicatori a la cambra de
representants per desfer la
immunitat parlamentària de
la qual gaudeix. Fins ara no hi
ha hagut cap moviment al
respecte.

Arxivat el cas d’un dels
CDR de l’operació Judes
Jordi Panyella
BARCELONA

Xavier Duch, una de les
persones detingudes i acusades de terrorisme en
l’operació Judes contra un
grup de CDR de Sabadell,
va saber ahir que l’Audiencia Nacional ha decidit arxivar el seu cas. No és l’única notícia sorgida ahir de

quatre són membres de la
CUP, un dels quals és un
regidor de la ciutat de Manresa, Jordi Trapé, que en el
seu compte de Twitter explica que és un dels investigats pel tall del Pertús i que
per “coherència” es va negar en el seu dia a anar a declarar davant del jutge.
La majoria de persones
buscades ahir pels Mossos
són veïns de la comarca del
Bages, un total de set.
També hi ha una persona
de Caldes de Malavella, i
d’altres de l’Escala i Valls.
Les ordes de detenció,
no per esperades, van agafar de sorpresa els advocats que exerceixen la defensa dels encausats, majoritàriament del col·lectiu
Alerta solidària. Als lletrats no se’ls va comunicar
el contingut de les ordes de

l’Audiencia Nacional, que
desinfla la greu acusació
contra els membres dels
CDR investigats. En una
resolució on es resol un recurs presentat per les defenses, els jutges de l’Audiència afirmen que no hi
ha “un fet delictiu concret,
determinant, que centri la
investigació” i que aquesta
gira a l’entorn de les ac-

cions que haurien comès
diverses persones a les
quals es pretén donar la categoria de grup terrorista.
La resolució ve motivada
per una petició d’informació de les defenses sobre
l’origen de la investigació
duta a terme per la Guàrdia Civil sobre els seus
clients.
Xavier Duch és una de

Xavier Duch, a l’esquerra, Clara Borrero i David Burria ■ ACN

detenció fins que van desplaçar-se personalment al
jutjat figuerenc.
La causa que instrueix
aquest jutge és la més
nombrosa de totes les que
s’han obert contra el moviment
independentista,
amb dues-centes persones
afectades. El jutge en qüestió va entrar nou a la seva
destinació a principis
d’any i el primer que va fer
va ser citar els catorze investigats que s’havien negat a anar a declarar. En
aquesta ocasió tampoc hi
van anar i el jutge va reaccionar ordenant les detencions. ■

les persones que va ser detinguda el 23 de setembre
del 2019 quan la Guàrdia
Civil va desplegar una gran
operació contra els CDR.
Duch va ser tancat a la
presó de Soto del Real, com
la resta d’integrants dels
CDR i poc després de quedar en llibertat va tenir un
ictus que li ha afectat la
parla. La sol·licitud d’arxivament de la causa en contra seva es fonamentava
en aquesta situació personal que li genera una evident invalidesa, circumstància que finalment ha estat acceptada per l’Audiencia Nacional. ■
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Aliança dels Països Catalans
contra el canvi climàtic

a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears s’uneixen en un pacte que impulsa, entre altres aspectes, la
biodiversitat marina a Aniran junts a la conferència sobre els oceans que organitzen les Nacions Unides
T.M.
REDACCIÓ

Primera aliança entre territoris de parla catalana
contra el canvi climàtic i la
protecció de la biodiversitat marina. Representants dels governs de Catalunya, el País Valencià i
les Illes Balears van signar
ahir un pacte després de
celebrar la Cimera Mediterrània pel Clima i el Medi
Ambient, en què han acordat accelerar –mitjançant
polítiques transversals– la
mitigació i l’adaptació al
canvi climàtic. La cimera
ha tingut la participació
del president del govern,
Pere Aragonès, així com la
consellera d’Acció Climà-

La frase

—————————————————————————————————

“Volem que els tres
governs parlin amb
una única veu de la
lluita contra el canvi
climàtic”
Pere Aragonès

PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA

tica, Alimentació i Agenda
Rural de la Generalitat,
Teresa Jordà i Roura, la
consellera d’Agricultura,
Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i
Transició Energètica de la
Generalitat Valenciana,
Mireia Mollà, i el conseller
de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes

Imatge de família dels representants de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears en la
Cimera Mediterrània pel Clima i el Medi Ambient ■ GENERALITAT

Proposta de fixar mínims
en patrimoni i donacions
a Hisenda té el llibre

fiscal per frenar el
dúmping de Madrid i
no apuja impostos ara

David Portabella
MADRID

Els experts han parlat.
Després d’un any amb l’encàrrec de definir una reforma fiscal –el llibre
blanc– i en plena croada
del president Pere Aragonès contra el dúmping fiscal de Madrid –denunciat
també pel valencià Ximo
Puig–, els experts de l’Institut d’Estudis Fiscals
–amb Jesús Ruiz-Huerta
al capdavant– defineixen
un mapa impositiu en què
proposen fixar uns mínims en patrimoni i successions i donacions per
evitar un “buidament”
d’aquests tributs que condueix –això no ho diuen
ells– a una competència
deslleial entre comunitats
com la que fa Madrid.
El diagnòstic dels experts liderats pel catedrà-

Montero rep el llibre blanc fiscal de Jesús Ruiz-Huerta ■ EFE

tic Ruiz-Huerta és que
amb els impostos traspassats s’ha produït una
“competència a la baixa” i
cal “garantir un cert equilibri”. Ras i curt: quan el
Madrid d’Isabel Díaz Ayuso es permet el luxe d’abaixar els impostos als més
rics –o bonificar al 100% el
de patrimoni– per captar
contribuents és com quan
un empresari en posició de
domini pot vendre a pèrdues, i la resta –Catalu-

nya, entre elles– han de fer
més esforç de recaptació i
financen indirectament el
privilegi de la baixa fiscalitat madrilenya. És el que el
president Ximo Puig va
definir en una entrevista
dilluns en aquest diari
com “l’aspiradora” de Madrid. La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero,
va rebre el llibre blanc fiscal i va descartar qualsevol
augment
d’impostos
ara. ■

Balears, Miquel Mir.
Com a primer acord per
desenvolupar el compromís, els tres governs han
anunciat la seva participació conjunta en la pròxima
cimera de les Nacions Unides sobre els oceans, que
tindrà lloc entre el 27 de
juny i l’1 de juliol a Portugal. L’objectiu, segons va
destacar el mateix president Aragonès, és “que es
parli amb una única veu de
la lluita contra el canvi climàtic”, es defensi de manera conjunta la preservació dels ecosistemes marins i se situï la zona mediterrània al centre de les
respostes globals a l’emergència climàtica. En
aquest sentit, la primera
reclamació ha anat dirigida a l’Estat espanyol perquè limiti la velocitat màxima de les embarcacions
que transiten pel corredor
de cetacis de la Mediterrània, que discorre entre les
costes catalana, balear i
valenciana, el qual ha estat declarat zona d’especial protecció d’importància per a la Mediterrània
(zepim) en el marc del
Conveni de Barcelona. ■

160381-1255621Q
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L’Estat dilata
el primer pas
per al traspàs
de rodalies

a Malestar al govern perquè s’encalla la quantificació del dèficit
del servei, tot i el compromís arrencat al novembre a El grup

específic creat per a aquest fi no ha acabat els treballs
Òscar Palau
BARCELONA

176007-1255714Q

El traspàs del servei de rodalies es dilatarà. Tot i que
l’Estat s’hi havia compromès al novembre, la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals (Cmaef)
entre el govern català i l’espanyol no va tractar finalment la qüestió en la seva
reunió de dimecres, quan
s’havia d’haver concretat
l’import anual del dèficit
d’explotació del servei
–s’estima que se situa entre 270 i 320 milions–, a fi
que aquesta xifra es transfereixi a la Generalitat per
assumir les pèrdues derivades de la gestió. Aquest
és el primer pas necessari
per al traspàs integral del
servei, previ a la negociació
pel personal i el material
mòbil i, en un tercer estadi,
per la infraestructura. El
pressupost general de l’Estat del 2021, de fet, ja preveia que la transferència
dels diners es fes l’any passat.

Les raons del retard cal
buscar-les en el grup de treball que ambdós governs
van crear amb l’únic objectiu de quantificar definitivament aquest cost i determinar com fer-lo efectiu. El
grup es va constituir el 15
de desembre i només s’ha
tornat a reunir una vegada
des d’aleshores, al febrer,
sense haver acabat la feina, un fet que ha causat
malestar al govern. Per això mateix el conseller
d’Economia, Jaume Giró,
va exigir dimecres més
“agilitat” a l’Estat i va mostrar la disposició de la Generalitat a reunir-se “amb
més periodicitat” per acordar i fer efectiu el traspàs
com més aviat millor.
Fonts consultades ahir asseguren que la següent reunió del grup està prevista
en breu, probablement
aquest mateix març, tot i
que admetien que no se
sap quan enllestirà la feina
encarregada, ni quan es farà la següent comissió mixta que l’ha d’aprovar.

Després de la bilateral
d’infraestructures del 26
de novembre passat, el vicepresident Jordi Puigneró va anunciar que havia
aconseguit arrencar el
compromís de retorn de
tot el deute acumulat de
l’addicional tercera de l’Estatut, i que s’havia iniciat el
trajecte cap al “traspàs integral i definitiu” del servei
de rodalies. En aquest sentit, anunciava que en la
Cmaef prevista per al desembre –que finalment es
va ajornar fins a aquest dimecres adduint que no
s’havia pogut preparar arran dels treballs paral·lels
dels respectius equips per
aprovar tant el pressupost
de l’Estat com el de la Generalitat– ja es determinaria l’import del dèficit del
servei, un compromís ara
incomplert.
3.000 milions més
Sobre l’altre gran deute en
inversió en infraestructures teòricament desencallat al novembre, Giró tam-

El conseller Giró, abans de la reunió de la Cmaef dimecres amb la ministra Montero ■ ACN

bé va reclamar dimecres
–quan es va acordar el retorn, els dos pròxims anys,
dels 359 milions pendents
del 2008– que es fixi un espai de negociació per acordar el traspàs dels 3.000
milions pendents del període 2009-2013.
El que sí que es va acordar dimecres, en l’àmbit
dels Mossos, va ser la creació de dos grups de treball
més: un per analitzar i
quantificar el cost de l’augment de 3.739 agents que
va acordar la Junta de Seguretat el 5 de novembre
passat, i un altre per estudiar la seva equiparació als
cossos de seguretat estatals pel que fa a la jubilació
anticipada. Aquest grup té
ara tres mesos per tancar
una proposta, amb la idea
que el govern ingressi els diners aquest mateix any. ■

Preocupació pel cànon de residus
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El president Pere Aragonès
encapçalarà aquest migdia
l’acte de signatura del manifest En defensa del cànon sobre la disposició de residus a
Catalunya, que impulsa el govern i subscriuen nombroses
entitats i institucions. L’escrit
reclama que la futura llei de
residus i sols contaminats del
govern espanyol, en tramitació al Senat i que aviat validarà el Congrés sense un acord
per ara amb el govern català,
blindi el model de fiscalitat
ambiental de Catalunya. La
consellera d’Acció Climàtica,
Teresa Jordà, va verbalitzar
ahir, durant la cimera pel clima amb el País Valencià i les
Balears, la seva preocupació
pel manteniment del cànon,
una taxa que el govern gestio-

na des del 2004 i que considera “clau” per a la sostenibilitat, ja que grava la no separació de les deixalles. Per això
no va descartar que es pugui
negociar el seu blindatge en el
marc de la comissió bilateral.
“Està extremadament amenaçat, és una línia vermella i
és una eina de fiscalitat important amb molt de consens”, assegurava. De fet, el
mateix Giró ja va defensar en
la comissió de dimecres que
Catalunya pugui mantenir el
cànon, amb el qual aquest any
preveu recaptar uns 120 milions que es destinen sobretot
als municipis. El govern defensa que la taxa, que té com a
objectiu fomentar el reciclatge, ha permès atansar-se als
nivells que vol la UE.

