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Amb el decret d’estalvi
energètic ja convalidat al
Congrés –gràcies al vot
d’ERC, el PDeCAT, el PNB i
EH Bildu– i en espera de
retocs en la tramitació
com a projecte de llei que
s’obrirà ara, el govern de
Pedro Sánchez fa un salt
de pantalla i accelera les
converses amb els agents,
la Generalitat i la resta de
comunitats per ultimar el
pla de contingència per
afrontar el dur hivern eco-
nòmic que s’albira i que
haurà de ser enviat a Brus-
sel·les al setembre. La vice-
presidenta i ministra de

Transició Ecològica, Tere-
sa Ribera, va abordar ahir
com reduir el consum de
gas amb el conseller dele-
gat d’Enagás, Arturo Gon-
zalo Aizpiri, en el primer
pas d’una marató de cites
programades i en les quals
la Generalitat espera més
receptivitat que en la re-
dacció unilateral del de-
cret 14/2022.

El decret d’estalvi és
l’aperitiu que ha de guiar
les vides durant la tardor,
amb els 27 i 19 graus i
l’apagada dels aparadors a
les deu de la nit com a far,
però el pla de contingència
serà el plat fort a l’hora de
protegir-se contra un tall
del subministrament del

gas per part de Vladímir
Putin. Segons Ribera, el
pla preveu impulsar l’estal-
vi i afavorir l’eficiència;
l’estalvi de combustibles
sobre la base de l’electrifi-
cació i l’impuls de les ener-
gies renovables com ara el
biogàs, el biometà i l’hidro-
gen, i concretar com soli-
daritzar-se amb la resta de
socis europeus que estan
en pitjors condicions que
els beneficiats de l’excep-
ció ibèrica.

Cita amb Scholz: Midcat
Mentre que a Madrid la
presidenta Isabel Díaz
Ayuso i Vox fan bandera
del seu irredemptisme i
busquen que el Tribunal

Constitucional tombi el
decret d’estalvi –“l’argu-
ment jurídic fonamental
és la intromissió en la lli-
bertat dels espanyols”,
sosté l’ultradretà Iván Es-
pinosa de los Monteros–, a
l’escenari internacional
Sánchez cotitza a l’alça. El
canceller alemany, Olaf
Scholz, ha convidat el pre-
sident espanyol a una re-
unió estratègica del seu
govern sobre el futur ener-
gètic de la UE que tindrà
lloc al palau de Meseberg
(a 70 quilòmetres de Ber-
lín) dimarts, el mateix dia
en què es reuneix el Con-
sell de Ministres. Sánchez
i Scholz exploraran les úl-
times possibilitats de do-

blegar la reticència d’Em-
manuel Macron amb el
Midcat i l’alternativa als
Pirineus del gasoducte
que uneixi Barcelona i Li-
vorno per esquivar així el
vet de França a fer obres
en el seu tram. “Si no surt
endavant el pla A, caldrà
buscar el pla B”, assenyala
Sánchez.

Advertiment sindical
Si bé anunciar una tardor
calenta és un clàssic dels
últims dies d’agost, el líder
de la UGT, Josep Maria Àl-
varez, va elevar el to ahir
enmig dels cants de sirena
de la recessió amb l’anunci
de la convocatòria de mo-
bilitzacions “de manera

imminent” abans d’acabar
el mes de setembre. L’avís
d’Àlvarez es produeix l’en-
demà que la vicepresiden-
ta segona i ministra de Tre-
ball, Yolanda Díaz, espero-
nés la UGT i CCOO a la
“mobilització sindical“ per
plantar cara a Antonio Ga-
ramendi (CEOE) en la ne-
gociació sobre l’alça del sa-
lari mínim (SMI). “Equili-
bri i consens”, prevenia el
ministre Félix Bolaños
(Presidència) en l’intent de
frenar l’entusiasme labora-
lista de Díaz. El clam de la
vicepresidenta ha dolgut
molt a la CEOE. “Posar-se la
primera a la manifestació
quan estem tenint un alen-
timent de l’economia de-
mostra l’arrogància de la vi-
cepresidenta”, sentenciava
el vicepresident de la patro-
nal, Salvador Navarro.

Explicar-se a rodalies
A partir del dijous 1 de se-
tembre, alcaldes i regidors
socialistes explicaran a les
estacions de tren les mesu-
res sobre la gratuïtat de ro-
dalies i les bonificacions en
els transports municipals i
autonòmics, el punt més
popular del decret d’estalvi
energètic convalidat al
Congrés. En les seves 83
pàgines, però, el decret
14/2022 inclou punts més
impopulars i que no tenen
res a veure amb l’estalvi
com ara el rescat d’auto-
pistes radials de Madrid
–l’R-3, l’R-5 i l’M-12 són un
fracàs de la liberal Espe-
ranza Aguirre i ho pagaran
els ciutadans de l’Estat– i
la partida de 1.360 milions
a les companyies elèctri-
ques sense especificar-ne
el motiu. “El gruix de me-
sures relatives al transport
són les que s’han aprovat”,
diu la ministra Raquel
Sánchez (Transports) tot
tancant la porta a més sub-
vencions. ■

a La vicepresidenta Ribera accelera el diàleg amb els agents i la Generalitat sobre el pla de xoc energètic
que enviarà a Brussel·les al setembre a Àlvarez (UGT) anuncia ja mobilitzacions esperonat per Díaz
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El pla de contingència fa via
després del decret d’estalvi

Les vicepresidentes Yolanda Díaz i Teresa Ribera durant el debat de convalidació del decret d’estalvi energètic dijous al Congrés ■ MARISCAL / EFE

La Generalitat destinarà
29 milions a oferir ajudes
al lloguer dels joves que es
vulguin independitzar i
que no van poder accedir al
bo que l’Estat va establir
amb aquest objectiu. Ho va
confirmar ahir la conselle-
ra de Drets Socials, Violant

Cervera, en declaracions
que va difondre a través del
seu compte de Twitter.
Cervera, que va lamentar
que la mesura estatal que-
dés “curta” i que no pogués
complir totes les expectati-
ves creades, va preveure
que els ajuts de la Generali-
tat podran arribar fins a
uns 14.000 joves, atès que
en la convocatòria estatal

en van quedar fora un 20%
de les sol·licituds que s’hi
van formalitzar.

Convé recordar que el
bo estatal consistia en una
ajuda de 250 euros lineals i
que el criteri de concessió
es regia per la data de la
sol·licitud. Cervera va
anunciar que la línia de la
Generalitat, que publicarà
les bases el mes vinent,

s’atorgarà per concurrèn-
cia competitiva, i que, a di-
ferència de l’estatal, tindrà
en compte la renda i el ter-
ritori per definir la quantia
dels ajuts. El topall màxim
d’aquests seran 250 euros i
podran ser demanats per
joves fins als 35 anys.

La titular de Drets So-
cials va reconèixer que el
parc d’habitatge social a
Catalunya és escàs, però es
va mostrar confiada que
aquest dèficit es pal·liarà
gràcies als ajuts europeus
destinats a la rehabilitació.
Alhora, va insistir a recla-
mar la cessió dels pisos de
la Sareb. ■

El govern atorgarà ajuts
al lloguer per a joves
Redacció
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La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, atenent
els mitjans al Parlament ■ ELENA FERRAN



imarts tancava portes la
54a Universitat Catalana
d’Estiu (UCE) de Prada, la
històrica cita de la Catalu-

nya del Nord que va recobrar la nor-
malitat després de dos anys de limi-
tacions per la pandèmia. Això va fer
que també millorés l’assistència res-
pecte a l’any anterior: més alumnes
presencials (325 contra 244 el
2021) i virtuals (106 contra 104), si
bé va decréixer el nombre de profes-
sors i conferenciants (de 150 a 132)
i el de participants en espectacles
(de 89 a 53). Com sempre, va tenir
alumnat de tots els Països Catalans;
això sí, amb una clara preeminència
del Principat (78%), mentre que
van augmentar els de la Catalunya
del Nord (del 7,3% a prop del 10%), i
van baixar lleugerament els de la
resta de territoris, com el País Va-
lencià i les Illes. Entre els matricu-
lats, a més, hi continua havent més
gent gran (un 45% eren més grans
de 55 anys) que no pas joves (tot
just un 25% tenien entre 18 i 30
anys).

Com sempre, va ser un fòrum
bastit sobre els cursos universitaris
de múltiples matèries i la reflexió
dels actes commemoratius (i els en-
treactes), si bé l’estrella va tornar a
ser el contingut polític, en què va
destacar la primera aparició pública
de la presidenta del Parlament,
Laura Borràs, des de la seva suspen-
sió; així com diversos consellers i els

D
dirigents d’ERC i Junts Marta Vilal-
ta i Jordi Turull, que van deixar clar
que són lluny encara en les seves es-
tratègies. Fins i tot hi va haver mo-
ments de certa tensió, que al final
no van passar de l’anècdota, com
ara quan alguns assistents van mar-
xar de l’acte en què la consellera de
la Presidència, Laura Vilagrà, de-
fensava la taula de diàleg, o la xerra-
da de l’expresident escocès Alex
Salmond, en què l’organització no
va permetre estelades a l’escenari, a
tocar de la bandera escocesa. “No
som la universitat de ningú, sobre-
tot de cap partit. Som una realitat
plural, crítica i respectuosa”, defen-
sava en la cloenda el rector de
l’UCE, Jordi Casassas, satisfet per-
què per primer cop en molts anys va
tornar el PSC, amb el diputat Fer-
ran Pedret, a presentar el seu pro-
grama federalista i antinacionalis-
ta, i no va passar res. “La gent el va
escoltar i se’l va aplaudir protocol·là-
riament”, destacava.

La normalitat, en tot cas, no va
ser plena, ja que era, també, la pri-
mera edició sense restriccions que
es feia a l’alberg Pau Casals-Canigó,
propietat de la fundació de l’UCE, i
no a les instal·lacions de sempre del
Liceu Renouvier, fet que es va notar
sobretot a l’hora de poder oferir
l’allotjament i els àpats a més alum-
nes, que per aquest motiu es van
haver de limitar. La setmana de la
cita, així, era gairebé impossible tro-
bar un llit d’hotel en uns quants qui-
lòmetres a la rodona de la capital del
Conflent. “Hem estat restringits a

l’alberg un cop més, i esperem que
sigui l’últim”, admetia Casassas, ja
que això comporta incomoditats
per la concentració d’activitats i
gent en un indret reduït com l’al-
berg. Guanyar espai serà un dels
grans reptes l’any vinent, cosa que
pot passar tornant al Liceu o bé
amb la remodelació pendent de la
segona planta de l’edifici de Vall
Roc, on hi ha l’alberg, amb l’ajut en
aquest cas de Presidència, que tam-
bé podria contribuir a un altre ob-
jectiu del 2023: la recuperació del
cor dels Països Catalans.

És clar que el gran repte de l’UCE
és esdevenir la veritable referència
estival de la universitat pública ca-
talana. Així s’hi van comprometre
els set rectors del Principat en l’his-
tòric acte conjunt que van protago-
nitzar la setmana passada amb la
consellera Gemma Geis, en què va
quedar clar que volen potenciar la
cita, implicant-se fins i tot en la go-
vernança. “Volem ser la universitat
catalana d’estiu del sistema univer-
sitari català, de la Xarxa Vives”,
confirmava l’últim dia Casassas,
que insistia: “Hem avançat molt, hi
treballarem més i podem tenir una
pervivència i alhora una funcionali-
tat important amb aquest tipus de
reconeixement.” “Se’ns gira feina,
la de coordinar les institucions i la
nostra universitat, tant amb l’aca-
bament de les obres de Vall Roc com
amb el reconeixement universitari i
l’acord pressupostari que esperem
que això pugui representar”, conclo-
ïa. Tenen un any al davant... ■

Una UCE amb
reptes pendents

Òscar Palau
PRADA

TRANSICIÓ · La cita de Prada recupera la normalitat passada la covid i pretén
recuperar espais l’any vinent per guanyar alumnes AMBICIÓ · Està en tractes
amb els rectors per esdevenir universitat catalana d’estiu de tot el sistema públic

Acte d’entrega del premi Canigó 2022, que com tots els principals es va fer al Teatre Lido de Prada ■ JOSEP M. MONTANER
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La pandèmia ha tingut un
impacte sobre la satisfac-
ció vital dels infants de 10 i
11 anys, segons conclouen
els resultats de l’Enquesta
de benestar subjectiu de la
infància a Barcelona rea-
litzada a 5.000 infants. El
2017, la puntuació mitja-
na va ser de 9 sobre 10,
mentre que el 2021 va
caure tres dècimes, a 8,7.
La satisfacció global està
condicionada per la vivèn-
cia de certes experiències
en la vida quotidiana, algu-
nes de les quals s’han vist
limitades durant la pandè-
mia, com la relació amb els
amics i la realització de co-
ses divertides a l’aire lliure

i en contacte amb la natu-
ra. Els que es mostren
molt satisfets amb la seva
vida cauen del 69% al
60,1% i un preocupant
10,1% manifesta estar poc
o gens satisfet.

Dels 15 àmbits pregun-
tats, els dos valorats més
positivament són la salut i
la vida en família, mentre
que els menys valorats són
la quantitat de temps lliu-
re, l’autonomia personal i
l’escolta adulta. La satis-
facció amb la vida escolar
millora, i àmbits on hi ha
entre el 65% i el 80% d’in-
fants molt satisfets són la
seguretat personal, la sa-
tisfacció amb el propi cos,
els aprenentatges esco-
lars, l’habitatge i les amis-
tats. ■

aLa covid ha limitat vivències com la
relació amb els amicsaLa salut i la
vida en família, el més ben valorat

Baixa la
satisfacció vital
dels infants per
la pandèmia
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Un grup d’infants a la sortida de l’escola, on el 42,6% no
acostuma a anar-hi sense la companyia d’un adult ■ ACN

L’enquesta del 2021 ha inclòs
preguntes sobre els usos se-
gurs de la tecnologia que han
permès de detectar que qua-
si la meitat dels infants de 10 i
11 anys, el 47,5%, tenen mò-
bil. La gran majoria, el 75,4%,
fan del telèfon un ús intensiu i
fins i tot problemàtic, ja que
confessen que tenen dificul-
tats a l’hora de deixar-lo.

Destaca és que el 12,5%

dels infants d’aquesta edat
de la ciutat se senten sols ha-
bitualment, i en el cas de les
nenes el percentatge és su-
perior al dels nens. També és
més alt entre els que creixen
en contextos econòmica-
ment desafavorits. D’altra ba-
da, el 42,6% dels enquestats
no van mai o gairebé mai a
l’escola o a botigues properes
sense la companyia d’adults.
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La meitat dels nens, amb mòbil
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