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Després de conquistar la
convalidació del decret
d’estalvi energètic –tot i el
filibusterisme d’incloure
al text el rescat de radials
de Madrid i 1.360 milions
a les elèctriques– amb 187
sís (ERC, PDeCAT, PNB i
Bildu) davant 161 nos
(PP, Vox, Junts i la CUP) i
una abstenció, el govern
de Pedro Sánchez afronta
ara el test de la credibilitat
amb els seus socis a l’hora
d’afavorir una tramitació
àgil i d’acceptar retocs
seus en forma d’esmenes.

Mentre que el republicà
Joan Capdevila ja avança
que exigirà una moratòria
de l’aplicació del decret
per a pimes i autònoms
fins al 30 de novembre i la
creació d’un fons estatal,
el portaveu del PDeCAT al
Congrés, Ferran Bel, vol
exigir que no es discrimini
el bus respecte al Rodalies
i el ferrocarril i que s’obri
una línia d’ajudes per a la
instal·lació de portes als
comerços que ara han de
complir el requisit de no
deixar escapar els 27
graus de la refrigeració a
l’estiu ni els 19 graus de la
calefacció a l’hivern.

Quan el diputat d’ERC
Joan Capdevila va llegir les
83 pàgines del decret
14/2022 sobre l’estalvi
aprovat l’1 d’agost i ja en
vigor des de fa vint dies tot
i ser convalidat dijous, la
valoració era rotunda:
“Bé, però esmenable. Es
queda molt curt.” A més
de la moratòria al 30-N per
a pimes i autònoms, ERC
reclama un fons estatal
gestionat per la Generali-
tat –i la resta de comuni-
tats– per finançar les me-
sures per a les pimes i un
mecanisme de finança-
ment per garantir poder
assumir les noves inspec-

cions i la vigilància de les
sancions que La Moncloa
fa recaure en governs au-
tonòmics. “Regulin ja les
comunitats energètiques i
modifiquin el reial decret
d’autoconsum per perme-
tre l’autoconsum a 5 quilò-

metres i a 5 MW”, és l’exi-
gència de Capdevila al go-
vern i que aquest mes de
setembre es plasmarà en
esmenes. Una altra de-
manda d’ERC és accelerar
l’aprovació del reglament
de les xarxes tancades

“que tan de bé faria a in-
dústries com ara les de la
petroquímica de Tarrago-
na i no penalitzar més la
cogeneració industrial”.

Tan important com el
contingut de les esmenes
és imposar el respecte al
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a Capdevila vol la moratòria a autònoms al 30-N i un fons
a Bel exigeix la gratuïtat del bus i ajudes a instal·lar portes

ERC i el PDeCAT es
disposen a retocar
el decret d’estalvi

El portaveu del PDeCAT al Congrés, Ferran Bel, ha arrencat al govern la garantia de no
demorar més enllà del mes de setembre el tràmit d’esmenes al decret ■ EMILIO NARANJO / EFE
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calendari i no permetre
que una tramitació de les
esmenes sigui un salt al
buit sine die a causa de
pròrrogues interessades,
així que el portaveu del
PDeCAT, Ferran Bel, ha
arrencat que el procés
s’obri “no més tard de tres
o quatre setmanes” i que
després la constitució de
la ponència arribi en set
dies. Bel treballarà ara per
corregir les “asimetries”
que ha generat el decret
14/2022 en el transport
públic que no és per ferro-
carril i plantejarà que la
gratuïtat es pugui esten-
dre també al bus per no
discriminar l’usuari se-
gons el mitjà de transport
que necessita per anar a la
feina en funció d’on viu.

Pel que fa a la implanta-
ció de les mesures que
afecten el comerç a l’hora
de blindar el termòstat,
Bel reclama “el compro-
mís del govern a treure
una línia d’ajudes genèrica
d’uns 100 milions d’euros
perquè les comunitats au-
tònomes, si així ho desit-
gen, puguin obrir línies
d’ajuda per a la instal·lació
de portes al comerç”. ■

El Congrés mostra un cop
més el xoc estratègic de l’in-
dependentisme, amb Junts –i
la CUP– votant no al decret
d’estalvi i al decret sobre pre-
venció d’incendis que ERC i el
PDeCAT han salvat –amb el
vot a favor i l’abstenció– pel
compromís de fer-hi retocs i
blindar competències. “En
lloc que el govern destini la
pluja de milions a radials de
Madrid i 1.360 milions a les
elèctriques, el canvi de siste-
ma seria que l’Estat ho desti-
nés a solucionar problemes
de l’economia productiva
amb quitances o transferèn-
cies directes a les més de
50.000 empreses catalanes
en risc de fallida perquè no
poden satisfer venciments de
crèdits ICO”, sosté el diputat
de Junts Josep Pagès. El grup
de Míriam Nogueras es veu en
sintonia amb investigadors
catalans en la llei de ciència i
amb els Bombers davant el
decret “homogeneïtzador” i
que “tot passi per Madrid”.

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

Clam de Junts
pels Bombers i
la llei de ciència

La sequera –i el conse-
güent baix nivell dels rius i
llacs del país– ha obligat a
rescatar 22.000 peixos au-

tòctons de totes ls demar-
cacions de Catalunya. Du-
rant aquest estiu, s’han
efectuat fins a dotze res-
cats d’urgència coordinats
pel Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i

Agenda Rural, amb la col-
laboració de Forestal Ca-
talana i del cos d’Agents
Rurals.

Els rius afectats han es-
tat la riera de Mansa, a Ta-
radell (Osona); la riera de

Masquintà, a Osor (Selva);
el riu Francolí, a Valls (Alt
Camp); el riu Merdàs, a
Campdevànol (Ripollès);
el riu Querol, a Puigcerdà i
Bolvir (Cerdanya); el riu
Segre, a la Seu d’Urgell
(Alt Urgell), i el riu Siu-
rana, a Poboleda i Grata-
llops (Priorat).

D’entre les espècies res-
catades, la més abundant
ha estat el barb de munta-
nya, amb 19.900 exem-
plars, la majoria dels quals
al riu Merdàs, a Campde-
vànol.

En menor quantitat,
també s’han rescatat ex-
emplars de truita comuna
i llop de riu (uns 700 pei-
xos de cada espècie) a la
zona d’Osor, Puigcerdà,
Bolvir i la Seu d’Urgell.
També s’han recuperat
450 exemplars d’anguila
rescatats a Valls i Pobole-
da. Destaquen també les
més de 200 madrilles i
més de 150 bagres. A Po-
boleda s’han trobat també
uns 50 barbs de l’Ebre.

Els exemplars res-
catats han estat alliberats
en trams més cabalosos
dels mateixos rius o dels
rius dels quals aquests són
afluents per tal de man-
tenir l’equilibri en l’ecosis-
tema. ■
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La sequera obliga a
rescatar 22.000 peixos
dels rius catalans
a El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural ha efectuat dotze rescats d’urgència durant l’estiu

Truita de riu recuperada al riu Querol, a Puigcerdà ■ GOVERN
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