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JxCat no concreta la seva
aportació als avals i gira full
a Artadi no vol convertir la lluita antirepressiva en motiu de picabaralla política a Vilalta diu que

l’aportació d’ERC al Tribunal de Comptes estava “coordinada”amb la resta de partits independentistes
Emili Bella / Jordi Alemany
BARCELONA

Junts per Catalunya no vol
aprofundir públicament
en les picabaralles amb el
seu soci d’ERC al voltant
de l’aportació dels avals reclamats pel Tribunal de
Comptes per l’acció exterior del 2011 al 2017 ni fer
de la política antirepressiva un motiu de discrepància encesa com la de divendres passat. És per això
que ahir la seva portaveu,
Elsa Artadi, no va voler
concretar quina part de
les fiances aporta Junts.
“No entrarem en una auditoria sobre què ha aportat
qui perquè seria continuar
en un camí que tots estem
d’acord que no hem de seguir”, va resoldre Artadi,
que va voler posar el focus
en l’existència d’un Estat
repressor.
Junts recorda que hi ha
moltes famílies afectades
en un àmbit personal per
la reclamació dels 5,4 milions d’euros i que hi ha un
munt de gent anònima

La portaveu de Junts, Elsa Artadi, ahir durant la compareixença davant dels mitjans ■ JUNTS PER CATALUNYA

que està fent un esforç
econòmic, a qui caldrà tornar a demanar ajuda en les
múltiples causes judicials
que tenallen l’independentisme. “Nosaltres demanem un front comú en
tot el que és l’àmbit antirepressiu. No pot ser que des
del Parlament, les entitats
i el moviment indepen-
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“Nosaltres
demanem un front
comú en l’àmbit
antirepressiu”

“No volem ni podem
permetre’ns el luxe
de deixar cap
independentista sol”

Elsa Artadi

Marta Vilalta

PORTAVEU DE JUNTS PER CATALUNYA

PORTAVEU D’ERC

dentista es demani que hi
hagi persones que facin un
pas endavant i s’exposin
personalment i que després tot siguin picabaralles entre partits.”
Divendres, Junts va informar que s’havien presentat davant del tribunal
avals per valor de 3,3 milions per evitar els embar-

La CUP liderarà
l’estudi sobre el
model policial
a La diputada Dolors

Sabater presidirà la
comissió que iniciarà
els treballs al novembre
Redacció
BARCELONA

La diputada de la CUPNCG Dolors Sabater presidirà al Parlament la comissió d’estudi sobre el
model policial, que es posarà en marxa de manera
“imminent”. El grup parlamentari espera que l’espai
sigui “l’auditoria que el Departament d’Interior mai
va arribar a fer” i que ser-

veixi per fer “un gir de 180
graus” en les polítiques
d’ordre públic i seguretat.
“Serà una comissió contra
la impunitat i a favor de la
defensa dels drets, al costat dels febles”, expressava Sabater, en roda de
premsa. Un dels objectius
que la CUP-NCG es fixa
per a la comissió és la creació d’un mecanisme independent de control dels
cossos policials i les seves
actuacions. Tanmateix,
siguin quines siguin les
conclusions d’aquest organisme, en tractar-se d’una
comissió d’estudi l’informe final només podrà indi-

gaments als encausats en
coordinació amb la Caixa
de Solidaritat.
Per la seva part, ERC va
detallar divendres que hi
aportava dos milions d’euros, “la part corresponent
a les despeses imputables
a totes les persones que
van tenir responsabilitats
de govern entre el 2016 i el
2017”. Ahir la portaveu,
Marta Vilalta, va explicar
que la decisió de donar suport als represaliats econòmicament estava “coordinada” amb la resta de
formacions independentistes, inclòs Junts, per no
“deixar cap independentista sol”.
Mas, Mas-Colell i Nin
D’altra banda, el secretari
general adjunt del Partit
Demòcrata, Marc Solsona, va criticar que s’hagi
intentat “patrimonialitzar una solidaritat que no
és tal”. En qualsevol cas,
Solsona va remarcar que
el president Artur Mas,
l’exconseller Andreu MasColell i el vicepresident de
la Diputació de Tarragona
i alcalde d’Albinyana,
Quim Nin, han hagut
d’avalar amb el seu patrimoni personal. “Constatem aquesta situació sense intentar patrimonialitzar res de ningú. El joc que
s’ha instal·lat aquest cap
de setmana no ajuda a res,
i només reafirma que, com
més es parla d’unitat,
menys units s’està”, va
concloure Solsona. ■

Juvillà, a judici
d’aquí a un mes
per desobediència
—————————————————————————————————

La diputada de la CUP Dolors Sabater, ahir al Parlament ■ ACN

car la necessitat de crear
nous models o mecanismes i no pas l’execució. La
CUP vol fer una revisió del
model d’ordre públic “en
conjunt”, “posar fia l’opacitat” i crear un mecanisme de control de les actuacions policials i l’ordre pú-

blic que hauria de ser “extern i independent” i “amb
capacitat de fiscalització i
de sanció davant les males
praxis” i que quedés situat
fora del Departament d’Interior. El Parlament va
aprovar al juliol la creació
d’aquesta comissió d’estu-

di, que tindrà per objectiu
analitzar els “mecanismes
de control, avaluació i investigació de les actuacions policials”, a proposta
d’ERC, Junts, la CUP i
ECP. Sabater espera començar a treballar al novembre. ■

El diputat de la CUP al Parlament i membre de la mesa de
la cambra, Pau Juvillà, serà
jutjat el 22 de novembre al
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) per desobediència. La causa es va
obrir per no haver retirat els
llaços grocs que el partit tenia penjats a les finestres del
seu despatx a l’ajuntament
de Lleida i que es va negar a
treure després que Cs ho denunciés a la junta electoral
durant la campanya de les
municipals del 2019. La fiscalia li demana 8 mesos d’inhabilitació i 1.440 euros de multa. La CUP considera que l’acte pel qual jutjaran el diputat
va ser “un acte col·lectiu de
desobediència en defensa de
la llibertat d’expressió” i el
dret a l’autodeterminació.
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OPINIÓ

Puigdemont
obre oficina
d’eurodiputat
al Born

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

Les pimes i els
canvis culturals

L’

a La nova seu pretén acostar la vida
europarlamentària a la ciutadania a “Aquí

ve l’exili”, resumeix el seu responsable
Emili Bella
BARCELONA

Entre el Palau de la Generalitat i el Parlament, entre el Fossar de les Moreres
i la Llotja de Mar. Els eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara
Ponsatí obriran abans que
acabi el mes una oficina a la
plaça de les Olles del Born
per acostar la institució a
la ciutadania i vehicular-ne
les peticions, les propostes, els suggeriments i les
inquietuds. “Aquí ve l’exili”, resumeix el responsable de l’oficina, Aleix Sarri.
Hi treballen des de mitjan juliol per habilitar l’espai, una antiga botiga de
roba, que serà el lloc de feina de quatre persones de
manera permanent i que
tindrà una part d’atenció

al públic. També s’hi celebraran actes híbrids presencials i en connexió amb
Bèlgica.
Aviat un cartell amb els
noms dels tres diputats i el
logo del Parlament Europeu lluirà a la façana. La
seu, als baixos d’un edifici
que va quedar dempeus
després que Felip V arrasés la Ribera, s’empelta de
la tradició europea d’acostar físicament la vida parlamentària als ciutadans.
“Això és la democràcia
sense filtres, l’únic requisit que hi ha perquè entris
en contacte amb l’equip
dels eurodiputats és creuar aquesta porta”, descriu Sarri. “Tenim la voluntat de portar la frontera de l’exili al mig de Barcelona, és la demostració que
la llei europea preval sobre

Els responsables de l’oficina, ahir al Born ■ JUANMA RAMOS

La frase

—————————————————————————————————

“Tenim la voluntat
de portar la frontera
de l’exili al mig
de Barcelona”
Aleix Sarri

RESPONSABLE DE L’OFICINA

l’espanyola: si no fos així,
no podríem obrir”, celebra. L’oficina es pagarà
amb les línies de finançament de què cada eurodiputat disposa a tal efecte.
D’altra banda, el presi-

Barcelona grava per
primer cop l’ús del paper
a Les ordenances

fiscals es congelen
i les terrasses tindran
una bonificació

Jordi Panyella
BARCELONA

La generalització del suport digital en substitució
del paper i la marginació
d’aquest en el seu ús quotidià ha arribat a les ordenances fiscals de Barcelona, que a partir de l’any vinent, i per primer cop, gravaran la reproducció de
documents en paper que
ja estiguin a disposició en
format electrònic. S’haurà
de pagar quan el cost del
document imprès superi

Els regidors Jordi Martí i Montserrat Ballarín explicant
ahir la proposta d’ordenances fiscals per al 2022 ■ JPF

els 5 euros i cada full costarà al ciutadà 10 cèntims.
Aquesta és una de les
noves taxes que proposa
l’equip de govern en la seva proposta d’ordenança
que ara haurà de ser nego-

Josep González

President d’honor de Pimec i
de la Fundació Pimec

ciada i que, en termes generals, preveu una congelació dels tipus impositius
i una reducció global de
600.000 euros.
Una de les noves taxes
gravarà amb 200 euros els

dent Puigdemont va denunciar ahir a Twitter les
amenaces rebudes per la
seva família, com a resposta a les declaracions del líder del PSC, Salvador Illa,
a RAC1, en què li reclamava que torni i faci front a
les conseqüències de les
seves decisions davant la
justícia espanyola. “M’he
sotmès sempre a la justícia. Si el que vol dir és que
no m’he deixat vulnerar
els meus drets pel clan de
la toga, té raó”, va replicar
el president, mentre adjuntava un anònim enviat
a la seva dona. ■

vols de drons per damunt
de la ciutat, que ara estan
en
una
quarantena
anuals. Hi haurà també
una nova taxa per als serveis de telecomunicacions
que té com a objectiu animar l’extensió de la tecnologia del 5G.
La que encara no està a
punt és la coneguda com a
taxa Amazon, per fer tributar el negoci de la distribució a domicili de paqueteria. Es treballa en la idea
de crear uns espais físics
d’aparcament per als vehicles de distribució i que tributin per aquests espais.
Un altre element encara per definir és el de la bonificació de la taxa de les
terrasses. Aquest any, i
per fer front a l’impacte de
la pandèmia, el descompte
és d’un 75%, i de cara a
l’any vinent es mantindrà,
però l’equip de govern vol
que sigui una quantitat
negociada amb els grups
de l’oposició.

emprenedoria és innovació, coneixement, convenciment, observació... Sigui d’on sigui, estigui més o
menys formada, una persona que emprèn un projecte
empresarial sempre ha d’estar amatent als diferents canvis
culturals, econòmics, socials o tècnics que es van produint al
llarg dels anys, al llarg de la seva vida professional i social.
Sovint, la gran empresa té una millor capacitat d’adaptació
en comparació amb empreses de més petita dimensió. Això
s’explica perquè disposa d’un equip de professionals més
gran que interpreten, coneixen i apliquen els canvis que cada
moment requereix. La pime, en aquest cas com en tants
d’altres, ho té una mica més complicat. Els canvis culturals
els assimila amb un cert retard, tot i que quan percep els
canvis els aplica amb rapidesa.
En els darrers anys hem vist com les empreses s’han hagut d’adaptar als diferents canvis culturals que han anat sorgint. Recordo quan, pels volts dels anys seixanta, molts empresaris m’asseguraven que era del tot impossible fabricar
una sèrie amb zero productes defectuosos. “Ens arruïnaríem”, deien. Al cap d’uns anys, es van veure amb la necessitat d’aplicar la cultura de la qualitat en tots els productes fabricats induïts per la introducció de l’ISO 9000 de qualitat.
Ara per ara, no hi ha cap empresa que no segueixi aquests
criteris, estaria fora de mercat i diria “ens arruïnaríem fent

La sostenibilitat, prioritat per a les empreses ■ O. DURAN

productes defectuosos”. Una cosa similar va passar amb la
cultura de la prevenció de riscos laborals i les proteccions
dels llocs de treball. Fa uns anys hi havia una certa reticència
a l’hora d’aplicar mesures de seguretat pel cost econòmic
que això suposava. A mesura que va anar passant el temps,
vam aprendre que la seguretat més barata és la que consisteix a protegir al màxim el nostre personal. I així ens hem
anat adaptant a les diferents cultures que han sorgit al llarg
de la història.
Doncs ara ens toca fer un nou canvi cultural, el de la sostenibilitat del nostre entorn. No sols a les empreses, sinó a la
societat en general. El canvi climàtic, les conseqüències del
qual cada cop veiem més a prop, n’és una prova i ens obliga
a tenir en compte les recomanacions de l’Agenda 2030
aprovada el 2015 per l’Assemblea de les Nacions Unides i els
17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en què
es divideix l’agenda i que ens marca unes fites a complir fins
al 2030.
La Unió Europea ha aprovat aquest mes de juliol un paquet de mesures que es denomina “FIT FOR 55” (compromís per arribar al 55% de rebaixa del CO2 el 2030) i que
marquen, sens dubte, la conveniència que ciutadans i empreses ens comprometem a conèixer i aplicar aquest canvi
cultural de la sostenibilitat. És un repte important del qual
ja sentirem a parlar en els propers anys i que sens dubte
ens afectarà a tots. L’ODS número 17, que du per títol
“Aliança pels objectius”, focalitza l’atenció en les empreses
com els actors més rellevants per complir aquests objectius. Aquest és un canvi cultural on ens hi juguem aspectes
tan decisius com la pròpia existència en aquest planeta
que compartim. A la Fundació Pimec hem assolit el compromís d’ajudar les nostres pimes a conèixer i aplicar tots
els ODS de l’Agenda 2030 i a fer possible tot el que representi adquirir aquesta cultura de la sostenibilitat.

