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Òmnium,
contra la
sentència del
TSJC del 25%

Desbandada
municipal
al PDeCAT

Compareixerà com
a part interessada
en representació
d’alumnes i famílies

L’eix
transversal, a
mans de la
Generalitat

El govern resoldrà
anticipadament el
contracte de
concessió de
l’autovia

Jornada municipalista del
PDeCAT al teatre L’Amistat
de Mollerussa el 18 de
setembre passat ■ PDECAT

DISPUTA Junts i Centrem pugnen per atraure els alcaldes del
Partit Demòcrata, que dona llibertat d’acció als seus electes en
els comicis de l’any vinent DIÀSPORA Batlles de Lleida i el
Penedès funden dues formacions noves amb vocació regional
Emili Bella
BARCELONA

Lluny, molt lluny queda la
jornada municipalista que
el Partit Demòcrata va celebrar al teatre L’Amistat
de Mollerussa el 18 de setembre passat en què Àngels Chacón va proclamar:
“El PDeCAT som més de
150 alcaldes, 2.000 regidors i molt de talent compromès amb el país i la seva gent.” Avui Chacón ja
no és la secretària general
del PDeCAT, ha creat un
nou partit, Centrem, i tot
el capital municipal de la
formació d’Artur Mas
–pràcticament l’últim que
li queda a part de quatre
diputats al Congrés– se’l
disputa amb Junts per Catalunya. El fet que el
PDeCAT no es presenti
com a tal a les municipals
de l’any que ve i doni llibertat d’acció als seus electes
perquè vagin sota les sigles i coalicions que considerin oportunes ha propiciat una desbandada en
múltiples direccions.
D’una banda, hi ha els
alcaldes històrics que han
decidit no tornar-se a presentar. Els casos més emblemàtics són el de Carles
Pellicer a Reus, el de Pere
Regull a Vilafranca del Penedès o el de Montserrat
Candini a Calella (en
aquest cas, per motius de
salut). D’altra banda, hi ha
un tou de càrrecs locals

que van pactar amb l’encara secretari general de
Junts, Jordi Sànchez,
computar els seus vots
amb el partit de Carles
Puigdemont. També hi ha
batlles –de moment, almenys una trentena– que
concorreran amb Centrem o marques afins, però és evident que a la formació de Chacón li està
costant atraure el gros
d’actius municipals del
PDeCAT. A molts alcaldes
independentistes no els
convenç Centrem i no volen que els identifiquin
amb un partit que inclou
perfils com per exemple el
d’Astrid Barrio (Lliga Democràtica) a la seva executiva –escollida la setmana passada–, però sobretot volen desvincular les
dinàmiques locals de les
nacionals. En aquest con—————————————————————————————————

Junts manté oberta
la porta fins a l’últim
minut per sumar
electes del PDeCAT
—————————————————————————————————

text, als interessos de Centrem li han sortit dos imprevistos regionals: un
grup d’alcaldes de l’òrbita
del PDeCAT a Lleida i un
altre al Penedès, que han
impulsat el seus propis
partits. En el cas de Ponent, es tracta d’una quarantena de batlles de mu-

nicipis com ara Aitona,
Torrefarrera, la Granja
d’Escarp, Maials, la Ribera
d’Ondara, el Poal, Ivars de
Noguera, Castellnou de
Seana o Castelldans, que
volen prioritzar “l’agenda
lleidatana”, segons van
proclamar en una reunió
fundacional el març passat a Vila-sana.
I en el cas de la vegueria
del Penedès, sota el paraigua d’Impulsem el Penedès i vocació transversal i
penedesenca, s’aglutinen
una trentena de primers
edils més amb el de Cunit
com a veu cantant. Volen
“donar al territori la veu
que es mereix”. Alguns
són de l’antiga Convergència (Jaume Casañas va estripar el carnet del PDeCAT), d’altres són independents.
Tant des de Centrem
com des de Junts destaquen que l’important no és
amb quina marca es presenten aquests candidats,
sinó amb qui acaben sumant els vots que obtinguin per al repartiment de
càrrecs als consells comarcals i les diputacions i
pels drets electorals de les
següents eleccions. Fonts
de Centrem posarien la
mà al foc que els vots d’Impulsem el Penedès acabaran anant a parar a Junts.
Seria paradigmàtic veure
com els sufragis que rebi
l’alcalde d’Igualada, un
dels pesos pesants del

PDeCAT, vagin a parar al
sac de Junts, si és que
Marc Castells s’integra en
aquesta nova força. En
qualsevol cas, l’avantatge
de tenir un partit d’àmbit
nacional al darrere és poder vehicular les reivindicacions locals al Parlament i al Congrés.
Sigui com vulgui, encara hi ha, però, molts alcaldes que desfullen la margarita i no han anunciat
les seves intencions, com
ara el de Mollerussa, Marc
Solsona, que és alhora secretari general del PDeCAT en substitució de
Chacón. També n’hi ha
que aniran sols.
Des de Centrem denuncien pressions de tot tipus
per part de Junts per fer
decantar aquests electes,
des de prometre’ls càrrecs
fins a amenaçar-los amb la

presentació de llistes alternatives. “Han fet una
ofensiva bastant intensa,
han intentat arrasar a tot
arreu”, asseguren.
Hi ha qui es pregunta si
el desplegament del poder
de Laura Borràs a la nova
direcció de Junts farà variar els pactes a què havien
arribat amb Sànchez, per
bé que el responsable de la
política municipal a Junts
continuarà sent el turullista David Saldoni, encara que deixi la secretaria
d’organització en el congrés del 4 de juny (el substituirà el borrasista tinent
d’alcalde de Badalona David Torrents).
Mentrestant, Centrem
està ultimant acords en diferents localitats i és possible que s’acabin veient
candidatures que es diguin “Junts per” i el nom

del municipi, però que els
seus vots computin per al
partit de Chacón. Barcelona és lògicament el repte
més gran i hi ha reunions
els pròxims dies per definir una candidatura. Hi ha
alguns noms sobre la tau—————————————————————————————————

El partit de Borràs
i Turull vol superar
les 770 llistes
presentades el 2019
—————————————————————————————————

la: l’expresident del FC
Barcelona Sandro Rosell
estaria estudiant el seu
salt a la política, mentre
que Santi Vila –el nom que
el 2017 David Bonvehí ja
defensava per disputar
l’alcaldia de Barcelona a
Ada Colau– està més que
disposat a ser candidat,
encara que sobre ell pesa
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Barreres per
emancipar-se
Elena Ferran

Només el 16% dels joves es poden emancipar. Una de
les xifres més baixes d’Europa i una taxa d’emancipació de les més altes, perquè els que marxen de casa
els pares ho fan molt tard, a 29 anys de mitjana. La
precarietat, amb uns salaris baixos i poques oportunitats, i uns preus disparats dels lloguers s’han convertit
en la principal barrera. Els promotors també reclamen

canvis perquè els joves no hagin d’estalviar el 30% del
que val l’habitatge quan volen comprar. Sense ajuts i
un parc públic el país viu una “emergència juvenil”. La
Generalitat es compromet a reservar el 25% dels nous
habitatges socials de lloguer als joves. Un primer pas
que agafarà amb massa retard els joves, que esperant
es faran grans.

Junts insta el govern
espanyol a permetre el vot
a més residents estrangers
a El partit registra una proposició no de llei al Congrés per l’impuls d’acords

internacionals bilaterals que reconeguin el dret al sufragi a les municipals

l’espasa de Dàmocles del
judici per les obres d’art de
Sixena. A aquest panorama s’afegeix l’adeu inesperat de la candidata de
Junts, Elsa Artadi, per esgotament. A ningú no se li
escapa que el recanvi a
Barcelona és urgent.
Gerard Figueras, a Vilanova
Junts es proposa superar
les 770 llistes de les municipals del 2019. Aleshores
el partit no existia i el que
es presentava eren coalicions liderades pel PDeCAT. Cada setmana va
tancant candidatures arreu del país. Sense anar
més lluny, dilluns es va donar compte a l’executiva
d’una vintena de processos resolts, entre els quals
hi ha els de Sabadell, Terrassa, Manresa, Mataró,
Tremp, Calella, Sant Vi-

cenç de Castellet o Vilanova i la Geltrú, on l’alcaldable serà l’actual secretari
d’Acció Exterior i de la
Unió Europea, Gerard Figueras. L’exdiputat i expresident de la JNC ja hi
havia estat regidor i tinent
d’alcalde amb CiU.
El reglament electoral
de Junts permet que no
calgui ser ni militant ni tan
sols simpatitzant per ser
cap de llista. N’hi ha prou
que la comissió territorial
municipal faci una proposta. Les primàries s’han
d’haver enllestit a tot arreu abans del 30 d’octubre.
Fonts de Junts asseguren
que no posen ultimàtums
a la incorporació de candidats i que les portes estaran obertes fins a l’últim
minut, tenint en compte
que les eleccions seran el
28 de maig, ■

Campanya de la Coordinadora d’ONG de les comarques gironines i l’Alt Maresme pel dret a vot de residents estrangers ■ ARXIU

Redacció
MADRID

Junts per Catalunya ha registrat una proposició no
de llei al Congrés perquè el
govern espanyol impulsi
acords internacionals bilaterals que reconeguin el
dret de vot a les eleccions
municipals –tant actiu
com passiu– amb més països no membres de la
Unió Europea, especialment els que tenen una comunitat significativa d’estrangers amb autorització
de residència a l’Estat espanyol. El partit també
insta a reprendre i a culminar els processos de negociació d’acords iniciats
amb Veneçuela, el Marroc,
l’Argentina i l’Uruguai. Finalment, reclama que es
modifiquin els acords vi-

gents per incloure el dret
de sufragi passiu, és a dir,
permetre ser elegibles a
ciutadans d’altres països.
Des del 2009 poden votar a les eleccions municipals els ciutadans residents a l’Estat però sense
nacionalitat
espanyola
procedents de Bolívia, Xile, Colòmbia, l’Equador, el
Paraguai i el Perú, així
com els de Cap Verd, Islàndia, Nova Zelanda, Trinitat i Tobago i Corea del
Sud. La primera vegada
que van poder exercir
aquest dret va ser als comicis del 22 de maig de 2011.
Des d’aleshores no s’han
tornat a tancar acords internacionals
bilaterals
amb països no comunitaris llevat del Regne Unit arran del Brexit. Segons la
secretaria d’Estat de Mi-

gracions, a 31 de desembre de 2021 vivien amb autorització de residència a
l’Estat de llarga durada
666.000
marroquins,
72.000
ucraïnesos,
53.000 senegalesos i
9.000 veneçolans.
En el cas de la Unió Europea, tot i que l’Estat espanyol ja tenia acords previs de tu a tu amb alguns
estats, el 1993 va quedar
regulada la participació
política al club comunitari,
per bé que només inclou el
sufragi actiu i passiu en les
eleccions municipals i al
Parlament Europeu.
Junts destaca la importància de la participació
política dels estrangers
per “forjar una integració
sòlida en la comunitat
d’acollida” i argumenta
que assegurar-los aquest

dret sense discriminar-los
per l’origen i equiparantlos en part amb els ciutadans amb nacionalitat espanyola “és primordial per
augmentar el seu sentiment de pertinença”, alhora que contribueix a “impulsar la diversitat, l’acostament entre cultures i el
diàleg”.
Entre el 2009 i el 2011
es van iniciar negociacions
per establir acords amb
l’Argentina, l’Uruguai, Veneçuela, el Marroc i Burkina Faso, però van quedar
interrompudes perquè no
es van assolir acords en els
requisits de reciprocitat o
perquè el Congrés no els va
aprovar. Una de les condicions que s’estableixen en
els acords en vigor és una
residència legal a l’Estat
d’almenys cinc anys. ■
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Òmnium recorrerà contra la
sentència del TSJC del 25%
a Es personarà com a part interessada en representació d’alumnes i famílies a Antich diu que la

intenció és “aturar el procediment” i “impugnar la doctrina” dels percentatges
Redacció

Les frases

BARCELONA

Òmnium Cultural va
anunciar ahir la intenció
de recórrer contra la causa
al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC) sobre la imposició
d’un mínim del 25% de
castellà a les aules, i té la
intenció de personar-se
com a part interessada “en
defensa
del
conjunt
d’alumnes i famílies del
país, sense exclusions i independentment de la seva
llengua familiar”, va explicar el seu president, Xavier Antich.
La intenció és “aturar el
procediment” i “impugnar
la doctrina” que, al seu entendre, busca “fracturar la
societat catalana atacant
la llengua i l’escola” amb la
imposició de percentatges. Per Antich, “cal esgotar totes les vies que tenim
a l’abast, també les legals,
per defensar el dret a una
escola en català per a tothom”, i va reivindicar que
la immersió lingüística és
“l’únic model que garanteix igualtat d’oportunitats” i que la llengua continuï sent una “element vertebrador de la societat”.
Antich ja va defensar fa
uns dies, durant la cloenda
de les jornades de llengua,
propostes de futur per al

—————————————————————————————————

“Ho fem en defensa
del conjunt d’alumnes i
famílies del país, sense
exclusions i
independentment de la
seva llengua familiar”
—————————————————————————————————

“L’estratègia
d’imposar percentatges
a l’escola busca
fracturar la societat
catalana atacant la
llengua i l’escola”
—————————————————————————————————

“Cal esgotar totes
les vies que tenim a
l’abast, també les
legals, per defensar el
dret a una escola en
català per a tothom”
—————————————————————————————————

“La societat civil hem
d’organitzar-nos per
donar una resposta
clara i molt
contundent”
Xavier Antich

PRESIDENT D’ÒMNIUM

El president d’Òmnium, Xavier Antich, ahir en la festa Sambori ■ ÒMNIUM

català que no podien “caure
en l’etnicització lingüística
que alimenta l’Estat”, i va
reclamar que no es caigués
en una simple “fase de resistència”. Defensor de la
unitat d’actuació davant de

la nova ofensiva de l’Estat
espanyol, davant la possibilitat que s’aprovi la modificació de la llei de política
lingüística sense JxCat,
que es va despenjar de
l’acord inicial amb ERC,
PSC i comuns, Antich va
avisar que qualsevol iniciativa que “intervingui” en el
model actual ha de tenir “el
màxim consens”.
En aquest sentit, Òmnium va recordar que el tema
de la llengua “exigeix una
mirada llarga” i “rigor”.
Amb tot, l’entitat també
s’absté d’intervenir directament en el debat amb
una proposta pròpia i, en
l’àmbit polític, es limita a
propugnar el consens entre
partits, entitats, famílies i
docents utilitzant l’eina del
Pacte Nacional per la Llengua i, com va expressar el
mateix president fa uns
dies, que la llengua quedi
“fora dels debats tòxics”
que busquen dividir.
Festa Sambori
Antich va fer aquesta intervenció durant la cloenda de la festa Sambori, que
es va fer a la plaça del Canòdrom de Barcelona, en
què hi van participar un
total de 1.100 alumnes i
un centenar de docents de
diversos centres educatius. La festa era la culminació del projecte per fomentar l’emancipació cultural,
el sentiment de pertinença comunitari i l’ús de la
llengua catalana a partir
de recopilar i destacar 249
propostes
audiovisuals
col·lectives, ja siguin teatrals, literàries o plàstiques, fetes pels alumnes
de primària, secundària,
batxillerat i cicles formatius de 154 centres educatius durant tot el curs escolar. En total en el projecte
hi han participat 11.187
alumnes. ■

ERC espera recuperar el consens
pel català i JxCat vol convèncer-los
Redacció
BARCELONA

Amb les ferides obertes encara per la decisió de JxCat
de despenjar-se de l’acord
per reformar la llei de política lingüística, el president d’ERC, Oriol Junqueras, va anunciar en una
xerrada al Fòrum Europa
Tribuna Catalunya que

treballaran per “recuperar
consensos”. El republicà
va lamentar que els socis
es desdiguessin de l’acord
per raons “partidistes” i
“perquè algú cregui que li
convé la conflictivitat” i va
reclamar-los que “actuïn
amb responsabilitat i generositat per respecte a la
societat i al país”.
La voluntat de mante-

nir el consens es manté a
JxCat i el seu portaveu, Josep Rius, va expressar a
Catalunya Ràdio que encara quedaven dies per treballar i convèncer ERC
perquè s’adhereixin a la
proposta que presentaran,
primer al govern i després
als partits i a la comunitat
educativa. Per JxCat, modificar la llei no serveix per

donar resposta a la sentència del 25% en castellà.
El lider del PSC, Salvador Illa, va animar ERC a
tirar endavant la reforma,
però no es va pronunciar
sobre si s’havia de fer en un
ple extraordinari com volen els comuns. De Junts
va criticar que facin del català “una batalla política”. ■

Oriol Junqueras (ERC) ahir a Fórum Europa Tribuna Catalunya
i una imatge d’arxiu de Salvador Illa (PSC) ■ SÍLVIA JARDÍ / ACN
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Giró anima els
empresaris a
aprofitar els fons
Next Generation

a La Generalitat ha mobilitzat un 27,1% dels fons
ingressats a Catalunya a S’han publicat 31 convocatòries i

licitacions per un import de 418,9 milions d’euros
Imma Bosch
GIRONA

El conseller d’Economia i
Hisenda, Jaume Giró, va
encoratjar ahir les entitats
locals i empresarials a
aprofitar al màxim els fons
Next Generation que arribin a Catalunya “encara
que les condicions no siguin les òptimes”. Giró,
que va ser ahir a Girona per
presidir l’acte Fons Next
Generation: reptes i oportunitats que es va fer a la
seu de la Generalitat, va
animar els 150 agents econòmics que hi van assistir
a no “tirar la tovallola” i a
generar projectes i presentar-los a les convocatòries
perquè “nosaltres som
aquí per ajudar-los”. Va insistir que els fons són una
oportunitat excepcional, i
probablement irrepetible,
de finançar amb recursos
europeus la transformació
i la modernització de l’economia catalana. Segons els
càlculs del govern, els Next
Generation representaran
una injecció d’11.000 milions d’euros, aproximadament, a l’economia catalana en els pròxims tres

anys, la qual cosa representa igualar en tres anys
el volum total de la inversió
que la Generalitat ha fet en
els últims deu anys.
31 convocatòries
La Generalitat ha publicat
un total de 31 convocatòries i licitacions dels fons
Next Generation EU, que
mobilitzaran 418,9 milions d’euros. Són actuacions provinents dels fons
europeus del Mecanisme
de Recuperació i Resiliència (MRR), que representen un 27,1% dels 1.545,3
milions ingressats (dels
2.056 assignats a la Generalitat fins al moment). En
concret, es tracta de 21
convocatòries i 10 licitacions impulsades per diferents departaments de la
Generalitat (Educació; Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural; Justícia; Vicepresidència, Polítiques
Digitals i Territori; Drets
socials; Igualtat i Feminismes; Empresa i Treball),
que es destinaran a cofinançar projectes en àmbits
com ara la mobilitat elèctrica, la rehabilitació energètica d’edificis, la millora de

la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la ramaderia, o la transformació de flotes de transport de
viatgers i mercaderies.
Des de mitjans del 2021
fins els primers mesos del
2022 s’han assignat a Catalunya 2.509,3 milions
d’euros dels fons europeus
provinents de convocatòries fetes pel govern espanyol, assignacions directes
de Madrid o convocatòries
gestionades per Catalunya. Aquest import correspon al 5,1% del total que rebrà l’Estat espanyol:
1.900,5 milions l’any passat i 609,9 milions durant
aquest exercici.

Giró, ahir, atenent els mitjans de comunicació gironins ■ ACN

49,7 milions a Girona
Les comarques gironines
han rebut 49,7 milions
d’euros dels fons europeus;
47 per a projectes impulsats l’any passat i 2,7
aquest 2022. Per la via de
concessions
directes,
s’han destinat 3,6 milions
a la Universitat de Girona i
44,8 a centres de recerca,
empreses, consells comarcals i entitats locals a través de convocatòries públiques. ■

Barcelona vol 50 milions per canviar el model turístic
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’Ajuntament de Barcelona
vol aconseguir 50 milions
d’euros dels fons europeus
de recuperació per accelerar
21 projectes amb els quals
pretén aconseguir una
“transformació real” del seu
model turístic “que redundi
en la millora de la ciutat”,
segons va anunciar ahir el
primer tinent d’alcaldia
d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda, Jaume
Collboni.
Collboni i el regidor de Tu-

risme i Indústries Creatives,
Xavier Marcé, van presentar
els projectes que el consistori
barceloní ha presentat a la
convocatòria del pla de modernització i competitivitat
del sector turístic del 2022
del govern que es finançarà
amb fons europeus Next Generation.
“Això és passar de paraules a fets, posar recursos per
a la transformació real del
model turístic”, va subratllar
Collboni, que va destacar que

el 90% dels projectes que
presenta Barcelona a la convocatòria ja estaven previstos
per desconcentrar l’oferta turística a Barcelona, i que els
50 milions serviran per “engegar-los alhora, tenir-los
acabats el 2025 i escurçar
calendaris”.
Els projectes del pla
s’agrupen en sis àmbits d’actuació: litoral, Besòs/Collserola, Montjuïc, oferta desconcentrada, mobilitat sostenible i innovació. ■ REDACCIÓ
146970-1243782L
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L’eix transversal passarà a
dependre de la Generalitat

a El govern resoldrà anticipadament el contracte de concessió de l’autovia, que el 2023 serà
gestionada per Territori a L’estalvi previst amb l’operació supera els 810 milions fins al 2040
M. Moreno
BARCELONA

El govern estalviarà 810,4
milions d’euros d’aquí al
2040 gràcies a la resolució
anticipada del contracte
de concessió de l’autovia
C-25, l’anomenat eix
transversal, segons han
confirmat fonts del Departament d’Economia i Hisenda. L’eix transversal és
una infraestructura fins
ara finançada mitjançant
una concessió per la fórmula del peatge a l’ombra;
és a dir, que la Generalitat
paga a Cedinsa, la concessionària, una retribució en
funció del nombre de vehicles que hi transiten, segons tarifes pactades prèviament.
Ara bé, el contracte, signat el 2007, inclou una
clàusula administrativa
particular que preveu que
la Generalitat té dret a resoldre el contracte abans
del seu venciment, previst
per al juny del 2040, sense
haver-ho de justificar,
sempre que aboni una
compensació anomenada
“preu de reversió”, que ja
estava estipulada en l’oferta. Concretament, la clàusula disposa que “l’administració podrà exercir la
seva iniciativa de resolució anticipada dins de
l’any natural en què es
compleixin els 10, 15 i 20
anys de la notificació de

Àrea de servei a Gurb, a l’eix transversal ■ ANNA AGUILAR / ARXIU

Entrebancs de la concessionària

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

L’empresa concessionària,
Cedinsa, que actualment està controlada pel seu soci
majoritari, el grup francès
d’inversió Vauban Infrastructure Partners, s’ha mostrat
contrària a aquesta operació,
tot i que la resolució anticipada està prevista com a dret
de la Generalitat en una clàusula del mateix contracte.
Cedinsa ha tramès comunicacions a Vicepresidència i

Economia expressant la seva
disconformitat, que també
ha fet arribar a les entitats
que podrien finançar la resolució. Fonts d’Economia i Finances tenen clar que intentarà recórrer contra l’operació; però, segons van afirmar,
els assessors jurídics de la
Generalitat i informes independents dels bufets Garrigues i Roca Junyent avalen la
validesa de la resolució.

l’adjudicació del contracte”. Aquest any, el 2022,
fa just quinze anys des
d’aquella adjudicació, i és
per aquest motiu que la
conselleria d’Economia ha

trobat convenient aprofitar aquesta finestra d’oportunitat, bo i deixant
clar que no es tracta d’un
rescat, sinó d’una resolució anticipada.

Les mateixes fonts
d’Economia van detallar
com es concretaran els
810,4 milions d’estalvi
net. Si s’haguessin mantingut els pagaments fins
al final de la concessió,
l’impacte en el dèficit hauria estat de 828,5 milions
d’euros, que amb l’operació es redueixen fins a
347,6 milions. Alhora, en
termes corrents, l’estalvi
serà d’uns 70 milions
anuals, fins als 810,4 milions esmentats, així que,
per la repercussió financera i d’estalvi, es tracta de
l’operació econòmica més
rellevant dels últims deu
anys de les dutes a terme
per la Generalitat, que des
de l’inici de la concessió ha
aportat 305 milions en

subvencions, entre el
2008 i el 2015, i 514 milions en peatges en el període 2013-2021; és a dir,
819 milions en total.
Com que es tracta d’una
resolució anticipada, la
Generalitat, mitjançant el
Departament de Presidència i de Polítiques Digitals i Territori, haurà d’assumir les despeses de l’operació, i també el manteniment i la reinversió de
l’eix transversal a partir
de l’1 de gener de l’any vinent.
D’entrada hi haurà un
impacte negatiu en el dèficit, que serà com a màxim
de 128,4 milions d’euros,
però serà assumible, segons Economia, perquè
aquest any les regles fis-

cals estan suspeses perquè les administracions
puguin fer front a les despeses generades per la
pandèmia.
En total, de la tresoreria de la Generalitat de Catalunya hauran de sortir
com a màxim 482,6 milions d’euros, tot i que probablement seran menys,
ja que la concessionària
haurà de cancel·lar el préstec que en el seu dia li va
concedir la Generalitat,
per un import de 50 milions, subordinat a l’endeutament bancari de la
companyia, que a final
d’any tindrà un saldo viu
de 32 milions, de manera
que el més probable és
que, quan la concessionària cancel·li el préstec,
l’impacte a la tresoreria no
superi els 450,6 milions.
Bancs o FLA
Per cobrir aquesta despesa immediata, Economia
ha rebut l’autorització del
Ministeri d’Hisenda per
recórrer al finançament
bancari, una opció per a la
qual ja té la disponibilitat
de dues entitats. A banda
d’aquesta solució, Economia també preveu la possibilitat, i de fet la prefereix,
de finançar l’operació amb
el FLA 2021, del qual encara no s’ha fet ús i que presenta un interès molt més
avantatjós (un 0,109%)
que el de la banca. Aquesta
opció, però, només té un
vistiplau verbal d’Hisenda
i, per tant, cal obtenir-ne
l’autorització oficial.
En espera de decidir la
fórmula definitiva, de moment es cobrirà amb tresoreria pròpia, i la Generalitat, com a responsable a
partir del 2023, haurà de
decidir com es gestionarà
la via, si es pagarà per ús o
mitjançant algun altre sistema. ■

Recuperen les restes de set
morts durant la Guerra Civil
Redacció
CORBERA D’EBRE

El departament de Justícia ha recuperat les restes
òssies de set individus no
identificats,
probablement soldats republicans,
en un treball arqueològic
fet a les trinxeres del mas
de la Pila, a Corbera
d’Ebre. Les tasques, inicia-

des al març, van començar
arran de la descoberta
d’unes restes humanes superficials en una zona boscosa on hi havia hagut un
incendi. També s’han localitzat diverses restes materials, de munició i metralla, que donen indicis
de la presència de brigadistes internacionals en
aquestes posicions. A par-

tir d’ara, es faran els estudis arqueològics, antropològics i genètics per fer
possible la identificació de
les restes.
El 2008 es va fer una
primera prospecció i recollida de restes òssies humanes superficials en tres
sectors del mas de la Pila i,
en total, amb l’actuació
d’enguany, en aquest in-

dret ja s’hi han fet cinc intervencions. No es pot descartar que, més endavant,
i també fruit de l’erosió del
terreny, puguin aparèixer
més restes en punts propers.
Des de l’any passat
s’han registrat 36 informacions sobre restes òssies descobertes en superfície a tot Catalunya. ■

Imatge de la trinxera on s’han localitzat les restes dels
soldats a Corbera d’Ebre ■ DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

