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POLÍTICA

Colau, Albiach i López aniran a la
reelecció per dirigir els comuns

34a promoció dels Mossos,
a Mollet del Vallès ■ EFE

SOCIETAT

Els sindicats de
policia demanen
una reunió amb
Aragonès
Els sindicats i associacions de
Mossos d’Esquadra i policia
local han demanat una reunió
amb el president Pere Aragonès, per abordar la “crisi de
seguretat” que viu el país, un
diagnòstic que, segons ells,
també comparteix el Departament d’Interior. En un comunicat emès després de reunirse divendres amb el conseller
d’Interior, Joan Ignasi Elena,
les organitzacions sindicals
han reclamat “mesures extraordinàries, urgents i consensuades”. Els sindicats també
van proposar la redacció d’un
text perquè l’aprovi el Parlament en reconeixement de la
tasca policial. Elena va indicar,
ahir, que la nova fornada de
mossos d’esquadra –775
agents desplegats divendres
passat i 860, l’any vinent– i el
reforç en material “minimitzarà l’estrès” que viu el cos. Elena va afirmar: “El que volen
tots els mossos, i nosaltres els
primers, són fets, és inversió.”
Els sindicats policials també
van anunciar una manifestació el 23 d’octubre. ■ ACN

SOCIETAT

Més de 400.000
vehicles surten de
Barcelona pel
pont del Pilar
L’operació sortida del pont del
Pilar es va tancar, ahir, amb
400.277 vehicles que van sortir de l’àrea metropolitana de
Barcelona, el 80% dels
500.000 previstos, segons el
Servei Català de Trànsit. Tot i
que la mobilitat a la xarxa viària va ser més fluida ahir que
divendres a la tarda, van destacar els 10 quilòmetres de retencions a la C-16 al Berguedà, entre Berga i Cercs, els 6,5
quilòmetres de cues a l’N-145
a les valls de Valira per entrar
a Andorra, els 6 quilòmetres
d’aturades a la C-14 a Oliana i
els 4 quilòmetres més a Organyà, en direcció la Seu d’Urgell, així com els diferents
trams de congestió a l’autopista AP-7, amb 4 quilòmetres
a Mollet del Vallès, 4 a Castellbisbal i 2 a Martorell. ■ ACN

L’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau; la líder dels comuns al Parlament, Jéssica
Albiach, i l’exalcaldessa de
Castelldefels Candela López
van anunciar ahir que es presenten a la reelecció com a
coordinadores nacionals de
Catalunya en Comú. En un vídeo difós a les xarxes, han explicat que es marquen l’objectiu de consolidar i fer créixer
l’espai en les cites electorals
del 2023, les municipals i les

eleccions espanyoles, i també
en el marc de la qüestió de
confiança que plantejarà el
president de la Generalitat,
Pere Aragonès. En concret, Albiach destaca en el vídeo que
volen “créixer i revalidar en les
municipals, guanyar les eleccions generals i fer avançar
Catalunya amb un nou govern
al servei de la gent”. Per la seva part, Colau afirma que Catalunya en Comú ja no és només una organització nova, si-

nó una força que “està aplicant aquestes transformacions a governs com ara el de
Barcelona i l’Estat”. La renovació dels càrrecs s’emmarca en
l’assemblea que celebrarà Catalunya en Comú els dies 20 i
21 de novembre, en què també es debatrà i aprovarà el full
de ruta polític cap al 2023. La
candidatura del comuns es farà oficial demà, dia en què
s’obre el període d’inscripció
de les candidatures. ■ ACN

Una de les noves línies del Bus Parc, ahir, a l’entrada del parc natural ■ EL PUNT AVUI

SOCIETAT

Tímida estrena de les noves
línies del Bus Parc al Montseny
La prova pilot de les tres noves línies del Bus Parc per accedir al Parc Natural i Reserva
de la Biosfera del Montseny
va arrencar ahir amb una tímida acollida. La línia que va de
Vic fins a Collformic va acollir
passatgers amb comptagotes. “Hem de tenir en compte
que és el primer dia i que hi
ha molts factors que intervenen en l’afluència de gent,
com el climàtic o que sigui un
pont”, ha explicar el director
del parc, Lluís Martínez. En tot

cas, l’aposta del parc per reduir la pressió del vehicle privat és clara i confien que a
partir del 2022 el servei de
bus pugui ser regular.
La prova pilot s’allargarà
fins al 7 de novembre i les línies estaran en servei els dissabtes, diumenges i festius.
Dues de les línies operen des
del vessant osonenc –de Vic i
l’estació de Balenyà fins a Viladrau i Collformic– mentre
que la tercera s’ubica al vessant sud del Vallès Oriental,

de l’estació de Palautordera al
poble de Montseny. Aquesta
prova pilot se suma a les dues
línies de Bus Parc ja existents
des del 2018, que enllacen
Sant Celoni amb Santa Fe i
Fontmartina, al costat vallesà
del parc. Les tres línies ofereixen bitllets senzills, vàlids per
a tot el dia i que permeten pujar i baixar de l’autobús tantes
vegades com es vulgui. També es poden fer servir els bitllets integrats al sistema tarifari de l’ATM. ■ ACN

SOCIETAT

SOCIETAT

100.000 catalans necessiten
cures pal·liatives i només el
66% les reben, segons Salut

Un botiguer mor apunyalat
a Rubí intentant frustrar
un robatori a la seva botiga

El Departament de Salut assegura que al voltant de 100.000 persones necessiten cures
pal·liatives a Catalunya. En un comunicat fet
públic ahir, coincidint amb el Dia Mundial de les
Cures Pal·liatives, la conselleria ha estimat que
la prevalença de persones amb malalties cròniques en fase avançada i amb necessitat d’atenció pal·liativa oscil·la entre un 1,2% i un 1,4% de
la població. Així, en l’àmbit català, la xifra se situaria entre 90.000 i 105.000 persones. Segons Salut, el 66% de les persones que van requerir cures pal·liatives el 2019 les van rebre.
Principalment, requereixen aquesta atenció els
malalts oncològics, en un 60% dels casos, i en
un 30% els pacients no oncològics. ■ ACN

Un botiguer d’origen pakistanès va morir apunyalat divendres a la nit a Rubí (Vallès Occidental) intentant frustrar un robatori en el seu establiment. Els fets van succeir al voltant de les
onze de la nit, a tocar de la cèntrica plaça Onze
de Setembre. La víctima va voler evitar que un
grup de persones s’emportés sense pagar una
ampolla d’alcohol de l’establiment. El botiguer
va perseguir-los pel carrer i, en atrapar-los, va
rebre diverses ganivetades al pit i al coll. Una
ambulància del SEM va traslladar-lo a un centre sanitari, però finalment va morir en el mateix vehicle d’emergències. Els Mossos han
obert una investigació i el cas està sota secret
de les actuacions. ■ ACN

Part de la caravana de vehicles que van participar en la
marxa lenta al Pallars, ahir, al seu pas per Isona ■ ACN

SOCIETAT

Marxa lenta contra
el projecte de la MAT
d’Osca al Pallars
Una quarantena de vehicles
van fer una marxa lenta ahir
per protestar contra el projecte de línia elèctrica aèria de
molt alta tensió (MAT) que el
clúster Forestalia vol fer per
transportar l’electricitat de
plantes eòliques situades a
Osca fins a Isona, al Pallars
Jussà. La marxa va estar convocada per les plataformes
Salvem lo Pallars i Contra l’Autopista Elèctrica del Pallars, i
va transcórrer el tram d’uns
30 quilòmetres des del port
de Comiols fins a arribar a
Tremp, on després d’una breu
manifestació pels carrers es
va llegir el manifest i es va fer
una recollida d’al·legacions al
projecte. Els participants, que

van marxar sota el lema Renovables sí, però no així, van denunciar que el projecte no
aporta cap benefici social ni
ambiental i hipoteca el futur
del territori. A banda de la línia
MAT de Laluenga (Osca) a
Isona, que afectaria els termes municipals de Tremp,
Castell de Mur, Gavet de la
Conca i Isona i Conca Dellà, la
marxa també va protestar
contra dos projectes més: la
línia d’alta tensió de 220 kV
de la Foradada del Toscar (Osca) a la Pobla de Segur i els
projectes de macrocentrals
solars de 632 hectàrees, que
afecten els municipis d’Isona i
Conca Dellà, Suterranya, Castell de Mur i Talarn. ■ ACN

SOCIETAT

L’Ajuntament de
Barcelona inicia
les millores al
barri de Canyelles
L’Ajuntament de Barcelona ha
començat aquesta setmana
les obres de reurbanització
dels interiors del barri de Canyelles, al districte de Nou
Barris, amb l’objectiu de millorar-ne les condicions i adaptar
l’espai a les noves necessitats
d’accessibilitat. El projecte
preveu actuacions com l’eliminació de murs i baranes de
formigó per substituir-los per
elements renovats o la installació de rampes i ascensors
que permetran unificar els espais. Els treballs, amb una inversió de 5,5 milions d’euros,
es faran sobre un total de
13.416 metres quadrats i està
previst que finalitzin l’octubre
del 2022. Segons el consistori, en tractar-se d’un barri urbanitzat sobre una topografia
molt accidentada, amb pendents superiors al 10%, la
construcció d’escales i rampes que resseguien la posició
dels blocs “no ha facilitat ni la
consolidació del comerç encaixonat entre murs ni el control de l’espai urbà”. ■ ACN

POLÍTICA

L’exregidor del PP
de Sabadell i 21
investigats més,
a judici amb jurat
L’exregidor del PP a Sabadell
Jordi Soriano i vint-i-un investigats, entre ells empresaris
de la construcció, van anar divendres a la Ciutat de la Justícia de Barcelona per la compareixença de la peça 1 del
cas Mercuri, un pas previ per
al judici que en aquest cas serà amb un jurat popular, pels
delictes de suborn, blanqueig
de capitals, tràfic d’influències
i activitats prohibides a funcionaris. La fiscalia i l’acusació
popular exercida per la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció han de presentar ara
els escrits d’acusació. ■ M.P.
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Ximo Puig advoca per una
“segona transició” a l’Estat
a El president valencià reclama en la seva Diada nous pactes “des de la confiança federal” a Partits

d’esquerres, Acció Cultural i l’ANC participen junts en nombroses mobilitzacions de signe antifeixista
Ò. Palau
BARCELONA

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo
Puig, va reivindicar, ahir
en el discurs institucional
amb motiu de la Diada del
País Valencià, que ha arribat l’hora d’“una segona
transició territorial” a
l’Estat i va reclamar nous
pactes autonòmics “des de
la confiança federal”, que
assegurin “el dret a la diferència sense diferència de
drets”. Puig, que va voler
parlar des d’una posició
“constructiva”, creu que
és urgent reclamar “justícia” en el finançament de
les comunitats i va tornar
a carregar, sense citar-la,
contra la de Madrid en vista del “dúmping fiscal” que
desenvolupa, per què és
partidari de “descentralitzar” les institucions a fi
que l’Estat “sigui un marc
de convivència sana i de
progrés útil”. Puig, parafrasejant l’himne valencià, va reclamar a l’Estat
que “ofreni” als valencians

La mobilització més multitudinària, convocada per la Comissió 9 d’Octubre, es va fer entre grans mesures de seguretat ■ EFE

el que els correspon i alhora es va mostrar decidit a
encapçalar-ne una concepció “plural i diversa” i liderar una Espanya “més
justa” i “millor” en què la
veu valenciana sigui present. En aquest sentit, es
vantava que la gestió de la
pandèmia ha ajudat que el

Vilagrà deslliga
pressupost i
taula de diàleg
a Indica que ja hi ha

hagut nous contactes
informals per a la
mesa de negociació

Redacció
BARCELONA

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va
voler deslligar ahir la negociació per a un eventual
suport al pressupost general de l’Estat de la mesa de
diàleg tot just iniciada
amb La Moncloa. “La taula
ha d’anar molt més enllà
d’aquests mesos de pressupost, el conflicte polític

és profund i la resolució requerirà molt més temps,
l’hem de treballar en un
marc separat”, va subratllar a TVE a Catalunya.
“Farem servir tota la força
d’ERC al Congrés, i Junts
hauria de fer el mateix”, va
concloure, això sí, en ser
interrogada pel front comú que continuen reclamant els seus socis.
De la mateixa manera,
la número 3 del govern va
avançar que no es veu fent
intercanvis de cromos que
“sovint són perjudicials”
amb els comptes de la Generalitat, que entraran al
Parlament a principi de

territori sigui ara “un referent” més escoltat. L’exalcalde de Morella, que va recordar que ara es compleixen els 500 anys dels moviments de les Germanies
als regnes de València i
Mallorca, amb què les classes populars es van unir
per demanar més justícia i

novembre, i es va mostrar
igualment partidària de
separar totes dues negociacions. “A Catalunya el
principal aliat per a la governabilitat és la CUP, no
té res a veure amb la dinàmica de l’Estat”, va constatar, ja que a més confia
que la proposta del govern
“relligarà molt bé” amb els
plantejaments de la CUP,
que fins ara s’ha mostrat
poc oberta a pactar-los.
Sobre la taula entre governs, Vilagrà creu que
per començar la negociació primer cal “entendre
l’altra part”, una fase en
què creu que ja s’està. Segons ella, així, s’han iniciat contactes “més informals” que precediran una
nova trobada que serà discreta i que creu que haurà
de servir per trobar un espai de treball “profund i intens”, lluny dels focus, on
poder començar a “plantejar alternatives” i entrar a
treballar “sobre propostes

una riquesa més repartida, va alertar que no es
provi de “dividir ni enfrontar” els valencians.
En tot cas, al matí, a més
dels actes institucionals,
com és tradicional a València hi va haver mobilitzacions de la dreta i dels sectors blavers, mentre que, a

la tarda, n’hi va haver de
signe contrari, en què van
participar unes 3.000 persones segons la delegació
del govern, organitzades
per l’esquerra independentista i, la més multitudinària, per la Comissió 9
d’Octubre, de signe antifeixista, enmig d’un miler

d’agents desplegats per
evitar incidents amb grupuscles anticatalanistes.
En aquesta última van participar ERC, Compromís,
EU, Podem i fins i tot el
PSPV, a més de diversos
sindicats, Acció Cultural i
l’ANC, que acompanyava
la plataforma Decidim i
l’Assemblea Sobiranista
de Mallorca, que reclamen
el dret a decidir per al País
Valencià i les illes Balears.
La participació de totes
tres també va servir per defensar la unitat cultural i
lingüística, i reclamar que
es treballi en la reciprocitat per crear un espai comunicatiu conjunt, així
com en la promoció i normalització de la llengua catalana. Segons Toni Gisbert, portaveu de la comissió, la manifestació volia
“refermar” la diferència
valenciana d’un projecte
“en positiu de majories socials i polítiques”, i va reivindicar els interessos del
poble valencià davant les
“tendències recentralitzadores” del govern estatal.
L’ANC va aprofitar per
fer, ahir, el seu secretariat
a la ciutat, i ja ha anunciat
que celebrarà el proper el
mes que ve a Perpinyà.
L’entitat pretén, així, intensificar la col·laboració
amb la societat civil de cada territori per avançar
cap a la sobirania de Catalunya, el País Valencià i les
Illes, amb l’objectiu últim
d’assolir una confederació
dels Països Catalans. ■

Illa apel·la a
donar suport als
comptes estatals
—————————————————————————————————

La consellera Vilagrà, ahir a la fira d’Agramunt ■ PRESIDÈNCIA

i documents”. “La negociació està en fase embrionària però el que pretenem és acostar-nos”, va reflexionar. La consellera
defensa que cal saber “llegir el moment polític” ac-

tual, en què la comunitat
internacional demana diàleg, i veu la taula com una
manera de “plantar cara i
plantejar una solució política”. “És el més valent que
podem fer”, va etzibar. ■

El líder del PSC, Salvador Illa,
va advertir ahir que votar no
als comptes de l’Estat, i encara més “sense haver-los llegit”, seria “votar no a la sortida de la pandèmia”, i significaria anar “contra la generació d’oportunitats” i “anteposar les tàctiques partidistes”
a l’interès general. “És difícil
un pressupost més progressista”, va defensar en la
cloenda de l’Escola de Tardor
del partit. Illa està satisfet
amb el projecte presentat per
La Moncloa perquè preveu
una inversió de prop de 3.000
milions, que veu d’acord amb
el que li pertoca a Catalunya,
“sense cap privilegi”. A banda,
va retreure al govern que no
hi hagi “notícies” ni hagi presentat “les línies mestres” del
pressupost de la Generalitat.
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La ministra de Transports i el president d’Aena, ahir, a l’escola del PSC ■ MARTA PÉREZ / EFE

Lucena veu el Prat
com un primer pas
de l’esquerra del no
aEl president d’Aena, preocupat perquè “el creixement

econòmic s’ha convertit gairebé en tabú” a Catalunya
Xavier Miró
BARCELONA

Fi de les restriccions als aeroports

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

Per la seva banda, la ministra
de Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va anunciar a la mateixa
Escola de Tardor dels socialistes catalans que el Consell
de Ministres decidirà “en els
propers dies” aixecar les restriccions d’accés als aeroports en prevenció de contagis de Covid-19. Amb aquesta

La frase

—————————————————————————————————

“Estic preocupat pel
flirteig entre posicions
d’extrema esquerra i
el decreixement
econòmic”
Maurici Lucena
PRESIDENT D’AENA

sible ampliació de la pista
que malmetés l’espai natural protegit de la Ricarda, el Ministeri de Transports, de què depèn Aena,
ha retirat indefinidament
el projecte i n’ha culpat
l’executiu d’ERC i Junts.
Ahir mateix, el diari La
Vanguardia
publicava
que la vicepresidència i

mesura es permetrà l’accés a
l’interior de les terminals als
familiars i amics que volen
donar la benvinguda a passatgers o acomiadar-se’n.
Fins ara només podien entrar
a les terminals passatgers
amb targeta d’embarcament,
els treballadors aeroportuaris i acompanyants per causa
justificada.

conselleria de Territori de
la Generalitat presentaria
una proposta alternativa
per ampliar la pista sense
afectar tant la Ricarda però allargant-la també cap a
l’espai protegit del Remolar.
La mateixa vicepresidència, però, sortia al pas
de la informació advertint
que no valoraria una “proposta no oficial” i va reafirmar que s’analitzen “diversos escenaris” i que és
al pla director on s’han de
sospesar. De fet, el govern
català considera que l’executiu espanyol ha cancellat unilateralment el projecte sense que s’haguessin debatut abans les alternatives tècniques. ■

118082-1249009L

El president del gestor aeroportuari Aena i exportaveu del PSC al Parlament,
Maurici Lucena, es mostra
preocupat pel “flirteig entre posicions d’extrema
esquerra i el decreixement econòmic” que sosté
que s’estan imposant a Catalunya: “El creixement
econòmic a Catalunya s’ha
convertit gairebé en tabú.” Ho sostenia ahir en el
debat sobre recuperació
econòmica i infraestructures de l’Escola de Tardor
del PSC i pronosticava que
l’oposició a ampliar l’aeroport del Prat només és el
primer camp de batalla de
l’esquerra contrària al
creixement econòmic, segons ell: “A l’aeroport ho
hem vist clarament, però
només és l’aperitiu.”
Lucena demana al PSC
i al PSOE com a partits socialdemòcrates ser capaços de “compaginar el progrés i la protecció mediambiental” i conclou
que si no s’aconsegueix
“que el binomi sigui compatible” hi haurà danys.
Després que el govern català hagi rebutjat una pos-

