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http://diaridigital.tarragona21.com/el-cat-celebra-el-dia-mundial-de-laigua-amb-una-conferencia-del-divulgador-marc-

vidal/ 

 

 

El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha celebrat, com cada any, el Dia Mundial de l’Aigua amb una jornada que 

ha comptat amb la participació de tots els treballadors, excepte els que estaven de torn. La jornada, que ha acabat 

amb un dinar conjunt a les muscleres de la badia del Fangar, ha tingut lloc a la planta de potabilització de l’Ampolla, 

on l’acte central ha estat una conferència a l’Aula de l’Aigua, a més d’una visita a les instal•lacions, incloses les noves 

d’ozonització que ja estan en proves des de fa uns dies i que aviat entrarà en servei. 

Sota el títol “Notícies que arriben del futur”, el comunicador Marc Vidal ha exposat les seves tesis sobre “Revolució 

4.0, nova economia, futur socioeconòmic”, on efectua una anàlisi del moment històric que viu la humanitat en termes 

de creació, fabricació, distribució i organització. La Quarta Revolució Industrial ha estat analitzada des d’una òptica 

positiva i inspiracional que parteix de la premissa de que no vivim una època de canvis sinó que estem en un canvi 

d’època en la qual el món s’ha automatitzat”; unes tesis que coincidien amb alguns dels casos que el CAT ja aplica, 

com el projecte SAOOEC (Sistema Automàtic d’Operació amb Optimització Energètica). Marc Vidal ha explicat 

algunes claus de com afrontar aquest repte i convertir-lo en l’oportunitat que la història ens ofereix. S’ha de passar del 

“fer” al “ser. 

Marc Vidal, a més de divulgador econòmic en diversos programes de TVE, és un expert en transformació digital , 

analista a Nova Economia, inversor tecnològic, professor en escoles de negoci, col•laborador en múltiples mitjans, 

escriptor d’èxit i un sol•licitat conferenciant internacional. 

Ha estat Director del postgrau en Estratègia Digital a Xarxes per la Universitat de Barcelona. També va ser membre 

del Grup de Recerca en Nova Economia de la Universitat Politècnica de Madrid i consultor titular en temaris de Nova 

Economia i empresa digital per al Banc Centreamericà d’Integració Econòmica. 

Està considerat com una de les figures més influents en Transformació Digital i Quarta Revolució Industrial. La seva 

vocació professional és la d’ajudar a empreses i institucions a explorar les oportunitats que ofereixen les noves 

tecnologies. 

Resideix a cavall entre el Silicon Valley europeu, Dublin, i la capital de la tecnologia mòbil, Barcelona. És conegut per 

la seva màxima ‘col•lecciona moments, no coses’ . 
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http://www.aguaita.cat/noticia/8865/estat/afirma/no/autoritzara/cap/transvasament/sense/aprovacio/corts/generals 

 

El govern espanyol ha recordat que no 

s'autoritzarà cap transvasament d'aigua 

entre conques sense l'aprovació de les 

Corts Generals. Ho ha dit el ministre 

Portaveu, Iñigo Méndez de Vigo, en la 

roda de premsa posterior al consell de 

ministres d'este divendres, en resposta 

a una pregunta relacionada amb el 

projecte de portada d'aigua des de 

l'embassament de Rialb que ha 

d'abastir 32 municipis de la Segarra, 

l'Urgell, la Conca de Barberà i l'Anoia. 

El Ministeri d'Agricultura també ha difós 

un comunicat on precisa que el projecte 

de Pla de gestió del districte de conca 

fluvial de Catalunya (2016-2021) "no 

inclou cap transvasament" i que de 

moment el Govern no ha presentat 

encara cap altre projecte d'abastament 

per a esta zona diferent al que es va 

redactar al 2008 i pel qual només es 

disposa d'una autorització temporal que 

va ser informada positivament per 

Aragó. 

 

El portaveu del govern espanyol s'ha 

referit a esta qüestió després del rebuig 

que ha expressat el govern d'Aragó al 

projecte de portada d'aigua des de 

Rialb acordat amb el territori afectat pel Govern català per abastir d'aigua de boca dels municipis inclosos. El govern 

d'Aragó ha qualificat el projecte com un transvasament d'aigües del Segre, que pertany a la conca de l'Ebre, a les 

conques internes de Catalunya, ja que s'inclouen municipis de la Conca de Barberà i l'Anoia que pertanyen al sistema 

Ter-Llobregat. El mateix rebuig ha estat manifestat per la Plataforma en Defensa de l'Ebre i entitats ecologistes com 

Ipcena que consideren el projecte com el primer pas per a un futur transvasament a Barcelona. 

 

El Ministeri d'Agricultura, que és qui té les competències a través de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), ha 

remarcat que el projecte d'abastament que està autoritzat temporalment i es va redactar al 2008, es va tramitar l'any 

2010 amb un informe positiu de la comunitat d'Aragó i el propi ministeri ja que comportava una transferència inferior a 

1 hectòmetre cúbic a l'any (en concret 0,62 hectòmetres cúbics) al sistema Ter-Llobregat. El projecte estava plantejat 

com a complement a la infraestructura del canal Segarra-Garrigues, per a l'abastament en alta des del pantà de Rialb 

a 43 municipis de la zona, la majoria de la conca de l'Ebre però altres ubicats a les conques internes de Catalunya.  

 

L'executiu espanyol diu que en cas que es plantege un altre projecte d'abastament a estos municipis, diferent al 

redactat al 2008 - un fet del qual el ministeri no té constància – l'autorització temporal de 2010 no tindria validesa. En 

este sentit, remarca que un nou projecte requeriria la tramitació corresponent d'autorització de concessió, per la qual 

cosa caldria un nou informe del govern d'Aragó. Així doncs, el govern espanyol subratlla que "ni ara ni en el futur es 

podrà autoritzar cap transvasament entre conques que requereixi de l'aprovació de les Corts Generals per un tràmit 

diferent al legalment previst". 

  

http://www.aguaita.cat/noticia/8865/estat/afirma/no/autoritzara/cap/transvasament/sense/aprovacio/corts/generals


 
 

  3 

2017.03.27  Dossier de premsa 

EBRE DIGITAL 

http://www.ebredigital.cat/politica/3511-el-govern-espanyola-recorda-a-catalunya-que-no-s-autoritzara-cap-

transvasament-sense-l-aprovacio-de-les-corts-generals 

 

El projecte de Pla de gestió del districte de 

conca fluvial de Catalunya (2016-2021) ''no 

inclou cap transvasament'' i, de moment, el 

Govern no ha presentat encara cap altre 

projecte d'abastament per aquesta zona 

diferent al que es va redactar al 2008 i pel 

qual només es disposa d'una autorització 

temporal que va ser informada positivament 

per Aragó. 

Així ho ha traslladat, en un comunicat, el 
Ministeri d’Agricultura. En la roda de premsa 
posterior al consell de ministres, i arran 
d’una pregunta relacionada amb el projecte 
d’abastament d’aigua des de 
l’embassament de Rialb a una trentena de 
municipis de la Segarra, l’Urgell, la Conca 
de Barberà i l’Anoia, el ministre portaveu, 
Iñigo Méndez de Vigo, ha recordat a 
Catalunya que no s'autoritzarà cap 
transvasament d'aigua entre conques sense 
l'aprovació de les Corts Generals. 

El portaveu del govern espanyol s'ha referit 
a aquesta qüestió després del rebuig que ha 

generat a l'Aragó el projecte de portada d'aigua des del riu Segre, el principal afluent de l’Ebre, a través del canal 
Segarra-Garrigues, per solucionar els problemes dels municipis inclosos a l’anomenat Pacte de Rialb. 

Des del govern d’Aragó, qualifiquen el projecte com un transvasament d'aigües del Segre, que pertany a la conca de 
l'Ebre, a les conques internes de Catalunya, ja que s'inclouen municipis de la Conca de Barberà i l'Anoia que 
pertanyen al sistema Ter-Llobregat. El mateix rebuig ha estat manifestat per la Plataforma en Defensa de l'Ebre 
(PDE) i entitats ecologistes com Ipcena que consideren el projecte com el primer pas per a un futur transvasament a 
Barcelona. Si s’acaba consumant, es pregunten amb quina autoritat moral s’oposaran a portar aigua cap a València i 
Múrcia.  
 
El Ministeri d'Agricultura, que és qui té les competències a través de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), ha 
remarcat el projecte d'abastament que està autoritzat temporalment es va redactar al 2008 no està executat i es va 
tramitar l'any 2010 amb un informe positiu de la comunitat d'Aragó i el propi ministeri ja que comportava una 
transferència inferior a 1 hectòmetre cúbic a l'any (en concret 0,62 hectòmetres cúbics) a la zona deficitària del 
sistema Ter-Llobregat. El projecte estava plantejat com a complement a la infraestructura del canal Segarra-
Garrigues, per a l'abastament en alta des del pantà de Rialb, a 43 municipis de la zona, 39 de la conca de l'Ebre i 4 
(amb una població de 3.1000 habitants) ubicats a les conques internes de Catalunya.  
 
En aquest sentit, l'executiu espanyol diu que en cas que es plantegi un altre projecte d'abastament a aquests 
municipis, diferent al redactat al 2008 - un fet del qual el ministeri no té constància – l'autorització temporal de 2010 
no tindria validesa. En aquest sentit, remarquen que un nou projecte requeriria la tramitació corresponent 
d'autorització de concessió, per la qual cosa caldria un nou informe del govern d'Aragó. Tot plegat partint del criteri de 
la ''unitat de conca'' que suposa ''la gestió única i integrada de tots els recursos hídrics d'una conca fluvial'', que 
correspon a l'Estat. Així doncs, el govern espanyol subratlla que ''ni ara ni en el futur es podrà autoritzar cap 
transvasament entre conques que requereixi de l'aprovació de les Corts Generals per un tràmit diferent al legalment 
previst''. 
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http://www.ebredigital.cat/politica/3500-movem-tortosa-portara-al-ple-el-rebuig-al-nou-transvasament-de-l-

ebre?utm_source=Not%C3%ADcies&utm_campaign=a6b84779d5-

NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_a2b6549bdf-a6b84779d5-181399113 

 

 

La confluència d’esquerres considera que l’Ajuntament de Tortosa s’ha de posicionar en contra de l’enèsim intent de 
transvasament a Barcelona per part del govern català com ja ha fet l’Aragó i com denuncia la Plataforma en Defensa 
de l’Ebre. 

El grup municipal de Movem Tortosa registrarà una moció a l’Ajuntament de Tortosa perquè el consistori es pronunciï 
en contra del transvasament d’aigua de la conca de l’Ebre vers les 6 poblacions de les conques internes de 
Catalunya. 

En un comunicat Movem apunta que hi ha hagut un intent continuat dels diferents governs de Catalunya per portar 
aigua de l’Ebre cap a Barcelona després d’aconseguir  en els anys 80 portar aigua a Tarragona en detriment del 
desenvolupament de les Terres de l’Ebre. "L’aigua és el petroli del segle XXI i com a bé preuat hi ha molts interessos 
perquè arribi a la capital del país".  

En aquest sentit, Movem Tortosa, vol recordar que portar l’aigua a aquestes 6 poblacions que estan fora de la conca 
de l’Ebre obre la porta a transvasar més aigua a Barcelona, i a més a més, legitimaria les demandes d’aigua d’altres 
territoris com Castelló, València, Alacant, Múrcia i Almeria, els quals estaven contemplats com a receptors d’aigua de 
l’Ebre amb el PHN aprovat pel PP i CiU. 

Denuncien també que el govern català (CDC-ERC) hagi tornat a trencar l’actual consens amb les Terres de l’Ebre, 
amb la PDE i amb la nova cultura de l’aigua i amb els principis de sostenibilitat que haurien de regir la política hídrica 
del país tenint en compte, a més a més, que "Catalunya viu un desequilibri territorial asfixiant on les Terres de l’Ebre 
pateixen dèficits alarmants quan a infraestructures i són les comarques més pobres del Principat amb un 25% menys 
de renda per habitant que la mitjana de Catalunya".  

http://www.ebredigital.cat/politica/3500-movem-tortosa-portara-al-ple-el-rebuig-al-nou-transvasament-de-l-ebre?utm_source=Not%C3%ADcies&utm_campaign=a6b84779d5-NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_a2b6549bdf-a6b84779d5-181399113
http://www.ebredigital.cat/politica/3500-movem-tortosa-portara-al-ple-el-rebuig-al-nou-transvasament-de-l-ebre?utm_source=Not%C3%ADcies&utm_campaign=a6b84779d5-NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_a2b6549bdf-a6b84779d5-181399113
http://www.ebredigital.cat/politica/3500-movem-tortosa-portara-al-ple-el-rebuig-al-nou-transvasament-de-l-ebre?utm_source=Not%C3%ADcies&utm_campaign=a6b84779d5-NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_a2b6549bdf-a6b84779d5-181399113
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http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/134098/AcuaMed-bajo-sospecha 

 

 

 

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/134098/AcuaMed-bajo-sospecha


Tomas
Resaltado
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La higiene bucal és una mesura essencial per a l’eliminació de la placa bacteriana.
La placa bacteriana es coneix com l’acumulació de microorganismes a les parets de les
dents, la qual generalment no és l’origen de cap malaltia però sí del seu desequilibri, donant
lloc a les càries i les malalties periodontals.
Per practicar una bona higiene bucal hi ha dos elements bàsics: el raspall i el dentifrici, però,
com sempre, el farmacèutic us pot aconsellar el millor de cada un per a cada cas.

1. El raspall

Com ha de ser el raspall?
Com a norma d’higiene, cadascú ha d’utilitzar el seu raspall i, a més, s’ha de renovar aproxi-
madament cada tres mesos. El raspall ha de tenir les puntes tancades per netejar bé, i amb
l’ús, les cerres s’obren i el raspall deixa de netejar perfectament.

Característiques que ha de tenir un raspall dental:
- filaments de material sintètic amb les puntes arrodonides i polides 
- cap del raspall petit amb l’extrem rodó
- mànec manejable amb un petit angle 
- vida màxima 3 mesos

Després de fer-se servir, el raspall ha de rentar-se amb aigua o un col·lutori per eliminar-ne
les restes de placa dental, aliments i dentifrici.
En resum, el raspall ha de ser personal i estar en bones condicions.

Tècnica de raspallat dental:
El pacient ha de ser ensenyat sobre la tècnica correcta del raspallat dental.
- Hem de raspallar-nos les dents després de cada àpat, i sobretot abans d’anar a dormir.
- Haurem de raspallar-les en moviments verticals, mai horitzontals. Raspallarem per dins i
per fora de la dent, i a la zona dels queixals ho farem amb moviments rotatoris per arribar a
tots els racons.
- Cal raspallar les dents durant uns tres minuts, netejant-ne totes les cares (les superfícies
triturants, les que contacten amb els llavis i les que ho fan amb la llengua) i especialment la
zona propera a la geniva. Raspallant la llengua eliminem bacteris i així afavorim un millor alè.
- Cal utilitzar pasta de dents fluorada, ja que ajuda a netejar les dents mitjançant deter-
gents i, a més, com que conté el fluor, les enforteix. La quantitat de pasta que cal utilitzar és
de la mida d’un pèsol; no cal posar-n’hi més. En el cas dels infants, feu servir una pasta de
dents infantil amb una concentració menor de fluor (aproximadament de 500 ppm) i vigileu
que no se l’empassin.

2. El dentífric
La pasta dentifrícia és una barreja homogènia de sòlids en aigua, que col·labora en la neteja
dental i que complementa l’acció mecànica del raspall.
Un dentifrici ha de tenir poder de neteja, tenir una abrasivitat baixa, ser protector de les geni-
ves, tenir bon sabor i deixar una sensació de netedat i frescor.

Funcions d’un dentifrici:
• En funció dels principis actius que contingui podrà augmentar la resistència de la superfície
de la dent, inhibir certes reaccions nocives del metabolisme bacterià, exercir l’acció antiinfla-
matòria i d’altres...
• Amb fluor: Anticàries.
• Amb clorhexidrina: Antibacterià-antiplaca.
Actualment disposem, a part dels dentífrics, d’altres productes que poden ajudar a una bo-
na higiene bucal, com ara:

a) Seda dental: ajuda a eliminar restes d’aliments que són inaccessibles al raspall i a eliminar
la placa de l’espai interproximal entre les dents. Hi ha sedes totalment o parcialment encera-
des, amb fluor i mentolades.
La tècnica correcta a l’hora d’utilitzar-la és:
- Cal tallar un tros de fil de seda i enrotllar-lo entre dos dits.
- Introduir-lo tibat entre les dents, accionant suaument d’un costat a l’altre, i movent el fil de
seda amb els dits de dalt a baix, 5 o 6 vegades a cada espai, baixant fins a la geniva, amb
precaució per no perjudicar-la.
- Aquesta operació caldrà repetir-la en tots els espais interdentals.

b) Pólvores: barreja de sòlids tipus perborats, carbonats i polifosfats que eliminen les taques
de les dents provocades pel tabac, el consum de cafè, etc.

c) Col·lutoris: solucions aquoses o hidroalcohòliques que tenen els mateixos principis actius
que les pastes dentifrícies però en menor concentració. Sols no eliminen la placa bacteriana,
però sí que es poden fer servir després de raspallar-se les dents, per completar l’acció de la
pasta. Cal glopejar-lo durant un mínim de 30 segons i no s’ha d’ingerir.

d) Xiclets: no adherents, que permeten rentar les dents sense raspall, per a ocasions espe-
cials. Són un bon element per contribuir a la higiene dental quan contenen fluor.

Higiene Bucodental

El ministeri d’Agricultura
va emetre ahir un comuni-
cat en què assegura que el
dèficit del sistema Ter-Llo-
bregat “no té cap conne-
xió” amb el projecte de
Rialb, que és un “comple-
ment a la infraestructura
del canal Segarra-Garri-
gues”. I hi afegeix: “En el
cas que es plantegés un al-
tre projecte d’abastiment
d’aquests municipis, dife-
rent del redactat per
Acuaes, del qual no tenim
constància, l’autorització
temporal del 2010 queda-
ria sense validesa.” També
remarca que el pla de ges-
tió fluvial de Catalunya
“no inclou cap transvasa-
ment”.

De la seva banda, el con-
seller de Territori, Josep
Rull, va enviar ahir una car-
ta al seu homòleg aragonès

per expressar-li la seva
“perplexitat” per les críti-
ques al projecte d’abasta-
ment amb aigua del Segre
del pantà de Rialb a trenta
municipis de l’Urgell, la
Conca de Barberà i la Se-
garra.

Josep Rull assegura: “En
cap cas pot assimilar-se a
un transvasament entre
conques, perquè tots els
municipis tenen tot o part
del seu terme a la Conca de
l’Ebre.” Sols quatre s’abas-
taran de les conques inter-
nes catalanes a través
d’una canonada d’11 centí-
metres, diu el conseller de
Territori, que es mostra
disposat a tenir-hi una re-
unió per “aclarir-ho”, així
com per parlar sobre el re-
curs al TSJC del govern
aragonès contra la planifi-
cació hidrològica de les
conques internes catala-
nes, notificat ahir oficial-
ment al govern. ■

L’Estat desvincula
Rialb d’un
transvasament

Eva Pomares
LLEIDA

LLEIDA

La decisió s’anava maste-
gant des de feia temps, però
no es va materialitzar fins al
veredicte de la militància,
que es va conèixer ahir. El
regidor de Demòcrates de
Catalunya a l’Ajuntament
de Barcelona Gerard Arda-
nuy abandonarà el grup
municipal Demòcrata
–l’antiga CiU– en una deci-
sió de la seva militància.

Segons Ardanuy, el tren-
cament és fa per bastir un
projecte polític propi que no
encaixaria ni amb l’estruc-
tura ni tarannà del grup li-
derat per Xavier Trias, que

considera massa escorat en
el binomi PDeCAT-Unió.
Les relacions entre la for-
mació política sorgida de la
refundació de CDC i Demò-
crates s’havin anat enra-
rint progressivament a es-
cala nacional i també local.

En espera de veure si
aquesta aposta es tradueix
en una candidatura pròpia
del partit en les municipals
del 2019, el futur més im-
mediat d’Ardanuy serà pas-
sar a ser regidor no adscrit
al consistori, circumstàn-
cia que li permetrà tenir
veu i vot en el dia a dia de la
política barcelonina. Ahir
mateix, va avançar que es-
pera que en el pròxim ple ja
“es visualitzi” el seu nou es-
tatus. En alguns aspectes el
canvi es preveu intrincat, ja
que, per exemple, Ardanuy
voldria que se’l dotés d’una
mínima estructura econò-
mica o mitjans –assessors o
personal–. I, això, ho haurà
de negociar.

Caldrà veure què passa
amb els cinc consellers de
districte que actualment té
Demòcrates, i que es regei-
xen per un règim diferent al
d’un càrrec electe. En el seu
cas, estan a mercè del grup i
podrien ser rellevats. ■

Francesc Espiga
BARCELONA

Divorci en el PDeCAT
a l’Ajuntament
de Barcelona

BARCELONA

a Ardanuy (Demòcrates) deixa el grup de l’antiga CiU i
passarà a ser regidor no adscrit en una decisió de les bases

Gerard Ardanuy (centre), acompanyat ahir de membres de
l’executiva local de Demòcrates ■ P. MATEOS / ACN



L’Estat, a la babalà
L’APUNT va permetre. “Ara ni haurien deixat baixar Tarradellas

de l’avió”, definia ahir, amb santa i sorneguera raó, el
president, que advertia que cal esperar accions que no
seran tan ridícules. No les tenen totes, i la seva insegu-
retat els fa actuar a la babalà. Però ja s’ho faran: quan
s’adonin que no serveix de res brandar lleis caduques
contra la voluntat de la majoria, segurament serà tard.Òscar Palau

En l’espiral d’absurditat en què ha entrat l’Estat, és de-
liciós veure com ara la fiscalia investiga la campanya
del govern per potenciar el registre d’expatriats, que
comet el flagrant delicte d’instar-los a fer “sentir la se-
va veu” i exhibir un “sí o no?” en un mapa. És evident
que l’anunci no és gens innocu! Com no ho era la lletra
de L’estaca, per cert, que la censura franquista sí que
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que va provocar una ona-
da de crítiques i fins i tot
una queixa al Síndic de
Greuges, que va resoldre
recordant a la Paeria que,
segons la llei estatal, cor-
respon a l’administració
municipal identificar, pro-
posar la supressió als pro-
pietaris i, amb el seu con-
sentiment, fer-se càrrec
de la despesa. Pocs dies
després, Ros va rectificar i
va enviar una carta ofe-
rint-se a fer-ho així, tot i
que l’entitat Acaba amb la
Placa, amb el suport de
l’empresa Petrolis Inde-
pendents, ja va arrencar
pel seu cantó algunes de
les 350 plaques que que-
den a Lleida, i n’ha orga-
nitzat una “retirada popu-
lar” per al 22 d’abril. ■

ques

Retirada de plaques
franquistes per part
de voluntaris, a
Lleida ■ ACN

El govern haurà de pre-
sentar en un any al Parla-
ment un informe extraor-
dinari sobre l’execució
dels contractes de cons-
trucció i explotació de la lí-
nia L9 de metro i del canal
Segarra-Garrigues. L’in-
forme, l’hauran d’elaborar
els òrgans de control fi-
nancer de la Generalitat,
segons una de les esmenes
transaccionals de Junts
pel Sí i la CUP. La fiscalit-
zació i el control públic de
les grans infraestructures
són una de les orienta-
cions pactades entre els
dos grups en la llei de me-
sures fiscals i administra-
tives que acompanya el
pressupost. Una de les
condicions per donar su-
port als comptes anuncia-
da fa mesos per la CUP
s’ha convertit en una es-
mena transaccional que
compromet el govern a re-

cuperar la gestió directa
de l’abastament d’Aigües
Ter-Llobregat (ATLL) si el
Tribunal Suprem confir-
ma la sentència del TSJC
que anul·la l’adjudicació
feta a la constructora Ac-
ciona. Però, a més, el go-
vern haurà d’incloure en
una llei la definició de bé
comú, “no objecte d’afany
de lucre” de la xarxa
d’abastament d’ATLL i es-
tablir un reglament de
participació que faciliti el
control públic i ciutadà de
la hipotètica futura em-
presa pública gestora.

Els organismes de la
Generalitat que vulguin
crear una associació pú-
blic privada per executar i
explotar infraestructures
hauran de presentar la
proposta de licitació da-
vant de la Intervenció Ge-
neral abans de licitar-la.
Els interventors podran
analitzar així l’impacte po-
tencial sobre els comptes
públics i la sostenibilitat fi-

nancera del projecte.
L’impost sobre conta-

minació dels vehicles va
ser una de les esmenes
d’última hora pactades pel
grup del govern amb la
CUP. L’impost que grava-

rà l’emissió de diòxid de
carboni dels vehicles s’e-
xecutarà ja en aquest
exercici pressupostari,
mentre que l’impost al car-
boni i als grans vaixells
que operen al port es dei-

xen per a la ponència de
llei de canvi climàtic que
es comprometen a apro-
var abans de quatre me-
sos. D’altra banda, també
han inclòs en el projecte
general de pressupost
crear un fons estructural
entre departaments per
comprar o construir habi-
tatge en sòl públic en rè-
gim de protecció oficial.

Amb el PSC i Catalunya
Sí que es Pot, Junts pel Sí
va aprovar una esmena
que garanteix l’oferta ac-
tual de places escolars de
P3 en la preinscripció i
matrícula del curs vinent
en una actuació que s’hau-
rà de consensuar amb
ajuntaments i serveis ter-
ritorials. Amb l’oposició, el
govern també ha acordat
estendre les beques equi-
tat als màsters, així com
aplicar més progressivitat
per renda als estudis de
grau per reduir un mínim
del 30% el cost de la carre-
ra. ■

El Parlament fiscalitzarà
l’L9 i el Segarra-Garrigues
a No es podrà privatitzar infraestructures sense que la Intervenció General supervisi les condicions
a Oposició i la CUP colen al govern obres milionàries en escoles, centres sanitaris i carreteres

Xavier Miró
BARCELONA

Bassa del canal Segarra-Garrigues en aquesta darrera comarca de secà, l’aigua del qual aprofiten noves plantacions de vinya ■ EVA POMARES

Amb el vot de la CUP, l’oposi-
ció va colar al pressupost del
govern centenars d’esmenes
que difícilment es portaran a
terme pel cost milionari. La
llista és interminable i inclou
centres i serveis sanitaris,
centres educatius, equipa-
ments esportius i culturals i
carreteres. Entre les esmenes
impulsades pel PSC i incloses
en el pressupost, destaca per
exemple la construcció del
tram central de la línia L9 de
metro. El govern hauria de re-
cuperar l’atenció de 24 hores
que s’ha tancat als centres
d’assistència primària (CAP)
els darrers sis anys i construir

nous CAP a Barcelona, Saba-
dell, Reus, l’Hospitalet de Llo-
bregat, Badalona, Castellde-
fels, Gavà o Sant Boi, així com
ampliar-ne diversos. O abor-
dar les obres pendents als
hospitals Joan XXIII de Tarra-
gona, l’hospital del Mar, el Clí-
nic i la Vall d’Hebron. També
s’haurien de pagar els deutes
pendents amb els ajunta-
ments per la llei de barris o
les beques menjador, sub-
vencionar les escoles bressol
amb 1.600 euros per plaça i
any i garantir les beques
menjador, també en període
no lectiu, i la gratuïtat del
transport escolar obligatori.

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

Els brindis al sol del pressupost




