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Les restes
d’un soldat
ja tenen nom

Andreu Flores és el
primer combatent
identificat de la
fossa més gran
oberta a Catalunya

Testimonis
d’ucraïnesos
que esquiven
la guerra

Una dissenyadora
i una jubilada
recorden com han
pogut fugir de la
invasió russa

Roger Torrent Conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya

“El mercat energètic
estatal té el pitjor dels
dos models de la UE”

El conseller
Torrent, al seu
despatx del
Departament
d’Empresa i Treball
■ JUANMA RAMOS

DISFUNCIÓ · “El sector té tots els defectes dels més liberalitzats i també els dels més centralitzats
d’Europa” INCOHERENTS · “No es pot emetre un missatge a la ciutadania com el de Borrell i
alhora trigar tant a intervenir en el mercat” VESSANTS · “Calen mesures a curt i a llarg termini”
M. Moreno
BARCELONA

E

ls esdeveniments més
recents obliguen el govern a reordenar estratègies i a atendre alhora
els problemes urgents i els importants. Tot i tenir aprovats
uns pressupostos per a la recuperació postpandèmia, el fet de
tenir una guerra en marxa a Europa fa que escaigui informar i
reflexionar sobre les actuacions
immediates de l’executiu. El
Departament d’Empresa i Treball ja fa dies que va anunciar
mesures de suport a les empreses que fan negocis a la zona del
conflicte i altres iniciatives per
mirar de pal·liar l’impacte en el
teixit productiu a través de la
xarxa d’Acció.
¿S’estan preparant altres àmbits, com ara el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), en vista de l’arribada de refugiats i
de possibles retrocessos en el
mercat de treball per l’impacte
econòmic de la guerra?
Sí, aquest és un dels aspectes
més importants de l’ajuda humanitària arran de la guerra a
Ucraïna. El que estem plantejant a través del SOC té una doble direcció. D’una banda, garantir que hi hagi estructura capaç d’atendre les necessitats
concretes dels ucraïnesos i
ucraïneses en edat activa que
puguin arribar al nostre país.
Per exemple, que hi hagi prou
estructura per donar cobertura

❝

❝

Estem veient com
d’important és que
Catalunya avanci
cap a la sobirania
energètica

La indústria 4.0
ens facilitarà el
necessari procés de
reindustrialització
de Catalunya

als coneixements lingüístics,
imprescindibles per incorporar-se al mercat laboral. D’altra
banda, dins del pla de xoc de
polítiques actives d’ocupació
(recordem que estem desplegant un pla de xoc amb dotació
rècord de 917 milions d’euros),
farem que alguns programes
concrets vagin adreçats als perfils que puguin arribar. Això ho
fem en paral·lel a les ajudes a
totes les empreses que estan patint més, bé de manera directa
per la situació bèl·lica, o bé amb
impactes indirectes per la situació global.

l’ajut humanitari, liderat pel Departament d’Igualtat i Feminismes, conjuntament amb el de
Drets Socials i amb la nostra
participació a través del SOC. I
també hi ha l’àmbit d’afectació
al teixit empresarial del nostre
país. Aquí fem un seguiment,
conjuntament amb els agents
econòmics i socials, per avaluar
la situació gairebé diàriament:
preus, cadenes de subministrament, com podem ajudar les
nostres empreses i com podem
contribuir a buscar alternatives. Treballem des d’Acció per
explorar alternatives de zones
geogràfiques on operar, buscant-hi nous mercats on adreçar-se i també opcions de proveïdors. Des d’Acció oferim la gratuïtat dels serveis individualitzats a les empreses, buscant la
internacionalització alternativa. També procurem acompanyar i assessorar al màxim per
pal·liar l’impacte de les disrupcions en les cadenes de subministrament. I, sobretot, contra
l’impacte de la pujada desmesu-

S’entén que hi ha transversalitat per part d’altres departaments... Per exemple, quin paper hi tindrà, en tot plegat,
l’ICF?
El que plantegem, amb el lideratge del president Aragonès,
és una comissió interdepartamental per avaluar els efectes
socioeconòmics del conflicte.
Hi ha un àmbit que s’ocupa
de les polítiques d’acollida, de

rada dels preus en el mercat de
l’energia. En aquesta línia, des
de l’ICF, el que hem impulsat és
una línia d’ajuts, en forma de
préstecs, mobilitzant 100 milions d’euros per garantir la liquiditat i el circulant d’aquestes
empreses. També treballem
amb els agents internacionalitzadors de l’economia catalana,
amb els quals ja tenim un fòrum
estable i una línia de col·laboració regular, i hem fet un grup de
treball ad hoc per fer un seguiment concret de la situació específica derivada de la guerra.
Tenim una vuitantena d’empreses amb delegació a la zona de
conflicte, setanta de les quals
són a Rússia. ¿Corren algun tipus de perill de patir traves o
intervencionisme per part del
govern rus?
Des del govern considerem totes les derivades i estem atents
a tot el que ens arriba que poden comportar les decisions del
règim rus i del que pugui plantejar Putin. Ho tenim en compte. Ho fem des de l’estructura
d’Acció a Barcelona, però en
aquest cas també des de l’oficina d’Acció de Moscou, que fa un
seguiment quirúrgic de les empreses afectades.
Els preus de l’energia estan
castigant les empreses i la
butxaca dels ciutadans. Es parla de diverses opcions, des de
posar límits a les tarifes o als
guanys de les grans companyies fins a rebaixes d’ impos-

tos en aquests productes. Què
suposaria aquesta última opció
per a la Generalitat, tenint en
compte que part d’aquests ingressos van a les arques públiques catalanes?
El que tenim clar és que cal actuar immediatament. Cada dia
que passa s’amenaça la sostenibilitat de les nostres empreses.
Hem reclamat decisions amb
urgència. Creiem que caldria
actuar en un doble sentit. D’una
banda, cal que hi hagi mesures
urgents, molt a curt termini,
per l’emergència i el risc real
que pot impactar en el teixit
empresarial. Sabem, a través
d’una enquesta feta per Pimec,
que corren perill fins a 320.000
llocs de treball, i això exigeix
mesures a curt termini. Però
també n’hi ha d’haver a mitjà
i a llarg termini. Hem posat sobre la taula, i així ho va traslladar el president Aragonès a la
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Reglamentar
la caça?
M. Sardà

Els ciclistes demanen la reglamentació de les batudes
de caça per evitar accidents com el que va afectar
Francesc Jiménez, un mataroní que ja no podrà tornar
a caminar, quan circulava per un corriol de la muntanya d’Argentona. Com ens explica Bernat Pareja avui,
aquest cop ha estat un ciclista, però també hi ha casos de persones que passejaven pel bosc. Es fa neces-

sari reduir la població de certs animals? Segurament
sí, però hauria de ser una activitat limitada només a
l’administració pública i sota criteris estrictes. La caça, com a modalitat esportiva o com a esbarjo per a alguns, avui ja no hauria de tenir sentit. Com a societat
que rebutja les curses de braus, també hauria de posar la caça al mateix sac. El canvi es fa necessari.

vern de Baden-Württemberg i
el que hem estipulat precisament és un grup de treball amb
estratègies compartides en l’entorn de l’hidrogen verd. I, específicament, hem posat sobre la
taula aquesta infraestructura
del MidCat. El gas natural és
una energia de transició i hem
d’anar caminant cap a l’hidrogen verd, que ofereix avantatges per les seves aplicacions en
l’àmbit industrial, però també
per les seves vinculacions amb
la mobilitat més pesant. Hi ha
una voluntat europea compartida i, com a motors continentals, Catalunya i Baden-Württemberg hem de tenir un discurs i una aposta clara i ferma,
i treballar-la de la manera més
ràpida possible, perquè la situació ens impel·leix cada cop de
manera més evident per procurar aquesta sobirania energètica tan necessària per a Europa.

taula de presidents i sembla que
ho permetrà la Comissió Europea, que convé limitar el preu
del gas o desacoblar-lo del mercat elèctric. Això obriria una
finestra d’oportunitat que es
pot aprofitar. També s’hauria
d’abordar la fiscalitat, alleugerint la pressió fiscal sobre els
carburants o sobre l’energia en
general. Aquí cal una reflexió i
és que, com a acció concreta,
aquestes mesures haurien
d’anar sempre acompanyades
d’una intervenció del mercat.
El que no pot ser és que aquesta
crisi l’acabin pagant els de sempre, que és la ciutadania en general. Perquè la reducció de
pressió fiscal impacta en els ingressos de les administracions,
i per tant en la possibilitat de fer
polítiques públiques, que són
absolutament necessàries en
aquests moments en què tenim
una inflació com l’actual. Per

tant, mesures d’aquest tipus, sí,
sempre que s’acompanyin d’intervencions en el mercat i perquè no afectin el marge de maniobra que té Catalunya, que és
l’administració que més directament fa polítiques que repercuteixen en el benestar i les
condicions materials de vida
dels catalans i catalanes. I també caldrien ajudes directes, que
Europa ja ha plantejat. Hem posat sobre la taula la possibilitat
que, a través de línies d’ICO, es
pugui ajudar les indústries més
electrointensives, que són les
que estan patint més i s’estan
veient obligades a aturar producció perquè no poden pagar
la factura de la llum.
Sabem quantes empreses estan en aquesta situació?
El problema afecta tot el conjunt. Fa poc ens vam reunir amb
Pimec, amb una representació

d’empreses que estan vivint
aquesta situació. També hem
parlat amb Celsa, que ens explicava les aturades de producció
que s’ha vist obligada a fer. Celsa
és molt electrointensiva, segurament és el consumidor d’electricitat més important del nostre país. Imaginem-nos com l’encariment de l’energia impacta
en la seva factura de la llum.
A banda de les accions immediates, a mitjà i a llarg termini
què es pot fer?
Cal canviar el mercat energètic,
intervenint-hi però d’una manera estructural. El mercat espanyol té el pitjor dels dos models
recurrents a Europa. El pitjor
del model més liberalitzat i el
pitjor del més centralitzat. I això acaba repercutint en el preu
que acabem pagant pel MWh.
Per això cal regular de nou el
mercat elèctric. I a llarg termini

cal accelerar la transició energètica. És importantíssim, no
sols des del punt de vista de la
descarbonització i la reducció
de les emissions de CO2, sinó
també, com hem vist ara, i encara ho veurem amb més intensitat en els pròxims anys, des
del punt de vista de la necessària autonomia estratègica, com
la defineix Europa, i la sobirania
en l’àmbit energètic, per no dependre de qualsevol govern o
entorn oligarca que marqui els
preus i pugui fer trontollar la indústria i l’economia dels nostres països en el marc europeu.
A Catalunya s’atura el MidCat.
Des del govern s’ha expressat
la necessitat de reactivar el
projecte, però sempre que sigui
per canalitzar-hi hidrogen verd.
Hi ha alguna cosa més que debat sobre el tema?
Hem pogut parlar amb el go-

El govern català recomanarà a
la població apagar o restringir
la calefacció com va fer el
representant diplomàtic europeu, Josep Borrell?
El que no pot ser és que fem recaure aquesta crisi sobre les espatlles dels mateixos que han
de suportar-les totes. No pot ser
que Europa doni aquest missatge i alhora vagi tan a poc a poc
a l’hora d’intervenir en el mercat. El que cal és que la Comissió Europea obri la porta i immediatament ho faci el govern
espanyol. Hem d’evitar que la
gent quedi enrere, ja que hi ha
moltes famílies que no poden
ni pagar la factura de la llum.
A més, ens hi juguem llocs de
treball de tot el teixit empresarial que s’està veient més afectat per la situació, especialment
les pimes, que són la immensa
majoria de les empreses catalanes i que tenen menys musculatura que les grans per afrontar aquesta situació. Cal més rapidesa des de les institucions
europees.
Durant la pandèmia parlàvem
de mascaretes; després, de xips,
i ara, de cereals. Com aborda
aquesta necessitat d’autonomia
estratègica el Pacte Nacional
per a la Indústria que s’està debatent? Es poden avançar mesures concretes per a la reindustrialització del territori?
Fa pocs dies el Financial Times
Passa a la pàgina següent
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Roger Torrent Conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya
Ve de la pàgina anterior

reconeixia Acció com a millor
agència de competitivitat per la
seva estratègia de captació d’inversions estrangeres. Catalunya és molt competitiva i molt
atractiva per a diversos projectes d’inversió, particularment
de caràcter industrial. I hi volem posar l’accent, perquè hi
ha factors que ens afavoreixen.
I això vol dir que s’engegarà un
procés de relocalització de la
producció a Europa fruit de
moltes circumstàncies: perquè
potser ja no és tan competitiu
produir a Àsia, i perquè la indústria 4.0 facilita la relocalització. I, sobretot, fruit d’un discurs determinat que es tradueix en accions en el marc
europeu i que nosaltres volem
aprofitar de manera mimètica
per incorporar-lo a l’agenda política a Catalunya. Acabem de
ser a Alemanya presentant una
inversió de Freudenberg a casa
nostra, i fa poc coneixíem la
d’AstraZeneca a Barcelona i la
de Kronospan a Tortosa. El nostre propòsit és la reindustrialització de Catalunya. Volem arribar al 25% del valor afegit brut
de la indústria en la nostra economia. Ara som en el 19,8%, no
gaire lluny de la mitjana europea, del 20%. Però hem d’apujar
aquesta taxa, perquè teníem
una tradició industrial que ens
situava a uns nivells superiors
d’impacte en el PIB i també perquè la indústria genera llocs
de treball de més qualitat, més
ben remunerats, més estables, i
perquè és un actor clau pel que
fa a la transició energètica, cap
a escenaris més sostenibles, i
també de digitalització. I, finalment, perquè és un tractor de la
resta de sectors.
Tenim data per a la concreció
del pacte?
Confio que en les pròximes setmanes el signarem per al període 2022-2025. La filosofia que
l’inspira, però, va més enllà, per
preparar el país per als pròxims
anys i per al nou escenari postcovid. El que estem decidint ara
és com produirem i de què viurem en els pròxims anys. El
pacte és una eina bàsica i ha
d’establir no sols les consignacions pressupostàries i els recursos necessaris per desplegar-lo, sinó també indicadors
per avaluar-ne l’efectivitat. Creiem fermament en la introducció de les mètriques en les polítiques públiques, i en el cas de
la indústria és absolutament
necessari per saber si estem caminant en la direcció que ens
hem proposat.
Finalment, sembla que el ‘hub’
de descarbonització i Silence

no podríem parlar de la resta.
A final de la legislatura passada, va quedar pendent la llei de
cambres. En quina fase està?
Treballem en un marc regulador per una doble via: l’encaix
jurídic i els recursos financers
de què podran disposar les
cambres. Avancem molt ben
orientats en el diàleg amb el
Consell de Cambres i esperem
donar-ne notícia en els pròxims
mesos, ja que les cambres són
un actor imprescindible en els
debats i en la tasca diària que
desenvolupem.
Vostè té pendent un judici per
desobediència arran d’unes
mocions aprovades al Parlament. Hi ha data? Com es plantejarà la defensa?
No tenim data. Malauradament, podem tenir poca confiança en el procés judicial, vistos els precedents. El que hi anirem a defensar, que és el que
hem defensat sempre, és que
al Parlament de Catalunya s’ha
de poder parlar de tot el que vulguin els diputats i diputades i,
per tant, del que vol la ciutadania. Ho vam defensar en la fase
d’instrucció i així ho farem durant el judici.

Torrent confia en una relocalització d’indústries a Catalunya ■ JUANMA RAMOS

❝

❝

❝

aniran als terrenys de Nissan
a la Zona Franca, i que part del
‘hub’ serà a Montcada i Reixac,
tot i que aquesta era la ubicació favorita per a Silence. Són
definitives aquestes decisions?
I què passarà amb l’altre espai
que ocupava Nissan, el de Sant
Andreu de la Barca?
En el cas de Sant Andreu, els
actius productius es podran incorporar als projectes de reindustrialització, però no la nau,
perquè els propietaris que la tenien per llogar s’estimen més altres opcions i finalment no s’incorporen al trencaclosques que
intentem lligar per a les installacions on era Nissan. Qualsevol
proposta s’acordarà amb els actors implicats i els responsables
de cadascun dels projectes. L’úl-

tim avenç és que hi haurà un
únic operador des del punt de
vista de l’espai, que aglutinarà
la gestió de les diverses parts
de Zona Franca, per simplificarne l’actuació i tenir un únic interlocutor, tot i que hi haurà diversos projectes industrials, i
algun de caràcter logístic. Ens
hem donat unes setmanes per
acabar-ho de concretar i la solució serà positiva, perquè conservarem els llocs de treball i dos
elements clau: la continuïtat industrial i que els nous projectes
estiguin vinculats al sector de
l’automoció per preservar l’ecosistema de components i indústries auxiliars, de cara al nou
paradigma del cotxe elèctric.

nar a no tenir fàbrica de bateries a Catalunya?
Treballem per conservar a Catalunya el màxim nombre d’elements possible de la cadena de
valor del cotxe elèctric. Hi ha
cinc parts en aquesta cadena de
valor: la recerca i la innovació al
voltant de les bateries, la fàbrica de cel·les, l’assemblatge de
les bateries, la construcció del
cotxe i el reciclatge de les bateries. D’aquestes cinc, en tenim
dues d’assegurades: la fabricació dels vehicles i l’R+D+I de la
bateria. Treballem per obtenir
el màxim de les tres que queden. I la part més important, i
cal destacar-la i reivindicar-la,
perquè és tractora, és la construcció del cotxe. Si no haguéssim garantit això a Martorell,

Creiem fermament
en la introducció de
les mètriques
en les polítiques
públiques

Vistos els
precedents, tenim
poca confiança en el
procés judicial que
hauré d’afrontar

Sobre això... Ens hem de resig-

Un no es pot aixecar
d’una taula de
negociació si no té
una alternativa
millor

La taula de diàleg va néixer
amb la premissa de tractar-hi
l’amnistia i el dret a l’autodeterminació. De moment, només
s’han aconseguit alguns avenços en el tema de la llengua que
per a molta gent són escassos
en contraposició amb les expectatives creades...
Amnistia i dret a l’autodeterminació són les nostres premisses.
El que ha de fer el govern espanyol és fer les seves propostes,
i haurà de ser la ciutadania la
que acabi decidint la solució democràtica al conflicte. Durant
la conferència nacional del partit, es va plantejar una idea que
em sembla molt interessant, i
és que un no es pot aixecar
d’una taula de negociació si no
té una alternativa millor. Per això, nosaltres ens aproximem a
aquesta taula amb tota l’ambició i tot el realisme del món.
Creu que la polèmica originada
per les declaracions de Gabriel
Rufián pot deteriorar més la ja
difícil convivència dels dos socis de govern a Catalunya?
El mateix Gabriel Rufián ja ha
demanat disculpes i el president de la Generalitat també
s’ha pronunciat en aquest sentit. Nosaltres estem concentrats en la transformació del
model productiu i a garantir el
màxim de llocs de treball de
qualitat i no ens volem desviar
d’aquest objectiu. ■
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Andreu Flores torna a casa
MÓRA D’EBRE · Primer identificat a la fossa més gran oberta fins ara a Catalunya ENTERRAMENT · “Tancarem un dol que no hem
pogut fer mai”, raona una neta CLAU · La llibreta d’un metge d’un hospital de campanya feia sospitar el parador del soldat republicà
Emili Bella
BARCELONA

A

bans de morir, l’any 2018,
Josep Flores Xuriguera va
accedir a donar una mostra d’ADN per al programa
d’identificació genètica de la Generalitat per si un dia apareixien les
restes del seu pare, caigut durant la
Guerra Civil al front de l’Ebre quan
ell amb prou feines tenia mig any
de vida. El 31 de gener passat, Jèssica Flores va rebre una trucada
del director general de Memòria
Democràtica, Toni Font, per anunciar que havien localitzat el seu avi,
Andreu Flores Flores, a la fossa del
mas de Santa Magdalena, a Móra
d’Ebre (Ribera d’Ebre), la més gran
mai excavada a Catalunya, amb
restes de fins a 177 individus. “Primer no m’ho podia creure, no ens
ho esperàvem. Va ser molt emocionant. Només sabíem que havia desaparegut el 18 d’agost del 1938,
però res més, ni com, ni on”, recorda la neta.
La recuperació d’una valuosa llibreta del doctor Miquel Gras Artero, que va apuntar els noms d’una
vintena de pacients a qui va intervenir a l’hospital de campanya del
XV Cos de l’Exèrcit republicà lligat
a la fossa de Santa Magdalena, feia
sospitar que les restes de Flores
eren a Móra d’Ebre. “A la llibreta
consta que va ser ferit al crani i que
el van operar. Era inimaginable que
si algun dia se’n trobaven les despulles es pogués saber amb aquesta
precisió de detall què li va passar”,
comenta la Jèssica.
La informació de la llibreta, que
va motivar la intervenció arqueològica, formava part de l’estudi que el
2016 la conselleria de Justícia va

Andreu Flores Flores, amb Lola Xuriguera i Vendrell i el seu únic fill, Josep ■ ARXIU FAMILIAR

encarregar a un equip de la Universitat Rovira i Virgili, encapçalat pel
catedràtic Josep Sànchez Cervelló,
sobre les fosses a l’Ebre i el Priorat.
L’associació No Jubilem la Memòria
del Priorat va digitalitzar el document i el fill del doctor, Miquel
Gras, en va entregar una còpia a la
Generalitat. De la vintena de noms

que conté, només el de Flores figura en el cens de persones desaparegudes –que actualment disposa
de 6.226 inscrits.
Amb l’obertura de la fossa, excavada entre el desembre del 2020
i el juliol de l’any passat, Justícia
va comparar amb èxit l’ADN de les
restes òssies amb el de Josep Flo-

17
persones han estat
identificades des del
2016 gràcies al programa d’identificació
genètica de la Generalitat.

res. Es tracta del dissetè identificat
gràcies a l’encreuament dels perfils
genètics de familiars i de les mostres extretes de despulles recuperades. El programa, iniciat el 2016,
disposa de més de 2.600 mostres
de familiars, però es calcula que els
desapareguts podrien ser més de
20.000. Catalunya té documentades més de 600 fosses, de les quals
se n’han obert 61. Els nets de Flores animen tothom qui busca un
desaparegut a apuntar-lo al cens,
com ells van fer el 2009, i a donar
mostres genètiques.
A Santa Magdalena els arqueòlegs van practicar durant set mesos
més d’una seixantena de punts
d’inhumació, on també van aparèixer restes de nou amputacions i de
material mèdic, fet que confirma
que el mas i l’ermita adjacent, avui
desapareguda, actuaven d’hospital
de campanya, almenys entre
l’agost i el setembre del 1938. Poc
després l’exèrcit franquista va reocupar la zona.
La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, entregarà les restes del
soldat a la família diumenge de la
setmana vinent en un acte al cementiri d’Arenys de Munt, on Andreu Flores Flores, nascut el 24 de
gener del 1908 a Palomares-Cuevas
del Almanzora (Almeria), podrà
reposar finalment al costat del seu
fill Josep. “Li donarem el lloc que es
mereix, digne, no en una fossa de
qualsevol manera –continua la neta–. És una manera de rescatar de
l’oblit i de tancar un dol que no hem
pogut fer mai. Ens servirà per collocar les coses al seu lloc. A les famílies cadascú té el seu lloc, hi siguin o no hi siguin. Ell, tot i que no
hi ha sigut mai físicament, també
hi era present.” ■
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Josep M. Flores i Travesa
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Jo soc net del soldat desconegut

L’

Andreu Flores Flores, el soldat republicà rescatat de
l’oblit 84 anys després de
ser enterrat en una fossa comuna
al mas de Santa Magdalena de
Móra d’Ebre, era el meu avi. L’avi
invisible que mai no vam conèixer
i de qui havíem sentit a parlar
molt poc, per no dir gens, i només
quan la iaia Lola va quedar vídua
en segones núpcies de l’avi Jau-

me, un home senzill, bondadós,
fumador i cafeter.
Mai no vam saber res del nostre avi biològic, tret que havia
mort a la guerra quan el seu fill, el
meu pare, tenia pocs mesos. La
iaia Lola només conservava tres
fotos de l’avi Andreu i recordava
que havia vingut d’Andalusia a
Canet de Mar amb la mare i un
germà amb qui després de la se-

va mort no va tenir mai més relació. Parlar d’aquest passat, present però invisible, era un tema
tabú, com ho era parlar de la
guerra i sobretot dels vençuts.
El fil roig que ens uneix amb
aquest soldat desconegut, però
sempre present, va tornar a
bombar sang fa poques setmanes, quan una trucada de la direcció general de Memòria De-

mocràtica ens anunciava que
havien trobat i identificat les seves restes. L’avi invisible tot
d’una es fa present i les preguntes ens aclaparen: qui som i d’on
venim? La seva sang corre per
les nostres venes i per la dels
nostres fills, i la dels fills dels
nostres fills. Tots nosaltres existim, també, gràcies a ell, el soldat desconegut que de cop i volta ha retornat a les nostres vides. El nostre pare, l’avi Pepitu,
ens va deixar el 2018 sense ni
tan sols poder-se imaginar que

tres anys després les restes del
seu pare descansarien al seu
costat, en un modest nínxol del
cementiri d’Arenys de Munt, on
descansaran també algun dia
les de la nostra mare. Han passat 84 anys des que l’avi Andreu
va ser assassinat pels feixistes a
la Batalla de l’Ebre, però avui,
més que mai, en reivindiquem el
seu llegat i el de milers de soldats desconeguts enterrats ves
a saber on.
Perquè nosaltres som els
seus nets i els devem la vida. ■
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Investiguen si un incendi ha
causat la mort de peixos al Besòs

Litoral entre la platja Barca Maria i Montgat, ahir al matí
durant la ventada ■ ACN

SOCIETAT

L’AMB reclama ajuda
al Ministeri per salvar
les platges
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) reclama al Ministeri per a la Transició Ecològica actuacions d’emergència
per salvar el litoral metropolità. A través d’un comunicat,
l’AMB ha reclamat aportacions extraordinàries de sorra
a les platges més afectades
per les regressions abans de
l’estiu. Segons aquesta institució, cal que tinguin una “mida adequada i uns 50 metres
d’amplada” per suportar els
temporals, que cada vegada
són més freqüents. Actual-

ment, ja s’ha perdut el 15% de
les platges metropolitanes i
totes pateixen regressió, excepte la del Fòrum (Sant
Adrià de Besòs). De fet, segons l’AMB, algunes ja no es
poden recuperar de manera
natural. L’Administració metropolitana vol impulsar el pla
de resiliència de les platges
amb les institucions competents. Segons l’AMB, les platges del litoral metropolità
nord han perdut entre 6 i 10
metres anuals d’amplada des
del 2017. ■ REDACCIÓ
134419-1256342Q

Ajuntament de Calders
Exp. 130/2022

ANUNCI DE LICITACIÓ
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Calders.
Plaça Major,
08275 Calders
Tel. 93 830 90 00
www.calders.cat
calders@calders.cat
b) Disponibilitat dels plecs:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=calders&reqCode=viewDetail&idCap=2270860&
c) Tipus de poder adjudicador: Entitat local.
d) Número d’expedient: Exp. 130/2022
2. Objecte del contracte.
Alienació dels béns immobles patrimonials següents:
LOT 1: Denominació: PARCEL·LA 1 / REPARCEL·LACIÓ DEL PAU-5, EL PUIG
Inscripció Registral: Registre de la Propietat de Manresa, núm. 4; Finca de Calders n.
3825; Tom: 3654; Llibre: 73; Foli: 19.
Inscripció IBDM: Element 711
LOT 2: Denominació: PARCEL·LA 2 / REPARCEL·LACIÓ DEL PAU-5, EL PUIG
Inscripció Registral: Registre de la Propietat de Manresa, núm. 4; Finca de Calders n.
3826; Tom: 3654; Llibre: 73; Foli: 22.
Inscripció IBDM: Element 712
3. Tipus de licitació:
El preu mínim que podrà oferir-se per l’adquisició de les parcel·les, millorable a l’alça, es fixa en
els imports següents:
Parcel·la
Preu de licitació
Lot 1
1
80.572,63 €
Aquest preu de licitació no inclou l’IVA
Lot 2
2
82.351,93 €
Aquest preu de licitació no inclou l’IVA
4. Garantia prèvia.
Equivalent al 5% del valor de taxació assignat a cada una de les parcel·les com a tipus de licitació.
5. Tramitació i procediment d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
6. Proposició i documents
Les proposicions per participar en la licitació s’han de presentar en dos sobres digitals el contingut dels quals es troba especificat a la clàusula 11 del PCAP.
7. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 20 dies naturals a partir del dia següent al de la publicació d’aquest
anunci al Perfil del contractant.
b) Presentació d’ofertes: Mitjançant sobre digital, accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=calders&reqCode=viewDetail&idCap=2270860&
c) Obertura de les proposicions: L’obertura del sobre es farà a través de la plataforma electrònica
de contractació pública de l’Ajuntament de Calders.
Calders, en la data de la signatura electrònica.
L’alcalde,
Eduard Sànchez i Campoy

L’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) i el Consorci del Besòs
investiguen si l’incendi d’una
indústria al polígon de Montornès –una de les naus calcinades tenia bidons i dipòsits
de líquids inflamables– hauria
contaminat el Besòs. El riu
baixava ahir amb gran quantitat d’escuma al seu pas per
Montcada i Reixac i Santa Coloma de Gramenet, on es van
observar nombrosos peixos
morts a la zona. L’ACA ja ha

agafat mostres de l’aigua per
avaluar l’impacte ambiental.
“Aquest matí ens hem llevat
amb el riu Besòs cobert d’escuma, amb una forta olor àcida i grans quantitats de peixos grans i petits morts”, va lamentar l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) 301, que va
assegurar que s’estaven organitzant per grups els voluntaris per retirar els peixos morts
del riu. L’ADF precisar ahir al
matí que ja havia tret de l’ai-

gua més d’un centenar de
peixos i anguiles sense vida a
la zona del pont de la Roca, a
Montcada i Reixac.
Per la seva banda, l’estació
depuradora d’aigües residuals
(EDAR) de Montornès va poder confinar i desviar cap a
uns dipòsits buits l’efluent
d’entrada a l’estació depuradora d’aigües residuals durant
unes hores i es va poder contenir gran part del vessament.
■ REDACCIÓ

Capçalera de la manifestació, ahir al matí, al passeig de Gràcia de Barcelona ■ ACN

SOCIETAT

Manifestació a passeig de Gràcia
contra el racisme i el feixisme
Centenars de persones van
participar ahir al migdia al
passeig de Gràcia barceloní
en la manifestació convocada
per la plataforma Unitat contra el Feixisme i el Racisme
(UCFR) per reivindicar el tancament dels centres d’internament d’estrangers (CIE) i la
regularització de milers de
sense papers a qui no s’ofereix la possibilitat d’una estada legal com s’està tramitant
d’urgència en el cas dels refugiats ucraïnesos. “Volem per a

tothom l’acollida que s’està
fent a les persones ucraïneses”, defensava durant la marxa Iolanda Maurici, de la plataforma UCFR, segons ACN.
Amb la crida internacional de
#WorldAgainstRacism a la
capçalera de la marxa que es
feia coincidint amb la jornada
de l’ONU contra el racisme,
els manifestants van recórrer
el passeig fins a la plaça de
Catalunya, on es va llegir un
manifest. Amb pancartes contra líders ultradretans com

Jair Bolsonaro, Santiago
Abascal, Matteo Salvini, Marine Le Pen o Donald Trump, la
plataforma que aplega centenars d’entitats va informar de
la campanya de recollida de
signatures que han iniciat per
fer arribar al Congrés una iniciativa legislativa popular
(ILP) per regularitzar els milers d’immigrants sense papers que viuen a l’Estat, regularització que, recorden, es fa
en vint-i-quatre hores per als
ucraïnesos. ■ REDACCIÓ

ECONOMIA
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L’Ajuntament de Barcelona ha participat aquesta setmana a la fira immobiliària Mipim de Canes, amb la voluntat de “captar inversió internacional”. S’han presentat, sota el lema Open
for Business!, els projectes Green Deal, l’agenda
econòmica i urbana per als pròxims deu anys
per fer una ciutat més competitiva, sostenible i
equitativa, amb l’objectiu de captar inversors
estrangers que vulguin portar els seus projectes a la ciutat i la seva àrea metropolitana. En el
marc de la fira, Barcelona ha estat reconeguda
com a millor ciutat europea en gestió de la inversió que atorga el grup Financial Times i finalista dels Mipim Awards per la reurbanització
de la Mercedes-Benz, a Sant Andreu. ■ ACN

Un ciclista de 44 anys i veí de Terrassa va morir
ahir i dos ciclistes més van resultar ferits, un
d’ells en estat crític, després d’un xoc entre tres
bicicletes i dos cotxes que va tenir lloc al matí
a Terrassa (Vallès Occidental). L’accident va
passar a les 7.50 hores al quilòmetre 20,8 de la
carretera C-1415a, una via de molts revolts que
uneix Matadepera i Castellar del Vallès, quan
per causes que s’investiguen, van col·lidir dos
cotxes i tres ciclistes. Hores després, els Mossos van detenir un dels conductors perquè
va donar positiu en drogues. Amb la mort
d’aquest ciclista ja són trenta les persones
mortes el 2022 en accidents de trànsit a
Catalunya. ■ REDACCIÓ

Barcelona busca inversió
internacional a la fira
immobiliària Mipim de Canes

Un ciclista mort i dos ferits
en un xoc múltiple amb
dos vehicles a Terrassa

Platja del Somorrostro en
una imatge d’arxiu ■ ACN

SUCCESSOS

Detingut per haver
agredit i violat
una noia a la platja
a Barcelona
Un jove va ser detingut després d’una persecució per les
platges de Barcelona com a
presumpte autor d’una agressió física i violació d’una noia.
Els fets haurien tingut lloc divendres a la matinada a la zona d’oci nocturn del passeig
marítim de la Barceloneta, a
tocar de l’Hospital del Mar.
Segons informa ACN, la jove
hauria intentat recuperar el
mòbil que li haurien robat davant d’una discoteca quan
hauria estat atacada per
l’agressor. El detingut hauria
arrossegat la noia fins a la
platja del Somorrostro, on,
colpejant-la contra les pedres,
li hauria provocat contusions
al cap i ferides de diversa consideració al nas i als pòmuls, i
hauria aprofitat per violar-la.
Una dotació de la Guàrdia Urbana que patrullava per la zona va ser alertada i va iniciar
una persecució del presumpte agressor per les platges del
Somorrostro, la Barceloneta i
Sant Sebastià fins que el van
detenir a prop de l’hotel Vela.
■ REDACCIÓ
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El risc de rebrot
per la covid
repunta i baixen
els ingressos
El risc de rebrot per la covid-19
ha pujat lleugerament a Catalunya en les últimes 24 hores.
Ahir, per tercer dia consecutiu,
es va situar en 566 punts, tres
més que divendres i lluny del
llindar dels 100 punts, considerat com a “risc alt”. Per comarques, les que ahir tenien
més risc de rebrot eren el Pallars Sobirà i Jussà, la Terra Alta, la Conca de Barberà i el
Solsonès. Per municipis, els
que van registrar un alt risc de
rebrot eren ahir Vilafant, Molins de Rei, Sant Quirze del Vallès, Vila-seca, Amposta i el
Masnou. A Barcelona segueix
augmentant el risc de rebrot
però encara lluny d’assolir
màxims. Mentrestant, baixava
el nombre de persones hospitalitzades a casa per aquesta
malaltia. ■ EFE

