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Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 1,00
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 4.637
L’indicador hauria
d’estar per sota dels
1.000 contagis/dia

Dada anterior: 163
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

1,03

4.986

156

La llei estatal d’habitatge fa via
mentre el TC tomba la catalana
FITA ERC permet que la llei salvi el primer pas al Congrés a canvi que Sánchez respecti el marc autonòmic i simultàniament el
Constitucional liquida part de la de lloguers de la Generalitat impugnada pel PP FI No de Junts i el PDeCAT per envair atribucions
David Portabella
MADRID

Com ja va exhibir amb la
reforma laboral –que va
ser salvada per un sol vot i
per una carambola de
xamba gràcies a l’error del
popular Alberto Casero–,
Pedro Sánchez té afició a
viure al límit en la relació
amb ERC i novament una
llei estatal emblemàtica, la
d’habitatge, va haver de
ser salvada in extremis.
“És la cinquena vegada que
recordo aquí que no governen amb majoria absoluta.
No tenen els vots per legislar al seu gust”, va sentenciar la diputada d’ERC Pilar Vallugera tot recordant
que del 2013 al 2021 s’han
produït 480.000 desnonaments a l’Estat espanyol,
on alhora cada llei del Parlament era impugnada al
Tribunal Constitucional.
Després que la ministra
Raquel Sánchez fes el gest
exigit de llegir a l’hemicicle
que respectarà la competència de la Generalitat,
ERC va salvar la llei d’habitatge en el seu primer
examen al Congrés. Simultàniament i com si hagués
escoltat la republicana Vallugera, el TC interferia la
jornada tombant part de la
llei catalana de lloguers
que fixa topalls de preus.
No és la primera vegada
que el calendari judicial juga a contaminar el dia al
Congrés quan ERC té la
clau –el pecat original va
ser de la JEC amb el president Quim Torra en la investidura de Sánchez el 7
de gener del 2020–, però la
fita d’ahir va ser una oda a
la sincronia: el Constitucional va estimar parcialment el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel
PP a la llei 11/2020 de me-

La ministra Sánchez (Agenda Urbana) salvava ahir el primer tràmit de la llei d’habitatge tombant les esmenes a la totalitat amb ERC ■ FERNANDO ALVARADO / EFE
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“Hi ha un respecte
escrupolós del marc
competencial en
matèria d’habitatge
en aquesta llei”

“És el cinquè cop que
recordo que no tenen
majoria absoluta. No
tenen els vots per
legislar al seu gust”

“La llei vulnera
el marc competencial
català i no millora
el que ja està regulat
a Catalunya”

“La llei s’extralimita.
L’article 137 de
l’Estatut diu que és
competència exclusiva
de la Generalitat”

Raquel Sánchez

Pilar Vallugera

Mariona Illamola

Ferran Bel

MINISTRA DE TRANSPORTS, MOBILITAT
I AGENDA URBANA

DIPUTADA D’ERC AL CONGRÉS

DIPUTADA DE JUNTS AL CONGRÉS

PORTAVEU DEL PDECAT AL CONGRÉS

sures urgents en matèria
de contenció de rendes en
els contractes de lloguer
–impulsada per ERC,
Junts, els comuns i la
CUP– en el mateix moment en què ERC salvava
les esmenes a la totalitat

de Junts, el PDeCAT, el
PNB i el PP contra la llei estatal. El veredicte va ser
comunicat després que la
presidenta del Congrés,
Meritxell Batet, llegís el
marcador i donés per suspesa la sessió, i això va evi-

tar l’espectacle de les cares
de circumstàncies.
Amb Ramón Sáez com
a ponent, la sentència del
TC declara inconstitucionals i nuls els articles 1, 6a
13, 15 i 16.2; les disposicions addicionals primera,

segona i tercera; la disposició transitòria primera i la
disposició final quarta, i la
disposició addicional tercera. I tot per violar l’article 149.1.8 de la Constitució, que reserva a l’Estat la
competència en matèria

civil de fixació de les bases
contractuals. El Sindicat
de Llogateres, que ja havia
alertat de la imminència
del cop del TC, va recordar
que la llei ara parcialment
liquidada ha beneficiat
més de 160.000 llogaters
en l’últim any a Catalunya i
que ha abaratit els lloguers
una mitjana del 5% en les
ciutats tensionades i sotmeses a la regulació i en les
quals viu el 70% de la població catalana, segons les
seves dades.
El debat de totalitat al
Congrés –ERC també hi
mantenia viva l’esmena de
vet i amb text alternatiu
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L’APUNT

Els que fa anys van fer el salt a petites comercialitzadores o cooperatives energètiques per raons diverses
fa mesos que aguanten amb elles més per convenciment que no per guany personal, i ja veurem quant de
temps hi duren. Les compres a llarg termini a les productores els van permetre, sobretot a les que van
apostar també per la generació de renovables, mante-

Fracàs polític
Jordi Alemany

nir preus competitius un temps, però el sistema de fixació de preus disparat del mercat ha acabat repercutint en els clients i provoca que ja no n’agafin més perquè hi surten perdent. Ja passava sense Ucraïna ni
l’excusa del gas. Beneficia els de sempre i, manllevant
les paraules de Pep Guardiola sobre la guerra a Ucraïna, és un fracàs més de la classe política.

en el tràmit parlamentari.
Glòria Freixa, de Junts, va
criticar també “la intromissió competencial” del
tribunal espanyol i es va
comprometre a “continuar treballant” perquè la
següent llei “no sigui tombada”. Montserrat Vinyet, de la CUP, va insistir
que només la independència posarà fi a situacions
com aquesta i va reclamar
al Parlament una norma
“que limiti més les rendes,
que afecti tot Catalunya”.
Susanna Segovia, dels comuns, va insistir que la
llei ha fet baixar els lloguers i va acusar el PP de
“tenir sobre la seva consciència la vida de moltes
famílies”.

fins al final– va tenir lloc
sense la certesa del que es
disposava a fer el Constitucional i va escenificar la divisió independentista sobre si el projecte patrocinat per les ministres Sánchez (Agenda Urbana) i Ione Belarra (Drets Socials)
envaeix la competència de
la Generalitat.
ERC guarda el vot final
Tot i donar el seu vot de
confiança –ara s’obre una
tramitació
d’esmenes
abans de la seva aprovació
final al Congrés i ERC es
guarda el vot final–, Vallugera (ERC) era molt dura
amb el PSOE i Podem: “La
competència en matèria
d’habitatge és una competència exclusiva de les comunitats”, va dir tot recitant des de la llei d’habitatge 18/2007 fins a la
11/2020, que aviat seria
mutilada. “Respecte escrupolós”, li corresponia la
ministra Sánchez.
Per la diputada de
Junts Mariona Illamola, la
—————————————————————————————————

160.000 llogaters
eren beneficiats
pel fre als preus
de la llei tombada
—————————————————————————————————

llei estatal “vulnera el
marc competencial i no
només envaeix competències, sinó que no millora el
que ja està regulat a Catalunya”. Illamola va denunciar que no preveu la mediació obligatòria –ja existent a Catalunya– ni mesures de concertació per a
cessió temporal de pisos
socials. Per Ferran Bel
(PDeCAT), s’ignora l’article 137 de l’Estatut que fixa la competència exclusiva de la Generalitat i es
causa “l’efecte pervers” de
tenir el mateix preu en zones tensionades i en les
que no ho estan: “Si regules el preu d’un producte
no incentives que la gent
hi inverteixi; hi haurà
menys oferta d’habitatge
privat.” La CUP es va fixar
en el balanç final del dia
per denunciar una “ingerència” del TC que “demostra que l’agenda social
catalana no té cabuda en el
marc espanyol”. ■

Els portaveus del Sindicat de Llogateres, ahir, amb les portaveus dels grups promotors de la llei tombada pel TC ■ ACN

Inseguretat al mercat
La decisió del TC, en canvi,
va alleugerir propietaris i
API. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana

Rebuig frontal del Sindicat
de Llogateres i els 4 partits 1,4
que van aprovar la norma

La xifra

—————————————————————————————————

a Qualifiquen la decisió del TC de “molt greu” i asseguren que “tornaran a
legislar per regular els lloguers” a Propietaris i API celebren la decisió
Virtudes Pérez
BARCELONA

No per esperada va ser
menys impactant. La decisió del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucionals alguns articles de la llei catalana
11/2020, de contenció del
lloguer, va ser qualificada
de “molt greu” pels portaveus del Sindicat de Llogateres, que poca estona després d’assabentar-se de la
notícia, i sense tenir encara el contingut de la sentència, van comparèixer al
Parlament de Catalunya
acompanyats per representants dels quatre partits que van aprovar la llei
el 18 de setembre de l’any
2020: ERC, JxCat, la CUP
i En Comú Podem. El missatge va ser unànime. “Ho
tornarem a fer. Tornarem
a regular els lloguers”, va
afirmar la portaveu del

sindicat, Carme Arcarazo,
que va convocar ja una primera mobilització ciutadana aquest dissabte a les
sis de la tarda a la plaça
Sant Jaume.
El Sindicat de Llogateres defensa que la llei tombada pel TC no només ha
reduït els preus del lloguer
–que han baixat un 1,4%
l’últim any, segons l’últim
informe amb dades de l’Incasòl fet públic per la Generalitat– sinó que també
ha fet augmentar el nombre de contractes. Un
23,9% més que el 2020, segons el mateix informe de
l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya.
Malgrat
aquests avenços, el més
important ha estat, en paraules d’Enric Aragonès,
portaveu del sindicat, “la
tranquil·litat de moltes famílies llogateres, que ara
mateix està amenaçada”.
Els quatre partits que

Afecta els contractes a partir d’ara
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La sentència del Tribunal
Constitucional, que respon a
un recurs presentat pel PP,
només tindrà efecte en els
contractes que se signin a
partir d’ara i en cap cas tindrà
caràcter retroactiu. En concret, el TC ha declarat inconstitucionals els articles, 1, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 i 16.2, així
com diverses disposicions. La
Llei 11/2020 establia que els

lloguers havien de respectar
el preu de referència en el
mateix entorn urbà i no podien pujar respecte a l’anterior contracte.
El TC ha tombat la norma
perquè entén que la Generalitat envaeix competències de
l’Estat, que és qui ha de garantir un “mercat únic” i ha
de fixar les bases de les obligacions contractuals.

van aprovar la llei es van
comprometre a seguir treballant pel dret a l’habitatge i van condemnar la sentència del TC perquè entenen que és una altra intromissió en l’activitat parlamentària catalana.
La portaveu d’ERC,
Marta Vilalta, va acusar el
TC d’estar “abonat a fer de
legislador negatiu del que

s’aprova a Catalunya” i va
insistir en la necessitat
d’assolir “tota la sobirania
per poder legislar”. “Tenim tot el dret de regular
el lloguer i ho tornarem a
fer”, va sentenciar Vilalta,
que es va mostrar convençuda que això serà possible “amb la nova llei d’arrendaments urbans” i la
millora de la llei espanyola

per cent van baixar els preus
de lloguer a Catalunya l’any
2021. Els contractes van augmentar un 23,9%.

de Barcelona, Òscar Gorgues, va recordar que “fins
i tot el Consell de Garanties Estatutàries havia advertit de la inconstitucionalitat”, i va assegurar que
la llei “ha creat inseguretat jurídica” i que, al contrari del que defensa el
Sindicat de Llogateres, el
que ha provocat és “una
baixada de contractes perquè en els preus s’ha notat
relativament poc”.
Montserrat Junyent,
assessora jurídica de l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, va vaticinar un “increment
considerable dels preus
que ara estaven continguts” i no es va atrevir a fer
pronòstics a llarg termini.
“Veurem com acaba la llei
de l’habitatge o si es recupera el mecanisme a la
LAU. L’escenari és de tal
inseguretat que la gent no
sap què fer, quan el que vol
un mercat és estabilitat”. ■
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Aragonès anirà a La Palma per
abordar la crisi de la guerra
a El president considera que es tracta d’una situació “excepcional” a Proposa que l’Estat redueixi

el preu màxim de la llum i avança que Catalunya serà la destinació de molts refugiats ucraïnesos
Redacció
BARCELONA

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, assistirà finalment a la conferència de presidents a La Palma, però ho farà per abordar les conseqüències de la
guerra d’Ucraïna, ja que és
una situació “excepcional”
i cal la “màxima coordinació”. Ho va confirmar després de visitar ciutadans
ucraïnesos allotjats a l’alberg Barcelona Xanascat
des que va començar el
conflicte. On no participarà el president és en la salutació al rei.
En referència a la guerra a Ucraïna i les seves conseqüències, Aragonès va
assegurar: “Quan això impacta en el rebut de la llum
de totes les llars, quan les
empreses aturen la seva
producció i quan ja estem
des de fa dies compromesos amb l’acollida de persones refugiades, davant
d’aquesta situació serem a
tot arreu.” De fet, aquests
són els temes que Aragonès vol portar a la conferència de presidents. “Ha
d’esdevenir un autèntic espai de treball i coordinació”, va remarcar el president de la Generalitat.

162619-1255718Q

Alerta per la llum i el pa
Aragonès va augurar que
la dimensió del conflicte
que vindrà, amb persones

El president Aragonès i la consellera Cervera amb el cònsol d’Ucraïna davant un dels albergs de la xarxa Xanascat ■ ACN

refugiades o que necessiten una primera acollida,
és tan gran que necessita
la col·laboració i la “màxima coordinació” de totes
les administracions. Com
a exemple, es va referir al
fet que l’expedició de certs
documents correspon al
govern espanyol, però en

canvi la targeta sanitària o
l’àmbit educatiu són competències autonòmiques.
A més, es va mostrar convençut que Catalunya serà
una de les destinacions
triades per “moltíssima
gent”, atès que la comunitat ucraïnesa hi té molta
presència.

Per això, demanarà un
fons extraordinari perquè
la Generalitat i la resta
d’administracions puguin
oferir tots els serveis
d’acollida i estada “amb
tots els drets i tota la dignitat” a les persones que fugen del conflicte. Sobre la
quantia, matisava que

haurien de ser “partides
obertes” que es puguin
transmetre a les comunitats autònomes i als ajuntaments.
En matèria econòmica,
el cap de l’executiu va explicar que ja s’estan duent
a terme algunes mesures
per acompanyar les em-

preses catalanes més exposades als mercats ucraïnès i rus, i Acció ja ha posat els seus instruments a
la seva disposició “a cost
zero”. D’altra banda, i en
relació amb els problemes
d’aprovisionament,
va
anunciar que demà la consellera d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, es reunirà amb empreses del sector agrícola també per ferlos acompanyament i estudiar com es poden reconduir les cadenes
d’aprovisionament de cereals. En matèria d’energia, Aragonès va declarar
que l’Estat pot reduir el
preu màxim del megawatt/hora. “Es pot fer”, va
indicar. A més, també
creu que cal avançar en el
desacoblament dels mercats del gas i de l’electricitat per abaixar la pressió
que hi ha en aquests moments i que explica l’escalada de preus.
D’altra banda, ahir la
presidenta del Parlament
de Catalunya, Laura Borràs, va expressar per carta
al seu homòleg ucraïnès,
Ruslan Stefantxuk, la solidaritat de la cambra i considera “inacceptable” la invasió russa, a més de remarcar que tots els conflictes s’haurien de poder
resoldre pacíficament.
També en l’àmbit de la
política catalana, el Parlament va evitar reprovar el
conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray,
per l’avanç del curs escolar
com pretenia una moció de
Cs que solament va rebre el
suport de Vox i el PP. La
moció pretenia reprovar la
manera com el conseller
ha conduït “l’establiment
del nou calendari escolar
per al curs 2022/23, sense
diàleg ni consens amb la
comunitat educativa”. ■
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www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45
2x1
TOT L’ANY

De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda,
i divendres
de 8 del matí a 2 de la tarda

ENTRE
POLIÈSTER
Companyia Atzucac

Sala La Planeta de Girona,
dijous 31 de març i
divendres 1 d'abril,
a les 20 h

OCINE
Girona
C. Pont de
la Barca, 12
de Girona
Preu de l’entrada:
6,80 €

Platja d’Aro
Ctra. Platja d’Aro
a s’Agaró, Polígon
la Bòbila, s/n
Preu de l’entrada:
7€

Blanes
C. Ses Falques, 10
Preu de l’entrada:
6,80 €

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 12 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

SOPA DE
PEDRES
Cia. Engruna Teatre

Teatre l’Ateneu de Celrà,
diumenge 27 de març,
a les 18 h

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 9 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

MOCKINPOTT
Increixendo

Pozueta (EH Bildu), Asens (Podem) i Telechea (ERC), atenent els mitjans ■ D.P.

La comissió sobre
abusos a l’Església
obté la unanimitat
a Podem i ERC avalen l’encàrrec a Gabilondo, però donant
veu a les víctimes a Calvo rebaixa l’acord a Vox hi vota no

Campanya Teatre Amateur 2022

DE DILLUNS
A DIJOUS,
EXCEPTE FESTIUS I
VIGÍLIES DE
FESTIUS
L’oferta només
és vàlida
per al mateix dia
i sessió.
Queden excloses de la
promoció les pel·lícules
en 3D digital i les
pel·lícules distribuïdes
per la Warner.
Promoció no vàlida per
a esdeveniments.
No acumulable a altres
promocions

Cal presentar
directament la
targeta de
subscriptor
juntament amb
el DNI a la
taquilla del
cinema

David Portabella
Sala d'Actes de
Riudetllos de la Selva,
diumenge 20 de març,
a les 18 h

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 7 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

ESPAI XOCOLATA
SIMÓN COLL
centre de visites de la fàbrica de
xocolata.
Podràs gaudir díuna experiència
sensorial única i diferent que
posarà a prova els teus sentits.

c/ Sant Pere, 37
Sant Sadurní d’Anoia,
Barcelona

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada: 5,5 euros

Directament amb la targeta de subscriptor a les taquilles

El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

Atenció al client

972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1254444L

MADRID

L’acord sovint depèn de
qui l’explica i a vegades les
explicacions desafien la
certesa de si els actors
eren a la mateixa reunió, i
això va passar ahir entre el
PSOE –que per investigar
els abusos a l’Església va de
bracet amb el PNB i comptant amb la Conferència
Episcopal– i Podem, ERC i
EH Bildu. “Hem passat del
no al sí. Hi haurà una comissió de la veritat”, va solemnitzar el president de
Podem, Jaume Asens. “No
és cap comissió de la veritat, és la comissió del defensor del poble”, corregia
l’ara diputada del PSOE
Carmen Calvo. El cert, però, és que Podem, ERC i
EH Bildu van votar a favor
d’obrir la investigació dels
abusos encarregada al defensor Ángel Gabilondo a
canvi de donar veu a les
víctimes que ho vulguin
perquè siguin escoltades a
la comissió de Justícia del
Congrés. L’aval va ser unànime tret del no de Vox.
Amb 286 vots a favor
(del PSOE al PP passant

Les frases

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

“Hem passat del no
al sí. Hi haurà una
autèntica comissió de
la veritat”

“No és cap comissió
de la veritat, és la
comissió del defensor
del poble”

Jaume Asens

Carmen Calvo

PRESIDENT DE PODEM AL CONGRÉS

DIPUTADA DEL PSOE AL CONGRÉS

per Podem i ERC) i només
51 en contra i 2 abstencions, el Congrés va donar
llum verda a la proposició
no de llei que encarrega a
Gabilondo –exfrare i exprofessor dels Germans
del Sagrat Cor– la missió
d’aportar llum sobre l’abús
a l’Església. “Un primer
pas per intentar reparar el
dolor de les víctimes, que
no havien estat escoltades
fins ara”, lloava el president Pedro Sánchez.
En la justificació del vot
a favor, Carolina Telechea
(ERC) lloava “l’assoliment
d’una comissió de la veritat” en què les víctimes hi
podran “tenir veu, exposar-hi el seu relat i el seu
dolor i sentir-se reparades”. “Es donarà la paraula
a les víctimes, una fita a

Espanya”, va dir Bel Pozueta (Bildu). “Hi haurà
una autèntica comissió de
la veritat, amb poders per
obligar l’Església a cooperar si cal”, hi afegia Asens. I
tot ho va desmentir Calvo,
que no preveu més altaveu
a les víctimes que invitar
portaveus d’associacions a
compartir les mesures de
reparació però no a “exposar cadascú el cas”. Tot i així, abans de votar, Aitor
Esteban (PNB) no ocultava l’enuig pel fet que el
PSOE negociés amb ERC i
amb Bildu per la rivalitat
pel peix al cove a la basca.
La por del PSOE a un atac
de gelosia del PNB va portar el grup socialista a instar ERC i Bildu a no fer ostentació d’acords, i ells ho
van incomplir. ■

