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El delegat del govern espanyol 
a Catalunya, Enric Millo, es va 
reunir ahir amb comerciants, 
restauradors i hotelers per tras-
lladar-los que la voluntat de 
l’executiu estatal és “treballar 
perquè es recuperi la confiança 
en els sectors econòmics cata-
lans”. En un comunicat, la de-
legació del govern va assegurar 

que els empresaris han mostrat 
la seva “gran preocupació per 
les pèrdues que està generant a 
les empreses d’aquests sectors 
l’actual situació política a Cata-
lunya”. Millo els va expressarque 
la voluntat de l’Executiu de Ma-
riano Rajoy és posar en marxa 
les “mesures necessàries per tal 
que es recuperi la confiança”.

Millo: “Prendrem les mesures 
necessàries per recuperar la 
confiança en l’economia”

Societat Civil Catalana (SCC) 
tornarà a sortir al carrer aquest 
diumenge i ho farà sota el lema 
‘Tots som Catalunya’ per tal de 
fer sentir la seva veu i “equili-

brar” la presència dels diferents 
sectors al carrer. El vicepresident 
de l’entitat Àlex Ramos ha rebut-
jat que la convocatòria sigui una 
reacció a res.

Entitats, sindicats, partits po-
lítics, centres socials i diverses 
plataformes de l’esquerra i el 
nacionalisme al País Valencià es 
manifestaran aquest dissabte 

a València amb el lema ‘Contra 
el feixisme i per les llibertats’. La 
convocatòria va ser presentada 
aquest dimecres al Teatre Mica-
let de València.

SCC surt al carrer sota el 
lema ‘Tots som Catalunya’

Manifestació a València 
‘Contra el feixisme”
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Els sindicats agraris 
exigeixen el desbloqueig 
de partides d’Agricultura
Lleida
AcN
Unió de Pagesos, Joves Agricul-
tors i Ramaders de Catalunya 
(JARC) i la Federació de Coope-
ratives Agràries de Catalunya 
(FCAC) han acordat demanar a 
la ministra d’Agricultura, Isabel 
García Tejerina, que intercedeixi 
davant del seu homòleg d’Hisen-
da per tal que el govern de l’Estat 
autoritzi la revocació, de forma 
“urgent”, del bloqueig de les par-
tides pressupostàries “d’extraor-
dinària necessitat” per al sector. 
La petició respon a la situació de 
“bloqueig efectiu” per part de 
l’Estat de partides per al desen-
volupament de l’activitat agrope-
cuària, forestal i agroindustrial, 
especialment en el cooperativis-
me agrari, incloses en els pro-
grames bloquejats pel Ministeri 
d’Hisenda arran de la intervenció 
de les finances de la Generalitat. 

En concret, les tres entitats 
agràries més representatives re-
clamen el desbloqueig de les par-
tides destinades a Agroambient 
i clima, ramaderia ecològica, fo-
restals i d’agroindústria; assegu-
rances agràries; sanitat animal i 
vegetal; cooperativisme agrari; 
prevenció i lluita contra incendis, 
i certificació i control de la quali-
tat alimentària. 

Les partides pressupostàries 
destinades a aquestes mesures 
sumen més de 13 milions d’eu-

ros. 
Segons les tres organitzacions 

agràries el “bloqueig” de les par-
tides pressupostàries afecten “de 
forma especial i greument” a me-
sures destinades a agroambient i 
clima, ramaderia ecològica, fores-
tals i d’agroindústria incloses al 
Programa de Desenvolupament 
Rural de Catalunya (PDR) (per un 
import de quasi 6 milions d’eu-
ros); a les assegurances agràries 
(uns 2,6 milions d’euros); a sani-
tat animal i vegetal (uns 2 milions 
d’euros); a cooperativisme agrari 
(poc més d’1,5 milions d’euros); a 
prevenció i lluita contra incendis 
(750.000 euros), i a la certificació 
i control de la qualitat alimen-
tària (per un import de 440.000 
euros).

Davant aquesta situació, Unió 
de Pagesos, JARC i la FCAC han 
decidit sol·licitar la intervenció de 
la ministra Tejerina.

Li demanen al 
Govern central 

perquè són 
“essencials”

El director de TV3, Vicent San-
chis; el de Catalunya Ràdio, Saül 
Gordillo; i el de l’Agència Catala-
na de Notícies (ACN), Marc Colo-
mer, han reivindicat la tasca dels 
mitjans públics, basada des de la 
seva creació “en la màxima plura-
litat i veracitat” i demanen con-
tinuar treballant “amb normali-
tat”. En un comunicat llegit pels 
treballadors dels mitjans públics 
en català, castellà, aranès, basc, 
gallec, francès, alemany i anglès 
davant la premsa internacional, 

van precisar que “l’amenaça d’in-
tervenció” a la televisió, la ràdio 
i l’agència pública per part del 
govern espanyol suposa un “atac 
directe” a la ciutadania i “vulnera 
el seu dret a rebre una informa-
ció veraç, objectiva, plural i equi-
librada”, que consideren un dels 
drets “fonamentals de qualsevol 
democràcia”. Qualifiquen la “in-
gerència” com a “inacceptable” 
en el marc de l’Europa democrà-
tica i entenen que “dinamita” els 
principis fonamentals de la UE.

TV3, CATRàdio i l’ACN fan 
valer la seva tasca basada 
en la “màxima pluralitat”
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La Crida vol 
citar el Consell 
Editorial de 
la Paeria

La Crida per Lleida – CUP ha de-
manat la convocatòria urgent 
del Consell Editorial de la Pae-
ria per tractar el cas «d’inter-
venció editorial» a l’espai d’opi-
nió que disposa la formació al 
darrer número de la revista de 
l’Ajuntament de Lleida. 

Aquest Consell Editorial no 
es reuneix des del març.

La Crida va sol·licitar, el 22 
de setembre passat, substituir 
l’article d’opinió que els grups 
municipals tenen assignats a la 
revista Paeria pel pictograma 
de «Democràcia» emmordas-
sada: d’aquesta manera, volien 
denunciar el silenci del govern 
de l’alcalde Àngel Ros amb la 
repressió prèvia al dia 1 d’oc-
tubre.
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