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Cinquanta 
ajuntaments 
s’alien contra 
l’amenaça 
d’Endesa
Demanen a la companyia 
que condoni el deute a les 
llars vulnerables. P12

El Govern busca l’ajut econòmic  de 
l’Ajuntament per al Fòrum Judicial

 Justícia reconeix que, sense la col·laboració municipal, no pot invertir-hi 50 
MEUR i apunta a un canvi al Pla Urbanístic per poder vendre el solar de l’antiga presó. P2

Una dona dipositant flors al centre de la Plaça Vella on centenars de persones es van reunir per condemnar els fets.

ACN

El Vendrell recorda la jove de 26 anys morta per 
una ganivetada al Port Olímpic de Barcelona

 El germà de la víctima, Sara, demana «consciència social» perquè no torni a passar. P12

Els comptadors 
intel·ligents 
d’aigua s’han 
instal·lat a més 
de 20 barris
Aigües de Reus també 
els ha fet arribar a vuit 
polígons. P9

Imputen vuit 
responsables 
de l’operatiu 
de l’1-O en 27 
centres  
El jutge els cita a declarar 
en qualitat d’investigats 
per les càrregues. P15

La PAH no 
pot aturar el 
desnonament 
d’una família 
amb tres fills
És el primer llençament 
que la plataforma no pot 
impedir en sis anys. P11

El jutge rebutja 
la proposta 
del CF Reus 
d’ajornar els 4 
pròxims partits
L’administrador pretenia 
guanyar temps davant de 
la possible venda. P18
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Una cinquantena d’ajuntaments 
catalans, entre els quals 27 de la 
demarcació de Tarragona, han 
signat una declaració que exi-
geix a Endesa que condoni els 21 
milions d’euros corresponents 
al deute que les famílies en situ-
ació de pobresa energètica han 
contret amb la companyia en 
els darrers anys. L’acord es va 
prendre ahir en el marc de la tro-
bada que diversos ajuntaments 
catalans van celebrar a la ciutat 
de Terrassa i on a banda de l’al-
calde d’aquest municipi, Jordi 
Ballart, també hi va assistir la 
primera tinenta d’alcalde, Carla 
Aguilar, el regidor d’Empresa de 
Reus, Carles Prats i la regidora de 
Benestar Social de la capital del 
Baix Camp, Montserrat Vilella. 
Van assistir-hi també l’alcaldessa 
de Girona, Marta Madrenas o la 
de Sant Cugat del Vallès, Mireia 
Ingla, entre d’altres.

El text també reclama a la 
subministradora que retiri la 
carta que el 31 de juliol va envi-
ar a prop de 400 ajuntaments i 
insta el Govern a liderar un front 
comú per obligar les empreses 
energètiques a complir amb la 
llei 24/2015. A la reunió també 
hi han participat membres de 
l’Aliança Contra la Pobresa Ener-
gètica.

Els 49 municipis que van par-
ticipar en la reunió que es va ce-
lebrar  al Centre Cívic Francesc 
Macià de Terrassa consideren 
que el deute que les famílies en 
situació de pobresa energèti-
ca tenen contret amb Endesa 
s’ha de condonar i afirmen que 
cap administració ha d’assumir 
aquesta despesa. «No accepta-
rem cap xantatge, si volen la col-
laboració de la gestió del deute 
haurà de ser en el marc d’un con-

veni signat entre les empreses 
elèctriques i les administracions 
públiques catalanes on quedin 
garantits els fons previstos en la 
Llei 24/2015», va assegurar l’al-
calde de Terrassa, Jordi Ballart.

El batlle va explicar que els 
consistoris han signat un docu-
ment que porta per títol Declara-
ció de Terrassa en què queda pa-
lesa aquesta reclamació. El text 

també demana a la subminis-
tradora que retiri de forma im-
mediata la polèmica carta que el 
passat 31 de juliol va fer arribar a 
prop de 400 consistoris catalans.

Alhora insta el Govern i les 
institucions supramunicipals «a 
prendre el lideratge polític en la 
defensa dels drets energètics» i 
els demana que treballin «de for-
ma transversal» fent de paraigua 

per la negociació amb les compa-
nyies elèctriques i per fer complir 
la Llei 24/2015 que el Parlament 
va aprovar per unanimitat. «No 
tolerarem l’amenaça de privar 
d’un dret bàsic les persones més 
vulnerables», va expressar Ba-
llart. 

L’alcaldessa de Girona, Mar-
ta Madrenas, va assegurar que 
aquest text evidencia el com-
promís del món municipal amb 
els ciutadans. «Volem deixar 
en evidencia que els municipis 
fa molt que treballem de forma 
ingent destinant molts recursos 
per preservar els drets de tota 

la ciutadania, i especialment la 
més vulnerable», va apuntar. La 
batlle va afegir que la trobada 
d’ahir pretenia donar una res-
posta conjunta i ser «un acte de 
dignitat que demostri que hi ha  
unitat d’acció».

La reunió també va comptar  
amb la presència de represen-
tants de l’Aliança Contra la Po-
bresa Energètica. Maria Cam-
puzano, presidenta de l’ens, va 
assegurar que aquest deute «és 
responsabilitat d’Endesa perquè 
és una companyia que està fent 
negoci amb la gestió d’un dret 
fonamental com és l’energia i 

pel qual està obtenint benefi-
cis milionaris». Així mateix, va 
recordar que en el temps que 
la llei 24/2015 va estar en vigor 
«ha obtingut més de 5.400 mili-
ons d’euros de beneficis i el que 
està reclamant a l’administració 
representa menys del 0,3% dels 
seus guanys», va detallar.

A banda dels alcaldes de Ter-
rassa, Girona, i representants 
de Tarragona també van assistir 
a aquesta trobada l’alcaldes-
sa de Sant Cugat, Mireia Ingla; 
la de Vilanova i la Geltrú, Olga 
Arnau; la de Sant Quirze del 
Vallès,Elisabeth Oliveras; l’alcal-
de de Manresa, Valentí Junyent 
o el de Parets del Vallès, Jordi 
Seguer, entre d’altres. Entre els 
municipis als que Endesa dema-
na el cofinançament es troben 
el Vendrell, Cambrils, Vila-seca, 
Torredembarra, Valls, Salou, 
Vandellòs-l’Hospitalet... fins a 
un total de 27 a la província de 
Tarragona.

Aquesta reunió és la tercera 
que se celebra aquesta setmana 
per abordar l’amenaça d’Ende-
sa de tallar la llum a les famílies 
vulnerables amb deutes a la sub-
ministradora elèctrica. Dilluns 
va tenir lloc la primera i va servir 
perquè el Govern, les diputaci-
ons, els municipis, i les entitats 
del tercer sector que treballen 
amb pobresa energètica acor-
dessin cercar una resposta «con-
junta i coordinada» que forci les 
elèctriques a signar convenis per 
solucionar els impagaments. 

Dimecres la Diputació de 
Barcelona va organitzar una al-
tra cita en què la presidenta de 
l’ens, Núria Marín, va demanar 
als ajuntaments que van rebre 
la carta de la companyia Endesa 
que no paguin «absolutament 
res».  
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La reunió es va desenvolupar ahir a Terrassa, on van assistir representants de 49 ajuntaments catalans.

MUNICIPAL

Els consistoris exigeixen a Endesa que 
condoni el deute a les llars vulnerables
Els representants municipals han signat una declaració conjunta i una moció que s’elevarà als plens després de reunir-se a Terrassa

Diuen que no acceptaran 
«cap xantatge» i que, si 
vol la seva col·laboració, 
serà segons conveni 

El text rubricat pels 
ajuntaments li reclama 
que retiri la carta que va 
enviar el 31 de juliol

SANTA BÀRBARA

L’operació contra el cultiu 
indoor de marihuana des-
plegada pels Mossos ahir  a 
Santa Bàrbara es va  tancar 
amb el decomís de 1.328 
plantes, així com cinc sacs 
hermètics plens de cabdells 
secs. En els dos escorcolls 
practicats en habitatges del 
carrer Major de la localitat, 
els agents van emportar-
se també quatre làmpades 
reflectores, 20 porta làm-
pades,  aires condicionats i 
transformadors.  

Operació contra un 
conreu ‘indoor’

MOSSOS
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Unió de Pagesos, Joves Agricul-
tors i Ramaders de Catalunya i 
l’Associació de Viticultors del 
Penedès van organitzar ahir 
una jornada de vaga en la ve-
rema  er protestar pel preu que 
les grans empreses productores 

de cava els paguen el raïm. Van 
denunciar que les companyies 
enguany han imposat una re-
tallada del 28% respecte l’any 
passat, que en alguns casos 
deixa en 0,30 euros el quilo de 
raïm. Els viticultors van afir-
mar que la xifra està per sota 

del cost de producció, estimat 
en uns 40 cèntims. Després de 
concentrar-se davant el cemen-
tiri de Sant Sadurní d’Anoia (Alt 
Penedès) es van desplaçar fins a 
les instal·lacions de Codorniu i 
Freixenet, on es van reunir amb 
directius i van llegir un mani-
fest, respectivament. També es 
van manifestar davant l’Ajunta-
ment del municipi. A continua-
ció es van desplaçar cap a Vila-
franca del Penedès per protestar 
davant del consistori i el Consell 
Regulador del Cava. La principal 
reivindicació dels pagesos és 
que se’ls hi pagui el raïm per al 
vi i el vi base destinat a vi i cava a 
un preu superior. 

Els viticultors fan vaga 
per protestar pel preu 
del raïm 

PENEDÈS

Asseguren que estan condemnats a la ruïna
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Els consistoris exigeixen a Endesa que condoni el

deute a les llars vulnerables
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