Dimarts, 9 de juny de 2020
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El terrassenc Pere Soler. EFE

Menys
pena
del fiscal
per a Soler
El Ministeri Fiscal va anunciar ahir
una rebaixa en la seva petició de
pena per al terrassenc Pere Soler,
exdirector dels Mossos d’Esquadra,
en el judici a l’antiga cúpula de la
policia autonòmica per la seva implicació en el procés independentista. El fiscal redueix d’11 a 10 els
anys de presó, en considerar que
Soler i Josep Lluís Trapero, el major
dels Mossos, van cometre un delicte de sedició i no un de rebel·lió.
Aquesta decisió del Ministeri Públic
beneficia també l’exsecretari general d’Interior Cèsar Puig. L’acusació
diu que Soler va donar cobertura i
protecció a les persones implicades
en l’organització del referèndum
d’octubre del 2017. PÀGINA 8

Pares i mares acompanyant els seus fills a classe, ahir. LLUÍS CLOTET

Les escoles tornen a obrir
però amb baixa afluència
O
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Poques famílies decideixen portar els seus fills als centres educatius

errassa va entrar ahir a la fase
2 de desescalada, en la qual ja
es permeten reunions de fins
a 15 persones, es pot anar a la platja
per fer esport, banyar-se i prendre el

T

sol, i es flexibilitzen els horaris dels
passeigs, entre altres mesures. Amb
l’entrada a aquesta fase, escoles i instituts han tornat a obrir portes per
oferir atenció educativa presencial

amb limitacions. El servei que s’ofereix té caràcter voluntari per als
alumnes i moltes famílies han decidit que els seus fills i filles continuïn a casa. PÀGINES 2 A 4

Les empreses
reben 50 mil
mascaretes
L’administració municipal va donar ahir 50 mil mascaretes a l’Agrupació de Polígons de Terrassa, que repartirà entre 2.800 empreses. Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, va assegurar a l’acte, a la seu de la patronal Cecot, que l’Ajuntament estudiarà noves mesures fiscals per oferir liquiditat a emprenedors, autònoms i empreses locals en aquesta etapa de crisi motivada per la Covid-19. PÀGINA 7

Una empresària recull mascaretes a la seu de la patronal Cecot. LLUÍS CLOTET
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L’Ajuntament estudiarà noves mesures
fiscals per donar liquiditat a l’empresa
O
>

L’Administració municipal lliura 50 mil mascaretes a l’Agrupació de Polígons de Terrassa
dent que estem limitats en l’àmbit
competencial i de recursos. De moment, no hi ha cap mesura que
s’hagi anunciat des del Govern central que doní oxigen a les finances
municipals; no s’ha flexibilitzat la
regla de despesa ni podem dedicar
el nostre superàvit a inversió social. Davant aquesta situació, l’instrument que tenim és la fiscalitat i
ho estem fem servir, com la bonificació del 100 per 100 de la taxa de
terrasses, entre altres mesures. Tenim altres impostos que hem de valorar amb els agents socials i econòmics. Aquest és el camí. És a dir,
veure com podem donar liquiditat
a emprenedors i empreses mitjançant la fiscalitat”

L.M. Andrés

L

’Ajuntament va lliurar
ahir 50 mil mascaretes
a l’Agrupació de Polígons de Terrassa, que
agrupa 18 zones industrials amb prop de 2.800 empreses. Durant l’acte, l’alcalde, Jordi Ballart, va anunciar que s’estudiaran
noves mesures fiscals per donar liquiditat a emprenedors i empreses.
Els protectors provenen de la darrera entrega de 300 mil mascaretes
higièniques bàsiques que va rebre
l’Ajuntament la setmana passada i
completen el milió que va comprar
fa dos mesos.
Aquestes 300 mil mascaretes ja
es distribueixin a la ciutadania i al
teixit econòmic mitjançant un dispositiu que inclou diversos punts
d’atenció, com al recinte filial i al
casal cívic del Vapor Gran. “Volem
garantir la seguretat i la salut de tots
els treballadors i treballadores de
les empreses associades en els diferents polígons; l’acte d’avui (per
ahir) és un punt d’inflexió perquè
el teixit productiu pugui guadir-ne”,
va explicar Jordi Ballart, alcalde de
Terrassa, a la Cecot.
A la seu de la patronal egarenca
es va establir un punt d’atenció per
entregar les mascaretes; més d’un
centenar d’empreses estaven apuntades. De moment, es lliuren un
centenar de protectors per empresa però aquesta quantitat pot augmentar en funció de les necessitats.
Ballart va aprofitar aquest acte per
reunir-se amb Jordi Vilar, president
de l’esmentada associació, i amb
representants de Cecot, entre ells,
David Garrofé, secretari general. Vilar va agrair la “ràpida” resposta de

MILLORES A LA VISTA

Per l’esquerra, David Garrofé, Isaac Albert, Jordi Vilar i Jordi Ballart, observen les mascaretes. LLUÍS CLOTET
l’Ajuntament a la demanda de
mascaretes. “De fet, les empreses
ja s’havien preparat, tenen els seus
epis, i això és només un reforç a tot
allò que l’empresari està fent”.
Ballart, que va estar acompanyat
per Isaac Albert, tinent d’alcalde de
Promoció Econòmica, es va referir
a la situació econòmica de la ciutat. En aquest sentit, va recordar
que la setmana passada es va reunir amb Cecot per fer seguiment;
“és evident que hi ha preocupació
pels Erto i per tota l’activitat econòmica que estada parada en els
dos últims mesos. Hem de pensar
que de les 5.500 activitats econòmiques que hi ha a la ciutat, 4.200

Defuncions
Divendres, 5 de juny

Alicia Rodríguez Núñez

Ha mort a Terrassa als 93 anys.
La cerimònia de comiat va tenir lloc dissabte, 06 de juny,
a les 17:00h, a la Parròquia de Torrent, Girona.
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han estat aturades dos mesos, i és
clar, això suposa una afectació molt
important. Ens hem encoratjat per

treballar conjuntament, en el marc
del pacte de ciutat, per poder tirar
endavant mesures per pal·liar
aquesta situació complicada”.
En aquest sentit, Jordi Vilar, president de l’Agrupació de Polígons,
va opinar que la recuperació “serà
lenta i hi haurà empreses que es
quedaran pel camí. Però, de moment, no tenim aquesta dada. En
el cas dels Bellots, el 90 o 95% d’empreses estan treballant però també
hi ha alguna tancada. Com evolucionarà tot, ho anirem veiem amb
els temps”. En qualsevol cas, l’alcalde va reiterar que les capacitats de
l’Ajuntament per lluitar contra la
pandèmia està limitada. “És evi-

Durant la reunió de Ballart a Cecot,
també es van tractar altres temes
més específics dels polígons. En
aquest sentit, l’alcalde va comentar
que s’està treballant en la millora i
modernització de les àrees industrials. La Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament porten endavant un
projecte de millora dels polígons
terrassencs valorat en dos milions
d’euros (1,5 milions els aporta l’organisme supramunicipal, i la resta,
l’Ajuntament). “Implicarà una sèrie de mesures de millora de la senyalització dels accessos i la creació del centre de serveis per a empreses dels Bellots, entre altres actuacions. Això ho tornarem a reprendre després d’aquests dos mesos d’aturada”. Es tracta d’un
projecte a desenvolupar entre 2020
i 2021. “Just acabin aquests moments complicats, ens hi posarem,
per fer-lo realitat com més aviat millor”, va concloure Ballart. Z

Diumenge, 7 de juny

Dolores Cejas Ariza

Ha mort a Terrassa als 89 anys.
La cerimònia de comiat tindrà lloc avui, 9 de juny, a les
11:00h, a la Sala Oratori de La Rambla serveis funeraris.

Divendres, 5 de juny

Antonio Soler i Tugues

Ha mort a Barcelona als 85 anys.
La cerimònia de comiat va tenir lloc dissabte, 06 de juny,
a les 16:00h, a la Parròquia del Sant Esperit,Terrassa.

En cas de defunció truqueu al 900 373 952

T’acompanyem

