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Nou programa per
ajudar els joves a
estudiar o a trobar feina

SOCIETAT

El Departament d’Empresa i
Treball va anunciar ahir la po-
sada en marxa d’un nou pro-
grama que ajudarà 20.000 jo-
ves, un 15% dels quals amb
problemes de salut mental, a
trobar feina o tornar als estu-
dis. La iniciativa porta per
nom Ocell de foc i té un pres-
supost de 10 milions d’euros.
El programa va dirigit a perso-
nes amb edats entre els 16 i
els 30 anys, amb l’objectiu de
trobar projectes que puguin
acompanyar i empoderar el
jovent cap a l’autonomia i la
construcció d’una vida inde-
pendent. Durant la presenta-
ció, el president del govern,
Pere Aragonès, va lamentar
que les desigualtats més

grans “afecten els joves”. “La
taxa d’abandonament del
col·lectiu se situa en un 15%,
en un 20% l’atur juvenil i un
30% viu en risc de pobresa i
exclusió social”, va indicar.

De la seva banda, el con-
seller d’Empresa i Treball, Ro-
ger Torrent, va avançar que
per tal que el programa arribi
arreu del territori es treballa-
rà amb un total de 25 nuclis
arreu de Catalunya. “Cada
nucli estarà format com a
mínim per quatre entitats, i
preveiem que hi participin
unes 100 organitzacions”, va
detallar, i va afegir-hi que se
cerquen aliances “per abor-
dar la situació del jovent”.
■ REDACCIÓ

El president Aragonès i el conseller Torrent, ahir durant
la presentació del programa d’ajuda als joves ■ ACN

SOCIETAT

Petició de presó per piular sobre la
secretària d’instrucció del jutjat número 13
Una veïna de Viladecans serà
jutjada per piular sobre la se-
cretària del jutjat d’instrucció
número 13 de Barcelona,
Montserrat del Toro, en un
procés en què la fiscalia i l’ad-
vocacia de l’Estat demanaran
dos anys de presó i 27.000
euros de multa. El jutjat d’ins-
trucció número 16 de Barcelo-
na ja ha notificat a l’acusada,

coneguda en els ambients in-
dependentistes amb el sobre-
nom de Ramona, l’obertura
del judici oral. Se l’acusa dels
delictes d’obstrucció a la justí-
cia, coaccions i injúries. Pel
primer es demanen dos anys
de presó i multa, i pels altres,
dues multes. La piulada de la
Ramona va ser reacció de la
intervenció de la secretària ju-

dicial en el judici del Tribunal
Suprem contra els membres
del govern Puigdemont i els lí-
ders socials de l’independen-
tisme. Del Toro va explicar la
seva experiència en el registre
a la seu d’Economia, el setem-
bre del 2017, d’on va acabar
sortint pel terrat. La declara-
ció de Del Toro es va fer pre-
servant la seva imatge, per

petició pròpia, i no es va veure
en la retransmissió televisiva
de la vista. A resultes d’això, la
Ramona va fer una piulada en
què deia: “Aquesta tiparraca
no vol que es publiqui la seva
puta cara i és a totes les xar-
xes.” Va escriure això i va difon-
dre la imatge de la secretària
judicial agafant-la de les seves
xarxes socials. ■ J. PANYELLA

La Cambra avisa
que la inversió
estatal només en
canvia l’executor

POLÍTICA

La Cambra de Comerç de
Barcelona considera que el re-
cent acord entre ERC i l’Estat
per transferir 900 milions
d’euros a la Generalitat només
aborda en una mínima part el
dèficit amb Catalunya pel que
fa a la inversió en infraestruc-
tures, si bé ofereix la possibili-
tat de passar a gestionar di-
rectament des del territori
certes actuacions que projec-
tava l’Estat. Els fons correspo-
nen a obres i compromisos
sabuts de l’Estat i força
d’aquests, endarrerits, avisa la
Cambra. La transferència no
s’hauria de valorar com un
“extra”, sinó senzillament com
un canvi d’administració “exe-
cutora”, malgrat que represen-
ta un petit pas en la direcció
correcta, lluny de compensar
el dèficit històric en infraes-
tructures a Catalunya. Del
2013 al 2021, el percentatge
mitjà d’execució d’inversió ha
estat del 63,8%, fluctuant en-
tre el màxim registrat el 2017
(81%) i el mínim del 2021
(35,8%). ■ REDACCIÓ

El cost energètic
de l’automoció
creix fins a un
300%

ECONOMIA

Els costos energètics en el
sector de l’automoció han
augmentat fins a un 300% en
alguns casos. El preu de gas i
electricitat arriba a aquests lí-
mits d’encariment en un 8,5%
de les empreses. Segons Jo-
sep Nadal, gerent del Clúster
de la Indústria de l’Automoció
de Catalunya (CIAC), les da-
des posen “en perill imminent
de tancament pràcticament el
10% de les companyies, amb
la consegüent allau de perso-
nes sense feina”. Per Nadal [a
la imatge], “seria una ferida
mortal no sols al sector sinó a
l’economia”. ■ REDACCIÓ80

43
75

-1
26

42
49

Q

.


