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CATALUNYA VISIÓ 2.0  ≡  FRAGA

▶ EN HOMENATGE AL VIATGE QUE JOSEP VALLVERDÚ I TON SIRERA 
VAN FER ENTRE ELS ANYS 1968 I 1973 A DIVERSOS INDRETS DEL PAÍS

Les caixeres dels supermercats 
no volen estar a la caixa més 
propera a la porta d’entrada 
perquè, a banda de la seva fei-
na, han d’estar atentes que els 
clients portin bé la mascareta. 
“He de patir la mascareta vuit 
hores al dia i, a sobre, he de 
vetllar perquè la resta la porti”, 
es queixava una treballadora. 

I PUNT 
| Marta Vilalta  
i Torres
@martavilaltat |

Autònoms 
totals 
Hem de dir que la darrera lí-
nia d’ajuda econòmica als au-
tònoms no ha funcionat com 
s’esperava. De fet, el propi 
Govern ja ha lamentat els in-
convenients ocasionats i ha 
acordat posar en marxa no-
ves ajudes àgils i permanents. 
Però també hem de poder dir 
que la Generalitat, malgrat les 
poques eines que té, a diferèn-
cia dels estats i de l’estat (qui, 
per cert, apuja la quota dels 
autònoms), ha aplicat una ma-
nera de fer en què cada mesu-
ra restrictiva va acompanyada 
d’una acció de suport i d’ajuda 
econòmica i social. Així és com 
s’han mobilitzat 300 milions 
d’euros entre els sectors més 
afectats, es deduirà l’IRPF per 
a les persones amb ERTO i ren-
des més baixes, s’ha reforçat 
el sistema de rastreig en més 
de 2.000 persones, s’ha decre-
tat aturar els desnonaments, 
o s’ha ajudat a 100.000 famí-
lies amb productes de primera 
necessitat. Caldran més ajuts, 
gestionar-los millor i aprendre 
constantment per ser útils a la 
gent. I, al mateix temps, també 
hem de dir que mentre com a 
territori només puguem gesti-
onar les engrunes, no podrem 
socórrer com es mereixen les 
persones més afectades. Per 
això som independentistes, 
per ajudar la gent. Per gover-
nar-nos a nosaltres mateixos 
amb totes les eines i recursos. 
Carai, per això volem ser autò-
noms. 

Ursula von der Leyen
Presidenta de la CE

Segueix ha-
vent-hi vícti-
mes mortals al 
Mediterrani i 
rescats, com el 
recent d’Open 
Arms. No pot 
ser que es continuï sense posar 
solucions a un problema que 
deixa Europa en molt mal lloc.

Joan Viñas
Cirurgià i exrector de la UdL

Felicitem el nostre 
col·laborador per-
què, amb l’oncò-
loga Anna Lluch, 
rebrà la Medalla 
d’honor de la Xar-
xa Vives d’Univer-
sitats, per  la seva trajectòria pro-
fessional i el compromís amb la 
ciència, la cultura i la societat.

Àngel Lacalle
Director cultural de la Marató

Enguany l’edició 
de la Marató de 
TV3 del 20 de 
desembre serà 
molt especial, 
dedicada a la 
pandèmia del 
Covid-19. De moment, el proper 
dia 29 es posa a la venda amb el 
diari el disc de la Marató.


