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DISSABTE, 16 DE JUNY DEL 2018

RAMON CAMATS || CAVE CANEM
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Impost al sol

l’ascensor

‘Selfies’ després
dels resos

Q

pagar la despesa a la ciutadania i, per fi,
uè li semblaria –benvolgut lecels membres del govern obtenien ajornator– que el govern li fes pagar
dament el suborn d’un lloc ben remunerat
un impost especial perquè, a fi
als consells d’administració d’aquestes
de mantenir calenta casa seva i
mateixes companyies. España, en aquest,
estalviar-se uns dinerets en gasoil, gas
com en molts altres aspectes, és encara a
o electricitat, vostè es construís un foc
l’Edat Mitjana, quan, monarquia a bana terra amb la corresponent xemeneia?
Coses similars hem estat pagant a l’Estat
da, hom feia moldre obligatòriament el
Espanyol fins avui mateix. Si vostè té una
gra per fer el pa als molins dels senyors
placa fotovoltaica productora de llum ha
feudals. Aleshores com ara els membres
de pagar el conegut Peatge a l’Autocondel poble eren súbdits i no ciutadans.
Però tot això s’ha acabat, finalment. El
sum, que consisteix en l’obligació de reParlament Europeu ha arribat a un acord
galar a les companyies elèctriques, sense L’any 2030 el
per a una nova política energètica: l’any
compensació, la producció no consumida
2030 el 32% de l’energia consumida a
de la llar. I, a més, ha de pagar el popu- 32% de l’energia
Europa haurà de ser d’origen renovable:
lar Impost al sol, una taxa per la mera consumida a
eòlica, solar, etc. Energia neta, doncs,
possessió de la instal·lació productora: la Europa haurà de ser
per a un futur climàtic i ambiental cada
xemeneia que dèiem més amunt, però en
cop més negre.
format tecnològic i contemporani. Quina d’origen renovable:
Hem de felicitar-nos, doncs, del fet
raó ha tingut fins ara l’executiu per fer eòlica, solar...
que a Almatret (el Segrià), que en un
pagar aquests impostos? La raó oficial
futur proper serà el primer municipi de
era que calia compensar les companyies
elèctriques pel lucre cessant causat per l’aparició de la Península que produirà tota l’energia que consumeiles energies renovables. Com veu, una excusa de mal xi, lliura avui els premis Almia Educativa a estudiants
pagador; en realitat es tractava d’un sistema corrupte catalans de primària i secundària que han presentat
segons el qual el govern garantia el monopoli del ne- projectes o estudis d’innovació tecnològica i energies
goci energètic i dels ingressos a uns particulars, en feia netes. Ells i elles treballen per al futur, el seu.

ACN

Impressionava ahir
veure als Camps Elisis
prop de 5.000 musulmans a la pregària
del final del Ramadà
amb tanta solemnitat, silenci i ordre.
Això sí, una vegada
finalitzades les pregàries, l’alegria dels
presents per deixar
el dejuni i tornar a la
quotidianitat era tal
que van començar a
fer-se selfies i fotos
com si es tractés d’un
casament. Sols, en
grup i per famílies.
Les dones continuen
relegades a un segon
pla.

El diari com
a prova
Una jove d’Agramunt
es lamentava ahir
que els seus professors no es creuran
que no va poder enviar el treball de final
de grau per culpa de
l’avaria de Movistar. Li
suggerim que adjunti
a l’excusa la notícia
d’avui, com a prova.
Esperem que funcioni
i que l’hi admetin fora
de termini.

la imatge
del dia

Vicenç Voltes
President de la Trobada al Pirineu, que
va tornar a reunir a
la Seu diversos representants de primer
nivell del món empresarial i polític.

Manuel Dolz
El que va ser fiscal
en cap de Lleida del
1990 al 1995, del
sector progressista,
va ser nomenat ahir
secretari d’Estat del
ministeri de Justícia.

Antoni Villas
L’ajuntament de
Juneda ha comprat
una finca a familiars de deportats a
Mauthausen per retre
homenatge a les víctimes del nazisme.

Un suïcidi que
aixeca butllofes
Centenars de persones
es van manifestar ahir
en diverses ciutats catalanes, inclosa Lleida, per
demanar mesures contra
els desnonaments que
evitin el suïcidi com el
d’un home que anava a
ser desallotjat de casa
seua a Cornellà.

Cristiano Ronaldo
El jugador del Reial
Madrid accepta dos
anys de presó i una
multa milionària
per delictes fiscals
amb un frau tributari de 15 milions.

