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Torra diu a la Seu que “no ha
canviat res” per donar suport a
la investidura de Pedro Sánchez
El president augura que les empreses que van traslladar la seu
social tornaran perquè el Govern “emet missatges de coniança”
La Seu d’Urgell
C.QUINTANA/ACN
El president de la Generalitat,
Quim Torra, va dir ahir a la Trobada Empresarial al Pirineu que no
ha rebut una resposta formal de
M
reunir-se amb el president espanyol Pedro Sánchez, tot i que no
veu del PSOE cap voluntat de diàleg i d’asseure’s a la taula amb els

“Catalunya
ocuparà un lloc
de lideratge
amb el nou
supercomputador”
El President de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar
S
U
marc de la Trobada Empresarial al Pirineu que la ComisE
C lunya i en concret Barcelona
per a què aculli un dels tres
supercomputadors de recerUE

la ministra de la Presidència esC
C
trobada.
D’altra banda, Torra considera
que, des del debat de la tramitaE
per haver de donar suport ara a
P
S
“El govern de l’Estat no ha fet cas
ONU
nant la llibertat immediata dels
presos i tampoc vol asseure’s a
D
la Trobada Empresarial al Pirineu,
Torra va descartar donar suport a
P
S
PSOE E
-

qual “donen suport un 80% dels
Q
T
car que el Govern posa damunt
la taula la “possibilitat de resolproposta del govern espanyol per
PSOE
En resposta a les preguntes
dels assistents, Torra va dir que

E

FOTO: A. Lijarcio (ACN) / El President de la Generalitat va inaugurar ahir la Trobada Empresarial al Pirineu

El bisbe d’Urgell
i Copríncep reb
el President al
Palau Episcopal
C
president de la Generalitat
C
d’Andorra i arquebisbe de la
Seu, Joan Enric Vives al Palau
Episcopal. El bisbat va emmarcar la trobada “en el marc de
les relacions de bon veïnatge
P
A
G

deure de ser-ho davant la possi-

-

de 100 milions d’euros, una
D

unitat estratègica de l’indepen-

EL RETORN DE LES EMPRESES
Els empresaris de la Trobada
T
çament adequat per a Catalunya.

S

U

C lunya ocuparà un lloc de liT
brosos empresaris a la taula
S
FOTO: Bisbat / Torra es va reunir amb Vives com ja va fer l’any passat

T

ci de l’1-O.
que pugui afavorir l’alliberament
D
tes maneres, va reiterar que una

G
C U
P
C
UPC
Govern espanyol, va explicar.
El nou supercomputador
de recerca entrarà en funcionament al desembre del

damunt la taula el dret a l’autodeE

perquè el Govern “emet missatD
T
-

-

i va donar dades que avalen les

les empreses que van traslladar-la

catalana, com el creixement del

PIB
guany, la baixada de la taxa d’atur
BBVA
d’exportacions, amb el 75% fora
E
T
el fet que la Seu aculli el nou cenINEFC
C
-

