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L
’espionatge polític segueix 
sent el gran argument in-
formatiu de la setmana. El 
resum és que en comptes 

d’anar-se aclarint i concretant, la 
qüestió s’ha anat embolicant 
cada dia més. I ho ha acabat de 
complicar la darrera jugada del 
PSOE, anunciant que el president 
del govern de l’Estat i la ministra 
de Defensa, Margarita Robles, 
també van ser espiats durant el 
maig i el juny de  2021, «per orga-
nismes aliens a l’Estat, inclòs el 
Centro Nacional de Inteligencia 
(CNI)» i, per tant, sense autoritza-
ció judicial. Si això fos cert i no 
s’hagués detectat fins ara, demos-
traria que el nivell de seguretat 
dels principals càrrecs de l’Estat 

és sorprenentment baix, tant baix 
que és difícil de creure. I si la in-
trusió ja havia estat detectada 
però no s’ha volgut fer pública 
fins ara, realment es  tracta d’una 
maniobra inacceptable destinada 
a rebaixar la importància política 
de l’espiada global als més de sei-
xanta independentistes catalans, 
tot i que segons de Citizen Lab, 
podrien ser molts més. Anunci-
ant sobtadament que ell també 
havia estat espiat, Pedro Sánchez 
podria estar intentant de fer tot 
un joc de mans injustificable: 
passar de ser el responsable polí-
tic d’un espionatge il·legal a les 
personalitats més destacades de 
l’independentisme català a pre-
sentar-se com a una víctima més 

de les que han estat espiades pel 
ja famós programari maliciós Pe-
gasus.  

Com es pot aclarir tot aquest 
embolic ? En un país realment 
democràtic l’escàndol hauria es-
tat majúscul i comportaria desti-
tucions, dimissions i comissions 
d’investigació per establir amb 
exactitud com ha anat i quins són 
els responsables directes del des-
gavell. Però «Spain is different» tal 
com assegurava anys enrere el 
ministre Fraga Iribarne. I, per 
confirmar-ho, només cal veure el 
resultat de la votació que va tenir 
lloc dimarts passat al Congrés de 
Diputats. Hi havia una petició per 
crear una comissió d’investigació 
sobre l’espionatge polític signada 

per Unidas Podemos, Més País, 
Compromís, el BNG, Junts per 
Catalunya, ERC, la CUP, el PNB, 
Bildu, i el PDeCAT. Però, en con-
tra d’investigar-ho, es va aixecar 
immediatament un mur format 
pels representants del Deep State 
al complet: PSOE, PP, Vox i les 
restes de Ciutadans. No hi haurà, 
doncs, comissió d’investigació, 
no fos cas que sortissin irregulari-
tats difícils de justificar, perquè ja 
se sap que contra l’independen-
tisme català tot s’hi val, sigui legal 
o no. I que la defensa de la unitat 
de l’Estat disculpa qualsevol ac-
tuació antidemocràtica. Queda 
confirmat, per tant, que hi ha 
afers que no han de sortir a la 
llum pública. S’intentarà d’anar-
los tapant, tot esperant que el 
temporal es calmi i que finalment 
s’oblidi. Mentrestant, les clave-

gueres de l’Estat respiraran tran-
quil·les: poden anar fent allò que 
calgui –o sigui: allò que se’ls en-
carregui- i ningú no els ho impe-
dirà.  Però potser no serà tot tan 
senzill. O canvia del tot l’actitud 
de Pedro Sánchez o perdrà els su-
ports que van fer possible la seva 
investidura. D’una banda perquè 
el bloc independentista no el vo-
tarà. I, a més, les darreres enques-
tes publicades aquesta setmana 
mateix, ja confirmen que el PSOE 
està perdent vots, mentre que el 
bloc PP-Vox els augmenta. És a 
dir que sense rectificacions ràpi-
des, el Catalangate pot ser l’inci-
dent definitiu que faci perdre 
l’equilibri a un funàmbul polític 
tan reconegut com Pedro Sán-
chez i enceti un nou capítol en les 
conflictives relacions entre Cata-
lunya i l’Estat.

Josep Camprubí 

POTS ESPIAR, QUE NO PASSA RES

EL CROQUIS

L
’edificació catalana s’enfronta al 
repte més important de les darreres 
dècades: la rehabilitació energètica 
de 65.000 habitatges d’avui fins al 

2026. Per assolir-ho disposa d’un instru-
ment únic, com són els 480 milions d’euros 
que Catalunya rebrà per aquest fi, provi-
nent dels fons Next Generation que la Unió 
Europea ha posat en marxa per revitalitzar 
l’economia del continent i superar la crisi 
econòmica generada per la pandèmia. 
Unes ajudes que representen una activitat 
econòmica superior als 1.200 d’euros, que 
beneficiarà, principalment, a petites i mit-
janes empreses, treballadors autònoms i 
tallers locals. Però els principals beneficia-
ris seran aquells propietaris d’habitatges 
que decideixin adequar-los ambiental-
ment, ja que les subvencions previstes po-
den arribar a ser del 40% del cost de la re-

habilitació, amb un topall màxim de 6.300 
euros per habitatge, sempre que s’acrediti 
una reducció del 30% en el consum ener-
gètic de l’edifici un cop acabades les obres. 

Ens trobem, per tant, davant d’una 
oportunitat única per millorar el nostre 
parc d’habitatges per fer-lo ambientalment 
sostenible i, ensems, generar llocs de tre-
ball. Per poder-la aprofitar s’han posat en 
funcionament les Oficines Tècniques de 
Rehabilitació per divulgar la importància 
d’aquests fons i facilitar l’accés als mateixos 
assessorant i acompanyant la ciutadania i 
posant als seu abast professionals i tècnics 
que els ajudin a aconseguir l’èxit en les mi-
llores que s’emprenguin als habitatges. El 
primer pas no tindrà cap cost per a les co-
munitats de veïns interessades en la millo-
ra energètica del seu edifici perquè tant el 
llibre de l’edifici com el projecte de rehabi-
litació serà totalment gratuït. 

Les oficines també oferiran assessoria 
als mateixos ajuntaments en donar-los su-
port en la posada en funcionament del pro-
grama de barris, dotat amb més de 184 mi-
lions, destinat a actuacions d’urbanització, 
reurbanització i millora de l’entorn físic 

que complementin les obres de rehabilita-
ció dels edificis. 

A les Oficines Tècniques de Rehabilita-
ció es podrà obtenir informació relativa als 
préstecs específics per a comunitats de ve-
ïns que decideixin emprendre obres de mi-
llora energètica dels seus habitatges, que 
estan disponibles gràcies a l’acord signat 
entre la Generalitat de Catalunya i diverses 
entitats bancàries. Es tracta d’un crèdit de 
10 a 15 anys, amb un tipus d’interès baix, al 
voltant del 5,25%, i amb període de carèn-
cia que garanteix que no es començarà a 
pagar fins que les obres estiguin enllestides 
i els veïns ja comencin a gaudir de l’estalvi 
en la factura energètica que els proporcio-
naran els treballs fets a casa seva. 

Però com totes les oportunitats, les aju-
des de la Unió Europea a la rehabilitació 
passen de llarg si no s’aprofiten. La primera 
convocatòria d’aquestes subvencions, on 
està previst repartir el 70% del total, es tan-
carà el 31 de desembre d’enguany. Tots els 
fons assignats a Catalunya que no s’hagin 
invertit en acabar aquest 2022 es destina-
ran a altres comunitats autònomes més efi-
caces a l’hora de repartir-los. La segona 

fase, on es repartirà el 30% restant de les 
aportacions europees, finalitzarà el 31 de 
desembre de 2023. A més, totes les obres 
que hagin sol·licitat la subvenció hauran 
d’estar totalment acabades el juny del 2026 
per poder-la fer efectiva. Aquests terminis 
posen de relleu la necessitat d’agilitar al 
màxim la gestió dels ajuntaments a l’hora 
de facilitar les llicències d’obres i els permi-
sos d’ocupació de la via pública en els ca-
sos en què siguin necessaris, ja que s’hau-
ran de concedir en un termini màxim de 
dos mesos. 

La pregunta que ens hem de fer és si Ca-
talunya es pot permetre el luxe de desapro-
fitar les ajudes dels fons Next Generation 
quan hi ha 300.000 habitatges que tenen 
les pitjors qualificacions energètiques, F i 
G. El Consell de Col·legis de l’Arquitectura 
Tècnica de Catalunya creu que aquests són 
els principals candidats a rebre les subven-
cions i que es pot arribar a millorar com a 
mínim el 5%. Són habitatges que es poden 
convertir en una punta de llança per millo-
rar la qualitat de vida dels catalans, però 
també per deixar un món més habitable i 
sostenible als nostres fills.
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Una de Mortadel·lo  
i Filemó 
MIQUEL GONZÁLEZ QUINTANA.  MANRESA 

n Quan vam saber que, en comp-
tes de James Bond, nosaltres tení-
em a Villarejo, vam començar a 
sospitar que, en temes d’espies, Es-
panya probablement s’assembla-

ria més a la TIA de Mortadel·lo i Fi-
lemó que al MI6. 

Per això no ens va sorprendre 
saber que, en comptes de voler sal-
var el món, l’únic que volien els 
nostres agents, era fer tripijocs amb 
els recursos públics en benefici de 
les seves butxaques. 

En saber que el CNI està politit-
zat pel PPSOE, s’entén que estiguin 
confosos sobre els enemics de l’es-

tat, creient que són els adversaris 
polítics, la democràcia o tots els es-
panyols, sobretot si són catalans. 

Això explica la seva obsessió per 
les urnes de l’1 d’octubre (com la 
seva incompetència explica que no 
en trobessin ni una) i a la vegada 
aclareix perquè espien represen-
tants públics, mentre tenien en nò-
mina a l’imam de Ripoll quan pre-
parava l’atemptat de les Rambles. 

Si quan veiem M a la pantalla, 
ens sentim segurs i en bones mans, 
en veure la ministra Robles justifi-
cant que per defensar a la pàtria 
l’Estat es converteixi en una banda 
mafiosa com Kaos, només podem 
posar-nos a plorar de pena. 

El més sorprenent és sentir-los 
dir que tot s’ha fet legalment, mal-
grat que el món sencer està horro-
ritzat i condemna tals pràctiques. 

Clar que, si tot ha estat legal, exem-
plar i un treball excel·lent, ¿per què 
encara no ha sortit ningú atribuint-
se la seva autoria? 

Finalment, pels que es pregun-
ten per què volem la independèn-
cia: ¿encara no han entès que és 
precisament per tot això, para allu-
nyar-nos el més possible d’aquest 
Estat feixista, repressor, incompe-
tent i histèric?


