|

8 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 23 DE JULIOL DEL 2022

Tots els plens votaran si volen
amnistia i autodeterminació
a L’Acord Social portarà tots els ajuntaments, per mitjà dels grups independentistes i els comuns amb
alguns matisos, una moció en suport al doble clam a Ja té l’aval de més de 200 entitats del país
Ò. Palau

El PSC confia en
acords concrets
a la taula

BARCELONA

Tots els plens municipals
dels ajuntaments catalans
duran a votació des d’ara i
en els propers mesos una
moció per ratificar l’Acord
Social per l’Amnistia i
l’Autodeterminació, l’entesa que es busca el màxim de transversal dins la
societat catalana en suport a les dues grans reivindicacions del país. Segons va explicar en una
nota ahir, el grup promotor de l’acord, que es va
presentar a l’abril, té el suport per fer-ho d’ERC,
Junts, el PDeCAT, la CUP,
Independents de Catalunya i Municipalistes per la
República des de Baix,
grups amb qui ha treballat
des del juny, a més de l’Associació de Municipis per
la Independència (AMI).
Amb els regidors d’aquestes forces i altres de caràcter local, s’estima que el
suport a la moció pot arribar al 75% dels més de
9.000 càrrecs municipals,

—————————————————————————————————

La portaveu del PSC, Alícia
Romero, va afirmar ahir que
“s’està avançant” per poder
tancar “acords concrets”, que
són “el camí per anar resolent
el conflicte”, en la reunió de la
taula de diàleg de la setmana
que ve, en una data encara
per fixar. “Ens consta que
s’està treballant bé”, va dir,
després d’una reunió del govern a l’ombra, tot i que va evitar parlar sobre continguts
específics. El ministre de Cultura, Miquel Iceta, va assegurar entretant que “en principi
es mantindrà la composició”
de la darrera mesa, tot i que
aquests dies s’havia estudiat
ampliar la delegació catalana.
El grup promotor de l’Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació presentat a l’abril ■ ACN

i a uns 800 dels 948 ajuntaments del país. El text
pretén visualitzar el suport del món local al clam
contra la fi de la repressió i
la necessitat que es res-

pecti el dret a l’autodeterminació de Catalunya. Tot
i que el gruix de plens ho
debatrà a la tardor, molts
ajuntaments ja ho han
avançat a aquest juliol, i ai-

xí ja s’ha aprovat per unanimitat en municipis com
ara Arbúcies, Cassà de la
Selva, Llagostera, el Perelló, l’Espluga de Francolí o
Puig-reig, i amb clara ma-

joria absoluta a Tortosa,
Sitges, Ripoll, Torelló, Deltebre, Premià de Mar, Palamós, les Franqueses o
Corbera de Llobregat.
El grup promotor tam-

Borràs recorda que si se
la suspèn manté el càrrec
a Defensa Dalmases i

assegura que no hi va
haver cap “agressió”,
sinó una “discussió”

Redacció
BARCELONA

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va recordar ahir al programa
Aquí parlem de TVE a Catalunya –que s’emet avui,
tot i que ja en va avançar
alguns fragments– que si
se la suspèn de drets i deures no vol dir que deixi l’escó, que dimiteixi ni tampoc que s’hagi de nomenar
ningú per substituir-la en
el càrrec. “Durant aquell
període en què afecta la

suspensió algú altre fa
aquelles funcions, però no
s’escull ningú”, subratllava, en una possibilitat, això sí, que implícitament
admetia així per primer
cop que pot acostar-se. De
fet, si es confirma en els
pròxims dies l’obertura de
judici oral arran del cas de
suposat fraccionament de
contractes quan presidia
la Institució de les Lletres
Catalanes, serà la mesa
del Parlament la que haurà de dirimir com procedeix, i la suspensió és una
de les opcions que planteja
l’article 25.1 del reglament. L’òrgan, això sí,
també pot decidir no ferho si, com sosté ella, no és
un cas de corrupció sinó

de repressió. Una tercera
opció que té és demanar
un dictamen a la comissió
de l’Estatut del Diputat
abans de decidir-se, fet
que podria allargar el desenllaç. Borràs, en tot cas,
assegura que no n’han
parlat encara a la mesa, i
no sap què faran els altres
grups, i en especial ERC,
que decantarà la majoria.
“Aspiro que tots sàpiguen
en consciència què representa aquesta decisió, quines conseqüències té”,
avisava, abans de recordar
que a la mesa no hi ha jutges i per tant la decisió serà “de caràcter polític”.
Borràs, a part, defensava la seva mà dreta, el diputat de Junts Francesc

bé s’ha reunit recentment
amb responsables d’En
Comú Podem, que s’han
compromès a donar
“orientació” del vot entre
una abstenció i un sí crític
als seus grups municipals,
depenent de cada realitat
local. En el cas de Barcelona, han acordat que s’obrirà un procés de transacció
de la proposta de text inicial, tal com es va fer el febrer del 2021, quan la capital catalana es va definir
a favor de l’amnistia i de
qualsevol avenç en la desjudicialització.
El grup promotor manté en paral·lel una “intensa
agenda” de reunions a fi de
buscar l’adhesió a l’acord
de les grans entitats i organitzacions del país, i ahir
va anunciar que ja en té lligades més de 200, corresponents al món social, cultural, econòmic i sindical.
Entre aquestes destaquen
Òmnium Cultural, la patronal Cecot, la Confederació de Cooperatives de
Catalunya; els sindicats
Unió de Pagesos, USTEC,
CGT o CSC; la Confederació d’Associacions Veïnals
(Confavc), el Sindicat de
Llogateres, el Ciemen, el
Centre Irídia o la Federació d’Ateneus. A més, està
treballant amb entitats civils de referència a cada
comarca. La intenció és
acabar la feina a la tardor, i
presentar les conclusions
preliminars el 3 d’octubre,
coincidint amb el cinquè
aniversari de l’1-O. ■

El grup de Junts
es querella
contra Camacho
—————————————————————————————————

Borràs, amb Dalmases en el ple d’aquesta setmana ■ EFE

de Dalmases, que ha estat
acusat d’haver esbroncat
de males maneres, en presència d’ella, una periodista de TV3. “Jo hi era quan
va passar el que va passar,
no el que diuen que va passar”, sostenia la presidenta, que afirmava que “s’està parlant d’una agressió

que no ha tingut lloc”. “Em
sembla lamentable la manera com es produeix un
acarnissament, tots porten un fiscal dins quan ni
hi eren ni saben què va
passar i ja s’està condemnant una persona”, acusava Borràs, que cenyia els
fets a una “discussió”. ■

El grup de JxCat al Parlament
ha presentat al Tribunal Suprem una querella contra l’exlíder del PP català Alícia Sánchez-Camacho per “haver
mentit” a la cambra, ja que
les converses que s’han fet
públiques amb l’excomissari
José Manuel Villarejo constatarien que va faltar a la veritat
en dues comissions parlamentàries, fet que, a més de
suposar “greus conseqüències” per a l’independentisme, constitueix un delicte segons l’article 502.3 del Codi
Penal. La querella, elaborada
per un equip d’advocats liderat per Gonzalo Boye, demana que se citin a declarar el
mateix Villarejo; l’excap de
gabinet de Rajoy, Jorge Moragas, i Victoria Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola.
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Barcelona acorda portar a la
fiscalia les acusacions falses
a Trias quan era alcalde
a La decisió es produeix poc després de fer-se públics els àudios entre Villarejo i el
jutge Andreu a JxCat, ERC, el PSC i els comuns avalen la proposta de dur-ho al jutjat
Redacció
BARCELONA

El ple de l’Ajuntament de
Barcelona va aprovar ahir
una proposició presentada
per JxCat en què s’insta la
corporació a portar a la fiscalia el cas de les proves falses contra l’exalcalde Xavier Trias que es van fer públiques el 2014, i que l’acusaven de tenir un compte
secret a Suïssa. La decisió
es produeix poc més d’una
setmana després que es
publiquessin els àudios en
què el jutge de l’Audiencia
Nacional Fernando Andreu admetia saber que la
inculpació era infundada,
arran d’una conversa amb
l’excomissari José Manuel
Villarejo. A banda de
JxCat, ERC, el PSC i els comuns van votar a favor de
la iniciativa, mentre que el
PP es va abstenir i Ciutadans i Valents es van pronunciar en contra.
En el debat polític de la
proposició, el regidor de
Junts Jordi Martí Galbis va
recalcar que Catalunya no
es pot permetre que un
“grup mafiós format per
policia patriòtica i jutges”
actuï fora de la justícia amb
la intenció de perjudicar
oponents polítics. “Dinen i
entre rialles s’expliquen
com poden enfonsar un
partit polític”, va reblar.
També va explicitar que, a
banda del cas de Trias, el
text també volia ser un
gest de condemna dels
atacs de les clavegueres de
l’Estat contra tots els líders
polítics que ho han patit, i
va posar com a exemple
l’ex vicepresident del govern de l’Estat Pablo Iglesias.
Per la seva banda Elisenda Alamany, d’ERC,
va manifestar, en una línia similar: “Espanya té
una crisi de legitimitat democràtica que no és nova.
Les clavegueres són un
perill per a la democràcia.
Els que governen no es poden posar de perfil.” David
Escudé (PSC) va justifi-

L’advocada Olga Tubau, a l’esquerra, acompanya Carme
Cabezas a la sortida dels jutjats ■ ACN

Salut al·lega
retard en el
cens de policies
per vacunar
a Alts càrrecs de la Generalitat declaren

com a investigats per delictes de
prevaricació i contra els drets laborals
Redacció
BARCELONA

Xavier Trias durant una intervenció al ple el 2014, quan era alcalde ■ J. RAMOS

Llum verd a l’extensió del contracte del Mobile
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El ple d’ahir també va acordar,
per unanimitat, l’extensió de la
vigència contractual del Mobile World Congress (MWC) per
al període comprès entre el
2025 i el 2030. El líder del PSC
a l’Ajuntament de Barcelona i
primer tinent d’alcaldia, Jaume Collboni, va glossar els
guanys que aportarà l’acord
gràcies a la continuïtat del

congrés, sense el qual “Barcelona no seria una economia diversificada, ni un hub europeu
ni una ciutat que atreu les empreses emergents”. Collboni
també va destacar que el
MWC és “un dels llegats que
pot deixar aquest mandat a
l’economia de la ciutat, oferint
més oportunitats als joves”.
Segons les previsions de la

GSMA, l’organitzadora, la propera edició de l’MWC tindrà un
impacte econòmic d’uns 300
milions per a Barcelona i la seva àrea metropolitana, i reunirà uns 75.000 assistents. En
els 16 anys que fa que es du a
terme a la ciutat, el MWC ha
generat 5.700 milions d’impacte econòmic i uns 140.000
llocs de treball.

car el suport a la iniciativa
“perquè entenem que va
dirigida a investigar tot el
que ha passat i a mirar cap
al futur”, va afirmar. L’adhesió dels comuns, però,
va anar acompanyada
d’un retret a JxCat “per
no haver acceptat l’esmena que els vam proposar
perquè també es condemnessin i es portessin a la
justícia els atacs judicials
que rep el govern municipal”, va remarcar el tinent
d’alcalde Jordi Martí, en

referència a les querelles
que ha rebut l’alcaldessa
Colau.
Ni sí ni no va ser la posició de Josep Bou, del PP,
que va exposar la contradicció que li suposava condemnar el que li va passar
a Trias i, alhora, que això
no s’interpretés com un
aval a “atacar” l’Estat espanyol. Per tant, es va
abstenir. Ciutadans i Valents van fonamentar el
seu vot en contra amb arguments gairebé idèntics.

“Creiem que aquesta proposició és bastant oportunista i que és per iniciar la
precampanya de Trias”,
va manifestar el regidor
de la formació taronja Paco Sierra, mentre que Eva
Parera (Valents) va censurar Junts també per la
pretesa intenció de presentar Trias a les properes eleccions municipals.
“Vostès venen avui [ahir
per al lector] aquí a rentar
la imatge del seu precandidat”, va etzibar. ■

La secretària de Salut Pública de la Generalitat,
Carmen Cabezas, i tres excàrrecs del seu departament investigats per la demora en la vacunació contra el coronavirus d’agents
de la Policía Nacional i
guàrdies civils va afirmar
ahir que van trigar setmanes a accedir al cens
d’agents i que la campanya
es va paralitzar pels efectes secundaris que causava l’antídot de la farmacèutica Astra Zeneca.
Cabezas, l’exdirector
del Servei Català de la Salut (Catsalut) Adrià Comellas; l’exdirectora de l’àrea
d’Organitzacions i Professionals del Catsalut Sara
Manjón, i Xavier Rodríguez Guasch, exdirector
de Serveis, van declarar
com a investigats davant
el jutge arran de les querelles presentades pels sindicats de policies i guàrdies
civils Jucil, Jupol, SPP i
AEGC. En les querelles
s’acusa els càrrecs de Salut dels delictes de prevaricació i contra els drets dels
treballadors pel retard en

la vacunació contra el coronavirus de guàrdies civils i agents de la Policía
Nacional destinats a Catalunya, fins que l’abril del
2021 el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya
(TSJC) va donar un termini de deu dies a la Generalitat perquè immunitzés el
col·lectiu en la mateixa
proporció que el de Mossos
d’Esquadra. En una sentència posterior, el TSJC
va condemnar la Generalitat pel “tracte injustificat i
discriminatori” a policies i
guàrdies civils, d’acord
amb les xifres de vacunació registrades entre març
i abril del 2021: un 79%
dels Mossos estaven vacunats mentre que només ho
estaven un 9,9% en el cas
dels agents dels cossos de
l’Estat. Els càrrecs investigats no van aclarir davant
del jutge qui era el responsable de decidir el ritme de
vacunació dels agents policials a la conselleria de Salut i van negar qualsevol
discriminació en administrar les dosis: “Tots els treballadors són iguals”, va
afirmar la secretària de
Salut Pública de la Generalitat. ■

