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EL PUNT AVUI
DILLUNS, 13 DE JUNY DEL 2022

Iceta insta a
recuperar
Tarragona i
Lleida

Turull veu mort
el diàleg i insta a
passar a l’acció
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a Albiach demana negociar el pressupost però afirma que

la crossa del govern és el PSC i no pas En Comú Podem
Redacció
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El secretari general de
Junts, Jordi Turull, defensa que l’independentisme
ha de “passar a l’acció”
perquè creu que el govern
espanyol ja ha demostrat
de moltes maneres que no
té cap ganes de negociar
sobre l’amnistia i l’autodeterminació. Qui va ser
conseller de la Presidència
de Puigdemont i un dels líders empresonats per celebrar el referèndum del
2017 va afirmar ahir des
de la Roca del Vallès que la
manca de voluntat de diàleg de l’executiu de Pedro
Sánchez s’evidencia perquè “han aparegut massa
episodis d’espionatge i de
guerra bruta” contra l’independentisme: “I el que
fan és recular més que
avançar, que és el que vo-

“La taula de diàleg no
pot donar més de si
[...] el govern espanyol
la va plantejar com
una anestèsia”
Jordi Turull
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lem nosaltres”, va afirmar
amb referència a la seva
formació. Sobre la possibilitat de deixar el govern
que comparteixen amb
ERC, Turull va aclarir que
no és aquesta la intenció
de Junts però que s’ha de
revisar el grau de compliment del pacte de govern:
“A partir d’aquest nivell de
compliment prens una decisió, una decisió que pot
ser que això funciona com
estava previst, que això és
necessari replantejar-ho o
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Estudis de capacitat
agrològica de sòls

Aprovat inicialment per la Junta de Govern
Local d’aquest Ajuntament, en sessió duta
a terme el dia 8 de juny de 2022, el Pla
especial urbanístic per l’ampliació d’un
establiment industrial existent, dedicat a la
fabricació de recobriments i pintures a l’aigua i derivats del ciment en pols, promogut
per la mercantil MAPEI SPAIN, SA, situat
en el terme municipal d’Amposta, s’exposa
al públic el Pla especial per un termini d’un
mes comptat a partir del dia següent al
de la seva inserció en el Butlletí oficial de
la Província, termini durant el qual podrà
ser examinat per qualsevol persona i s’hi
podran formular les al·legacions que siguin
procedents.
Amposta, 9 de juny de 2022.
L’Alcalde,
Adam Tomàs i Roiget

que això s’ha de deixar
córrer”, una decisió que va
refermar que, en tot cas,
prendrà la militància. Sí
que està clar, hi va afegir,
que la taula de diàleg no
serveix “perquè el govern
espanyol la va plantejar
com una anestèsia per al
moviment independentista”.
D’altra banda, la líder
parlamentària d’En Comú
Podem, Jéssica Albiach, va
demanar al govern que negociï el pressupost en l’acte de presentació de Joan
Mena, portaveu de Catalunya en Comú, com a candidat a l’alcaldia de Sabadell.
Albiach avisa que la seva
formació no és “la del no a
tot però tampoc la del xec
en blanc” i assenyala el
PSC en aquest paper: “Un
PSC que cada vegada està
actuant més com a crossa
de la Generalitat.” ■

Turull, amb la candidata a la Roca, Marta Pujol ■ ACN

Compromís de Junts amb la B-40
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Turull ha carregat contra el
govern espanyol per l’anunci
del traspàs a la Generalitat de
l’execució del quart cinturó
entre Abrera i Sabadell i ha
afirmat el compromís de
Junts amb aquesta infraestructura: “És una provocació
que, havent executat només
el 36% (obres pressupostades el 2021 per l’Estat), vinguin aquesta setmana i anun-

ciïn una obra amb què el govern, i especialment Junts,
està molt compromès.” Turull
fa referència a l’anunci de la
ministra de Transport i, en
aquest sentit, cal recordar
que ERC va aclarir el mateix
dia que no està d’acord amb
el fet de prolongar la B-40 de
Terrassa a Sabadell, si bé són
partidaris d’acabar l’obra iniciada fins a Terrassa.

L’exprimer secretari del
PSC i ministre de Cultura i
Esports, Miquel Iceta, insta el PSC a preparar bé les
properes eleccions municipals per tornar a governar a Tarragona i Lleida,
ciutats on va perdre l’alcaldia en els últims comicis
locals. Iceta ho va demanar a la Festa de la Roda,
que els socialistes lleidatans van celebrar a Alpicat. Després d’afirmar que
el govern d’ERC i Junts
“està dividit i no sap on
va”, va defensar el projecte
“amb visió de futur, ambició i lideratge” de Salvador
Illa. Iceta va dirigir, però,
el seu discurs a Alpicat cap
a les eleccions andaluses
per afirmar que la dreta
espanyola “no val res,
d’ells no es pot esperar
res”, perquè “li és igual la
sort d’Espanya” en els moments més crítics: “Quan
han de triar entre defensar els interessos d’Espanya o els d’Algèria, trien
els interessos d’Algèria.
Sempre estan en el lloc on
no se’ls espera. Els és ben
igual la sort del seu país
mentre són a l’oposició.” ■

