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L’independentisme vol una
comissió al Congrés per la
causa de Rajoy a Andorra
a ERC, JxCat, el PDeCAT, la CUP, Bildu i el BNG volen que s’investigui si s’ha intentat

“coaccionar” autoritats del Principat per tenir informació de polítics catalans
Giró denuncia
Alícia SánchezCamacho

Jordi Alemany
BARCELONA

Acreditat en una comissió
d’investigació el 2017 al
Congrés en què es reconeixia la creació d’una estructura policial per perseguir
l’independentisme amb
coneixement del Ministeri
de l’Interior entre el 2011 i
el 2016, la denominada
operació Catalunya, sis
formacions independentistes a la cambra espanyola, majoritàriament
catalanes, van registrar
ahir la petició per crear
una altra comissió d’investigació sobre la presumpta
intromissió en la sobirania d’Andorra de responsables polítics espanyols
–l’expresident Mariano
Rajoy, dos dels seus ministres –Jorge Fernández
Díaz i Cristóbal Montoro, i
altres exalts càrrecs més–
i també de les operacions
dels entramats parapolicials en aquest país.
La petició, que ha estat
formulada per ERC,
JxCat, el PDeCAT, la CUP,
Bildu i el BNG, es presenta, com expliciten en l’exposició de motius, després
que una jutgessa andorrana admetés a tràmit una
querella del 2020 contra
aquests protagonistes per
una presumpta extorsió,
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El conseller d’Economia, Jaume Giró, presentarà la setmana que ve una denúncia
davant la fiscalia per la llista
que la popular Alícia Sánchez-Camacho va entregar a
l’excomissari José Manuel Villarejo perquè l’investigués.
Giró considera que els àudios
publicats per El Món són
d’una “gravetat extrema” i
una “vulneració greu dels
drets fonamentals”. Giró, a
més, assegurava que en el
moment que es va registrar la
conversa, el 6 de novembre
del 2012, no tenia cap càrrec
polític i era director de la Fundació La Caixa.
L’expresident del govern espanyol Mariano Rajoy ■ ACN

coacció i xantatge que
agents de la Policía Nacional espanyola haurien fet
a directius de la Banca Privada d’Andorra (BPA)
perquè facilitessin informació sobre els comptes
de polítics catalans, com
ara de la família Pujol; el líder d’ERC, Oriol Junqueras; l’expresident Artur
Mas, o l’exalcalde de Barcelona Xavier Trias, entre
d’altres. En l’escrit presentat a la mesa del Congrés,

asseguren que “un subjecte de dret internacional
com és l’Estat espanyol,
membre de la Unió Europea i que oficialment és
una democràcia plena” no
es pot permetre “sospites
d’irregularitats com les
exposades i que, presumptament, haurien superat
fins i tot el marc jurisdiccional estatal” amb l’objectiu d’acovardir i coaccionar autoritats d’un país
sobirà aliè”.

L’objectiu és investigar
si hi havia una entramat
parapolicial sense control
de les institucions i la vinculació amb possibles lobbies de pressió; conèixer
les armes, dispositius, gravacions i arxius dels quals
disposen els investigats;
analitzar les actuacions
del Ministeri de l’Interior
vinculades a l’operació Catalunya i saber quins
membres del govern d’abans i ara ho sabien. ■

La consellera Victòria Alsina, en una imatge d’arxiu ■ ACN

Alsina alerta
sobre la reacció
d’Israel
a El Parlament va aprovar una resolució

que diu que al país hi ha apartheid
Redacció
BARCELONA

La consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, va alertar
ahir des del Senegal, on està de viatge oficial, que la
resolució del Parlament
aprovada ahir que parla
d’apartheid a Israel té un
impacte “difícil de calcular”, tal com demostra, al
seu parer, la reacció que
ha tingut l’ambaixadora
del país a l’Estat espanyol,
Rodica Radian-Gordon.
La consellera va anunciar
que va parlar ahir amb ella
després de l’aprovació del
text a la cambra catalana,
un text que, al seu parer,
“no ajuda” a resoldre el
conflicte entre Israel i Palestina i “només serveix”

per “espatllar” les “bones
relacions” entre el país de
l’Orient Mitjà i Catalunya.
Alsina ha considerat que
la resolució “tampoc serveix” per ajudar el poble
palestí.
El Parlament va reconèixer dijous públicament
que el sistema que aplica
Israel als “territoris ocupats” és contrari al dret internacional i equival al
crim d’apartheid.
L’ambaixadora israeliana a l’Estat espanyol, Rodica Radian-Gordon, ha
condemnat avui “enèrgicament” la resolució, que
ha qualificat de “vergonya”. L’ambaixadora creu
que la resolució és “fruit de
l’obsessió antiisraeliana
dels que l’han promoguda i
aprovada”.

Romero diu que Marín no té res a
amagar però crítica que se la convoqui
Redacció
BARCELONA

La portaveu del grup parlamentari del PSC-Units,
Alícia Romero, va assegurar ahir, sobre la compareixença de l’alcaldessa de
l’Hospitalet, Núria Marín,
pel cas del Consell Esportiu
per presumpta corrupció,
que va aprovar dijous la co-

missió d’Afers Institucionals (CAI), que Marín “no
té res a amagar”. “Declararà per voluntat pròpia i vindrà molt tranquil·la i amb
tota la transparència a donar tota la informació als
diputats d’ERC i a qui sigui”, hi va afegir Romero,
que va criticar que els temes municipalistes es portin al Parlament.

Romero va fer aquestes
declaracions en la roda de
premsa posterior a la reunió del “govern alternatiu”
del PSC-Units. Segons Romero, s’hi van abordar dos
documents, un sobre ensenyaments artístics i un altre sobre les bases d’una
nova llei de turisme. El
grup ha criticat la “baixa”
inversió en ensenyament

artístic i ha assegurat que
“el 2010 es dedicaven 30
milions d’euros al sector de
l’ensenyament artístic i
cultural i que el 2022 només s’hi destinen 14,6 milions”. Pel que fa al document sobre les bases d’una
nova llei de turisme, Romero ha criticat que “han
passat 20 anys” i que l’actual llei “està desfasada”.
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