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Torcebraç entre PSC i ERC,
ara pels casos de corrupció

a Els republicans aconsegueixen que l’alcaldessa Núria Marín comparegui al Parlament pel cas del Consell
Esportiu a El PSC hi porta l’exalcalde i diputat d’ERC Juli Fernàndez a Cap d’ells està imputat
Emma Ansola
BARCELONA

Al tercer cop no falla. L’alcaldessa de l’Hospitalet,
Núria Marín, compareixerà finalment a la comissió
d’afers institucionals del
Parlament pel presumpte
cas de corrupció del Consell Esportiu del municipi.
Després d’un estirai-arronsa en la mateixa comissió entre republicans i
socialistes amb acusacions de pressionar l’adversari amb casos de presumpta corrupció finalment hi haurà compareixences i no només de Marín del PSC sinó també la
de l’exalcalde de Sabadell i
diputat d’ERC, Juli Fernàndez. Tant Marín com
Fernàndez no estan acusats directament i fins i tot
la fiscalia va arxivar la causa en què s’investigava
l’exalcalde per la compra
de la planta d’Artèxtil. Però la justícia va per una
banda i la política per una
altra.
“Si parlem de Sabadell,
haurien de comparèixer
moltes altres persones, inclús aquelles que han estat
a la presó”, va etzibar la
portaveu
republicana,
Marta Vilalta, al PSC en
referència a l’exalcalde
Bustos. “Nosaltres no juguem a res. Si pensem que
cal donar explicacions, demanarem les comparei-

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, conversa amb la diputada de la CUP Dolors Sabater abans de començar la comissió ■ ACN
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“[Al PSC] Fer veure
que tothom és igual
és un greu error. La
fiscalia ja va arxivar
el cas de Sabadell”

“[A ERC] Demanem
les compareixences
que creiem oportunes
i així ho continuarem
fent”

Marta Vilalta

Cristòfol Gimeno

PORTAVEU D’ERC AL PARLAMENT

DIPUTAT DEL PSC

xences que calguin”, va replicar el diputat socialista
Cristòfol Gimeno.
Dijous va ser la tercera
vegada que els republicans
demanaven la compareixença de Marín després
d’intentar-ho el gener passat, quan finalment es va
retirar, i fins i tot en l’ante-

rior legislatura, l’octubre
del 2020, quan la petició ja
aprovada va decaure per la
finalització de la legislatura. També es va aprovar la
compareixença de Jaume
Graells, exregidor del PSC
a l’Hospitalet de Llobregat
que va denunciar aquest
cas de corrupció. Graells

va ser presentat a finals de
la setmana passada com a
alcaldable d’ERC a les eleccions locals.
Vendrell, descartat
Fins ahir dijous ERC i el
PSC havien acordat no fer
llenya ni partidisme amb
presumptes delictes de
corrupció que dirimeix la
justícia però dijous el pacte es va trencar. La diputada de la CUP Dolors Sabater els va alertar del risc de
convertir la comissió parlamentària en un aparador de qualsevol cas de
corrupció fins i tot dels arxivats. I és que la petició
socialista que comparegués també l’exdiputat re-

publicà Xavier Vendrell
pel cas Volhov va enfrontar de retruc ERC i Junts,
tot i que finalment els de
Laura Borràs no es van sumar a la petició d’aquesta
compareixença i va decaure. Abans, però, en el torn
de paraula, la diputada de
Junts Glòria Freixa havia
defensat que havia arribat
l’hora de donar explicacions de manera transparent per posar fi a tot el
“rum-rum”. També es va
aprovar per unanimitat a
petició de Cs la compareixença de l’exresponsable
de CDC Víctor Terradellas
pel seu paper de mitjancer
en els contactes del govern
amb russos. ■

L’arquebisbe de Tarragona veu
feble el català en l’àmbit eclesial
Redacció
TARRAGONA

L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, va denunciar ahir que el català
és la llengua “feble” en
l’àmbit eclesial. En una entrevista a l’agència ACN,
va lamentar que hagin de
fer un “sobreesforç constant” per adaptar els tex-

tos que el Vaticà envia traduïts en castellà, ja que
aquest és un dels cinc idiomes oficials de Roma.
“Hem de voler que el català hi sigui en el nostre
àmbit eclesial, perquè és la
nostra llengua, la dels
meus pares, hi tenim dret i
ens protegeix la Constitució”, va defensar. En
aquest sentit, Planellas va

fer una crida als polítics
perquè vetllin pel compliment de l’ordenament jurídic espanyol.
“Tots plegats hauríem
de fer més un examen de
consciència i potser no ens
atreviríem a dir determinades coses si acaréssim
adequadament l’article de
la Constitució que diu que
la pluralitat de llengües a

l’Estat espanyol és una riquesa cultural que cal vetllar i protegir”, opina Planellas.
D’altra banda, l’arquebisbe també va avançar
que el Museu Diocesà reobrirà les portes la setmana vinent, després de mig
any tancat per tasques de
renovació del seu projecte
museogràfic. ■

L’arquebisbe de Tarragona,
Joan Planellas ■ ACN
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TANTXTANT
Josep M.
Llaurador
Fortuny
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La mobilitat i
els culpables

A

ra, a les portes de
l’estiu, toca la mobilitat. Per on han de
passar tots els camions
que fan el litoral mediterrani, altrament? Doncs, per
l’AP-7. Si ningú ha fet vies
alternatives i, a més, treuen
uns peatges, vergonyosament amortitzats, la gent
ho ha d’aprofitar, encara
que acabi atrapada en embussos que, per Sant Joan,
poden ser històrics. I, per
acabar-ho d’adobar, amb
un increment més que notable de víctimes mortals
en accidents. Els camioners no en tenen cap culpa,
perquè les mercaderies no
tenen cap corredor mediterrani ferroviari –ni el tindran, si no passa per Madrid–; tampoc no es pot
acusar els usuaris de cotxes particulars, perquè no
tenen serveis de rodalies
fiables, ni xarxes d’autobusos que volin per damunt
l’AP-7. El culpable aparentment més evident és l’Estat, per la manca d’inversions al país governi qui hi
governi. Tanmateix, a part
de conspirar, espoliar, espiar, reprimir, enganyar, incomplir acords legislatius o
pressupostaris, o pactes interns o internacionals, Espanya inverteix el mínim en
allò que sap que no té lligat
del tot. I sempre ho ha fet
així i, com que, com a molt,
només haurà de suportar
la cançó de l’enfadós, va
fent. Tant se val que es digui l’AP-7, com el català a
l’escola o el Catalangate; el
patró és el mateix. Una majoria de ciutadans catalans
ja no n’esperen res, d’Espanya, perquè la pateixen dia
a dia, pel sol fet de viure
aquí. I, sabent com és el tarannà espanyol –els llisca
tant qualsevol acusació
vingui d’on vingui!–, és inútil culpabilitzar-los de res.
Per a aquests ciutadans els
veritables culpables no són
altres que els nostres governants. No se’ls pot fer el
joc i, després, quan des de
Madrid se’n desentenen,
haver d’anar apedaçant
amb recursos migrats.
Sempre queden malament.
O són molt babaus o ja els
compensa.
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Albiach critica el
“bipartidisme”
d’ERC i el PSC
—————————————————————————————————

La líder d’En Comú Podem,
Jéssica Albiach, va carregar
ahir contra el nou “bipartidisme de grocs i vermells”, en referència a ERC i el PSC. “En les
properes eleccions només hi
ha dues opcions: tornar al
passat repetint el vell bipartidisme, aquesta vegada entre
grocs i vermells, o la nostra alternativa, aixecar les bases de
la transformació verda, feminista, democràtica, ciutadana”, va afirmar durant la jornada municipalista dels comuns.
Ernest Maragall, l’alcaldable d’ERC a Barcelona, ahir, a les Corts ■ ACN

ERC acusa Sánchez
d’incomplir la llei
amb la desinversió
a Maragall denuncia que el govern de socialistes i podemites

està aconseguint batre els pitjors rècords dels anteriors
executius del PP i reclama 12.000 milions en inversions
Redacció
BARCELONA

El candidat d’ERC a l’alcaldia de Barcelona, Ernest
Maragall, va acusar aquest
dissabte el govern espanyol d’estar “incomplint la
.
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llei” amb la falta d’inversions a Catalunya, ja que,
de fet, el pressupost és una
de les lleis més importants
que aprova el Congrés.
“Estem davant d’un govern socialista que està
aconseguint batre els rè-

cords negatius dels anteriors governs del PP”, va
afirmar en declaracions a
la premsa al barri de les
Corts de Barcelona, on va
acudir a un expositor de la
campanya de regularització d’immigrants.

Per Maragall, la falta
d’inversions és “absolutament inacceptable”. En
aquest sentit, va advertir
que ERC demanarà la recuperació dels 12.383 milions d’euros de dèficit
d’inversions a Catalunya.
Es tracta de la quantitat
que el govern de la Generalitat va reclamar divendres en el marc la reunió
de la subcomissió tècnica
de la bilateral d’infraestructures Estat-Generalitat, celebrada a Barcelona.
En concret, es reclama la
transferència de 3.000 milions com a aplicació de la
disposició addicional tercera del període 20092013 i un pla d’inversions
específic de més de 9.000
milions el compliment del
qual
s’avaluï
anualment. ■

L’exlíder del PP Alícia Sánchez-Camacho, amb l’exministre
Jorge Fernández Díaz ■ ORIOL DURAN / ARXIU

Puigdemont reclama
que la fiscalia actuï
contra Camacho
Redacció
BARCELONA

El president de la Generalitat a l’exili, Carles Puigdemont, reclama que la
fiscalia emprengui accions contra l’exdirigent
del PP a Catalunya Alícia
Sánchez-Camacho pels
àudios relacionats amb
l’operació Catalunya que
revelen que hauria elaborat una llista negra de l’independentisme.
“Amb quina autoritat
elaborava llistes negres i
ordenava a policies la investigació i persecució de
determinades persones
pel seu perfil polític? I per
quina raó la fiscalia no ha

emprès encara accions legals contra ella? Qui empararà les víctimes d’aquesta trama corrupta?”,
es va preguntar Puigdemont a Twitter arran de la
publicació de nous enregistraments en què Sánchez-Camacho proposava
a l’excomissari José Manuel Villarejo investigar
l’aleshores president del
Futbol Club Barcelona
Sandro Rosell.
Entre els noms que
Sánchez-Camacho hauria
posat sobre la taula hi ha
els d’Artur Mas, Oriol Pujol, Josep Antoni Duran i
Lleida, Jaume Giró, José
Antich, Jordi Pujol Ferrusola o Victòria Álvarez. ■

