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■El cap de llista de Cs al Congrés
dels Diputats per Girona, Héctor
Amelló, va anunciar ahir que
aprovarà «una llei contra l’ocupa-
ció il·legal que permeti la recupe-
ració immediata dels habitatges i
uns judicis ràpids contra els qui
ocupen». Així ho va assegurar en
una visita a Roses, un municipi
que «pateix aquest greu proble-
ma, igual que, per exemple, Figue-
res i Salt». Amelló va indicar que
la llei contra l’ocupació il·legal és

una fórmula per protegir el dret a
l’habitatge «i atacar les màfies».

També es va referir al problema
del comerç il·legal de productes al
carrer, el «top manta», que afecta
Roses de manera especial, i va
anunciar que Cs vol «dotar la po-
licia de mitjans suficients per a
combatre-ho». 

D’altra banda, el candidat al Se-
nat per Girona, Bernat Doria, es va
reunir amb els afiliats i simpatit-
zants de Roses «perquè aquesta
continua sent la campanya per la
llibertat, la unió i la igualtat». Do-
ria va recordar que «ens juguem
un govern de Sánchez amb els
que volen liquidar Espanya o un
govern liderat per Albert Rivera en
el qual Espanya afronti  reformes
i reptes de futur».

Amelló: «Aprovarem una llei
contra l’ocupació il·legal»
El candidat de Cs també va
fer referència al problema del
comerç il·legal de productes
al carrer a Roses

 Sergio Santamaría, cap de llista del PP al Congrés per Girona, va visitar ahir
Sant Feliu de Guíxols acompanyat del candidat a l’alcaldia, Toni Sánchez. Santa-
maría va recordar la queixa que va presentar fa dos anys al Parlament Europeu
sobre les «irregularitats» de TV3 i que ara ha tingut resposta. «És necessari que
no hi hagi impunitat per l’incompliment de la funció de servei públic», va dir el
candidat, que va assegurar haver afavorit el processament dels màxims res-
ponsables de la CCMA: Vicenç Sanchís, Saul Gordillo i Núria Llorach. 

Santamaría parla de TV3 a Sant Feliu de Guíxols

PP CATALUNYA

DdG PUIGCERDÀ

■El candidat al Congrés per Con-
vergents Jordi Cordon va fer ahir
el trajecte en tren Barcelona-Puig-
cerdà, on va poder comprovar «les
mancances» de la línia. Cordon va
comentar que és «un servei molt
deficient, especialment des de Ri-
poll fins a la frontera». «Podríem
dir que és una línia internacional
oblidada pel que fa al manteni-
ment: els cargols són els mateixos
que els de l’any de la seva cons-
trucció», assegurava Cordon. Es
tracta, deia, d’un trajecte que
«pràcticament té la mateixa dura-
da des de fa  anys i que les úl-
times obres rellevants van ser lici-
tades a la legislatura -».

Cordon fa el trajecte
«deficient» de la
línia Barcelona-
Puigcerdà

La número  del PSC per Barce-
lona a les eleccions generals, Me-
ritxell Batet, va demanar no «re-
fiar-se» de les enquestes i va instar
la ciutadania a votar davant el risc
que PP, Cs i Vox puguin sumar ma-
joria absoluta per formar govern.
Ho va dir en un acte de campanya
per presentar la candidatura a Gi-
rona, després d’una enquesta pu-
blicada per La Vanguardia que
dona la victòria al PSC a Catalunya
amb entre  i  diputats, mentre
que al conjunt de l’Estat guanyaria
el PSOE, i el bloc de la dreta -PP,
Cs i Vox- quedaria lluny de la ma-
joria absoluta.

«Amb els números, fins i tot de

les enquestes i el nombre d’inde-
cisos que existeixen, el perill real
que la dreta sumi existeix. El perill
real de la involució existeix. No
ens podem refiar, que ningú es re-
fiï», va alertar.

Per a Batet, cal mobilitzar-se el
dia de les eleccions, tot i que les
enquestes són bones per als socia-

listes, tot avisant que després dels
comicis és possible que PP, Cs i
Vox sumin i la ciutadania se’n pe-
nedirà: «En aquells moments les
urnes estan buides i després del
recompte serà massa tard i ens en
penedirem». Va relatar que durant
la campanya s’està trobant  ciuta-
dans que li diuen que la victòria

del PSOE ja està feta i que no cal
anar a votar, de manera que veu
imprescindible mobilitzar el vot
per «garantir que hi hagi un go-
vern socialista» i que Pedro Sánc-
hez continuï com a president del
Govern. La candidata socialista
també va llegir un poema d’uns
poetes andalusos que reclama
anar a votar i repassa diferents te-
mes, com l’educació, la llibertat i
la cultura, entre altres, que Batet
creu que són «bones raons» per
acudir a les urnes.

La també ministra de Política
Territorial va agrair als alcaldes so-
cialistes de Girona la seva feina
per la convivència a la demarca-
ció, que va qualificar de «lloc difí-
cil». «Aquí especialment, en un
lloc difícil, us vull donar les gràcies
perquè us heu quedat i heu donat
la cara. I heu defensat la convivèn-
cia entre tots els ciutadans», va as-
segurar.

«Preservar la convivència»
També va destacar que la vocació
del PSC és «preservar la convivèn-
cia» als municipis catalans i gover-
nar per a tota la ciutadania, i va
manifestar el seu compromís per
lluitar contra el canvi climàtic i
que aquest tema sigui central en
el debat polític.

Paral·lelament, el candidat del
PSC per Girona a les generals,
Marc Lamuà, va lamentar la «ir-
responsabilitat dels independen-
tistes i de la dreta radicalitzada»
per rebutjar els Pressupostos Ge-
nerals de l’Estat, i va dir que
aquestes eleccions decidiran si el
país avança o retrocedeix.

A més, va intervenir el número
u de la candidatura del PSC al Se-
nat, Ferran Camas, que va desta-
car que la seva prioritat serà im-
pulsar mesures socials i garantir
drets socials per a la ciutadania, i
que això ho farà en base a la «uni-
tat civil, la justícia social i el bon
govern».

Hores després, el líder del PSC,
Miquel Iceta, va assegurar que «la
triple dreta» que constitueixen PP,
Cs i Vox vol fer involucionar tant
la societat espanyola que la volen
fer tornar «a l’època dels Picape-
dra».

«Va començar un dient que ex-
plicaria a les dones el que porta-
ven al ventre quan estan embaras-
sades, va seguir un altre que va dir
que si estàvem insegurs havíem
de tenir pistoles a casa, que és el
que fa campanya a cavall», va as-
senyalar per il·lustrar que, segons
el seu parer, «cada dia en diuen
una de més grossa» per veure «qui
és més de dretes». Iceta va fer
aquestes declaracions a Pineda de
Mar, on va acompanyar Batet en
un dinar popular, en el qual també
va participar l’alcalde d’aquesta
localitat, Xavier Amor, que optarà
a la reelecció.

El líder del PSC va dedicar gran
part del discurs a treure importàn-
cia a les enquestes, que auguren
uns bons resultats als socialistes, i
va demanar als assistents
que no es confiïn «perquè amb
anar per davant no és suficient».
«Hem de guanyar amb claredat»,
va destacar Iceta, que va emular
els auxiliars de vol per a, amb sím-
bols semblants als que s’usen per
indicar les sortides d’emergència
als avions, assegurar que les dues
úniques opcions després del -A
són «avançar o retrocedir».
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Batet insta a no «refiar-se»
de les enquestes davant
«el perill de la involució»

La número 1 del PSC per Barcelona agraeix la
tasca dels alcaldes socialistes de Girona, que
qualifica de «lloc difícil»  Lamuà lamenta la
«irresponsabilitat dels independentistes i la dreta
radicalitzada» per rebutjar els pressupostos





Meritxell Batet, amb els membres
de la candidatura del PSC per
Girona a les generals. ACN

Ferran Camas
destaca que la
seva prioritat
serà impulsar
mesures socials
partint de la
«unitat civil, la
justícia social i
el bon govern»
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