
El president del govern espanyol i 
secretari general del PSOE, Pedro 
Sánchez, i el líder de Podem, Pa-
blo Iglesias, van mantenir aquest 
dilluns una reunió a La Moncloa 
per avançar en la confecció del 
‘govern de coordinació’, segons 
va avançar Eldiario.es i van con-
firmar fonts de La Moncloa. La 

trobada, que no constava a les 
respectives agendes i que es va 
donar a conèixer un dia després, 
s’emmarca en el que Iglesias ja 
va anunciar que serien contactes 
discrets per aconseguir la investi-
dura. Aquest dimarts la presiden-
ta del PSOE, Cristina Narbona, ja 
va apuntar que Sánchez estava 

treballant per a la investidura i 
que té intenció de sotmetre-la al 
criteri del Congrés tan aviat com 
sigui possible. 

Els socialistes, segons va afegir 
la mateixa Narbona, estan dispo-
sats a anar a la investidura “amb 
suports o sense”. La reunió entre 
Sánchez i Iglesias tenia com a ob-
jectiu avançar en la definició del 
‘govern de cooperació’ que van 
acordar impulsar dimarts passat 
en el marc de la ronda de contac-
tes del president espanyol amb 
els líders de les principals forma-
cions al Congrés. 

Sánchez i Iglesias es van 
reunir dilluns per abordar     
el “govern de cooperació”

Madrid
AGÈNCIES 
Espanya va batre un rècord his-
tòric en peticions d’asil el 2018. 
En va rebre 54.065, el quart 
país de la Unió Europea, però 
només se’ls va concedir protec-
ció a 2.895 persones. La Comissió 
d’Ajuda al Refugiat (CEAR) denun-
cia que s’han desbordat les previ-
sions i que són més de 90.000 els 
expedients acumulats pendents 
de resolució. També alerta que, 
dels pocs que es resolen, tres 
quartes parts es rebutgen.

Són informacions que es de-
riven de l’informe anual de la 
CEAR, que es va fer públic ahir i 
que analitza la situació de les per-
sones refugiades al món, Europa 
i principalment Espanya el 2018. 
Espanya rep més de la meitat dels 
refugiats que es desplacen per 
mar al món i el Mediterrani con-
tinua sent la ruta migratòria més 
perillosa.

Segons les últimes dades de 
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Rècord de sol·licituds d’asil 
a Espanya, que s’acumulen 
i la majoria es rebutgen

l’ACNUR, al món hi ha més de 70 
milions de persones refugiades. 
Són persones que han hagut de 
desplaçar-se dins o fora del país 
d’origen de manera forçosa a cau-
sa de conflictes, violacions dels 
drets humans i pobresa. Síria, 
l’Afganistan i el Sudan del Sud en-
capçalen la llista de països d’ori-

gen de persones que buscaven 
asil. La crisi de Veneçuela també 
ha accentuat el nombre de per-
sones refugiades. El rècord his-
tòric de persones desplaçades 
que arriben a Espanya contrasta 
amb un sistema d’asil saturat. Les 
esperes per poder formalitzar les 
sol·licituds són molt llargues.

El regidor de Medi Ambient 
d’Avià, Josep Subirana, d’ERC, ha 
rebutjat a Brussel·les dos pre-
mis que la Comissió Europea ha 
concedit a aquest poble del Ber-
guedà en el marc de la Setmana 
del Medi Ambient europea. Su-
birana ha explicat que “la lluita 
contra el canvi climàtic no es 

pot separar de la justícia social”, 
perquè a Catalunya es pateix 
“repressió política i social” i que 
hi ha “presos polítics i exiliats”.
Quan la presentadora de l’ac-
te el va intentar tallar, Subirana 
va dir: ”Sé que això us fa sentir 
molt incòmodes, més incòmo-
des estem nosaltres allà.”

Un regidor d’Avià, d’ERC, 
rebutja dos premis europeus:  “A 
Catalunya es pateix repressió”

L’ex-secretari d’estat de Segu-
retat en el govern del PP José 
Antonio Nieto va assegurar ahir 
que la Policia Nacional i la Guàr-
dia Civil van actuar durant l’1-O 
de forma “exemplaritzant” per 
evidenciar que el referèndum 
era il·legal i així fer-ho entendre 
a la ciutadania catalana. Nieto va 
declarar com a testimoni davant 

del jutjat d’instrucció número 
7 de Barcelona, per videocon-
ferència i durant prop de quatre 
hores, i, segons fonts jurídiques, 
va justificar en tot moment l’ac-
tuació policial per fer complir la 
“llei” i la interlocutòria del TSJC, 
i va defensar l’ús de les porres: 
“Hi són per utilitzar-les, no per 
ensenyar-les”.

Nieto: “La policia va actuar 
de forma exemplaritzant per 
mostrar que l’1-O era il·legal”

El director de TV3 i el de Cata-
lunya Ràdio, Vicent Sanchis i 
Saül Gordillo, van denunciar 
ahir en la comissió d’investiga-
ció sobre l’aplicació de l’article 
155 al Parlament una campanya 
de “desprestigi, desgast i crimi-
nalització” dels mitjans públics, 
“mediàtica i política”. Sanchis 
creu que l’etiqueta dels mitjans 
públics com a màquines d’adoc-
trinament facilita la petició d’in-
tervenció: “Primer arriben veus 

de descrèdit absolut i després 
es planteja l’aplicació del 155, si 
són màquines d’agitació”. “Ara 
s’ha allunyat la possibilitat, però 
amb l’amenaça contínua que se-
gons qui guanyi les eleccions es-
panyoles, s’aplicarà el 155, tam-
bé als mitjans”, va continuar. Per 
tot plegat, i amb aquest panora-
ma de fons, Gordillo va instar el 
Parlament a legislar per poder 
blindar els mitjans públics da-
vant una hipotètica intervenció.

TV3 i CatRàdio denuncien 
una campanya de “desprestigi 
i criminalització” dels mitjans
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La portaveu del Govern, Meri-
txell Budó, ha assegurat que Jx-
Cat i ERC s’han compromès a ser 
“lleials” després de les aliances 
municipals sorgides de les elec-
cions del 26-M. En la roda de 
premsa d’ahir al migdia al Palau 
de la Generalitat, posterior al 
Consell Executiu, la consellera 
de Presidència va constatar la 
voluntat del Govern de conju-
rar-se per buscar la unitat estra-

tègica de l’independentisme. En 
aquesta línia, Budó preveu que 
la ronda de contactes de Torra 
amb partits i entitats sobiranis-
tes acabi a mitjans de juliol. La 
consellera va tornar a demanar 
el trasllat “immediat” dels inde-
pendentistes empresonats cap 
a centres penitenciaris de Cata-
lunya. El Govern és “conscient” 
que està format per una coalició 
de dues formacions.

“JxCat i ERC s’han compromès 
a ser lleials després dels pactes 
municipals”, diu el Govern

El ple del Parlament de la setma-
na que ve votarà el decret del Go-
vern que vol limitar el preu del 
lloguer de l’habitatge, tal com va 
decidir ahir la Junta de Portaveus. 
Aquest dilluns es va fer públic el 
dictamen del Consell de Garan-
ties Estatutàries, a petició de Cs 
i PSC, que conclou que el decret 
vulnera competències estatals.

 Un òrgan que és consultiu i, 
per tant, els seus informes no 

tenen caràcter vinculant. D’al-
tra banda, la Junta de Portaveus 
va descartar amb els vots de Jx-
Cat, ERC i PPC que en el ple que 

El Parlament de la setmana 
que ve votarà el decret per 
limitar el preu del lloguer

Ho va decidir 
la Junta de 
Portaveus

comença dimecres 26 de juny 
es voti la creació d’una comis-
sió d’investigació sobre casos de 
violències sexuals denunciats a 
escoles, arran del cas dels Maris-
tes. 

Una comissió que va ser regis-
trada per tots els grups de la cam-
bra catalana.

Altres qüestions que formaran 
part de l’ordre del dia del proper 
ple és la votació d’un decret del 
Govern sobre la integració de 
centres escolars de titularitat pú-
blica i una proposició de llei de Cs 
que demana la gratuïtat dels lli-
bres de text, que arriba al debat 
de totalitat amb una esmena de 
retorn conjunta de JxCat i ERC.


