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Montse Bassa (ERC) acusa
de covardia els socialistes
a Creu que el PSOE va renunciar al diàleg per la pressió dels seus barons i per
l’extrema dreta a Reclama una Esquerra forta per lluitar contra la repressió
Els candidats Miquel, Carabellido, Geli, Alonso-Cuevillas i
Casademont amb Carles Puigdemont i Jami Matamala ■

Jordi Nadal
GIRONA

La candidata per Girona
d’ERC a les eleccions al
Congrés, Montse Bassa,
va acusar ahir el PSOE de
“covardia” per haver-se aixecat de la taula de diàleg
“quan s’estava fent un primer pas per trobar una solució política [al conflicte
entre Catalunya i Espanya].” Una covardia que
atribueix a “la pressió de
l’extrema dreta i els barons” del partit socialista.
Bassa va dir-ho durant la
celebració del Dia de la República al campus de Ciutadella de la Universitat
Pompeu Fabra, a Barcelona. La candidata gironina
va admetre que té “moltes
ganes d’anar-hi i dir als impulsors del 155 que no tenim por i, des del cor de Madrid i de l’Estat, lluitar contra la repressió.”
Al seu entendre, les eleccions del 28 d’abril “van de
llibertats, individuals i collectives”. “I llibertat és no
tenir por”, va concloure.
Recorda que l’1-O “les por-

Alonso-Cuevillas
proclama JxCat
“la veu de la
independència”
Redacció
GIRONA

Montse Bassa, ahir, en la celebració d’ERC del Dia de la República ■ ERC

La frase
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“Amb una Esquerra
forta serem capaços
de lluitar contra la
repressió i obligar a
Sánchez a seure a la
taula”
Montse Bassa
CANDIDATA D’ERC A GIRONA PEL 28-A

Cs proposa una llei
contra l’ocupació
d’habitatges
a El cap de llista de

Ciutadans al Congrés
per Girona va visitar
ahir Roses

Redacció
ROSES

El cap de llista de Ciutadans al Congrés dels Diputats per Girona, Héctor
Amelló, ha anunciat que
Ciutadans aprovarà “una
llei contra l’ocupació il·legal que permeti la recuperació immediata dels habitatges i uns judicis ràpids
contra els qui ocupen”. Ho
va assegurar ahir després
d’una visita a Roses, un
municipi que “pateix

aquest greu problema, que
també es dona a Figueres i
a Salt, per exemple”. Amelló ha indicat que la llei
contra l’ocupació il·legal és
una fórmula per protegir
el dret a l’habitatge “i atacar les màfies”. El candidat taronja també es va referir al problema del comerç il·legal de productes
al carrer, que afecta Roses
especialment durant la
temporada d’estiu. També
va expressar la intenció de
Ciutadans de “dotar la policia de mitjans suficients
per combatre” aquest problema, que, segons va destacar, atempta contra els
comerciants, “que paguen
els seus impostos”. ■

res” van oposar-se al dret
de decidir i que “des d’aleshores no han aportat res
més que hores i hores de
falsos testimonis, amenaces i covardia”.
Bassa va considerar que
si Esquerra surt reforçada
de les eleccions a l’Estat
tindran les eines necessàries per lluitar contra la repressió i seran capaços

d’“obligar a Sánchez a seure a la taula [de negociacions]. Sense línies vermelles però, al mateix temps,
sense cap xec en blanc”. A
més, va reclamar diàleg
“per trobar una solució política per a Catalunya, fer
polítiques de justícia social
i posar fi al menyspreu envers les comarques gironines”. ■

En Comú Podem
promet convocar un
doble referèndum
a El cap de llista al

Congrés per Girona va
defensar-ho en un
dinar a Blanes

Redacció
BLANES

El cap de llista d’En Comú
Podem al Congrés per Girona, Joan Luengo, va defensar que es faci un doble
referèndum: l’un sobre
monarquia o república i
l’altre sobre la relació de
Catalunya amb Espanya.
“L’únic vot que pot fer possible un canvi de forma i
relació d’estat és En Comú
Podem a comarques gironines, perquè els valors re-

publicans són la base del
nostre programa i de la
nostra manera de fer política”, va manifestar ahir
en dinar a Blanes, que va
reunir més de 200 persones. “Un govern del PSOEPSC sol no permet fer canvis factibles ni reals, a part
que nega el referèndum sobre la relació entre Catalunya i Espanya i ha obstaculitzat la investigació de la
família reial i les seves relacions opaques amb certs
sectors i acords econòmics”, hi va afegir Luengo.
Els comuns van començar
la jornada amb una ofrena
floral a la fossa de víctimes
del franquisme en el cementiri vell de Girona. ■

El cap de llista al Congrés
per Girona en les eleccions
del 28 d’abril Jaume Alonso-Cuevillas va proclamar
ahir que Junts per Catalunya “serà la veu de la independència per fer efectiu
el mandat de l’1-O.” El candidat va apel·lar als “més
de dos milions de catalans
i catalanes que van votar
l’1 d’octubre”. “Mentre hi
hagi presos i exiliats hem
de tenir una veu forta a
Madrid”, va avisar.
Alonso-Cuevillas va fer

aquestes declaracions des
de Waterloo, on va visitar
la Casa de la República
juntament amb la resta de
candidats gironins de
Junts per Catalunya al
Congrés: Sergi Miquel,
Marina Geli, Fanny Carabellido i Teresa Casademont.
Durant la visita, que es
va fer coincidint amb el
88è aniversari de la República espanyola, es van reunir amb el president Carles Puigdemont i el cap de
llista per Girona de Junts
per Catalunya al Senat, Jami Matamala. ■

Santamaría (PP)
anuncia més inversió
per a la Costa Brava
a També dona suport

al jutjat número 13 en
la investigació a TV3 i
Catalunya Ràdio

J. N.
SANT FELIU DE GUÍXOLS

El candidat per Girona del
PP a les eleccions del 28-A,
Sergio Santamaría, va
prometre ahir que el PP
augmentarà l’inversió per
al turisme i, concretament, a la Costa Brava:
“És essencial invertir en
hostaleria, fomentar l’ocupació i retornar el volum
de turisme sostenible”, va
dir durant la visita que va
fer a Sant Feliu de Guíxols,

acompanyat del candidat
a l’alcaldia de Sant Feliu,
Toni Sánchez.
Per altra banda, Santamaría va expressar la seva
satisfacció pel fet que el
jutjat número 13 de Barcelona hagi processat Vicent Sanchís (director de
TV3), Saül Gordillo (director de Catalunya Ràdio) i
Núria Llorach (vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals). En aquest sentit,
va considerar “necessari
que no hi hagi impunitat
en aquestes gravíssimes
irregularitats comeses per
la cadena i per l’incompliment de la seva funció de
servei públic”. ■

