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JxCat i ERC arremeten contra els
comuns per l’alcaldia deBarcelona
Torra culpa l’Estat de totes les dificultats del seu primer any de mandat

ÀLEX TORT
MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

“Quina decepció! Quina decep
ció, senyorsdels comuns!Enquè
ha quedat, el 15M?”. “Fins i tot
estandisposats aunpacte ambel
diable”. “Vostès què volen, drets
o cadires?”. Junts perCatalunya,
Esquerra i el president Quim
Torra vanarremetre ambduresa
ahir al Parlament contra Catalu
nya en Comú i contra Ada Colau
pel seu intentderevalidar l’alcal
dia de Barcelona amb els vots de
la candidatura deManuel Valls i
Csen la sessiód’investidura.
L’alcaldia de Barcelona està

tensant al màxim les relacions
entre les formacions indepen
dentistes i els comuns. La de
sil∙lusió és doble, ja que amb el
concepted’“ampliar labase” l’in
dependentisme –especialment
ERC– sempre ha volgut atreure
els comunsal seu terreny.
Ahir, durant la sessió de con

trolalpresidentdelaGeneralitat,
Torravaobrirelfoccontraelpar
tit que lidera Colau. Després,
quan s’havia de discutir la gestió
del Govern durant el seu primer
any de mandat, van repartir re
trets Albert Batet, portaveu de
JxCat, i Sergi Sabrià, president
del grup parlamentari d’Esquer
ra.TorraselesvatenirambJéssi
ca Albiach, líder del grup parla
mentari de Catalunya en Comú,
que abans havia sol∙licitat la des
tituciódelaportaveudelGovern,
Meritxell Budó, per haver quali
ficat d’“operació d’Estat” la pos
sible entesa entre Barcelona en
Comú i el PSC a fi d’evitar que el
candidat d’ERC, Ernest Mara
gall, acabi governant aBarcelona
iperhaverproposat“unarespos
tadepaís”.
El president de la Generalitat

va subscriure completament les
paraules de Budó i va assegurar
que elGovern continua allargant
lamàals comuns.Apartird’aquí,
però,esvadespatxar:“Haarribat
elmoment que ens han de dir on

són en aquestsmoments, perquè
enshemperdut.Sabenquèsigni
fica,elsuportdelsenyorValls?El
votdelsenyorVallséseldel’esta
blishment,eldelpontaeri,eldela
casta”, va assegurar. Per aquesta
raó, va sol∙licitar als comuns que
reconsiderin la seva candidatura
al’alcaldiadeBarcelona.“Nose’n

vagin del bloc dels que estemdel
costatdelsdrets i les llibertats”.
L’independentisme no s’ha

mostrat mai tan dur amb els co
muns com ahir, i és que la possi
bilitat que Colau mantingui l’al
caldiadeBarcelonaendetriment
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El president de laGeneralitat, QuimTorra, va acusar els comuns d’estar del costat de “la repressió”

Dimiteixen
tresmembres
del secretariat
de laCUP
À. TORT Barcelona

Núria Alcaraz, Aina Delgado i
Maria Ballester, membres del
secretariat nacional de la CUP,
han dimitit del seu càrrec arran
de la gestió que ha fet la forma
ció de l’“agressió” que va denun
ciar a finals de març l’exdiputa
da Mireia Boya. La cupaire va
assegurar llavors en una carta
un “episodi continuat d’agressió
psicològica” per part d’unmem
bre de l’organització de qui no
va donar el nom. Tal com va
avançar ahir Nació Digital, ara
dues de les dimissionàries, Del
gado i Ballester, han fet arribar
per carta la sevadecisió a lamili
tància de la CUP del Maresme,
tot criticant que la formació
no hagi apartat el presumpte
agressor.
“Ens hem sentit incompreses i

ens hem esgotat intentant fer
nos valdre: no podem ni volem
passar ni una setmana més ali
mentant la desconfiança que
pensem que s’està generant a
còpia de minimitzar i donar una
resposta burocràtica a la de
manda i denúncia de la compa
nya Mireia Boya”, denuncien. A
més a més, a la carta critiquen
amb duresa la formació: “No vo
lemque ni una donamés deixi la
militància, ja no només per ha
ver estat agredida, sinó sobretot
per no haver rebut el suport que
s’esperava per part de l’organit
zació”.c

d’ERC, guanyadora de les elecci
onsmunicipals,harevoltatelsre
publicans i, en certa manera,
també JxCat. No en va, veuen
torpedinats els seus objectius
d’apuntalar l’hegemonia sobira
nista a través de la capital de Ca
talunya, una peça que no han di
rigit mai i que consideren clau
per impulsar el camí cap a un
eventualEstat català.
“Aixònoméséselprincipi”,as

segurava algun diputat de les fi
les independentistes sobre la
tempesta de retrets que van llan
çar sobre l’encara alcaldessa des
de la tribuna de l’hemicicle. De
poc va servir que Albiach recor
dés que ERC governarà a Tarra
gona o Sant Feliu de Llobregat
gràcies als vots dels comuns des
bancant el partit més votat, el
PSC. Les crítiques sobiranistes
van continuar fins i tot durant la
compareixença deTorra per do
narcomptedelseuprimeranyde
Govern.

Enlasevaintervenció,elpresi
dent va culpar l’Estat de totes les
dificultats aquèel seuGovernha
fet front durant els últims dotze
mesos. El cap de l’Executiu cata
là va eludir tota autocrítica i, en
canvi, vaassenyalarels culpables
que Catalunya no avanci més i
millor: els bloquejos, el 155, la
“faltaderespecte”perlesmajori
es parlamentàries, “la repressió
de l’Estat”, el deute històric amb
laGeneralitat, la “falta dediàleg”
o el dèficit fiscal. Malgrat aques
tesadversitatsexternes,Torraes
vamostrar disposat a “continuar
treballant” a fi d’implementar el
seu pla de Govern i en cap mo
mentnovaesmentar lapossibili
tatd’avançar leseleccions.
Molt diferent va ser el balanç

fetpelsgrupsdel’oposició,desde
Ciutadans fins a la CUP, que van
qualificar d’“any perdut”, per di
ferents motius, el mandat de
Quim Torra al capdavant de la
Generalitat.c

“Què volen, drets
o cadires?”, retreu
el president de
la Generalitat
al partit de Colau

Twitter tanca
130 comptes
falsos vinculats
aEsquerra
MADRID Agències

Twittervaeliminar130perfilsde la
plataforma, que va identificar com
a comptes falsos relacionats amb
Esquerra Republicana de Catalu
nya, perquè considera que “inten
taven influir en la conversa públi
ca” i suposaven“unaviolacióde les
regles”de laxarxasocial.
Aquest servei va fer pública ahir

una nota en què deia que a co
mençaments d’any va suspendre
“130 comptes falsos procedents
d’Espanya” que “estaven directa
ment relacionats amb elmoviment
independentista català, concre
tament amb ERC” i “es dedicaven
sobretot a la difusió de continguts
sobre el referèndum català”. Per
Twitter, “la intenció” dels
comptes era “influir inorgànica
ment de maneres políticament
avantatjoses”.
Twitter va actualitzar ahir la ba

se de dades de transparència de
comptesassociatsamb“operacions
d’informació avalades per estats”
que vulneren les seves polítiques i
quehanestateliminades,amblain
corporaciódesisnovesbasesdeda
des: tres de l’Iran, una de Rússia,
unadeVeneçuelaiunad’Espanya.c

MAITE GUTIÉRREZ
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El Parlament ha començat final
ment a renovar part del centenar
de càrrecs d’organismes públics
pendentsdedesignació. Elpleva
aprovar ahir el nomenament de
nous membres de la comissió de
controldelesConsultesPopulars
noReferendàries, del Comitè so
bre el Canvi Climàtic, del consell
assessorde l’InstitutdeRecerca i
TecnològiaAgroalimentàrieside
la junta de govern del Memorial
Democràtic. En total, hi ha una
vintena d’ens públics que tenen

una part de la direcció o comissi
onsambelmandatcaducat,entre
les quals hi ha el Síndic de Greu
ges,RafaelRibó, a qui al febrer es
va acabar el període al capdavant
d’aquestorganisme.
Alguns càrrecs estan pendents

de renovar des de fa anys. És el
cas, per exemple, dels membres
del Consell de Garanties Estatu
tàries o la presidència del consell
de governde laCorporacióCata
lana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA), pendents de designar
des del 2016. La Sindicatura de
Comptes o el Consell de l’Audio
visualdeCatalunya(CAC)també

tenencàrrecspernomenar.
La divisió política que s’ha ins

tal∙lataCatalunyadificultadonar
sortida a aquests nomenaments.
Elegir la majoria d’aquests llocs
requereix un gran consens. En el
cas del Síndic, calen els vots afir
matiusdetrescinquenespartsde
la Cambra (81 diputats). Altres
ens també s’han de renovar per
majoriaqualificada.
El president del Parlament,

Roger Torrent, es va comprome
tre a desencallar la situació
aquestalegislaturaialmarçvare
unir totselsgrupsper instarlosa
acordarunasèriederenovacions.
Fruit d’aquell acord són els no
menamentsd’ahir,queaméshan
deseguircriterisdeparitatdegè
nere–Torrentvaparalitzar lade
signaciódelMemorialDemocrà
tic fa unes setmanes perquè no
complia lesnormesd’igualtat–.
El Parlament ha decidit co

mençar pels càrrecs menys polí
tics i que no requereixenmajoria

qualificada per ser designats. Els
nomenaments fets ahir pel ple
compleixen aquests criteris, ja
que cada grup parlamentari ha
via d’elegir un càrrec. Així, els sis
membres del comitè sobre el
Canvi Climàtic són Frederic Xi
meno (comuns), Sarai Sarroca
(ERC),BàrbaraPons(PSC),Mar
ta Torra (JxCat), Salvador Lladó
(CUP) iMontserratTermes (Cs).
Els sis nous vocals del consell
assessorde l’InstitutdeRecerca i
Tecnològia Agroalimentàries
són Montserrat Escutia (co
muns), Elisabet Cañigueral
(ERC), Joan Gené (PSC), Con
cepció Cervós (JxCat), Eva Car
reras (CUP) i Vicente Sanchis
(Cs).
Finalment, la junta de govern

delMemorial Democràtic estarà
formadaperRamonArnabat(co
muns), AuroraMadaula (JxCat),
Jordi Canal (Cs), Marta Rovira
(ERC), Argèlia Queralt (PSC) i
EvaFernández (CUP).c

El Parlament comença
a renovar els càrrecs
d’organismes públics


