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CATALUNYA

CiU «trenca» amb el PP i ja governa
en solitari la Diputació de Barcelona
 Els convergents firmen un decret de cessament de tots els càrrecs populars en la institució
ACN
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Una fundació
explotava
discapacitats i
s’embutxacava
les ajudes
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El president de la Diputació de
Barcelona, Salvador Esteve (CiU),
va anunciar que a partir d’ahir
quedava sense efecte el pacte entre el seu partit i el PPC amb un decret de cessament de tots els càrrecs populars en la institució, cosa
que obre una nova etapa de govern
de CiU en solitari. En una roda de
premsa, Esteve va valorar positivament la col·laboració de dos
anys entre CiU i PPC, però va remarcar que, després de les eleccions del 25-N, es dibuixa «un
nou escenari davant el qual la Diputació no és aliena». «És difícil
mantenir el govern de coalició
quan contínuament s'està en contra dels objectius dels respectius
partits», va afegir Esteve, el qual va
descartar que la seva decisió sigui
«per imperatiu» de CiU, sinó fruit d'una reﬂexió interna a la federació.
El president de la Diputació va
assegurar que existeix «diàleg continu» amb totes les forces presents en la institució i que està
obert a discutir possibles pactes en
un futur, encara que, de moment,
governaran en solitari. En aquesta nova etapa, es redueix una vicepresidència, de manera que en
quedaran quatre, la majoria en
mans de CiU. Així, la vicepresidenta primera l'ocuparà l'alcalde
de Cercs, Ferran Civil (UDC), la segona l'alcaldessa de Sant Cugat del
Vallès, Mercè Conesa (CDC), la tercera l'alcalde de Vilassar de Mar,
Joaquim Ferrer (CDC) i la quarta,
que és de caràcter institucional –no
executiva–, recaurà en Antoni Fogué (del PSC i expresident de la Diputació).
L'alcalde de Tordera, Joan Carles García Cañizares, seguirà com
a diputat adjunt de la Presidència
i portaveu de CiU, però ampliarà
les seves competències en assumir
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El president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, va assegurar que es manté el «diàleg».

Camacho considera que la
decisió de CiU demostra la
«submissió» a ERC del
president de la Generalitat

l'Àrea de Cultura. Per contra, queden cessats els dos vicepresidents
del PPC, el que ocupava la primera
vicepresidència, Josep Llovet, i el
que ocupava la tercera, Ramon
Riera.
La ruptura entre PPC i CiU a la
Diputació de Barcelona es formalitza després del període de dos
mesos que la federació es va donar
per replantejar-se les seves aliances amb els populars per les seves
distàncies respecte a assumptes
com el debat sobiranista de Catalunya i per les exigències del seu
soci parlamentari, ERC, que trenquessin tots els llaços amb els po-

pulars. Amb els decrets que va
ﬁrmar ahir Esteve per eliminar
els càrrecs en mans dels populars
es posa punt ﬁnal a una aliança entre CiU i PPC que es va forjar la primavera del 2011, després de 30
anys de govern del PSC a la Diputació de Barcelona.
Les reaccions
La presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, va considerar que
la decisió de CiU de trencar el
pacte que mantenia amb la seva
formació a la Diputació de Barcelona demostra la «submissió» a
ERC del president de la Generalitat, Artur Mas, així com un «important pas endavant en la seva
agenda separatista». «Mas s'està
convertint cada dia més en l'ombra d'Oriol Junqueras –president
d'ERC–, que dicta la política de govern i els pactes que s'han de tren-
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ERC avisa que la
corrupció pot «tacar»
el procés sobiranista
 Els republicans demanen

a CiU que «reflexionin»
sobre les mesures que
han d’adoptar
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La portaveu d'ERC, Anna Simó,
va demanar ahir a CiU que, si hi ha
dirigents seus implicats en casos de
corrupció, «ha de decidir com actuar-hi», per evitar que això «pugui tacar» o «entorpir» el procés
emprès per Catalunya per exercir
el dret a decidir. Simó es va referir,
en la roda de premsa posterior a la

reunió de la comissió permanent
d'ERC, a la petició del ﬁscal per imputar el secretari general de CDC,
Oriol Pujol, pel Cas ITV, però també a altres casos que «esquitxen»
CiU, com el de la suposada vinculació amb la màﬁa russa de l'exalcalde de Lloret, Xavier Crespo,
o als casos Palau i Treball.
«Si Oriol Pujol és imputat ja
decidirem quin tipus d'explicacions ha de donar –va aﬁrmar
Simó–, però és evident que si això
ocorre CiU haurà de decidir les
mesures que haurà d'adoptar davant aquest o altres assumptes
que l'afectin». ERC, de moment,
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car», va lamentar Sánchez-Camacho després de la reunió del secretariat del partit.
Per als republicans, en canvi,
aquest és un acte de «coherència»,
ja que el pacte amb els populars
era «altament lesiu» pel país. La
portaveu d’ERC, Anna Simó va
insistir que CiU hauria de trencar
també els pactes que «per activa o
per passiva» la lliguen amb els
populars als ajuntaments de Badalona i Castelldefels i, en especial,
a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Per la seva banda, el PSC creu
que si la ruptura de CiU i PPC a la
Diputació és «política» ha d'afectar també els pactes a ajuntaments mentre que ICV-EUiA espera que el trencament CiU-PP a
la Diputació de Barcelona s'estengui als ajuntaments de Badalona i Castelldefels.

La portaveu d’ERC, Anna Simó.

romandrà «en espera» de la manera com evolucionen les investigacions judicials, i tot i que demana als convergents que «reﬂexionin» sobre les mesures que
han d'adoptar, el que «no farà és fer
el joc» a aquells qui desitgen uti-

litzar la corrupció per entorpir el
procés sobiranista de Catalunya.
En tot cas, Simó va matisar que «no
hi ha res, cap clàusula pública o secreta» en el pacte d'estabilitat CiUERC que els obligui a donar suport
als convergents davant els casos de

Els responsables de la Fundació
Clavell de Sabadell per a discapacitats, a la presó preventiva per estafa, s'embutxacaven les subvencions públiques destinades a l'entitat i els beneﬁcis generats pel treball dels discapacitats, als quals explotaven sense donar-los cap sou.
Segons van informar fonts pròximes al cas, la directora de la Fundació, María Isabel B.A., de 50
anys; el president, Francisco A.P.,
de 64, i el responsable Isidro F.M.,
de 50, estan en presó preventiva
des de dimecres passat, acusats entre d'altres dels delictes d'apropiació indeguda agreujada, falsedat documental, administració
deslleial i frau a la Seguretat Social.
Els Mossos van detenir la setmana passada els tres responsables de la Fundació, una entitat privada sense ànim de lucre que utilitzava discapacitats en un taller de
muntatge de material de pintura
que posteriorment venien a empreses. La investigació es va iniciar
el gener del 2012 arran de la denúncia que van presentar pares
d'algunes persones que treballaven
per a la Fundació.
POLÍTICA

Mor l’històric militant
del PSUC Leandre Saún
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L'històric militant del Partit Socialista Uniﬁcat de Catalunya
(PSUC) i d'Iniciativa per Catalunya
Verds (ICV) Leandre Saún va morir ahir a l'edat de 101 anys, segons
va informar la formació ecosocialista. Saún va tenir un paper destacat en la fundació del PSUC, en
la resistència contra el feixisme en
la Guerra Civil i a França, en la Segona Guerra Mundial.
corrupció que els puguin afectar,
si bé allò que «sí que ja hem deixat
clar és com actuaríem nosaltres si
tinguéssim un imputat».
Les conclusions
En aquest supòsit, la secretària
general d'ERC, Marta Rovira, ja va
explicar la setmana passada que el
seu partit suspendria de militància de manera cautelar la persona
involucrada i, al mateix temps,
l'apartaria de qualsevol càrrec públic que pogués tenir. La portaveu
d'ERC va reconèixer que els assumptes de corrupció que repercuteixen a CiU «poden endarrerir
i diﬁcultar el procés de la consulta», per la qual cosa «no cal donar
motius als que volen qüestionarlo». Això és així, ha aﬁrmat, perquè
«si el partit que és en el govern, i
que tira endavant la consulta, està
tacat per casos de corrupció, és evident que el procés també queda tacat».

