Diari de Girona

Els CDRs
criden a la
mobilització
permanent
davant l’Estat
 Els Comitès de Defensa de la República (CDRs) van fer públic ahir
un comunicat en el qual fan una crida a la «mobilització permanent» al
carrer, per fer front a «un Estat espanyol repressor i demofòbic». El
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perquè no està disposat a permetre els perjudicis que es derivarien
de l'incompliment, inclosa la possibilitat que els dos exconsellers es
fuguessin.
Sobre aquest risc de fugida, el
jutge recorda que la Sala d'Apel·lacions ja ha fet dir que la fugida dels
excompanys de gabinet dels processats constitueix un precedent
negatiu per a Rull i Turull i que tots
dos disposen d'una estructura organitzativa que els dóna suport, i
de contactes internacionals.
Aquests elements «han permès
als que ja s'han fugat mantenir una
aparença de vida normalitzada
fora d'Espanya», assenyala Llarena. L'instructor torna a recordar
que Rull i Turull estan processats
per haver format part d'una trama
de polítics secessionistes «que, des
de la seva majoria d'escons al parlament, van designar un president
del Govern de la Generalitat de Catalunya que executés iniciatives legislatives de fragmentació territorial» contràries a la Constitució,
«buscant amb això forçar l'Estat a
acceptar la situació de fet il·legalment creada».
Turull i Rull van impulsar «l'execució del pla d'independència,
aprofitant per a això les funcions
executives que, com a consellers,
tenien en l'anterior Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya, fins que van ser cessats amb
ocasió de l'aplicació de l'article 
de la Constitució Espanyola», recorda el jutge.
Recurs de Ciutadans
Ciutadans presentarà avui un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per demanar la nul·litat de la presa de possessió de Quim Torra com a president de la Generalitat, per no haver-se compromès a acatar la
Constitució i l'Estatut al prometre
el càrrec. En roda de premsa, el
portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ha avançat
que la seva formació demanarà a
més al TSJC que adopti mesures
cautelars, perquè el tribunal es
pronunciï immediatament en els
pròxims dies i no es dilati en el

comunicat, difós a través del
compte dels CDRs a Twitter, carrega contra el Govern de l'Estat
per «mantenir l'aplicació» de l'article 155 de la Constitució, en bloquejar el nomenament dels consellers del Govern de Quim Torra.
Segons els CDRs, aquesta decisió
«consolida el cop d'Estat que va
començar fa gairebé set mesos»
quan es va començar a aplicar el
155, en un «menyspreu cap al poble català» que suposa segons el
seu parer un «atac a la llibertat
de tots els ciutadans de l'Estat»
i una «vergonya» per a les institucions de la Unió Europea.
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Sobre el risc de
fugida, el jutge
recorda que
la marxa d’altres
líders dels
processats
constitueix un
precedent
temps la resolució del recurs.
Carrizosa va argumentar que el
president de la Generalitat «no va
respectar un tràmit fonamental»
en la presa de possessió del seu càrrec com és el «jurament o promesa de complir» amb la Constitució
i l'Estatut de Catalunya, que segons el seu parer implica a més
«respectar a tots els catalans».
«El que demanem és que Torra
digui explícitament si acata la
Constitució i l'Estatut, que és una
exigència legal per a qualsevol ciutadà», va esgrimir. A més, el dirigent de la formació taronja considera que el president català ja ha
donat suficients proves que no té
intenció d'acatar l'ordenament jurídic vigent amb el seu anunci «explícit» d'implementar la «república». Es dóna el cas que el seu predecessor, l'expresident català Carles Puigdemont, tampoc va acatar
la Carta Magna i l'Estatut en la seva
presa de possessió, però en aquell
temps el TSJC no va admetre a tràmit un recurs per la via penal.
Europa: «És un assumpte intern»
La Comissió Europea (CE) va indicar ahir que el nomenament
dels consellers, bloquejat per la
falta de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
és un assumpte «d'ordre intern» i
que no hi ha competència europea
en aquest àmbit.
«La posició de la CE és coneguda. No hi ha competència europea, és de l'ordre intern constitucional i jurídic espanyol», va dir
ahir en la roda de premsa diària de
la institució el portaveu-cap comunitari, Margaritis Schinas.

Anguita: «La lluita
social catalana
ha derivat
a una quimera
independentista»
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■ L'excoordinador general d'Izquierda Unida Julio Anguita va
considerar ahir que la lluita social
catalana s'ha derivat cap a una reivindicació
independentista
«muntada sobre una quimera»,
després que els «escàndols econòmics» arribessin als poders polítics. En el torn de preguntes després d'impartir la conferència 'Espanya, un projecte per al segle
XXI', dins de la tercera edició de
les jornades literàries 'Lletres a Sevilla' organitzades per la Fundació
Cajasol, Anguita s'ha remuntat a
l'any  per argumentar la seva
postura sobre el conflicte català.
En aquest sentit, va afirmar que
els interessos econòmics durant
el mandat d'Artur Mas coincidien
amb els de el Govern de Rajoy.

La planta de tractament de residus on va ser trobat el nen. ACN

Troben el cadàver d’un
nadó en una planta de
residus a Montcada
Els Mossos esperen aclarir

si l’infant va néixer mort o si
el decés va ser inanició
després de ser abandonat
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ment va ser abandonat en un contenidor- o si va morir d'inanició en
ser abandonat després del part.
Els Mossos van rebre cap a les
quatre de la matinada l'avís de la
troballa del cadàver i, en arribar a
la planta, al costat d'efectius del
Sistema d'Emergències Mèdiques
(SEM), van constatar que entre la
màquina classificadora de residus
hi havia el cadàver d'un nadó.

■ El president de Societat Civil
Catalana, José Rosiñol, va avançar
ahir que presentarà, en les pròximes setmanes, un projecte europeu de societat civil, fundat per
aquesta entitat, que pretén, per
primera vegada en àmbit europeu, combatre els populismes.
En una trobada informativa al
Centre Internacional de Premsa
denominat «Davant la ruptura i la
unilateralitat, seny i convivència»,
Rosiñol va explicar que aquesta
«estructura paneuropea» tindrà
com a única premissa defensar els
valors fundacionals de la UE, inclòs el Regne Unit «on, més enllà
del «Brexit», segur que una gran
part de la població desitja revertir
aquesta situació».

■Uns operaris van trobar aquesta
matinada el cadàver d'un nadó a
la planta de residus de Montcada
i Reixac, de manera que els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per aclarir les causes de
la seva mort.
Segons van informar a Efe fonts
municipals, el cadàver del nadó,
de poques setmanes, va ser trobat
aquesta matinada pels operaris
de la planta d'Ecoparc de Montcada que treballaven en el reciclatge de residus.
Agents de l'Àrea d'Investigació
Criminal de la Regió Policial Nord
dels Mossos d'Esquadra van obrir
una investigació per aclarir les circumstàncies d'aquest succés, segons ha informat la policia catalana en un comunicat.
Els investigadors estan pendents de l'autòpsia per intentar
aclarir les causes de la mort, segons fonts policials. Entre d'altres
aspectes, els investigadors esperen que l'autòpsia aclareixi si el
nadó va néixer mort -i posterior-

Barcelona Global:
«La crisi política
frena inversions»

Reduir l’IVA de la dependència
beneficiarà 14.200 catalans
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Societat Civil estén
el seu projecte a la
UE per «combatre
populismes»
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■«Tenim constància de projectes
d'inversió que estan a l'espera de
decidir-se segons el que passi en
l'àmbit polític». Això és el que va
assegurar ahir Gonzalo Rodés, el
president de Barcelona Global,
una associació de promoció de la
ciutat que reuneix diversos empresaris. Rodés va dir que la formació de govern a Catalunya «ajudarà» a la reactivació.

■ La patronal Associació Catalana de Recursos Assitencials (Acra)
va celebrar que el Congrés prevegi
aprovar ahir la reducció al  de
l'IVA del sector de la dependència,
la qual cosa va dir que beneficiarà
. beneficiaris de prestacions
econòmiques vinculades (pevs),
va informar en un comunicat
aquest dimarts.
Les persones beneficiàries po-

Residus de diverses localitats
Els residus que es tracten a la
planta de reciclatge de Montcada
procedeixen de diversos municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, de manera que un portaveu de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB), que gestiona la
planta, va advertir que serà complicat determinar el municipi de
procedència del nadó.
El petit va ser localitzat en la línia de tractament d'envasos prop
de les . hores, quan un treballador va donar l'alerta al trobar un
cos estrany entre els residus que
s'estaven analitzant.
L'activitat a la planta es va detenir i es va avisar als Mossos d'Esquadra, que es van desplaçar fins
al centre de tractament de residus
al costat d'un equip forense i treballadors del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

dran registrar un estalvi estimat
de més de  euros mensuals i
més de . euros anuals per
persona, la qual cosa hauria de facilitar també l'ingrés de nous
usuaris als centres.
Va subratllar que amb tota probabilitat aprovarà una proposta
promoguda pel Cercle Empresarial d'Atenció a les Persones i amb
el suport d'Acra i del Ceaps, presidits tots dos per Cinta Pascual.

