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AGÈNCIES
❘ BARCELONA ❘El president de la Ge-
neralitat,Artur Mas, va declarar
ahir divendres que “en el seu
moment” les institucions deci-
diran per a què s’utilitza la no-
va llei de consultes, de la qual el
ple del Parlament va aprovar
aquesta setmana l’admissió a trà-
mit.

Així es va expressar Mas en
roda de premsa des del Palau de
la Generalitat, preguntat per
l’afirmació del líder d’Unió De-
mocràtica de Catalunya (UDC)
i portaveu de CiU al Congrés,
JosepAntoni Duran, que, unes
hores abans, havia fet una crida
a desvincular aquesta llei d’una
eventual consulta sobre la inde-
pendència de Catalunya.

“La llei diu el que diu i s’uti-
litzarà d’acord amb les decisi-
ons que prenguin les instituci-
ons catalanes”, va assegurar
Mas, que també va destacar que
la llei encara no està aprovada,
sinó que només ha estat adme-
sa a tràmit.

En la seua carta web setma-
nal a la militància d’UDC, Du-
ran afirma, sobre la nova llei de
consultes, que “és bo deixar
clar” quin és l’objectiu d’aques-
ta norma, de la qual tots els par-
tits, tret de PP i C’s, van aprovar
l’admissió a tràmit.

“Si nosaltres mateixos comen-
cem a dir que aquesta llei per-
metrà una consulta i que serà
sobre la independència —sí o
no—, ens trobarem el recurs per
part delTribunal Constitucional
(TC) abans que s’aprovi”, expli-
ca Duran a la carta.

Segons Duran, “hi ha altres
marcs legals possibles per fer
aquesta consulta, encara que cal
advertir —per no enganyar nin-
gú— que requereixen el visti-
plau del Govern de l’Estat o el
seu acord”.

L’ús de la llei de consultes per al
sobiranisme enfrontaMas i Duran
El president de la Generalitat no descarta que serveixi per convocar un referèndum
sobre la sobirania || El líder d’UDC adverteix que abans l’ha d’autoritzar l’Estat

PARTITSPOLÍTICA

Querella a l’Argentina
per la mort de Companys

POLÍTICAPARTITS

❘ MADRID ❘ El diputat d’ERC al
Congrés, JoanTardà, va anun-
ciar ahir que presentarà una
querella a l’Argentina contra
l’Estat espanyol per l’“assassi-
nat”, el 1940, del president del
seu partit i de la Generalitat,
Lluís Companys, perquè consi-
dera que a Espanya, els autors
dels crims del franquisme enca-
ra gaudeixen d’“impunitat”.

La querella criminal d’ERC
contra l’Estat espanyol, que es
presentarà al juny davant de

l’Audiència de BuenosAires,
apel·larà al principi de justícia
universal i al dret internacional,
en relació amb la persecució de
crims contra la humanitat, que
no prescriuen, i recollirà com a
arguments la negativa de l’Es-
tat a anul·lar les causes judici-
als del franquisme i també la ne-
gativa a “demanar perdó” a les
víctimes o als seus familiars,
com sí que han fet gairebé tots
els països, comAlemanya i Ità-
lia.

Imputen
l’exalcalde i
els 13 exregidors
de Reus
Per concedir un aval
irregular a una empresa

TRIBUNALS

❘TARRAGONA ❘ El jutjat d’instruc-
ció 3 de Reus va imputar ahir
l’exalcalde de Reus Lluís Mi-
quel Pérez i 13 exregidors
per, presumptament, haver
avalat de forma irregular tres
milions d’euros a l’empresa
semipública Shirota Functi-
onal Foods (SFF), en una pe-
ça separada del cas Innova,
segons van confirmar fonts
judicials.

Pérez i els 13 exregidors
que formaven el tripartit de
Reus en l’anterior legislatu-
ra —deu del PSC, dos d’ERC
i dos més d’ICV— declara-
ran com a imputats davant
del jutge a partir del dimarts
28 de maig. Es tracta d’una
peça que el jutjat ha separat
del cas Innova, després de la
denúncia presentada pel grup
municipal Ara Reus contra
l’exdirector general d’Inno-
va Josep Prat, també expre-
sident de l’Institut Català de
Salut (ICS), i l’exdirector del
Servei Català de la Salut
(CatSalut) Carles Manté i lla-
vors responsable de Shiro-
ta, una peça que es mantin-
drà en secret fins a la decla-
ració dels imputats.

En aquest sentit, el primer
secretari del PSC, Pere Na-
varro, va garantir la voluntat
del seu partit de col·laborar
amb la justícia en el cas i va
assenyalar que reclamarà que
la justícia actuï amb rapide-
sa per aclarir els fets

“Les Canàries, cada cop
més lluny d’Espanya”
❘ TENERIFE ❘ El president de les
Canàries, Paulino Rivero
(CC), va dir ahir que, a cau-
sa de la relació que el Govern
central manté amb les illes, la
seua comunitat “cada dia se
sent més lluny d’Espanya”.

Ciutadans acusaMas de
falsejar el dèficit fiscal
❘ BARCELONA ❘ El portaveu de
Ciutadans, Jordi Cañas, va
acusar ahir el Govern d’Ar-
tur Mas de falsejar les balan-
ces fiscals per apuntalar el re-
lat que l’Estat “asfixia econò-
micament” Catalunya i atiar
enfrontaments.

Informe sobre el perill
de les pilotes de goma
❘ BARCELONA ❘El jutge del cas Es-
ter Quintana demanarà la
setmana que ve un informe
per investigar la idoneïtat
d’utilitzar pilotes de goma per
part dels Mossos.

■ El president de la Genera-
litat,Artur Mas, va avisar ahir
que “ni monarquies absolu-
tes, ni dictadures, ni lleis, ni
decrets de tota mena han
aconseguit doblegar mai Ca-
talunya” i la seua voluntat
d’existir com a poble.

En l’acte de presentació de
la commemoració del cente-
nari de la Mancomunitat de
Catalunya (1914),Artur Mas
va pronosticar que l’any 2014,
en què es commemoraran di-
versos esdeveniments histò-
rics, com el tricentenari dels
fets del 1714, i en què tam-
bé hi ha prevista una consul-

ta sobiranista, hi haurà “cele-
bracions solemnes i potser
molt clamoroses, per la impli-
cació del poble de Catalu-
nya”.

Després de destacar que
“per aixecar un país s’ha de
tindre una certa moral col·lec-
tiva i de victòria, i que per

això els països han de tirar
una mica enrere i veure quins
són els seus fonaments” histò-
rics, Mas va recordar com en
temps de la Mancomunitat, el
president, Enric Prat de la Ri-
ba, ja parlava de la necessitat
de disposar d’“estructures
d’Estat”. El president de la Di-
putació de Lleida, Joan Reñé,
que va participar en la presen-
tació, va destacar el paper de
la Mancomunitat per al pro-
grés de Lleida en matèria de
xarxa viària, el desenvolupa-
ment de la xarxa de telefonia
o la creació de l’Escola Supe-
rior d’Agricultura.

“Maihanaconseguit doblegar Catalunya”

CENTENARI

El 2014 se celebrarà
el centenari de la creació
de la Mancomunitat de
Catalunya

Joan Reñé (esquerra), amb els altres tres presidents de diputacions catalanes i Artur Mas i Núria de Gispert.
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