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conflicte institucional entre poders de l’estat

Les Corts tornen a Alaya
els escrits a Griñán i Chaves
Els presidents del
Congrés i el Senat
informen el Suprem
sobre aquest incident
EL PERIÓDICO
MADRID

L

a jutge Mercedes Alaya, que
investiga el cas dels ERO
fraudulents d’Andalusia, va
rebre ahir una seriosa reprimenda dels presidents del Congrés i
del Senat, Jesús Posada i Pío García
Escudero, respectivament, per haver utilitzat «una via incorrecta» a
l’enviar una parella de la Guàrdia Civil a les Corts per entregar uns escrits als aforats socialistes José Antonio Griñán, Manuel Chaves i José Antonio Viera. Per això, li van tornar els
seus escrits sense obrir i van posar en

El PSOE critica la
jutge i vincula la seva
actuació amb les
novetats de ‘Gürtel’
coneixement del president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes,
aquests fets.
És la segona vegada que Alaya
ensopega amb la mateixa pedra. El
mes de desembre passat ja es va dirigir a les Corts per acreditar la condició d’aforats dels tres dirigents socialistes. I llavors ja se li va indicar
que una jutge d’instrucció no pot dirigir-se directament al Congrés o el
Senat, sinó que ha de fer-ho a través
del Suprem.
No obstant, la magistrada no va
aprendre la lliçó i dilluns passat va
apujar la seva aposta i va enviar dos

agents de la Guàrdia Civil, amb les
seves armes reglamentàries, en funcions de policia judicial per entregar els escrits als parlamentaris als
quals vol imputar en el cas dels ERO.
La taula del Congrés va acordar, a
instàncies del seu president, Jesús
Posada, enviar una comunicació a
Lesmes en què li recorden que l’alt
tribunal és el que ha de canalitzar
les peticions dirigides a diputats i senadors. Aquest escrit presenta el caràcter de reflexió i no de queixa, segons fonts parlamentàries, encara
que no es descarta que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) recordi a Alaya que no pot anar per lliure
en la seva relació amb les Corts.
CANAL INCORRECTE / «Sembla obvi que

la jutge ha utilitzat un canal erroni»,
va assenyalar Posada per justificar la
seva decisió de tornar els escrits a la

FERRAN SENDRA

EL CCCB OBRE
LA MOSTRA DELS
100 ANYS DE LA
MANCOMUNITAT

Aguirre troba
exagerada la
repercussió
del seu «error»
EL PERIÓDICO
MADRID

La presidenta del PP de Madrid,
Esperanza Aguirre, va suavitzar
ahir el to sobre l’incident que va
protagonitzar la setmana passada quan va fugir quan l’anaven a
multar per aparcar al carril bus
de la Gran Vía madrilenya. Però
ho va fer a la seva manera. Si bé
no va abundar en les crítiques als
agents per la seva actitud «masclista», la dirigent conservadora
va qualificar de «desproporcionada» la repercussió que ha tingut
la seva infracció i es va dedicar a
tirar pilotes fora.
«Sembla com si a Espanya no
hi hagués problemes més importants que posar una multa a una
sexagenària, com si no existissin
[Jesús] Eguiguren, el desafiament

L’oposició nega que
l’incident se circumscrigui
a l’àmbit privat
independentista català, els gairebé sis milions d’aturats, Gürtel o els ERO d’Andalusia», va dir
Aguirre després del comitè de direcció del PP madrileny.
Així mateix, l’expresidenta de
la Comunitat de Madrid va admetre l’incident de dijous va ser un
«error», però el va circumscriure
a l’àmbit de la «vida privada», un
aspecte que van rebutjar els tres
grups de l’oposició a l’Assemblea
de Madrid. «Mai és responsable
de res, sembla que la responsable
és la policia», va dir el socialista
José Quintana. El portaveu d’IU,
Gregorio Gordo, va dir que Aguirre «no pot fer abstracció» que és
presidenta de Madrid, perquè el
títol és vitalici. I Luis de Velasco,
d’UPD, va fer broma dient que si
hagués passat als EUA i «no hagués atès a l’alto de la policia, no
hauria arribat viva a casa». H

Barcelona q L’inici del demà és el
títol de la primera de sis
exposicions (tres a Barcelona i les
altres a Tarragona, Lleida i Girona)
sobre els 100 anys de la
Mancomunitat. Segons va explicar
el director del CCCB, Marçal Sintes,
«territorialitzar l’exposició de la
Mancomunitat respon al seu mateix
esperit», perquè, va recordar, la
seva idea era la de construir un país
aglutinat en quatre territoris. La
mostra es podrà veure fins al 20 de
juliol vinent i inclou una cronologia
amb els fets més destacats,
documents històrics i retrats de
l’equip de Prat de la Riba.
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magistrada. La mateixa opinió va
manifestar García Escudero. «No és
el canal correcte», va subratllar. Per
això, el Senat tampoc va admetre els
escrits i els va retornar a Alaya.
Aquesta actuació judicial va enervar els socialistes. L’expresident de la
Junta d’Andalusia i diputat Manuel
Chaves va ser el més dur. «No sé si és
una ocurrència, un menyspreu al
Congrés o una provocació per cridar
l’atenció», va emfatitzar. I la portaveu socialista, Soraya Rodríguez, va
criticar la «persistència contumaç»
de la jutge al repetir «una actuació
que està clarament al marge de la
llei». Així mateix, va vincular la decisió d’Alaya amb les novetats en la
instrucció del cas Gürtel en què la policia ha confirmat que el PP va tenir
una caixa b per pagar, per exemple,
part de les reformes de la seu del carrer de Génova. H
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