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Panorama Catalunya

n Molt es parla del bloqueig al 
qual PSOE i PP tenen sotmès el 
Consell General del Poder Judici-
al. Més de 1.000 dies porta en si-
tuació interina l’òrgan de govern 
dels jutges, i aquest mateix temps 
porten Govern i oposició cre-
uant-se acusacions. No obstant 
això, el bloqueig en la renovació 
dels organismes públics no és un 
patrimoni exclusiu dels partits 
estatals. Les formacions catala-
nes també cometen el mateix pe-
cat al Parlament, on fins a 112 càr-
recs es mantenen amb el mandat 
caducat des de fa anys. Alguns 
porten així més d’un lustre. 

Per intentar acabar amb 
aquesta situació, el PSC ha deci-
dit impulsar negociacions amb 
els grups parlamentaris a la recer-
ca d’un acord que permeti posar 
al dia els 28 organismes que te-
nen a hores d’ara alguna vacant o 

membres que haurien d’haver 
deixat el càrrec ja fa temps. La 
portaveu socialista al Parlament, 
Alícia Romero, i el portaveu ad-
junt, Raúl Moreno, es reuniran 
demà amb Junts i també aquesta 
setmana amb els comuns, segons 
van confirmar fonts del PSC. 

 Aquestes trobades són fruit 
d’una carta que Romero va reme-
tre al juliol als portaveus de la res-
ta de partits en què els proposava 
obrir les negociacions per poder 
designar els 112 càrrecs pendents 
«amb garanties d’igualtat, trans-
parència i acord» respecte els 
perfils, que haurien de triar-se, 
segons el PSC, pels «principis de 
mèrit, capacitat, professionalitat, 
representativitat, pluralisme i pa-
ritat». Les esmentades fonts soci-
alistes asseguren que només 
Junts i els «comuns» els han res-
post per ara a aquesta invitació. 

Els ferris blocs en els quals 

porta temps dividida la política 
catalana han impossibilitat la 
major part d’aquests nomena-
ments. L’actual composició de la 
cambra manté els dos blocs, però 
el fet que ara el grup majoritari si-
gui el PSC (empatat amb ERC), i 
no Ciutadans obre l’interrogant 
sobre si serà més fàcil construir 
majories transversals per desen-
callar les renovacions pendents. 

En concret, els socialistes pro-
posen als grups un «gran acord» 
per portar a terme aquestes de-
signacions en un termini màxim 
de tres mesos i «fixar un mecanis-
me de seguiment i rendició de 
comptes» de les persones escolli-
des. 

Un dels mandats caducats és 

el del Síndic de Greuges, que, 
amb la llei a la mà, hauria d’haver 
abandonat el càrrec el 10 de fe-
brer de 2019, després de 15 anys 
en el lloc. El procés de relleu ni 
tan sols va arribar a activar-se da-

vant l’evident manca de consens. 
El seu substitut requereix el su-
port de tres cinquenes parts dels 
diputats (81 de 135), el que fa in-
suficient l’aval de les forces inde-
pendentistes. Un obstacle que es 
repeteix en la majoria dels càrrecs 
vacants o interins. 

Hi ha altres casos flagrants. Per 
exemple, haurien d’haver-se 
substituït fa temps els set mem-
bres de la Sindicatura de Comp-
tes, els sis consellers del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya, els 
sis membres del Consell de Ga-
ranties Estatutàries i els set diri-
gents de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals. I així fins 
a 112 llocs en 28 organismes pú-
blics.

El PSC inicia 
contactes per  
renovar 112 
càrrecs pendents
u Els socialistes es reuniran aquesta setmana 
amb Junts i comuns perquè 28 organismes 
tenen algun membre amb el mandat caducat
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Salvador Illa, amb Alícia Romero i Raúl Moreno, en una foto d’arxiu. EUROPA PRESS

Un dels mandats 
caducats és el del síndic 
de greuges, que hauria 
d’haver abandonat el 
càrrec el 10 de febrer 
de l’any 2019

n Un jove independentista va de-
nunciar davant els Mossos d’Es-
quadra que dissabte a la tarda va 
ser agredit als voltants del Palau 
de la Generalitat de Barcelona. 
Segons va detallar la víctima a tra-
vés de les xarxes, cinc «feixistes» 
el van atacar causant-li diverses 
lesions, entre elles al rostre, per 
dur una samarreta de l’ANC on es 
podia llegir Lluitem i guanyem la 
independència. El noi, que és mi-
litant de la Joventut Nacionalista 
de Catalunya (JNC), va presentar 
ahir una denúncia a la comissa-
ria de Sant Celoni perquè «mai 

més cap persona torni a patir una 
agressió pels seus ideals». Ho va 
fer acompanyat del diputat de 
Junts al Congrés Josep Pagès, amb 
qui va gravar un vídeo per con-
demnar l’agressió i agrair el su-
port que ha rebut. 

Pagès va denunciar a través de 
Twitter que l’atac va ser «per mo-
tius ideològics» i que va ser 
«anunciat i planificat». Davant 
d’això, el diputat va dir que «cal 
identificar els agressors i esvair el 
dubte de qui hi està implicat». 

L’agressió va ser àmpliament 
denunciada a través de les xarxes 
socials per moltes persones. En-
tre elles la presidenta del Parla-
ment, Laura Borràs, que va asse-
gurar que està «horroritzada de 
veure que l’odi no té aturador» i 
va oferir tot el seu suport al jove. 
«No podia imaginar que quan ens 
hem trobat al començament de la 

manifestació acabaria així per a 
tu», va publicar. 

En el moment de l’agressió el 
noi anava acompanyat del mili-
tant de Junts i activista Rai López, 
que va denunciar l’atac amb una 
fotografia on es pot veure com a 
la víctima li surt sang del nas. Fins 
a plaça Sant Jaume es va despla-
çar una ambulància que va aten-
dre el noi. 

Per altra banda, l’expresidenta 
del Parlament Carme Forcadell 
va admetre que li van «doldre» els 
xiulets als líders independentis-
tes durant la celebració de la Di-
ada. «Em van fer mal i em van en-
tristir moltíssim. A vegades pen-
so amb quina autoritat moral 
aquestes persones diuen això a 
una persona que ha estat a la pre-
só i s’ho ha jugat tot pel país», va 
afirmar en una entrevista a RAC1  
en referència al president d’ERC, 

Oriol Junqueras. La també expre-
sidenta de l’ANC es va mostrar 
«escèptica» amb la taula de dià-
leg amb el Govern central, però va 
defensar la negociació com una 
via per resoldre «conflictes polí-
tics». 

Per la seva banda, el vicesecre-
tari Territorial del PP, Antonio 
González Terol, va exigir al Go-
vern central que condemni els 
«atacs violents» que es van pro-
duir davant la prefectura de la Po-
licia Nacional a Via Laietana du-
rant la Diada. «On era ahir el mi-
nistre Marlaska quan els radicals 
atacaven la comissaria de policia 
a Barcelona?», va criticar Gonzá-
lez Terol. Paral·lelament, el presi-
dent del grup parlamentari de 
Ciutadans, Carlos Carrizosa, va 
assegurar que les reivindicacions 
de l’independentisme «sempre 
acaben igual».

Un jove independentista denuncia una 
agressió ultra durant la Diada a Barcelona

ACN/DDG. BARCELONA

u Forcadell reconeix  
que els xiulets als líders 
independentistes durant la 
celebració li van «doldre»

Els Mossos 
investiguen un  
nou tiroteig al  
barri de la Mina 
ACN/DDG. SANT ADRIÀ DE BESÓS

n Els Mossos d’Esquadra investi-
guen un nou tiroteig al barri de la 
Mina de Sant Adrià de Besòs, en 
un lloc molt proper on dimarts 
passat una persona va quedar fe-
rida lleu per arma de foc. L’avís de 
l’incident es va produir  dissabte 
cap a tres quarts de dues de la tar-
da a la zona de l’edifici Venus, 
però en aquesta ocasió no hi ha-
via cap persona ferida ni ningú 
que requerís l’ajuda de la policia. 
Els agents dels Mossos sí que van 
localitzar i recollir diversos cas-
quets de bala de terra. L’alcaldes-
sa de Sant Adrià, Filo Cañete, va 
condemnar aquest «nou episodi 
de violència» al barri de la Mina, 
just 24 hores després de la seva re-
unió d’urgència amb el conseller 
d’Interior, Joan Ignasi Elena, i el 
director general dels Mossos, 
Pere Ferrer.


