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Nacional
La frase

“Campuzano ha traspassat tots els
límits dient a la gent que si no vota
el seu partit no tindrà una residència
de gent gran al municipi”

Jordi Turull
SECRETARI GENERAL DE JXCAT

Continua perseguint els crims de lesa humanitat
arreu del món, sobretot els del franquisme i ara
també de la Transició. Prendrà declaració al germà
de Gustau Muñoz, assassinat la Diada del 1978.

+-La cara María Servini
JUTGESSA A BUENOS AIRES

La interinitat amb què
funciona la presidència
del Parlament de Catalu-
nya podria tenir els dies
comptats. Si bé fins ara
Junts es negava en rodó a
renunciar al càrrec des-
prés que Laura Borràs ple-
gués arran del judici pel
cas d’irregularitats quan
presidia la Institució de les
Lletres Catalanes, ahir va
començar a plantejar pú-
blicament aquesta possi-
bilitat. Va ser per boca de
la diputada i presidenta
segona de la mesa del Par-
lament, Aurora Madaula,
que en una entrevista a
Catalunya Ràdio va asse-
gurar que el partit podria
renunciar a la presidència
del Parlament com a se-
nyal de protesta si Laura

Borràs és finalment inha-
bilitada. Segons ella, ara
hi ha “un ús partidista de
la cambra” i la decisió “se-
ria una opció com a senyal
de protesta per denunciar
aquesta persecució políti-
ca”. Des de la marxa de
Borràs va assumir el càr-
rec en funcions Alba Ver-
gés (ERC).

Madaula es va autodes-
cartar per al càrrec: “Per a
mi seria molt incòmode i
no m’hi atreviria perquè
Borràs ho ha fet molt bé,
perquè és una de les mi-
llors presidentes que ha
tingut el Parlament i per-
què és molt injust tot el que
li està passant”, va con-
cloure. Al seu parer, Borràs
podrà tornar al càrrec per-
què serà absolta i va recor-
dar a ERC que va pactar
“amb el 52% dels vots” de
la majoria independentis-

ta que Junts presidís el
Parlament. En aquest sen-
tit, va reclamar que la me-
sa garanteixi els drets fo-
namentals i esperi una
sentència ferma per pren-
dre decisions, amb refe-
rència al president Pere
Aragonès, que donava per
“superat” aquest pacte.

També el secretari ge-
neral de Junts, Jordi Tu-
rull, va carregar ahir con-
tra el govern en una jorna-
da municipalista a Mont-
blanc. Hi va lamentar que
Aragonès no s’hagi reunit
amb caps d’estat en la gira
per l’Amèrica Llatina, una
situació que, va dir, “em-
petiteix la institució” i ofe-
reix una imatge de resig-
nació tant a dins com a fo-
ra. “Ara ens hem de con-
formar amb el president
de la província de Canelo-
nes”, va etzibar. ■

Junts obre la porta a renunciar
a la presidència del Parlament
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Aurora Madaula i Laura Borràs, al Parlament, en una imatge d’arxiu ■ ACN

POLÍTICA

El plenari del Secretariat
Nacional de l’Assemblea
va escollir ahir la lleidata-
na Núria Marín com a no-
va vicepresidenta de l’enti-
tat, després de rebre el su-
port de més de les dues ter-
ceres parts del plenari, de
34 dels 48 secretaris na-
cionals que van participar
en una reunió a Tremp.

El secretariat de l’ANC escull Núria Marín com
a vicepresidenta, al lloc de Jordi Pessarrodona

Emili Agulló
BARCELONA

Marín ocuparà la vacant
de l’exvicepresident Jordi
Pessarrodona, que va di-
mitir. També hi presenta-
ven candidatura els secre-
taris nacionals Jordi Vila-
nova i Josep Selga, tot i
que en no assolir un con-
sens en una primera ron-
da, on Marín ja va ser la
més votada, Selga va reti-
rar la candidatura i es va
assolir el resultat defini-
tiu: 34 vots a favor de Nú-

ria Marín i 14 per Jordi Vi-
lanova. En el seu discurs,
Marín va incidir en l’objec-
tiu de fomentar encara
més el debat a l’interior de
l’entitat i enfortir-la sobre-
tot a partir de les bases.
També va fer valdre el seu
activisme i experiència
política en diversos àm-
bits, a més de destacar que
el fet de ser de Ponent li do-
na una perspectiva allu-
nyada del centralisme. ■

La UAB reconeix als ens
municipals la transparència
informativa dels seus webs

SOCIETAT
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La Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) lliurarà demà a la tarda el segell In-
forparticipa, un guardó que reconeix la
transparència informativa dels webs ins-
titucionals d’ajuntaments, diputacions i
consells comarcals. Un total de 135 ajun-
taments, deu consells comarcals i tres di-
putacions han estat distingides enguany
pel grup de recerca Comunicació Sonora,
Estratègica i Transparència de la UAB. A
més, set ajuntaments i un consell comar-
cal rebran el premi extraordinari. Es trac-
ta del Consell Comarcal del Vallès Occi-
dental i els consistoris de Canovelles, Lla-
gostera, Manresa, Palau-solità i Plega-
mans, la Ràpita, Sallent i Sant Vicenç dels
Horts. Des de fa deu anys la UAB avalua la
transparència informativa a partir del
percentatge d’indicadors positius segons
la seva població: un 95% en cas de pobla-
cions amb més de 50.000 habitants i un
75% si no superen els 10.000. ■

El trànsit de mercaderies
del port de Barcelona baixa
un 11,3% respecte al 2022
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El port de Barcelona va registrar durant
els primers dos mesos de l’any un trànsit
total de deu milions de tones, xifra que re-
presenta 11,3% menys que en el mateix
període del 2022. La contracció de la de-
manda per la situació econòmica seria el
principal motiu que explica aquest des-
cens. Segons dades del Port, les importa-
cions han baixat un 2,2%; les exporta-
cions, un 14,8%; i els contenidors en tràn-
sit, un 11,3% i destaca especialment la
disminució de l’activitat amb la Xina –un
11,8% menys d’importacions i un 9,8%
menys d’exportacions– sumada als des-
censos també registrats amb els Estats
Units, Turquia, Corea del Sud o l’Índia.
D’altra banda, la recuperació del turisme
ha generat un creixement del 25,5% en
passatgers de ferris (fins als 127.321) i
del 260,5% en creueristes (172.837), una
activitat sota mínims a principis de l’any
passat. ■

SOCIETAT

El passeig de Gràcia va
acollir, ahir, la manifesta-
ció en contra del racisme i
l’extrema dreta, en
el marc de la campanya
internacional World
against racism. La marxa
va reunir unes tres-centes
persones, segons la Guàr-
dia Urbana, que van recór-
rer el carrer des de la Pe-

Barcelona se solidaritza amb l’acció mundial
contra el racisme i l’auge de l’extrema dreta

Jordi Panyella
BARCELONA

drera fins al carrer Casp.
Van fer costat a l’acció

polítics com ara Ernest
Maragall, candidat d’Es-
querra Republicana a l’al-
caldia de Barcelona, la di-
putada de la CUP Dolors
Sabater i el diputat de Co-
muns al Congrés de dipu-
tats Gerardo Pisarello.
També van marxar col·lec-
tius de lluita social, com
ara els Iaioflautes o la gent
del Top Manta.

A l’inici de la protesta,
es va llegir un manifest que
va ser una proclama a fa-
vor de la solidaritat, com a
antídot al feixisme. El text
va alertar de la puixança
de l’extrema dreta a tot
Europa, una amenaça per
al conjunt de la societat. El
crit de “regularització” i el
clam pel tancament CIE
van formar part de la re-
ivindicació de les persones
concentrades. ■
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