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La delegació del govern es-
tatal a Catalunya ha de-
nunciat ara Vidreres per
haver-se declarat territori
català lliure, després que
també denunciés Celrà.

El deganat dels jutjats
de Girona va trametre al
jutjat administratiu dos
de Girona, el 23 de gener,
un escrit d’interposició de
recurs contenciós admi-
nistratiu fet pel lletrat de
l’Estat contra l’acord de

ple del 25 de setembre del
2012. En aquell ple van vo-
tar a favor de la declaració
de territori català lliure
nou regidors: els de CiU i
els de Vidreres Som Tots
ERC AMC –que formen
l’equip de govern– i Elisa-
beth Bosch (PSC). Els al-
tres tres regidors del PSC
es van abstenir i el repre-
sentant del PP hi va votar
en contra.

L’alcalde de Vidreres i
representant de l’Assem-
blea de Municipis per la In-
dependència a la Selva,
Jordi Camps (CiU), va
considerar ahir lamenta-
ble que l’Estat es dediqui a
denunciar municipis per
aquest tema. A Camps la
denúncia de l’Estat no li fa

gens de por: “L’Estat espa-
nyol s’hauria de dedicar a
tirar endavant el seu país,
com nosaltres ens dedi-
quem a tirar endavant el
nostre”, va dir, contun-
dent. També va comentar
que parlarà amb els ser-
veis jurídics del consistori
per saber quin és el prò-
xim pas.

El primer tinent d’alcal-
de de Vidreres, Eduard
Adrobau, es va manifestar
en termes semblants, afir-
mant que a l’Ajuntament
estan “molt tranquils”.
“No ens farem enrere;
aquesta denúncia és típi-
ca, i ens dóna més raons
que mai per continuar llui-
tant per la independèn-
cia”, va dir.

Ahir mateix l’Ajunta-
ment ja va rebre mostres
de suport. L’Assemblea
Nacional Catalana de Vi-
dreres va fer un comuni-
cat ahir en què donava “el
més enèrgic suport a
l’Ajuntament de Vidreres
davant l’atac que ha sofert

del govern espanyol”.
L’ANC continua afirmant
que es tracta d’una “caça
de bruixes”. “Des de l’ANC
entenem que l’estratègia
de la por i l’amenaça no
és vàlida en el procés de-
mocràtic i pacífic que el
poble de Catalunya ha

iniciat”, explica l’entitat.
Les JERC de les comar-

ques gironines van expres-
sar ahir el seu rebuig a la
demanda contra l’Ajunta-
ment de Vidreres i van ma-
nifestar el seu total suport
al regidor i membre de les
JERC Eduard Adrobau. ■

Nuri Forns
VIDRERES

Vidreres, denunciat per
ser territori català lliure
a L’Estat ha seguit
la línia que el va
portar a denunciar
l’Ajuntament de Celrà
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El pacte de govern que
mantenen CiU i el PP des
del 2011 a la Diputació de
Barcelona té els dies
comptats. Fonts de CiU
consultades per aquest
diari expliquen que s’ha
previst que la ruptura no
es materialitzi almenys
fins a la setmana entrant.
De fet, el divorci entre les
dues formacions no és cap
novetat. Després de les
eleccions catalanes i del
pacte d’estabilitat entre
CiU i ERC al Parlament,
els republicans van dema-
nar formalment que la fe-
deració nacionalista tren-
qués amb el PP almenys a
les principals poblacions i
a la Diputació de Barcelo-
na. CiU va obrir un procés
de reflexió que havia d’a-
cabar a finals de gener, pe-
rò sembla que la decisió ja
està presa: el trencament

és imminent. Almenys a la
Diputació de Barcelona. El
tempo amb què treballa
CiU fa previsible que la se-
paració tingui lloc a princi-
pis de febrer, però ahir

s’especulava que es podria
produir en el ple d’avui. Un
extrem que ahir negava el
portaveu de CiU, Joan Car-
les Garcia. “Si hi ha cap no-
tícia en aquest sentit, no

serà en el ple de demà
[avui per al lector]”, va ex-
plicar.

De fet, l’ordre del dia del
ple d’avui no hauria d’aixe-
car sospites sobre la fi de

l’entesa. Alberto Fernán-
dez Díaz va plegar a finals
de l’any passat de la vice-
presidència primera de
l’ens. Avui, el president,
Salvador Esteve, té previst

donar compte d’un decret
del 20 de desembre segons
el qual nomena Josep Llo-
bet, del PP, vicepresident
primer i Ramon Riera,
també del grup popular, vi-
cepresident tercer. Fins i
tot hi ha un altre decret en
què es modifica la retribu-
ció econòmica que ha de
percebre Riera en accedir
a la nova condició dins de
l’organigrama de la Dipu-
tació. Aquests són punts
que no s’han de votar, no-
més donar-ne compte. La
finalització del pacte dei-
xarà CiU governant en mi-
noria i el PP, a l’oposició.

Fonts del PP reconei-
xien que el trencament no
els agafa de sorpresa i,
igual que CiU, no esperen
que es faci avui. Al seu pa-
rer, l’entesa ha funcionat
bé i la ruptura l’atribuei-
xen a una qüestió estètica
de CiU, consistent a mar-
car distància amb el PP
per acostar-se a forma-
cions de perfil nacionalis-
ta. Aquest no és l’únic di-
vorci CiU-PP que tindrà
lloc els pròxims dies. En el
ple de febrer també es pre-
veu que n’hi hagi un altre al
Consell Comarcal del Giro-
nès. Els dos partits gover-
nen junts també a institu-
cions, com ara als ajunta-
ments de Castelldefels,
Castell-Platja d’Aro, Ro-
ses, Reus o al Consell Co-
marcal del Maresme. ■

a El divorci de les dues formacions es faria efectiu la setmana vinent, tot i que avui al ple es nomenaran dos
diputats populars vicepresidents a La ruptura era una condició d’ERC per al pacte d’estabilitat al Parlament

CiU i el PP trenquen a la
Diputació de Barcelona
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La mesa presidencial de la Diputació de Barcelona, durant un ple celebrat l’any passat ■ JOSEP LOSADA
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