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13 de novembre del 2017 DIARI DE L’HOSPITALET

Política. Les hospitalenques Meritxell Borràs, en presó preventiva, i Anna Simó, en llibertat sota fiança, acusades per la DUI

Les accions judicials irrompen en la
precampanya autonòmica del 21D
L’aplicació de l’article
155 ha desfermat una
sèrie d’esdeveniments
polítics i socials que
inclouen les eleccions
Les actuacions judicials derivades
del procés independentista han ir
romput en la precampanya electoral
del 21D, sobretot després de l’em
presonament preventiu de part del
Govern. Els seus membres havien
estat cessats prèviament pel Senat
en virtut de l’article 155 de la Cons
titució. Entre els empresonats s’hi
troba l’hospitalenca Meritxell Borràs
(PDeCAT). També està processada
la diputada d’ERC Anna Simó, en
una causa oberta a una part de la
Mesa del Parlament. Ambdós casos
responen a denúncies de la Fiscalia
al Suprem i a l’Audiència Nacional.
L’aplicació de l’article 155 com
porta també la convocatòria d’elec
cions autonòmiques. Una vegada ja
estan clares les coalicions electorals,
sense una llista única independentis
ta, les formacions tenen fins al 17 de
novembre per registrar les candida
tures. El 5 de desembre arrencarà la

Acte de suport a Meritxell Borràs i Anna Simó el passat juliol a L’Hospitalet quan se les va encausar pel referèndum

campanya. Seran unes eleccions ex
cepcionals, en un clima excepcional.
I què en pensen les formacions
representades al Ple municipal? El
portaveu del PSC de L’H, Francesc
Belver, afirma que “sempre hem
apostat per unes eleccions on deixar
de tapar retallades amb banderes,
que permetin la ciutadania expres

sar-se amb tots els matisos. Unes
eleccions que podien haver evitat la
DUI i el 155”.
Per la seva banda, Miguel García,
portaveu de Ciutadans, ha afirmat
que “hi ha dues opcions: seguir amb
el monotema de la independència o
escollir una presidenta que recuperi
la Generalitat per a tots els ciuta

dans i que treballi per la prosperitat,
la millora dels serveis públics i per
reconstruir la convivència.”
Des de Canviem L’H, la portaveu
Ana González ha exposat que “les
eleccions comencen com un atac
a l’autogovern de Catalunya. Hem
de transformar-les en la recuperació
de les institucions catalanes, trencar

la polarització, recuperar els drets
socials, revertir les retallades i apro
fundir en la democràcia.”
El portaveu del PP, Javier Hermo
sín, és taxatiu: “el 21D és el moment
de donar veu als catalans i de tornar
a la senda de la llei, la Constitució
Espanyola i l’Estatut”.
Per a ERC, les eleccions “ser
viran per ratificar la república, res
pondre democràticament al front
del 155 que ha segrestat les institu
cions i empresonat al govern legítim
de Catalunya i fer possible un nou
país socialment just”, afirma el por
taveu Antoni Garcia.
Des del PDeCAT, el portaveu
Jordi Monrós ha explicat que “el
sentit del 21D és demostrar que el
moviment independentista i la re
pública no és una dèria del govern
empresonat sinó un clam del poble
de Catalunya”.
Per a Khristian Giménez, portaveu
de la CUP-PA, es tracta d’“unes elec
cions efecte del cop d’estat del 155:
imposades, injustes i en un context
inviable per a unes eleccions amb garanties, amb empresonaments po
lítics i sol·licituds d’il·legalització
d’idees polítiques. El 21D ha de ser
un clam per la llibertat, expressada
de forma democràtica”. y

Ple municipal. Aprovat el planejament per a l’edifici del col·legi i tramitada la creació d’una residència d’estudiants a Collblanc

L’Escola Paco Candel podria
ampliar-se a secundària
Llum verda provisional al pla espe
cial per construir l’edifici definitiu de
l’Escola Paco Candel de Santa Eu
làlia al carrer de l’Aprestadora. Tots
els grups municipals van donar su
port a aquest tràmit molt esperat per
la comunitat educativa i que preveu
que l’edifici pugui ampliar-se i acollir
ensenyament secundari en un futur.
La construcció, que anirà a càr
rec de la Generalitat, tindrà planta
baixa i dos pisos i un total de 3.400
metres quadrats al mateix emplaça

ment on ara s’imparteix classe.
Durant la sessió també es va
aprovar el planejament per construir
una residència d’estudiants en un
terreny privat al carrer del Doctor
Jaume Ferran i Clua, promoguda
per Collblanc Student Housing SL,
en col·laboració amb la Universitat
Internacional de Catalunya. A més,
es va fer un canvi d’ús a tipus do
cent de l’antiga fàbrica tèxtil Ger
mans Albert del carrer de Rodés,
on s’ha presentat un projecte de

centre formatiu en programació de
videojocs.
Per segona vegada consecutiva,
els regidors d’ICV-EUiA-Pirates,
ERC, PDeCAT-CiU i CUP-PA van
abandonar la sessió per la qüestió
catalana. El Ple es va manifestar
contrari a l’aplicació de l’article 155
a Catalunya, a proposta d’aquests
grups, però no va aprovar demanar
la llibertat dels líders d’Òmnium i
l’ANC. Així, els 7 regidors van aban
donar la sala un cop tancat el debat

Mòduls prefabricats on s’imparteix classe a l’Escola Paco Candel

de la moció en el qual esperaven
el pronunciament de l’alcaldessa
Núria Marín, que no es va produir.
La sessió va aprovar un text de

rebuig als atemptats del 17 d’agost
a Barcelona i Cambrils i una moció
del PP de suport als cossos de se
guretat de l’Estat. y

