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PROCÉS SOBIRANISTA

El PSC de l’Ebre denuncia la seua “expulsió” de les
institucions locals per la “polarització” nacional
El primer secretari territorial lamenta que el govern
de la Ràpita haja fet fora l’edil socialista.

DESTACAT

Colau trenca amb
el PSC a Barcelona

El cas se suma al de la Móra la Nova i a l’aïllament
socialista als consells del Baix Ebre i Montsià
Terres de l’Ebre Redacció

“Estem decebuts. Som un partit
municipalista i s’estan fent canvis
de rumb en detriment de la qualitat
dels serveis públics més propers a
la ciutadania”. Així resumeix el primer secretari del PSC l’Ebre, Manel
de la Vega, la reacció dels seus després que ERC haja trencat amb els
socialistes als governs dels ajuntaments de Móra la Nova i la Ràpita i
als consells comarcals del Baix Ebre i
el Montsià, arran de la “falta de contundència” dels socialistes a l’hora
de condemnar els empresonaments
pel procés, atenent també que tant el
PSOE com el PSC han avalat l’aplica-

ció del 155 de la Constitució per aturar la via unilateral independentista.
L’últim cas ha estat el de la Ràpita,
on el PSC ja havia enregistrat la baixa
del grup municipal d’una de les dos
regidores arran de les càrregues policials de l’1 d’octubre, i ara ha estat el
govern municipal (ERC, ICV, SI i la regidora no adscrita exsocialista) el que
ha fet fora la regidora de Turisme Rosa Anglés, del PSC, apel·lant a la situació política nacional, tot i que l’alcalde, Josep Caparrós, va matisar
que no hi havia cap tipus de problema amb Anglés. De fet, la direcció territorial del PSC recorda que també a
Móra la Nova o als consells comarcals els pactes amb ERC estaven

■ Tot i que l’alcaldessa era partidària de mantenir l’acord, ara ha
de trencar el pacte amb el PSC
perquè així ho han decidit les bases de Barcelona en Comú a través d'una consulta: un 54% dels
3.800 vots van ser contra la continuïtat de l’aliança.
Rosa Anglés i Josep Caparrós, en primer terme. / ACN

“funcionant perfectament, com ha
reconegut Esquerra mateix”.
“Al final tenim la sensació que
hem estat els únics que hem practicat el diàleg, intentant mediar entre Puigdemont i Rajoy fins al final, i
que l’últim acte de polarització a Catalunya consisteix a carregar-se els
ponts que queden”, conclou De la
Vega, que reivindica que el PSC no ha

votat el 155 perquè l’únic senador
seu, José Montilla, es va absentar expressament en la votació a la cambra alta espanyola. De moment, els
socialistes han quedat en minoria als
dos consells comarcals afectats pels
trencaments. ERC estaria negociant
amb el PDeCAT una moció de censura tant al Baix Ebre, on els republicans encara no han fet efectiva la

seua sortida perquè no han presentat cap escrit al registre tot i no assistir ja a les comissions, com al Montsià, on sí que han renunciat a tots els
seus càrrecs. Al Baix Ebre el vicepresident, únic càrrec dels que ocupa
ERC amb sou fix, continua sent Dani
Andreu. Tant a un consell com a l’altre, també hi ha l’opció que ERC s’esperi al desenllaç del 21D. ■

