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Teatre. T de Teatre a Tàrrega, actors
de ‘Merlí’ a Balaguer i estrena a
Lleida de la nova obra de La Baldufa

Fires. Les Borges obre la 55a edició de la
Fira de l’Oli avui amb més de 160 estands,
tastos i trobades gastronòmiques

La Paeria rescindirà el
contracte a la discoteca de
Gardeny, que li deu un milió
The Hill || Mínguez
assegura que només
ha pagat 101.000
euros del cànon i que
en deu 934.000

Empresa || Rebutja
abonar res pel
2015, ja que no van
poder obrir i diu que
el jutge decidirà

L’equip de govern de la Paeria
anul·larà el contracte de la
concessió de la discoteca de
Gardeny, The Hill, pel reiterat impagament del cànon
per part de l’empresa titular,
Ágora del Este, que acumula
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Els agents
rurals pateixen
més de dos
agressions cada
any a Lleida
Primer aniversari del
doble crim d’Aspa

un deute amb el consistori de
934.490,23 euros. Per la seua
part, un portaveu de la firma
va assegurar que esperaran
que hi hagi una sentència judicial abans d’abonar res, ja que
no van poder obrir el 2015.

Els agents rurals destinats a les
comarques de Lleida han patit
mig centenar d’agressions en
les últimes dos dècades, segons
el recompte d’Asparc i CCOO
després del doble crim d’Aspa,
del qual diumenge es complirà
un any. Els rurals denuncien que
no s’apliquen les noves mesures
de seguretat.

LLEIDA ❘ 6

ÉS NOTÍCIA ❘ 3
ACN

SEGRE TÀRREGA

L’‘operació Piolín’ va costar
87 milions d’euros a l’Estat
ADÉU GUIX, HOLA PISSARRA TECNOLÒGICA A CASTELLSERÀ
GUIA ❘ 45

Mobilització a Tremp en suport a un
professor denunciat per “incitar a l’odi”
PANORAMA ❘ 29-30 ❘ COMARQUES ❘ 11

Una empleada d’una AMPA, El Govern dóna llum verda a l’accés a la
acusada de quedar-se diners futura zona comercial de Torre Salses
LLEIDA ❘ 9

LLEIDA ❘ 7
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TRIBUNALS XARXES SOCIALS

Nega davant del jutge de Tremp
que incités a l’odi amb tuits de l’1-O
El professor Manel Riu va a declarar i un centenar de persones li donen suport

JORDI URIACH

REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ Manel Riu, professor i
veí de Tremp acusat d’“incitació a l’odi” i “revelació de secrets” arran de publicacions a
les xarxes socials crítiques amb
l’actuació de la Guàrdia Civil
en la jornada del referèndum
de l’1-O, va anar ahir a prestar
declaració al jutjat de la capital
del Pallars Jussà acompanyat de
més d’un centenar de persones
que es van manifestar per expressar-li el seu suport. Els manifestants portaven pancartes
en les quals es llegia “el vostre
foc s’apaga amb el nostre Riu” i
“no mos fareu callar” i “Manel,
mai caminaràs sol”. Entre ells es
trobava l’alcalde de Tremp, Joan
Ubach, i també representants
de PDeCAT, ERC i la CUP. Al
concloure la declaració, Riu va
explicar que ha reconegut ser
l’autor de les publicacions objecte de la investigació, però va negar qualsevol delicte i va posar
en context davant de la jutgessa
diferents escrits difosos a través de Facebook i Twitter amb

Els manifestants van acompanyar Riu amb pancartes al jutjat de Tremp, on va prestar declaració.

crítiques al Govern espanyol i
la Guàrdia Civil. L’advocat de
Riu va avançar que demanarà
l’arxivament de la causa i aquest
va expressar la seua confiança que el procés judicial no se-

gueixi endavant. Va valorar que
aquest tipus de denúncies pretenen infondre por i impedir que
la gent s’expressi amb llibertat,
i va recordar les causes contra
professors de la Seu i contra dos

veïns de Lleida, una de les quals
ja ha estat arxivada. Val a recordar que l’informe elaborat per
la Guàrdia Civil conté més d’un
centenar de publicacions (vegeu
el desglossament).

Citar ‘Els Segadors’
o un retuit figuren
a l’informe de la
Guàrdia Civil
■ L’informe de la Guàrdia Civil inclou desenes de
publicacions de Manel Riu
a Facebook i Twitter en les
quals aprecia presumptes
indicis de delicte. Entre
aquestes es troba una en
què cita l’himne oficial
d’Els Segadors i una altra en què comparteix una
publicació de l’humorista
Toni Soler.
Una altra de les publicacions suposadament
delictives incloses a l’informe diu: “Jo no crec ni
en Déu, ni en l’ànima, ni
en la vida eterna, ni en el
cel, ni en l’infern... Bé, en
l’infern sí que hi crec: l’infern és Espanya”; mentre
que en una altra apunta
que la vicepresidenta del
Govern, Soraya Sáenz de
Santamaría “serà baixeta,
sí; però la paia pixa dreta”. Riu va mostrar la seua perplexitat a finals de
l’any passat, quan va rebre
l’informe de la Guàrdia
Civil de més de cent pàgines on els seus comentaris apareixen reproduïts
i traduïts al castellà.

29

SEGRE
Divendres, 19 de gener del 2018

PANORAMA

Detenen un home per agredir-ne un
altre al metro de Barcelona
p.

www.segre.com/panorama

31

El PP es desentén de les possibles
revelacions de Crespo i El Bigotes
p.
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REFERÈNDUM COMPAREIXENÇA

Zoido revela que l’operatiu de l’1-O va costar
87 milions i rebaixa els ferits greus a cinc

El ministre de l’Interior assegura que l’actuació policial va ser “legítima, professional i
proporcionada” || Critica l’“absoluta passivitat” dels Mossos d’Esquadra durant el referèndum
EFE

AGÈNCIES

❘ MADRID ❘ El ministre de l’Interior,
Juan Ignacio Zoido, va xifrar
ahir en 87 milions d’euros el
cost que va tenir per a les arques públiques el desplegament
policial a Catalunya amb motiu
del referèndum de l’1-O. Això
significa que el Govern central
va aplicar la mateixa quantitat
per mantenir els seus efectius
en territori català que per subvencionar l’any 2016 gairebé
mil contractes predoctorals
d’R+D+I. Igualment, la despesa
governamental va ser sis vegades més gran que el pressupost
de l’ajuntament de la Seu per
enguany, va multiplicar per nou
els comptes del consell del Jus-

PRETEXT

Zoido justifica la despesa
de l’operatiu en l’“atac
deslleial” de la Generalitat
a la Constitució i l’Estatut
sà o per 5,5 els de Mollerussa.
D’aquesta quantitat, el Govern
central va invertir 26,5 milions
que es van destinar a contractar
i mantenir els tres vaixells que
van allotjar la Policia i la Guàrdia Civil. Zoido va reconèixer la
“important” despesa, tot i que
la va justificar per l’“atac deslleial” a la Constitució i a l’Estatut
del Govern de la Generalitat.
D’altra banda, va rebaixar la
xifra de ferits greus durant la
jornada de votació a cinc persones. Entre elles hi ha Roger
Español, que va perdre un ull

El ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, ahir, a l’arribar al Senat.

per l’impacte d’una pilota de
goma als voltants d’un col·legi
electoral de Barcelona. Zoido va
acusar Español d’enfrontar-se
a la Policia i llançar una tanca
contra un furgó, fet que va negar rotundament el seu advocat, Andrés García Barrio. Així
mateix, el ministre va definir
com a “legítima, professional
i proporcionada” l’actuació de
les Forces i Cossos de Seguretat
durant l’1-O. A més, va criticar
l’“absoluta passivitat” dels Mossos i va acusar el Govern català
de “revoltar els carrers”.

LES FRASES

«El Govern català va
revoltar els carrers per
simular una legitimitat
democràtica»

«Els responsables van
ser els que amb el seu
comportament van
generar crispació»

«Incidents de violència
van obligar a utilitzar
la mínima força
imprescindible»

«Els agents de Mossos
d’Esquadra confiscaven
les urnes una vegada
finalitzat el recompte»

L’oposició carrega
contra el ministre
per la gestió
del referèndum
n Els grups de l’oposició
van criticar ahir el ministre de l’Interior per la
gestió de l’operatiu policial desplegat a Catalunya per l’1-O. En aquest
sentit, el líder de Podem,
Pablo Iglesias, va criticar
l’alt cost de l’operació. En
la mateixa línia, el diputat de Catalunya en Comú-Podem al Parlament,
Xav ier Domènech, va
assegurar que el Govern
de Rajoy s’hauria pogut
estalviar aquests diners
si hagués dialogat amb
el Govern català. Igualment, el primer secretari
del PSC, Miquel Iceta, va
qualificar de “molt desafortunada” l’actuació del
Govern central en el referèndum i va recordar que
els socialistes catalans la
van rebutjar des del primer moment. El senador
d’ERC Xavier Castellana
va titllar la despesa de
“lamentable” i va afirmar
que Zoido fa “el ridícul”
cada cop que nega la violència policial. Josep Lluís
Cleries, del PDeCAT, va
dir que Policia i Guàrdia
Civil van fer servir “violència gratuïta” contra el
poble català.

Bekaert: “Bèlgica no hauria HRW qualifica d’“excessiu” l’ús de la
extradit Puigdemont”
força contra votants en el referèndum
❘ BRUSSEL·LES ❘ L’advocat belga
de Carles Puigdemont, Paul
Bekaert, va assegurar que l’ordre europea de detenció contra
el seu client i la resta de consellers del Govern cessats que
l’acompanyen a Bèlgica es va
retirar una vegada que la justícia belga va suggerir a Espanya
que la petició seria rebutjada.
En aquest sentit, Bekaert va revelar que la Fiscalia belga donava suport “completament” a
l’extradició, principalment per
“mantenir l’amistat amb els seus
companys de Madrid”. No obs-

tant, van ser incapaços de convèncer els jutges que havien de
decidir-ho. Malgrat tot, Bekaert
no va descartar que el magistrat
del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, pugui emetre una nova
euroordre en el futur. Així, el
lletrat va apuntar que “la magistratura espanyola no es rendeix”. Igualment, va afirmar
que Puigdemont únicament podrà tornar quan s’aixequi l’ordre
d’arrest espanyola contra ell. A
més, va carregar contra el Poder Judicial espanyol, al qual va
titllar de “totalment parcial”.

❘ PARÍS ❘ L’organització Human
Rights Watch (HRW) va publicar ahir l’informe anual del
2017 en el qual assegura que
la Policia Nacional i la Guàrdia
Civil van fer un “ús excessiu
de la força” contra els votants
durant el referèndum de l’1
d’octubre.
En aquest sentit, l’ONG va
subratllar que les càrregues policials van “alterar” la votació i
va demanar a les autoritats espanyoles que investiguin amb
“independència i imparcialitat” els episodis de violència

que van tenir lloc durant la
jornada.
D’aquesta manera, la versió d’HRW contradiu la que va
presentar ahir mateix al Senat
el ministre de l’Interior, Juan
Ignacio Zoido, que va defensar
l’actuació de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. No
obstant, HRW va manifestar
que la crisi a Catalunya és un
“assumpte polític” i no de drets
humans. En conseqüència, el
director executiu de l’organització, Ken Roth, va declinar
posicionar-se sobre aquesta

qüestió. “HRW se centra en
com va tractar la policia els
manifestants perquè això és
un tema clar de drets humans,
però la qüestió més àmplia de
si Catalunya hauria de ser part
d’Espanya no és un tema sobre el qual em pronunciaré”, va
concloure. Així mateix, Roth
va explicar que “el dret a l’autodeterminació es troba en els
tractats”, però que “no hi ha
una definició” sobre si el seu
exercici ha de ser sol·licitat per
Catalunya, per Espanya o per
la Unió Europea.
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MÚSICA
HARD ROCK

BLACK BONE
Blessing in disguise.
Lleida. Cafè del Teatre. Dissabte, 20 de
gener. 22.00 h. Preu: 13 € / 10 €

Els holandesos, en un concert
també amb The Assclats.
CLÀSSICA

DÀLIA QUARTET
Dos violins, viola i violoncel.
Cervera. Auditori Municipal. Dissabte, 20
de gener. 19.00 h.

Lleida i altres localitats reviuran la tradició dels Tres Tombs.

Les Borges Blanques obre avui una nova edició de la Fira de l’Oli.

Aplecs, festes dels Tres Tombs i Fira de l’Oli
L’oli, protagonista a les Borges Blanques, i Sant Sebastià, en diverses localitats
❘ LLEIDA ❘ L’escriptora Pilar Rahola inaugurarà avui (11.00 h) la
55a Fira de l’Oli de les Borges
Blanques al Pavelló de l’Oli, un
esdeveniment que es desenvoluparà fins diumenge i que aquest
any compta amb més de 160 parades i setanta activitats per a

tots els públics, amb sessions
tècniques i degustacions, així
com un concert dissabte (24.00
h) amb Txarango i la popular
Cursa de l’Oli, diumenge (10.00
hores), en la qual es preveuen
més de 600 corredors. Les Borges també celebrarà la festa de

Alpicat

celebraran diumenge els Tres
Tombs. A més, localitats com
Alcarràs, Torregrossa, la Seu
d’Urgell, Alpicat, Miralcamp,
Alfarràs, Soses, la Granja d’Escarp, el Pont de Suert, Almenar,
Isona o Talarn celebraran aplecs
i festes per Sant Sebastià.

SAXO

INMOTION SAX QUARTET
Tàrrega. Escola Municipal de Música. Diumenge, 21 de gener. 12.00 h.

Recital del quartet de saxo pel
40è aniversari de l’escola.
SIMFÒNICA

TALLER D’ORQUESTRA
OJC i L’Intèrpret.
Lleida. Auditori Enric Granados. Diumenge, 21 de gener. 19.00 h. Preu: 13 € / 11 €

Nova proposta pedagògica de
l’Orquestra Julià Carbonell, en
aquesta ocasió amb L’Intèrpret.

| Festa de Sant Sebastià i Festa de l’Esport

Gresca i esport

DIVENDRES 19

HIPNOSI, BALLS O EL SO JOVE DE CONTRABAND
S’ALTERNEN AMB PARTITS DE FUTBOL O HOQUEI
Al redòs de Sant Sebastià, Alpicat auna la festa grossa amb
l’esport. Engega motors avui,
lliurant els premis del concurs
BiblioNadal Fet a Mà i amb l’espectacle d’hipnosi del televisiu
Jeff Toussaint. Dissabte domina
l’esport, amb una successió de
partits de futbol, hoquei, tenis
o futbol sala. Ho completaran la
cercavila amb la banda de tambors i trompetes d’Alpicat, passeig amb ponis, la missa cantada, l’espectacle infantil Explosive! i la Festa del Jovent, amb
Contraband i DJ Ernest Codina.
I diumenge, nova cita esportiva,
així com inflables, ponis i una
sessió de ball sota els acords de
Quartz.

Sant Antoni Abat amb els Tres
Tombs (diumenge, 12.00 hores), una tradició que a Lleida
se celebrarà demà dissabte amb
missa a la Puríssima Sang (11.00
hores) i benedicció de carrosses i desfilada (12.00 h). Linyola, Alguaire o Solsona també

Repertori de cambra.

SEGRE

19.00 Lliurament dels premis del concurs BiblioNadal Fet a Mà, enguany
dedicat als pessebres. A la biblioteca
Sant Bartomeu.
21.30 Espectacle d’hipnosi a càrrec
de Jeff Toussaint. Preu: 8 euros. Aforament limitat. A la sala La Unió.

DISSABTE 20

Lliuren premis de concursos.

DUATLÓ POPULAR DE RÈCORD
● La Duatló popular obrirà foc diumenge, batent rècord de
participació, al superar els 500 corredors.
● La prova tindrà com a centre neuràlgic el Parc del Graó i proposarà
dos circuits: un de 6 quilòmetres de cursa atlètica i 14 de BTT, i un
altre de 1,8 quilòmetres de cursa atlètica i 6 de BTT. Ho amenitzarà el
grup de batucada Els Garnotes i muntaran unflables per als nens. A
l’acabar la cursa s’oferirà un esmorzar a tots els participants.

10.00 Cercavila de la banda de tambors i trompetes d’Alpicat.
10.00 Partit de futbol categoria aleví
B entre el CF Alpicat i el CE Pinyana. Al
camp municipal de futbol.
10.00 Partit de futbol categoria benjamí A entre el CF Alpicat i el SE AEM.
Al camp municipal de futbol.
10.00 Partit d’hoquei sobre patins en
categoria prebenjamina, entre l’HC
alpicat i el CH Juneda. Al pavelló.
10.00-13.00 Passejada amb ponis. A
l’Hípica Champion Horse.
10.00-14.00 Campionat social de tenis a càrrec del Club de Tenis d’Alpicat.
A les pistes del parc del Graó.
11.00 Partit d’hoquei sobre patins, en
categoria sub-14 femenina, entre l’HC
Alpicat i el Cerdanyola CH. Al pavelló.
11.15 Partit de futbol, categoria benjamina B, entre el CF Alpicat i el Mollerussa. Al camp municipal de futbol.
11.15 Futbol categoria prebenjamina
A, entre CF Alpicat i CF Pardinyes.
12.30 Partit d’hoquei, categoria Segona Catalana femenina, entre l’HC
Alpicat i el CH Castellet. Al pavelló.
15.00 Partit de futbol sala, categoria
primera catalana, entre el CFS Alpicat
i Tallers Lleó Cervera. Al pavelló.

16.00 Partit de futbol, categoria amateur, entre el CF Alpicat i el CF Igulada.
Al camp municipal de futbol.
16.30 Partit d’hoquei sobre patins, en
categoria alevina, entre l’HC Alpicat i
el FC Martinenc. Al pavelló.
18.00 Partit d’hoquei sobre patins, en
categoria Sub-16 femenina, entre l’HC
Alpicat i CH Mataró. Al pavelló.
18.00 Partit de futbol categoria juvenil A, entre el CF Alpicat i el CF Balaguer. Al camp municipal de futbol.
18.00 Espectacle infantil Explosive, a
càrrec de la Cremallera Teatre. Entrada
gratuïta. A la sala petita de la Unió.
19.00 Missa en honor a Sant Sebastià,
cantada per la coral Sant Bartomeu.
19.30 Hoquei sobre patins, en categoria 2a Catalana masculina, entre HC
Alpicat i CP Riudoms. Al pavelló.
21.45 Hoquei sobre patins, en categoria Júnior masculina, entre l’HC Alpicat i FC Martinenc. Al pavelló.
24.00 Festa del Jovent, amb Contraband i DJ Ernest Codina. Entrada gratuïta. A la sala la Unió.

DIUMENGE 21

09.00 i 11.00 Misses.
09.30-12.30 Unflables per a la mainada. Al passeig del parc, explanada
davant l’escola Doctor Serés.
10.00-13.00 Passejada amb ponis. A
les instal·lacions de l’Hípica Champion
Horse.
10.00 12è Triangular de Bitlles entre
Sucs CB, Almacelles CB i Alpicat CB,
organitzat pel Club de Bitlles d’Alpicat. Al pati del Casal.
10.00-13.00 XII Duatló Popular. Places limitades.

11.00 Hoquei sobre patins, en categoria benjamina, entre l’HC Alpicat i
l’Andorra HC. A les pistes exteriors del
parc del Graó.
11.30 Vòlei, categoria 3a Catalana Sènior femenina, entre l’Alpicat Vòlei Associació i el CV Esplugues. Al pavelló.
12.00 Partit de futbol categoria Cadet, entre l’Alpicat i l’Alt Segre. Al
camp municipal de futbol.
12.30 Hoquei sobre patins, en categoria Prebenjamina, entre l’HC Alpicat
i el CH Juneda. A les pistes exteriors
del parc del Graó.
16.00 Partit de bàsquet categoria Sènior Territorial C, entre el CB Alpicat i
el CB Agramunt. Al pavelló.
17.45 Partit de bàsquet, categoria
Sènior Territorial B, entre el CB Alpicat
i el CB Torà Sedis. Al pavelló.
19.00 Sessió llarga de ball amb el
grup Quartz. Entrada gratuïta. A la
sala la Unió.
19.30 Partit de bàsquet categoria
Sènior Copa Catalunya masculina,
entre el CB Alpicat i CE Sant Nicolau.
Al pavelló.
SEGRE

La duatló comporta dos circuits.

Televisió
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LA SEXTA

CANAL 33

La reintroducció de
l’ós, a ‘El escarabajo
verde’ de La 2

L’herència de la
família Franco, a
‘La Sexta columna’

L’espai ‘Trinxeres’
recorre la línia des de
Tremp a Balaguer

n Gràcies a l’esforç d’administracions i associacions conservacionistes, en els últims
anys s’ha triplicat la població
d’óssos als dos reductes que
queden a Espanya, la serralada Cantàbrica i el Pirineu. La
petita població pirinenca, amb
uns trenta individus, s’ha reforçat amb l’alliberament puntual
d’exemplars procedents d’Eslovènia. Però la reintroducció
genera tensions amb el sector

n L a Sexta columna, que
s’emet a les 21.30, analitza el
patrimoni dels Franco, amb
palaus, finques, habitatges i
obres d’art amb què la família
es va enriquir. Després de la
mort de la seua filla, l’herència
del dictador torna a canviar
de mans, però no de cognom,
i Antonio García Ferreras es
preguntarà si és el moment de
tornar a aquests béns la titularitat pública.

n El 33 reemet a les 22.00 hores una nova entrega de Trinxeres, amb el títol De Tremp a
Balaguer: la batalla de Balaguer. S’aturaran a Camarasa,
on els descendents del soldat
Joan Montserrat es reuneixen
cada any davant de la seua
tomba, al bosc, i visitaran la
Tomba del Soldat, un homenatge als soldats caiguts. Acaben
detallant la batalla pel Cap del
Pont, a Balaguer.

PROGRAMES

Una óssa bruna amb les cries, a les muntanyes asturianes.

ramader, una situació que contrasta amb la de la serralada
Cantàbrica, amb uns dos-cents
óssos bruns que estan impul-

sant el turisme. El escarabajo verde, que La 2 emet a les
18.25 de la tarda, explica la
seua situació.

TELEVISIÓ CATALUNYA

La producció de TV3, en perill

El director de la televisió catalana alerta dels efectes de la nova llei de contractació pública
|| La cadena no pot afrontar el pagament d’una nova sèrie de ficció
AMADO FORROLLA

X. RODRÍGUEZ

❘ LLEIDA ❘ La producció externa
de TV3 es troba en perill, segons va explicar ahir el director, Vicent Sanchis, en un acte
al Teatre Principal organitzat
per Òmnium, ANC, l’Ateneu
Popular de Ponent i Súmate.
Sanchis va apuntar que la nova
llei de contractació pública els
comporta el pagament de 24 milions d’euros amb referència a
l’IVA i va assegurar que aquest
tema ja està tenint afectació a la
graella de la cadena. D’una banda, el programa Tarda oberta
s’ha cancel·lat, i d’altra banda,
Està passant s’haurà de gravar
en un plató de TV3 i això pot
provocar que “durant uns dies
no es pugui emetre”. A més, va
afirmar que hi ha efectes que
encara no són visibles, perquè
“ja hauríem d’estar contractant
la sèrie que seguirà Benvinguts
a la família, que s’estrena dilluns, la primera producció de
ficció d’aquest any, i no la podem contractar perquè no la
podem pagar”, va dir. També
tindrà repercussions en l’adquisició de “drets esportius, la

Sanchis, en un moment de l’acte d’ahir a la nit al Teatre Principal.

contractació de producció associada o la compra de producció
aliena”, entre la qual es troben
les pel·lícules i TV movies. “La
gent ha sentit que els responsables de TV3 hem alertat de
les conseqüències de l’aplicació

d’aquesta llei i té interès a saber
com es pot evitar el que és una
catàstrofe anunciada, que és l’alteració profunda de la graella”,
va assegurar. Sanchis va descartar dimitir per la situació de la
televisió catalana i va afirmar

que només se n’aniria “a petició del consell de Govern, que
és el que em va nomenar, però
si no m’ho demanen considero
que seria molt poc responsable
i molt poc ètic perquè hi ha un
gran problema”.

La plantilla de TV3
demana reformar
la llei de la CCMA
i resoldre l’IVA
n El comitè d’empresa de
Televisió de Catalunya
(TVC) apressa, en un comunicat, que el nou Parlament reformi la llei de
la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals
(CCMA), i que “sense demora, es resolgui el cop de
l’IVA”. Destaca que s’alegra que Brauli Duart hagi
recuperat la salut, però lamenta que torni a assumir
les funcions de president
quan queden dos mesos
perquè caduqui el seu
mandat, afir mant que
considera les substitucions
per les quals s’utilitza la
figura de vicepresidència
com a “irregulars”. D’altra banda, els treballadors
reclamen que s’aprovin
mesures urgents per atendre el dèficit de l’IVA i del
descens d’ingressos amb
aportacions de la CCMA
i que es reprengui la reforma de la llei i renovació
del consell de govern per
elegir-ne un de nou amb
“criteris de professionalitat i independència”.

