
Funció Pública investiga l’exde-
legat de la Generalitat a Suïssa, 
Manuel Manonelles, per un pre-
sumpte cas d’assetjament labo-
ral. Segons va avançar el diari 
ARA, l’estiu del 2019 el departa-
ment d’Exteriors va ser alertat 
per part de diverses treballadores 
de la delegació del tracte que re-

bien per part de Manonelles, ara 
assessor a Presidència. No va ser 
fins al març del 2020, coincidint 
amb la revelació del presumpte 
cas d’assetjament sexual al de-
partament, que es va activar el 
protocol perquè s’investigués.

Des de Funció Pública assegu-
ren que l’expedient es troba en-

cara en fase de tramitació perquè 
“va quedar aturat” durant el con-
finament, però afirmen que “es 
reprendrà” aquest setembre. Per 
ara, no han citat a Manonelles. 
Tres de les quatre treballadores 
que van denunciar els fets han 
acabat plegant. Fonts del depar-
tament admeten que estaven al 
cas dels problemes a la delegació 
a Suïssa i que dues treballadores 
havien agafat la baixa laboral pel 
mal ambient. Exteriors assegura 
que va comunicar el cas i la seva 
voluntat de prescindir de Mano-
nelles.

Investiguen l’exdelegat a 
Suïssa per un presumpte   
cas d’assetjament laboral

L’expresident Mas es manté al 
PDeCAT malgrat les baixes de 
Puigdemont, consellers i presos
Els tres regidors de Junts per Tremp també fan costat al nou 
projecte però l’alcalde de Rialp segueix al Partit Demòcrata
L’expresident de la 
Generalitat de Catalunya 
Artur Mas manté el carnet 
del PDeCAT.

Barcelona
acn
L’expresident de la Generalitat 
no s’ha donat de baixa de la seva 
formació, després de les baixes 
de Carles Puigdemont, els con-
sellers Damià Calvet, Miquel 
Buch, Jordi Puigneró i Meritxell 
Budó, dels presos Jordi Turu-
ll, Josep Rull i Quim Forn, i del 
gruix del grup parlamentari. 

Artur Mas, que manté el seu 
silenci, no preveu de moment 
donar-se d’alta de JxCat, el nou 
partit que ha format Puigde-
mont. Mas va ser impulsor i pre-
sident del PDeCAT i va participar 
de les campanyes de JxCat del 
2019. El partit de David Bonvehí 
confia que, si Mas manté el car-
net, farà que molts associats que 
potser ara dubten de sumar-se a 
JxCat es quedin al PDeCAT.

A les comarques lleidata-
nes, els tres regidors de Junts 
per Tremp, que formen part de 
l’equip de govern amb ERC, i tots 

els membres del comitè local, 
s’han donat de baixa del PDe-
CAT per fer costat al nou pro-
jecte de Carles Puigdemont. La 
cap de llista d’aquesta formació 
i primera tinent d’alcalde, Anna 
Ritz, va assegurar que ho veu-
en com l’únic projecte “amb la 
capacitat de lluitar per la inde-
pendència de Catalunya i im-
plementar el mandat de l’1-O”. 
Mentre, a la comarca veïna del 
Sobirà, l’alcalde de Rialp, Ge-
rard Sabarich, va afirmar a tra-
vés de les xarxes socials que ell 
es queda al Partit Demòcrata.FOTO: Bernat Vilaró (ACN) / Mas va ser impulsor i president del PDeCAT

El Govern i el Parlament home-
natjaran la ciutadania i les vícti-
mes del coronavirus als actes de 
la Diada de l’Onze de Setembre. 
La portaveu del Govern. Els ac-
tes tindran un format més reduït, 
tant al Parlament com a Govern, 
“més íntim”, sense públic, i com-
plint les mesures de seguretat. El 
10 de setembre es projectaran 
imatges dels “presos polítics” a 

les parets del Palau de la Genera-
litat, per visualitzar-ne el seu “re-
torn”. El Parlament homenatjarà 
els exdiputats i exdiputades de 
les onze legislatures. El marc del 
programa es titula Aquesta terra, 
en referència al país i al planeta. 
El Parlament celebrarà un acte 
institucional de reconeixement 
als exdiputats i exdiputades, el 
dilluns 7. Hi haurà una repre-

El Govern homenatjarà  
les víctimes del Covid-19 
en els actes de la Diada

La CUP ha decidit retirar-se com 
a acusació particular a la causa 
del ‘cas 3%’. Així ho va anunciar 
la diputada de la CUP-CC Ma-
ria Sirvent en roda de premsa 
al Parlament, on va assegurar 
que, després de tres anys a la 
causa, ja s’ha complert els ob-
jectius que la formació es plan-
tejava. La cupaire va celebrar 
que la seva participació ha faci-

litat que hi hagués un judici oral 
i ha contribuït a la lluita contra la 
corrupció. Ara, amb la fase d’ins-
trucció acabada, els cupaires vo-
len “passar el relleu” a totes les 
administracions que puguin ser 
perjudicades pels possibles de-
lictes. Sirvent va remarcar que 
fins ara els cupaires han estat 
l’única formació que ha exercit 
d’acusació particular.

Les dues formacions han arribat 
a un acord perquè els quatre re-
gidors republicans entrin al go-
vern, fins ara format pels nou de 
JxCat. L’alcaldessa, Marta Ma-
drenas, va dir que amb aquest 
“pas endavant” d’ERC, Girona 
aconsegueix un govern “fort, 
ampli i estable” per afrontar els 

reptes plantejats, sobretot, per 
la crisi sanitària. A més, també 
va remarcar que és el primer go-
vern de coalició independentis-
ta a la ciutat. Per això, tant Ma-
drenas com el líder d’ERC, Quim 
Ayats, van apel·lar Guanyem Gi-
rona, el PSC i Cs a fer una “oposi-
ció responsable”.

La CUP es retira de l’acusació 
particular a la causa del ‘cas 
del 3%’ després de tres anys

JxCat i ERC governaran junts 
la ciutat de Girona i demanen 
una “oposició responsable”

sentació de tots els partits que 
han passat per la cambra durant 
les onze legislatures, amb parla-
ments inclosos. La cambra també 
aprofitarà la Diada per celebrar 
els 40 anys del restabliment de 
la cambra i entregar la Medalla 
d’Honor en categoria d’or al per-
sonal sanitari, el 10 de setembre.

La portaveu del Govern, Meri-
txell Budó va explicar que l’Onze 
de Setembre d’enguany té l’im-
pacte del Covid-19. És per això 
que els actes es faran sense pú-
blic i sota mesures de seguretat: 
“Tornarem a mostrar l’actitud 
de sobreposar-se, de reprendre 
el vol i persistir, que ens defineix 
com a poble i país”.
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