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CANÀRIES

La independència no apareixerà
a la pregunta als militants d’Unió

El pesquer rus,
net de fuel a
finals d’any,
diu Foment

Respondran si volen continuar compromesos amb el “procés” sense saltar-se la llei

❘ LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ❘ El
ministeri de Foment confia a
tenir net de combustible el
pesquer rus Oleg Naydenov
el mes de novembre, mitjançant un sistema de campanes
submarines que recolliran el
fuel que encara brolla d’algunes de les seues fugues a
2.700 metres de profunditat.
El secretari d’Estat d’Infraestructures, Julio Gómez Pomar, va anunciar ahir dimarts
la contractació d’aquest sistema, de l’empresa Ardent,
perquè es faci càrrec d’aquestes tasques d’aquí quatre setmanes, amb l’objectiu que
dos setmanes més tard totes
les fugues ja estiguin cobertes.

UDC

AGÈNCIES

❘ BARCELONA ❘ L’executiva d’UDC
–formada per 28 membres– va
aprovar ahir, amb el vot en contra de 9 dirigents del sector independentista, la pregunta per
a la consulta interna en la qual
interrogarà els seus militants sobre si volen arribar a la “plena
sobirania” de Catalunya, sense
citar la independència i amb condicions com el diàleg amb l’Estat, seguretat jurídica i la permanència a la UE. El comitè de govern del partit que presideix Josep Antoni Duran Lleida es va
reunir durant gairebé tres hores
a la seu de la formació per decidir el contingut de la proposta
que se sotmetrà a votació el pròxim 14 de juny.
La pregunta aprovada, que
caldrà respondre amb un sí o no,
és: “Voleu que UDC continuï el
seu compromís amb el procés,
des del catalanisme integrador i
d’acord amb els següents criteris?”. En aquest sentit, es fixa
com a condicions: aspirar a la
“plena sobirania” de Catalunya,
prendre totes les decisions de
forma “netament democràtica”,
gestionar el procés des del diàleg entre el govern català i el de
l’Estat, garantint la seguretat jurídica sense declaracions unilaterals, descartar “qualsevol escenari” fora de la UE i vetllar
per la cohesió social i territorial. El secretari general d’Unió,
Ramon Espadaler, va admetre
que la pregunta té “elements de

DETALLS

Campanya de l’ANC
❚ L’ANC ha llançat una campanya
per mobilitzar el vot dels catalans
residents a l’estranger el 27-S.
Preveu repartir 10.000 estelades
a la final de la Champions del
Barça a Berlín.

Trets a una estelada
❚ Un home que assegura ser un
exlegionari espanyol ha penjat
un vídeo en què dispara, amb
una escopeta, a una estelada
penjada en una muntanya.

Duran, encapçalant el comitè de govern d’UDC d’ahir.

CONDICIONS

UDC posa com a condició
que hi hagi diàleg amb
l’Estat, seguretat jurídica i
la permanència a la UE
complexitat” malgrat que això,
va dir, no està renyit amb la “nitidesa” de la proposta pel que
fa als objectius que es plantegen.
En aquest sentit, va assenyalar
que no hi va haver cap esmena
a l’original redactat que ell mateix va portar a la taula del comitè de govern després de man-

tenir converses en les últimes
setmanes amb diferents divisions de la formació.
Espadaler va indicar que ja ha
transmès la pregunta al president de la Generalitat i de CiU,
Artur Mas, abans de sotmetrela als 5.000 militants amb dret
a vot el pròxim 14 de juny. El dirigent d’Unió Democràtica de
Catalunya va dir que el seu desig és que la proposta, en cas de
ser avalada per la militància, pugui encaixar amb el full de ruta independentista de CDC, però va recalcar que no n’han fet
el plantejament per “complaure” el soci de la federació.

JUSTÍCIA CORRUPCIÓ
“Espanya no respecta la
legislació internacional”
❘ BRUSSEL·LES ❘ El jutge Santiago
Vidal va denunciar ahir al Parlament Europeu que a Espanya “no es respecta la legislació internacional”.Va al·legar que la “dràstica sanció”
per redactar una constitució
ha “sorprès” Brussel·les.

Aval a la privatització
del Canal d’Isabel II
❘ MADRID ❘ ElTribunal Constitucional ha desestimat un recurs presentat per 50 senadors socialistes contra una llei
del 2011 que, entre d’altres,
recollia la privatització del
Canal d’Isabel II, projecte que
no es va dur a terme.

Detingut per pegar al
seu fill amb un cinturó
❘ VIGO ❘ La Policia Local de Vigo ha detingut un home de 49
anys per, suposadament, agredir el seu fill de 14 anys amb
un cinturó.

Castro no abaixa la fiança
a la infanta perquè “no
ha volgut reparar el mal”
❘ PALMA DE MALLORCA ❘ El titular del
jutjat d’instrucció número 3 de
Palma, José Castro, va desestimar ahir la petició cursada per
la infanta Cristina perquè li sigui reduïda a 449.500 euros la
fiança civil de 2,7 milions que el
jutge li va imposar el passat mes
de desembre, després d’obrir-li
judici oral en el marc del cas
Nóos, com a cooperadora necessària de dos delictes fiscals. El
magistrat ho ha acordat mitjançant una interlocutòria de 15 pàgines, contra la qual cap recurs
i en la qual rebutja els arguments
esgrimits per la germana del rei
Felip VI, als quals es va adherir
la Fiscalia Anticorrupció i es va
oposar Manos Limpias.
Entre els arguments esgrimits
per la infanta, el jutge rebat
l’al·legat que s’hi presenta “un

indiscutible atenuant” per haver ingressat, el desembre del
2014, entre altres quantitats,
168.571 euros dirigits a reparar
el 50 per cent del “mal” que el
seu marit, Iñaki Urdangarin, hauria provocat defraudant Hisenda a través d’Aizoon, empresa
de la qual tots dos són copropietaris. Davant d’això, assevera que es tracta d’una qüestió
“controvertida” i “encara més
si es pren en consideració l’actitud de Cristina, qui mai no es va
oferir voluntàriament a donar
la seua versió dels fets” i que
“fins i tot davant de la seua inicial convocatòria judicial es va
negar a fer-ho fins que a la seua
estratègia processal li va convenir el contrari”.Afegeix que mai
no ha tingut “la menor intenció”
de reparar el mal.

