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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 3 DE MAIG DEL 2019

De Gispert atia els
contraris a la seva
Creu de Sant Jordi
a Cs, el PSC i el PP volen que se li revoqui després que compari la
L’expresidenta del Parlament, a l’hemicicle en una imatge del maig passat ■ ORIOL DURAN

marxa de dirigents amb exportacions porcines en una piulada
Redacció

L’expresidenta del Parlament Núria de Gispert va
atiar encara més les veus
dels opositors a la concessió de la Creu de Sant Jordi
que el govern va aprovar dimarts en una piulada, que
després va esborrar, en la
qual comparteix un altre
missatge que compara la
marxa de dirigents de Cs i
del PP de Catalunya amb
l’augment d’exportacions
porcines. El missatge que
va repiular diu: “Girauta, a
Toledo; Arrimadas, a Madrid; Millo, a Andalusia;
Dolors Montserrat, a la
UE. Catalunya augmenta
les seves exportacions” i
utilitza el logotip de l’Associació Catalana de Productors de Porcí, que ahir se’n
va desmarcar tot acusant
algun anònim d’utilitzarla. De Gispert va retirar-lo
afegint-hi que mai no ha
volgut dir “porc” a ningú, i

va subratllar que li “dol”
que molta gent ho hagi volgut veure així.
La reacció del PSC va
ser presentar una proposta de resolució perquè es
revoqui l’atorgament del
guardó en no reunir les
condicions d’idoneïtat “necessàries per ser mereixedora de tan alta distinció”,
tot recordant que ja va ser
reprovada pels seus “reiterats comentaris públics,
vexatoris i excloents contra determinats diputats”.
El diputat de Cs Nacho
Martín Blanco va demanar
la compareixença del president Torra al ple perquè
doni explicacions i la vicesecretaria general del PP,
Andrea Levy, va parlar de
“misèria moral” i de “medalla d’honor a la xenofòbia”. Torra va donar per
tancada la polèmica i va recordar que es premia la
trajectòria de De Gispert. ■

El govern
retorna les
restes d’un
maqui italià

El tercer
sector demana
un sou mínim
a tot Europa
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El govern va retornar a la
família del maqui italià
Elio Ziglioli les seves restes, 70 anys després del
seu assassinat per les tropes franquistes, durant la
Guerra Civil. Durant l’acte
de lliurament, al qual van
assistir familiars de Ziglioli, la consellera de Justícia,
Ester Capella, va denunciar que encara queden
moltes persones enterrades “a les cunetes”. Capella també va insistir que
amb la nova llei de memòria històrica es posarà fi
als símbols feixistes de les
places i els municipis de
Catalunya. ■

La Taula del Tercer Sector
va presentar ahir 30 propostes als partits per “protegir els drets socials, lluitar contra la pobresa i enfortir el rol de les entitats
socials”, amb motiu de les
eleccions europees del 26
de maig, entre les quals
destaca l’aprovació d’un
salari mínim europeu.
Amb el propòsit de construir una Europa “més justa, participativa i integradora”, la Mesa del Tercer
Sector de Catalunya va
elaborar aquestes propostes amb els partits polítics
i els candidats al Parlament Europeu. ■
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