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■ Puig continua negant que una arma 
policial fes perdre l’ull a Quintana 

El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, que 
exercia com a conseller d’Interior durant la vaga 
general del 2012 en què Ester Quintana va perdre 
un ull, va assegurar ahir que l’admissió per primer 
cop per part dels Mossos que la lesió va ser 
causada per una arma policial és només “una 
estratègia de defensa jurídica”. Puig va assegurar 
que es reafirma en la seva versió, segons la qual 
aquell dia els Mossos no van disparar pilotes de 
goma, una tesi que contradiu el jutge d’instrucció.

■ Sis detinguts en una operació 
contra la prostitució a Manresa

La Policia Nacional va desarticular ahir una xarxa a 
Manresa que es dedicava a la prostitució de dones 
des de feia set anys. Els agents van detenir sis 
persones i van alliberar deu dones, captades 
mitjançant falsos anuncis de feina. Els proxenetes 
mantenien les seves víctimes en captivitat i fins i 
tot els negaven el menjar per doblegar-les.

■ El Vall d’Hebron inaugura el nou 
centre de dia per a nens amb càncer

L’Hospital de la Vall 
d’Hebron va inaugurar 
ahir el nou centre de dia 
per atendre nens malalts 
de càncer. L’espai ha 
comptat amb una 
inversió d’1,6 milions 
d’euros, recaptats per les 
fundacions Small, Joan 
Ribas Araquistain i Vila 
Casas, a més de l’Obra 
Social de La Caixa.

enbreu

■ El Govern aprova el nou consorci 
que gestionarà l’Hospital Clínic

La Generalitat va donar ahir llum verda al consorci 
que gestionarà l’Hospital Clínic. El nou ens estarà 
integrat pel Servei Català de la Salut (CatSalut) i la 
Universitat de Barcelona (UB), i comptarà també 
amb representació de metges i personal 
d’infermeria. En els pròxims tres mesos s’aprovarà 
el consell de govern del centre, tot i que, segons 
remarca l’hospital, el canvi normatiu en cap cas 
suposa una privatització, ja que seguirà oferint un 
servei públic.

PERE VIRGILI

FRANCESC MELCION

L’oposició força Colau 
a no rebaixar els sous

dre del dia no hi estaven incloses les 
modificacions pactades a última ho-
ra. Al marge de saber quins llocs ocu-
parien els nous regidors i conèixer 
les noves cares, l’expectació se cen-
trava en com quedarien els sous i les 
empreses municipals.  

La proposta de Barcelona en Co-
mú –que consistia a rebaixar en un 
27% el sou de l’alcaldessa (dels 
109.000 euros als 80.115); en un  
24% el dels tinents d’alcalde, i en un 
20% el dels regidors de govern– no 
va tirar endavant i només va comp-
tar amb el vots favorables de la CUP 
i l’abstenció d’ERC. CiU, C’s, el PSC 
i el PP van aconseguir aprovar amb 
22 vots una esmena perquè els regi-
dors no es rebaixin els salaris, de 
manera que es congelaran com fins 
ara. Això vol dir que  els tinents d’al-

calde seguiran cobrant 98.192 eu-
ros; els regidors de govern, 84.532, 
i els regidors de l’oposició, 56.387. 
L’única retribució que es retallarà 
serà la de l’alcaldessa, perquè ho es-
tableix la llei de racionalització i 
sostenibilitat de les administraci-
ons locals: cobrarà 100.000 euros 
–9.000 menys–. A la pràctica, però, 
el sou de Colau i dels altres mem-
bres de l’executiu local no supera-
rà els 2.200 euros nets mensuals 
que recull el codi ètic de Barcelona 
en Comú. La diferència es destina-
rà a la causa social que la formació 
decideixi. La CUP també s’aplicarà 
el codi ètic que fixa la seva formació.  

Tots els partits a les empreses 
L’altre punt que va fer enrocar les 
negociacions del cartipàs entre go-
vern i oposició durant aquestes set-
manes va ser el repartiment dels 
consells d’administració de les em-
preses municipals. Finalment, i a 
petició de l’oposició, el govern va ac-
cedir a mantenir la representació 
dels grups en les empreses munici-
pals tal com estava en el mandat 
passat i que en el cas de Barcelona 
de Serveis Municipals (B:SM) s’hi 
reflecteixi el ple. També va aprovar 
el repartiment d’assessors i les co-
missions i les seves presidències. 

Però si d’alguna cosa va servir el 
ple d’ahir va ser perquè els grups 
d’oposició marquessin perfil exigint 
més “diàleg” al govern. Van acusar 
Colau d’haver pres les primeres de-
cisions des que va arribar al consis-
tori –el no als Jocs d’Hivern i la mo-
ratòria dels hotels, entre d’altres– 
sense comptar amb ells. L’exalcalde 
i actual cap de l’oposició, Xavier Tri-
as (CiU), va acusar l’alcaldessa 
d’“estar més pendent dels selfies 
que d’altres coses” relacionades 
amb el funcionament de Barcelona, 
mentre que Carina Mejías (C’s), Al-
fred Bosch (ERC), Jaume Collboni 
(PSC) i Alberto Fernández (PP) van 
retreure al govern de Colau les de-
cisions “unilaterals” i van instar-lo 
a comptar amb ells en un futur. Ma-
ría José Lecha, de la CUP, va asse-
gurar a l’alcaldessa que els tindrà 
“al seu costat” si opta per “políti-
ques rupturistes”.e

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va presidir ahir per primera 
vegada un ple municipal. PERE TORDERA

Els grups reclamen “diàleg” en el primer 
ple del govern de Barcelona en Comú

BARCELONA

En el primer ple del nou govern, 
després de diverses setmanes de ne-
gociació, Barcelona va aprovar ahir 
el cartipàs municipal. O, cosa que és 
el mateix, el plenari va definir quina 
serà l’organització del nou Ajunta-
ment durant els quatre anys vi-
nents. Tot i que fa setmanes que els 
grups discuteixen els serrells de 
l’acord, fins dilluns a última hora de 
la nit els grups no van arribar a un 
pacte, el que ahir es va plasmar du-
rant el ple. 

L’alcaldessa de Barcelona, que di-
rigia l’acte amb el nerviosisme pro-
pi de la primer dia, va haver d’aturar-
lo fins a dues vegades perquè en l’or-

BARCELONA
NÚRIA MARTÍNEZ

NASA

ARA_BARCELONA. La humanitat va 
aconseguir ahir una altra fita his-
tòrica en la cursa espacial: una nau 
va sobrevolar Plutó. La sonda New 
Horizons, després de nou anys i 
mig de viatge, va passar a 12.500 
quilòmetres de la superfície del 
planeta nan, el més allunyat de la 
Terra dins del Sistema Solar. Ara la 
NASA espera rebre totes les dades 
que hagi pogut compilar. La New 
Horizons, que viatja a 16 quilòme-
tres per segon, s’endinsarà al cin-
turó de Kuiper, una zona descone-
guda plena de cometes.e 

Una nau sobrevola 
Plutó per primer 
cop a la història

La sonda New Horizons s’endinsarà 
ara al desconegut cinturó de Kuiper
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