■ Comunicat de premsa ■

President Torra: "Els Pirineus no són frontera
de res sinó centre, i el Govern estarà a la seva
disposició"


Quim Torra ha presidit aquest migdia la cloenda dels actes
commemoratius del 75è aniversari de La Molina



L’estació d’esquí ha tancat enguany la millor temporada de la seva
història amb rècord de neu i de visitants



El president recorda durant el seu discurs els presos polítics i els
exiliats i demana “que no normalitzem aquesta situació” i promet “fer
tot el possible perquè siguin lliures”

El president de la Generalitat, Quim Torra, s’ha compromès aquest migdia, davant
alcaldes de les comarques dels Pirineus, a treballar “per un país territorialment
sostenible, on la gent pugui viure amb la mateixa dignitat a tot arreu”.
“Disposeu d’aquest Govern”, ha ofert Torra, “demaneu-nos i exigiu-nos, és
un prec que faig a tot el país”, ha subratllat.
Pel president, “els Pirineus no són frontera de res, són centre” i per això ha
deixat clar que el Govern donarà suport a totes aquelles iniciatives que
contribueixin al seu desenvolupament. “Si els Pirineus van bé, el país va bé”,
ha explicat, i ha afegit que les paraules “sostenibilitat i cohesió territorial”
seran claus en l’acció de l’Executiu.
Quim Torra ha fet aquestes declaracions en el decurs de l’acte de cloenda del 75è
aniversari de La Molina, que s’ha celebrat aquest matí. El president ha felicitat els
responsables d’aquesta estació d’esquí per aquest aniversari i per l’èxit d’aquesta
temporada que ha estat històrica des del punt de vista de neu i de visitants. Quim
Torra els ha demanat també que continuïn treballant “per fer possible que les
estacions d’esquí siguin accessibles per a tothom”.
En el transcurs de l’acte, el president ha inaugurat un monòlit en record d’aquest
75è aniversari de La Molina, obra dels artistes Toni Anguera i Pep Ubach. Amb
aquesta celebració es tanquen les activitats que s’han dut a terme des del passat
mes de gener per commemorar l’inici de La Molina, un 28 de febrer de 1943,
essent l’estació degana de l’Estat espanyol.
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“Cal que recordem cada dia la situació d’excepcionalitat que vivim”

En el decurs de la seva intervenció, Quim Torra ha volgut recordar també al
conseller Josep Rull i la resta de presos polítics i, adreçant-se “a tot el poble de
Catalunya”, ha demanat que no normalitzem aquesta situació.
”Cal que cada dia recordem la situació d’excepcionalitat que estem vivint,
que tenim presos polítics, polítics exiliats, que el nostre dret
d’autodeterminació està criminalitzat, que ens detenen la nostra gent per
anar senzillament a expressar-se i manifestar-se, que fins i tot hi ha cantants
exiliats per defensar el dret d’expressió, això està passant avui i no ho
podem normalitzar”, ha denunciat. I ha afegit “fins que no ho resolguem, no
entrarem en una situació de normalitat. Jo us prometo que farem tot, tot el
que sigui possible, perquè siguin lliures ells i el nostre poble”.
Prèviament al president, hi ha intervingut l’alcalde d’Alp, Ramon Moliner, i el
president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Enric Ticó, qui ha
ressaltat que “degut a l’alt valor estratègic i econòmic de les comarques de la
Cerdanya, el Ripollès i el Berguedà, Ferrocarrils ha potenciat una política de
desestacionalització -obertura també a l’estiu amb més de 30 activitats- i ha
diversificat el negoci ampliant les activitats en els àmbits esportius, cultural,
recreatiu i gastronòmic, entre altres”.
El monòlit, obra dels artistes multidisciplinars Toni Anguera i Pep Ubach,
representa un marc de fotografia que és la porta de sortida d’una cursa d’esquí.
L’escultura, que pesa 1.200 kg i fa 5 m de llarg, 60 cm amplada i 3 m d’alçada.
Consisteix en una estructura metàl·lica exterior ITN de 80 mm i està folrada amb
xapa Corten de 3 mm. Les plaques commemoratives i els esquís estan construïts
amb acer inoxidable de 3 mm. El monòlit es troba ubicat a la zona del Telecabina
La Molina.
“Tenen l’obligació de publicar immediatament el decret de nomenaments”
En declaracions posteriors als mitjans de comunicació, que li han preguntat sobre
la carta enviada ahir a Mariano Rajoy exigint la publicació dels nomenaments dels
consellers ja que és un acte degut, el president Torra ha insistit en aquesta
obligació, i ha reclamat “que ho faci de manera immediata, perquè Catalunya
ha de tenir Govern, ho necessitem, i amb l’advertiment que defensarem
jurídicament el que creiem que és el dret de tots els catalans”.
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Preguntat sobre la moció de censura presentada pel PSOE, el president ha dit
que “el senyor Pedro Sànchez ens tindrà al seu costat per tot allò que sigui
la defensa dels drets civils i polítics de tota la ciutadania, i que vol dir també
donar suport als presos polítics i exiliats, i també en tot allò que signifiqui
republicanitzar l’estat espanyol”. “Veurem quina proposta presenta”, ha
reblat.

26 de maig de 2018
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