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L’alcalde de Vic es queda sol en el 
seu pols per delatar ‘sense papers’

Vila d’Abadal manté el seu propòsit malgrat 
l’oposició dels seus socis municipals, PSC i ERC

El Govern central i la Generalitat adverteixen  
el consistori que el seu pla el situa fora de la llei

PERE PRATDESABA / VIC

FIDEL MASREAL / BARCELONA

L’
alcalde de Vic, el demo-
cristià Josep Maria Vila 
d’Abadal, s’ha quedat 
sol. Aquesta vegada ni 

els seus socis a l’ajuntament, PSC 
i ERC –que el van recolzar pública-
ment divendres passat–, el secun-
den en la reedició del desafiament 
de Vic als immigrants en situació ir-
regular. Ni la Generalitat, ni el Go-
vern, ni l’associació que agrupa els 
municipis de CiU, ni l’Agència Ca-
talana de Protecció de Dades ni, per 
descomptat, les entitats de suport 
als immigrants avalen les tesis de 
Vila d’Abadal. Tot i això, l’alcalde 
va insistir ahir que comunicarà a la 
Delegació del Govern les dades dels 
veïns que s’empadronin i «presen-
tin dubtes sobre la seva situació de 
residència».
 Aquesta mesura està esquerdant 
l’aparent unitat de l’equip de go-
vern local. La pressió externa de les 
cúpules dels partits, ficats de ple ja 
en campanya electoral, ha donat 
peu a una situació força rocambo-
lesca. Per un costat, la versió ofi-
cial, emparada en un primer mo-
ment pels tres partits, assegura que 
ja s’ha començat a aplicar la dela-
ció. Per l’altre, els líders socialista 
i republicà de Vic, nedant entre du-
es aigües, s’han desmarcat en diver-
ses ocasions d’aquesta posició i as-
seguren que «tot continua igual» 
que abans.

CRÍTIQUES DELS SOCIS / Si Joan López, 
regidor d’Acció Social per ERC, as-
segurava dissabte que no es denun-
ciarà cap immigrant i que se segui-
rà empadronant de la mateixa ma-
nera, ahir va ser el regidor del PSC 
Josep Burgaya el que va qualificar la 
posició de Vila d’Abadal d’electora-
lista. «L’empadronament se segueix 
fent com la setmana passada. No es 
pot comunicar res a administraci-
ons que no pretenen que se’ls ho co-
muniqui», va al·legar. 
 Malgrat les divergències i d’una 
reunió molt tensa que va celebrar  
dilluns amb Vila d’Abadal i López, 
Burgaya considera que l’equip de 
govern no es trencarà, ja que els so-
cialistes estan «molt satisfets» del 
programa polític conjunt desen-
volupat des de principis del man-
dat. Els regidors del PSC controlen 
l’àrea d’Economia i l’Institut Mu-
nicipal de Promoció i Economia de 
Vic (Impevic), amb una trentena de 
professionals a les seves ordres.

 Malgrat el rebuig dels seus socis 
de govern, al vespre l’alcaldia va re-
cordar que la posició de l’Ajunta-
ment segueix sent la mateixa que 
va anunciar divendres. El consistori 
considera la decisió una norma ad-
ministrativa, de manera que no és 
necessari que sigui ratificada en el 
ple municipal. Un ple en què CiU di-
fícilment aconseguiria suports més 
enllà de la xenòfoba Plataforma per 
Catalunya.

REBUIG UNÀNIME / Mentre que en el 
front intern Vila d’Abadal es va que-
dar sense aliats, en la resta d’insti-
tucions es va produir un rebuig so-
nor als seus desafiaments renovats. 
La vicepresidenta primera del Go-
vern, María Teresa Fernández de la 
Vega, va anunciar que els serveis ju-
rídics de l’Estat estudien el cas per 
elaborar «un informe fonamentat» 
contra les tesis de l’alcalde. El con-
seller i ahir portaveu de la Generali-
tat Joaquim Nadal també va discre-
par del pla perquè pot deixar l’ajun-

tament de la capital d’Osona fora de 
la llei. La qüestió va ser debatuda en 
la reunió de la Generalitat d’ahir i 
després Nadal va acusar CiU d’en-
trar en «terrenys demagògics» en 
matèria d’immigració.
 Tot i l’allau de veus que denun-
cien la il·legalitat de la mesura, el 
líder de la federació nacionalista, 
Artur Mas, la va avalar ahir de nou, 
si bé va admetre que no hi ha una 
«política comuna» entre els alcal-
des de CiU perquè cada municipi té 
«una problemàtica de la immigra-
ció diferent». En efecte, el president 
de l’Associació Catalana de Munici-
pis (ACM), que agrupa la major part 
dels alcaldes d’aquesta força polí-
tica, Salvador Esteve, va confirmar 
ahir que no donarà instruccions als 
regidors d’aquesta entitat perquè 
segueixin els passos de Vic. Esteve 
va argumentar que «cada ajunta-
ment ha de fer el que cregui conve-
nient». El president de l’ACM i alcal-
de de Martorell es va mostrar com-
prensiu amb la decisió de la capital 

33 Diversos immigrants passegen pel barri del Remei de Vic (Osona), el gener passat. 
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d’Osona perquè «si un alcalde té co-
neixement d’immigrants en situa-
ció irregular ha de posar-ho en co-
neixement de l’autoritat compe-
tent», però va admetre també que 
la delació pot tenir efectes nega-
tius com desincentivar l’empadro-
nament dels estrangers sense pa-
pers. Esteve admet que veu els mo-
viments de l’alcalde de Vic com una 
manera de «cridar l’atenció» respec-
te a la necessitat que l’Estat apliqui 
la llei d’estrangeria.

RESPONSABILITAT / Els alcaldes de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya 
(FMC), que aglutina fonamental-
ment regidors de partits d’esquer-
ra, van evitar censurar Vic, però van 
exigir als partits responsabilitat per 
no usar el fenomen migratori amb 
fins electoralistes. La FMC va dema-
nar de nou a la Generalitat i a l’Exe-
cutiu central que aclareixin els cri-
teris sobre l’empadronament, cosa 
que hores abans tripartit i Govern 
havien fet. H

LA GESTIÓ DE LA IMMIGRACIÓ EN L’ÀMBIT LOCAL

Protecció de Dades 
segueix el cas i 
admet la possibilitat 
d’una investigació 

33 La directora de l’Agència Ca-
talana de Protecció de Dades, 
Esther Mitjans, va recordar ahir 
que la llei vigent només permet fa-
cilitar dades a terceres persones 
amb el consentiment de l’interes-
sat o amb una llei que ho perme-
ti. Mitjans va apuntar que estan en 
joc «drets fonamentals».

33 A l’espera de conèixer tots 
els extrems dels plans de l’Ajun-
tament de Vic, l’agència no des-
carta obrir una investigació 
d’ofici. Esther Mitjans va confir-
mar que l’organisme que presi-
deix està seguint de prop la polè-
mica per veure si es produeixen 
il·legalitats.


