
Rajoy evita polemizar
> O presidente do Partido Popular defende, na súa visita a 
Melilla, o seu dereito a viaxar por todo o territorio nacional

O presidente do PP, Mariano Rajoy, flanqueado por membros do seu partido, durante a visita de onte a Melilla. > Laureano Valladolid / EFE

Axencias

O presidente do PP, Mariano 
Rajoy, eludiu onte polemizar coa 
súa visita a Melilla e cualificou 
de “normal” e “en positivo” a súa 
viaxe a esta cidade autónoma, 
á que viaxara ata agora noutras 
seis ocasións como dirixente do 
partido. 

Nunha comparecencia ante 
os medios, Rajoy defendeu a súa 
liberdade para viaxar por todo 
o territorio nacional, logo da 
carta que lle remitiu o primeiro 
ministro marroquí, Abás el Fasi, 
cualificando a visita como “pro-
vocadora”. 

O líder do PP lamentou que 
“alguén” queira dar á súa viaxe 
unha “intención negativa” e rei-
terou que o seu propósito unica-
mente era o de estar cos melillen-
ses, ao celebrarse hoxe o Día de 
Melilla, unha celebración á que 
foi invitado polo Goberno auto-
nómico. 

“Desprázome con absoluta 
normalidade por todo o territo-
rio”, sinalou Rajoy, quen dixo que 
hoxe estará en Palma de Mallorca, 
o sábado en Barcelona e o domin-
go en Antequera (Málaga). 

Recordou que non só visitou 
Melilla como líder do PP, senón 
que tamén o fixo como ministro 
de Administracións Públicas, en 
1997, con motivo da celebración 
do V Centenario da españolidade 

da cidade. 
Sobre a carta de Abás el Fasi, na 

súa calidade de secretario xeral 
do partido Istiqlal, Rajoy recoñe-
ceu que a leu e afirmou que non 
comparte os seus termos, aínda 
que insistiu en que non quere 
“polemizar” con iso. 

Rajoy dixo sentirse “a gusto” en 
Melilla, unha cidade na que hoxe 
foi recibido con aplausos por 
unhas cincuenta persoas, quen lle 
gritaron “presidente, presidente”. 

Sobre a reacción do Goberno 
español á carta de El Fasi, Rajoy 
sinalou que o único que viu é que 
“fontes” do Executivo dixeron que 
pode desprazarse libremente polo 
territorio nacional. “Ata aí pode-
riamos chegar”, apostilou. 

Ademais, Rajoy asegurou que 
pensa ir a Ceuta e Melilla en 
calquera condición que teña no 
futuro, entre elas a de presidente 
do Goberno. “¿Por que non vou 
facelo?”, concluíu.

Zapatero reunirase co 
rei marroquí nos EE UU
O Goberno está a preparar 
desde hai semanas un 
encontro entre Rodríguez 
Zapatero e o rei de Marrocos, 
Mohamed VI, aproveitando 
que ambos coincidirán o luns 
no Cume dos Obxectivos do 
Milenio na sede da ONU en 
Nova York.

Exceltur pide a “renuncia 
inmediata” de Díaz Ferrán 
como responsable da CEOE
Axencias

A xunta directiva da Alianza para 
la Excelencia Turística (Exceltur) 
pediu a “renuncia inmediata” de 
Díaz Ferrán á fronte da CEOE, 
informou onte a entidade que 
agrupa as principais empresas 
turísticas do país. 

Segundo as empresas, “os 
danos causados á imaxe do turis-

mo español, tanto fóra como den-
tro de España”, pola coxestión de 
Díaz Ferrán á fronte de Marsans, 
así como as causas xudiciais en 
curso “incapacítano para seguir 
encabezando a representación do 
empresariado”. Exceltur rexeita a 
súa continuidade ao ser unha ins-
titución que representa os intere-
ses de todos os empresarios.

Protestas mineiras tras 
o anuncio de folga
O día despois de que os 
sindicatos UGT e CC OO 
anunciaran a convocatoria 
dunha folga mineira para 
os días 22-23 e 29-30 de 
setembro desenvolveuse coa 
continuidade dos peches e 
protestas dos traballadores 
e varios cortes de vía férrea 
e estradas.Esixen solucións 
aos problemas do sector do 
carbón en España e para 
reclamar o pago das nóminas 
das firmas Viloria e Alonso.
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ÁLAVA

A kale borroka deixa 
danos en Vitoria
Un fallo no mecanismo do 
artefacto caseiro colocado 
ás portas dun organismo do 
Concello de Vitoria evitou 
maiores danos materiais 
que os rexistrados, no que 
Interior ve o ataque máis 
importante de violencia nas 
rúas dos últimos meses. A 
sabotaxe tivo lugar á 1.25 
horas ante o Centro Munici-
pal de Empresas de Vitoria.

MURCIA

Interceptan 5 pateras 
con 97 inmigrantes
Efectivos de Salvamento 
Marítimo interceptaron 
onte fronte ás costas de 
Cartaxena cinco pateras con 
97 inmigrantes a bordo, un 
deles menor de idade. Todos 
son orixe alxerina e están en 
bo estado de saúde. As cinco 
embarcacións, ao achegarse 
a terra, separáronse, no que 
se denomina método aba-
no, para despistar.

MADRID

Un pitbull ataca unha 
nena de seis anos
Unha nena de 6 anos resul-
tou ferida ao ser atacada 
por un pitbull pertencente 
a un veciño que o levaba 
con correa, pero sen buzo. 
Polas mordeduras do can a 
pequena sufriu feridas inci-
sas na rexión pectoral e en 
brazo e ombro esquerdos.

LLEIDA

Un menor crava a unha 
muller un boli nun ollo
Un menor cravou onte un 
bolígrafo a unha muller no 
ollo tras reprendelo esta por 
unha actitude incívica can-
do estaban nun bus munici-
pal en Lleida. Tres menores 
de 14 anos discutían cunha 
pasaxeira de 37 anos e un 
deles cravoulle o bolígrafo.

Feridas que sufriu a nena. > EFE

Danos no edificio de Vitoria. > EFE

Outras novas do día
Madrid A Policía conseguiu 
deter, once anos despois do 
crime, un membro da banda 
Los Iraníes, como autor da 
morte a tiros dun porteiro da 
discoteca Amnesia o 11 de 
maio de 1999
Mallorca Unha nena marroquí 
de 16 meses faleceu onte 
afogada nunha piscina de goma 
nunha vivenda de Campanet

Axencias

A Asociación Unificada de Guar-
dias Civiles (AUGC) e a Unión de 
Oficiales (UO) decidiron “exercer 
o seu dereito de manifestación” 
e celebrarán a marcha prevista 
para mañá polas rúas de Madrid 
despois de que o Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid (TSJM) 
revogara onte a prohibición. 

Así o dixo o portavoz de AUGC, 
Manuel del Álamo, que se felicitou 
de que o TSJM “frustre” o “inten-
to” da Delegación do Goberno en 
Madrid de “furtar” o seu dereito 
de reunión e manifestación.

Os gardas civís 
sairán á rúa ao 
autorizalos o TSJM

Axencias

Interior abriu unha investigación 
para esclarecer as circunstancias 
nas que se produciu a filtración 
do vídeo emitido o mércores por 
Antena 3 e que recolle as imaxes 
do ataque terrorista contra a base 
española de Qala i Naw en Afga-
nistán do 25 de agosto. O vídeo 
recolle as imaxes do atentado no 
que morreron os gardas civís José 
María Galera e Abraham Leoncio 
Bravo e o intérprete de orixe ira-
niana Ataollah Taefik Alili. 

Interior investigará 
a filtración do vídeo 
de Qala i Naw

POR RODOLFO LUEIRO

CRISE

Ignoro se a resolución desta 
crise ten unha única saída.  
Pero está claro que non que-
ren que vexamos outra que 
esta na que figura a reforma 
do estado do benestar. Hoxe 
é a reforma laboral, mañá 
será a das pensións e pasado 
mañá a da Seguridad Social 
coa privatización dunha par-
te importante dos servizos 
sanitarios. Esta crise dáballe a 
razón aos principios socialde-
mócratas: capitalismo si, pero 
domesticado. Está claro que o 
capitalismo non se deixa; está 
demasiado salvaxe.

oinferniño
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