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Elena no fa canvis  
als Mossos i posa 
Delort als Bombers

el Servei Català de Trànsit i la secreta-
ria de Seguretat, entre altres posicions 
amb diferents partits. Alguns dels 
nous fitxatges són Sonia Andolz per a 
la direcció general d’Administració de 
Seguretat i Alba Alfageme al gabinet 
del conseller com a assessora de la se-
guretat i les polítiques de gènere. 

Els nomenaments s’aprovaran al 
consell executiu de la Generalitat 
avui. Elena els va avançar en una tro-
bada amb periodistes, en què també 
va explicar que els canvis no afecten 
els càrrecs operatius dels cossos: el 
major Josep Lluís Trapero continu-
arà com a cap dels Mossos i l’inspec-
tor David Borrell com a cap dels Bom-
bers de la Generalitat. Pel que fa a la 
direcció general de Protecció Civil, 

l’assumirà Mercè Salvat, alt càrrec 
d’ERC que ha passat pels departa-
ments de Justícia, Exteriors i Salut 
(fins ara estava al Servei Català de 
la Salut). El Servei Català de Tràn-
sit el dirigirà Ramon Lamiel, fins 
ara gerent de l’Institut Municipal 
de Persones amb Discapacitat 
(IMPD) de Barcelona. La direcció 
del telèfon d’emergències 112, que 
ocupava Delort, estarà vacant.  

Sobre la continuïtat del major 
Trapero, va insistir que “és i segui-
rà sent” el cap de la policia catala-
na. També va anunciar la voluntat 
de treure Interior de la confronta-
ció entre els partits, “del pim-pam-
pum”, per arribar a consensos. La 
primera prova serà la futura comis-
sió que es vol tornar a fer al Parla-
ment per debatre sobre l’ordre pú-
blic. Pel que fa als punts del prea-
cord d’ERC i la CUP que afecten els 
Mossos, Interior se’ls fa seus. El de-
partament analitzarà si la publica-
ció que es va fer del protocol d’ús 
del foam compleix el preacord amb 
la CUP. Si no, l’eina quedaria sus-
pesa fins que es difongui el proto-
col complet. 

Resposta als desnonaments 

Interior també vol “adaptar” el 
protocol dels desnonaments per-
què el resultat “sigui diferent”. So-
bre l’Àrea de Seguretat Institucio-
nal (ASI), creada en la presidència 
de Quim Torra i que no depèn de 
la prefectura dels Mossos, el depar-
tament encara no ha aclarit si es 
mantindrà després que el presi-
dent Pere Aragonès hagi preferit 
rebre la protecció de l’àrea d’escor-
tes. Ara l’ASI només s’encarrega 
dels expresidents del Govern. En 
l’estructura en què s’organitza la 
cúpula dels Mossos, Interior no 
preveu fer canvis immediats. Ele-
na es marca com a objectius la llei 
que unifiqui els Mossos, les polici-
es locals i els vigilants a més de 
combatre la violència de gènere i 
entre els joves. Pel que fa a la pre-
sència de representants d’Interi-
or als actes dels cossos de seguretat 
estatals, el conseller va dir que 
“l’obligació” és que la coordinació 
entre ells funcioni.e
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Sonia Andolz serà directora de Seguretat i Alba 
Alfageme assessora en polítiques de gènere
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Gairebé dues setmanes després d’ha-
ver arribat al departament d’Interior, 
el conseller Joan Ignasi Elena ha re-
novat la majoria de les direccions ge-
nerals –els càrrecs polítics–. Les úni-
ques que no canvien són la dels Mos-
sos d’Esquadra, on continuarà Pere 
Ferrer, i la dels Agents Rurals, que ara 
formen part de l’estructura d’Interior 
i on es mantindrà Marc Costa. Per als 
Bombers –la direcció general de Pre-
venció, Extinció d’Incendis i Salva-
ments–, Elena confia en un alt càrrec 
històric: Joan Delort, fins ara al 112 i 
que abans havia dirigit Protecció Civil, 
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Isaac Peraire, nou director de l’Agència de Residus
de llei cabdals per complir amb les 
directives europees. D’una banda, 
la llei de residus per millorar la ges-
tió i assolir els objectius de reciclat-
ge que ha fixat la UE. De l’altra, la 
llei que ha de limitar els plàstics 
d’un sol ús i que el Govern vol apro-
fitar per fomentar la reutilització 
amb els envasos retornables, se-
gons va avançar la mateixa Jordà 
aquest cap de setmana. 

La llei de gestió de residus va ser 
una de les assignatures pendents 
de la passada legislatura, una nor-
ma que ha de servir per accelerar la 
millora de les taxes de reciclatge a 
Catalunya, que no va arribar al 
50% de recollida selectiva que 
marcava Europa per al 2020 (va 
quedar-se en un 45%).e

El vice secretari general d’ERC 
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El vice secretari general de vertebra-
ció territorial d’ERC, Isaac Peraire, 
serà el nou director de l’Agència de 
Residus de Catalunya (ARC). Segons 
ha pogut confirmar l’ARA, Peraire 
substituirà en el càrrec Josep Maria 
Tost, que ha estat al capdavant de 
l’ARC durant l’última dècada. Amb el 
nou Govern, la gestió dels residus 
queda dins del paraigua de la conselle-
ria d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural, i per tant Peraire re-
portarà a la consellera Teresa Jordà. 

L’exalcalde de Prats de Lluçanès, 
que serà nomenat aviat, serà l’encar-
regat d’impulsar dos avantprojectes 
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