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Tensió al PDeCAT

Creix la divisió i el debat intern sobre la seva relació futura amb JxCat
La direcció no accepta la proposta dels presos i exiliats avalada per Puigdemont
Les negociacions continuen, però la creació d’un nou partit és a l’horitzó

Marta Pascal ara vol liderar el PNC

Més d’un miler de firaires es van manifestar ahir a la ciutat de Barcelona per reivindicar el retorn a l’activitat ■ JOSEP LOSADA

Els firaires volen tornar a treballar
El sector adverteix que si no reobren, molts hauran de tancar definitivament
Colau no vol
retirar la
medalla de la
ciutat a Felipe
González

Rastres del
coronavirus a
Barcelona
de fa més d’un
any

L’empresa
haurà de
facilitar el
teletreball i
pactar l’horari

L’alcaldessa defensa
treure aquests honors
només als condemnats
per la justícia

Una investigació de la
UB detecta el virus a
les aigües residuals el
12 de març del 2019

El Ministeri de Treball
vol regular-ho amb
consens entre els
sindicats i la patronal
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Retorn dels
títols de
transport
metropolità

Es començaran a
validar de nou els
bitllets de forma
automàtica a partir
de l’1 de juliol

Els firaires
reclamen
poder
treballar

Manifestació d’un
sector que ha
quedat sense feina
i sense ajuts per als
autònoms

El PDeCAT es dona més
TOT OBERT · La direcció del partit
rebutja la proposta dels presos de plantejar
la dissolució i avala Bonvehí perquè
continuï negociant l’encaix amb la Crida
AVÍS · Solsona alerta que la formació
està preparada per anar a eleccions
Emili Bella
BARCELONA

Tot obert. La direcció del
Partit
Demòcrata
(PDeCAT) va avalar ahir
–per unanimitat– el seu
president, David Bonvehí,
perquè continuï negociant amb la Crida Nacional impulsada per Carles
Puigdemont un encaix
que permeti al partit transitar cap a Junts per Catalunya. Alhora, va donar un
cop de porta –per majoria– a la proposta dels presos polítics Jordi Turull,
Josep Rull i Quim Forn i de
l’exiliat Lluís Puig de convocar una assemblea constituent dels electes de
JxCat i que, passats sis
mesos de la creació i la
consolidació d’un nou partit, el PDeCAT debati si es
manté o bé es dissol en la
nova formació. Des de Lledoners consideren la coalició electoral amb la Crida
sota el paraigua de JxCat
que proposa Bonvehí com
“la pitjor de les formes”
que podria triar l’espai per
reordenar-se i presentarse als comicis.
Els presos tenen el suport del president a l’exili i
líder indiscutit de tot l’espai, Carles Puigdemont,
que ahir piulava: “Des de
fa anys que tinc molta proximitat política i personal
amb els consellers Jordi
Turull, Josep Rull, Quim
Forn i Lluís Puig. Avui encara més. El que han proposat mereix l’aplaudiment.” El president apellava als qui vulguin “sumar sense exclusions”.
El debat a la direcció va
ser tens i va durar cinc hores. Conscient que una co-

sa és l’executiva i tota una
altra el que digui la militància, el sector crític amb
Bonvehí, capitanejat per
la puigdemontista Míriam
Nogueras, vol forçar una
consulta vinculant perquè
els associats triïn entre la
proposta dels presos i l’aposta oficial de la direcció,
que es dona un temps per
intentar arribar a un
acord amb la Crida i sotmetre’l a votació, o bé portar al pròxim consell nacional senzillament la
constatació del desacord.
El portaveu del partit,
Marc Solsona, no descartava que es pogués votar la
iniciativa dels presos, però
veu lògic que l’executiva
concreti la seva al final de
les negociacions de Bonvehí amb Jordi Sànchez, delegat per Waterloo.
La cúpula es nega en rodó a dissoldre el partit en
una nova formació. Solsona s’esmerçava a enviar
missatges en positiu, del
tipus “encara hi ha marge”
de negociació per a un
acord, i denunciava que hi
ha qui vol reduir el debat a
una qüestió de “quotes,
persones o percentatges”.
“No serà el PDeCAT en cap
cas qui s’aixecarà de la cadira”, insistia. Alhora,
també criticava també la
filtració de la proposta de
Lledoners i de l’exili i remarcava que el partit no
pot compartir-ne “la literalitat” i, encara menys,
“en aquest moment de les
negociacions”.
És evident que, si no
s’encarrila la negociació,
sobrevola el perill d’un
trencament del partit, ja
que una part és afí a Puigdemont. “Sempre que hi

El president
del PDeCAT,
David
Bonvehí, ahir
sortint de la
seu del
partit ■ ACN

Les frases

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Inclusió i no pas
rebuig; és la tradició
de la qual venim
i que continuarem
compartint amb tota la
gent que vulgui sumar
sense exclusions”

“El que han proposat
[Turull, Rull, Forn i Puig]
mereix l’aplaudiment
en un moment decisiu
per al nostre espai”

“No seríem un bon
partit polític si no
estiguéssim
preparats per anar
a eleccions”

PRESIDENT A L’EXILI

“Només es pot
sumar des del
reconeixement
mutu. Només
podem sumar
a través de
continuar existint”

ha opcions contraposades
hi ha riscos en un cantó o
en un altre”, admetia Solsona. Diversos consellers,
com ara Damià Calvet,
Jordi Puigneró, Meritxell
Budó o Miquel Buch formen part tant del PDeCAT
com de la Crida, igual que
Puigdemont.

Per l’altra banda, els últims dies hi ha hagut algunes baixes d’històrics de
CDC, en l’òrbita de la iniciativa de l’excoordinadora nacional del PDeCAT
Marta Pascal, que es proposa liderar el nou Partit
Nacionalista de Catalunya. Fonts del PDeCAT

aclarien que la direcció no
hi ha mantingut “contactes recents”.
Si no hi hagués acord
amb la Crida, Solsona va
avisar que el PDeCAT està
“preparat” per concórrer a
les eleccions pel seu cantó.
“No seríem un bon partit
polític si no estiguéssim

preparats”, va advertir.
En aquest cas, s’aniria a
un panorama de trossejament electoral d’un espai
amb diferents formacions
representant aproximadament el mateix.
Sigui com vulgui, el portaveu no es va estar de recordar que JxCat, en l’as-

Carles Puigdemont

Marc Solsona

PORTAVEU DEL PDECAT

| Nacional | 7

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 27 DE JUNY DEL 2020

L’APUNT

L’auditoria
als Mossos
Mayte Piulachs

El conseller d’Interior va prometre una exhaustiva auditoria sobre abusos policials denunciats en les protestes contra la sentència del Suprem. Es presenta dilluns en format jornada i el títol L’auditoria d’ordre públic dels Mossos. La capacitat de perfeccionar-se de la
policia catalana és indubtable. Un exemple és la creació de la unitat de mediació el 2013, explicada pel ma-

jor Trapero, en el seu judici amb la befa dels fiscals, per
evitar conflictivitat i denúncies. El format de ponències no ha d’amagar negligències, ni el compromís de
proscriure carrusels (furgonetes empaitant persones),
i que les armilles ja tinguin número d’identificació. Alhora sobta que un inspector ja condemnat hagi de
passar comptes al Parlament, i no el seu superior.

s temps
Torra ja té “molt
clar” quan seran
les eleccions

—————————————————————————————————

El president de la Generalitat,
Quim Torra, va assegurar ahir
que ja té “molt clar” quan han
de ser les eleccions al Parlament, tot i que no va revelar el
seu capteniment al respecte.
El cap de govern va recordar
que al gener ja va dir que la legislatura no tenia recorregut
polític, però que es va decidir
que era prioritari aprovar el
pressupost i després va arribar la pandèmia. “Però un
cop encarrilada la sortida de
l’emergència sanitària, la ciutadania ha d’anar a votar”, va
afirmar durant una visita a
Lleida.
Torra va admetre que ja fa
molts mesos, i fins tot anys,
que les estratègies de les forces independentistes són diferents i que aquesta distància potser “s’ha aguditzat en
els últims temps”. Tot i això, el
president va donar valor al fet
que un dels encerts de l’independentisme ha estat justament la diversitat. El 17 de setembre, el Tribunal Suprem té
previst reunir-se per decidir si
confirma la inhabilitació de
Torra dictada pel TSJC per la
pancarta al balcó de la Generalitat.

pecte electoral, és una coalició impulsada per CDC i
pel PDeCAT, un missatge
per als qui abominen de
l’herència
convergent
com a fil conductor de l’espai i alhora una reivindicació de la sigla JxCat.
Concórrer en solitari,
però, no és l’escenari que
el partit cerca. “Si alguna
cosa està clara és la nostra
voluntat d’existir. En cap
cas estem parlant de valrorar la possibilitat de la
dissolució del partit. Som
un partit polític organitzat que vol multiplicar
amb altres actors per
construir un projecte més
ampli, però només es pot
sumar des del reconeixe-

ment mutu. Només podem sumar a través de
continuar existint”, alertava Solsona. La direcció
espera que l’acord amb la
Crida no sigui només “una
coalició per guanyar les
eleccions”.
La consellera de la Presidència i portaveu del govern, Meritxell Budó, va
defensar que els diversos
sectors de l’espai “conflueixin” a JxCat, estructurats en un partit “sense
vetos ni quotes”. I el portaveu del grup parlamentari
de JxCat, Eduard Pujol,
demanava des de TV3 “generositat i responsabilitat” per dotar-se d’“una organització”. ■

Els presidents Mas i Puigdemont, en el congrés fundacional del PDeCAT, el juliol del 2016 ■ ACN

Evitar fer foc nou

ORÍGENS · El PDeCAT vol mantenir l’essència en l’encaix amb la Crida de
Puigdemont mentre reivindica el llegat polític del pujolisme PARTIT · Sànchez
aposta per una nova organització política: “No pot ser la refundació de res”
E. Bella
BARCELONA

”S

alpa un nou vaixell,
rumb a Ítaca, el nou
partit neix amb un
objectiu concret, nuclear: passar de l’autonomia a la
sobirania.” Aquest era el discurs típicament mariner del president
Artur Mas en el congrés fundacional del PDeCAT, el 2016, quan encara no tenia ni nom. Un partit, en
gran part hereu de Convergència
Democràtica, que no s’ha presentat mai en solitari a unes eleccions
amb les seves sigles. La refundació
intentava girar full a la corrupció
després de l’escàndol del 3% o del
cas Palau –que encara cuegen–, la
deixa de Jordi Pujol amagada a Andorra durant 30 anys i destapada
el 2014, o el cas ITV que va dur
l’exsecretari general de CDC Oriol
Pujol a la presó. Dijous ingressava
al centre penitenciari de Brians 2
l’extresorer de CDC Daniel Osàcar,
condemnat a tres anys i mig per
les comissions il·legals que el partit
va cobrar a través del Palau de la
Música. CDC va presentar concurs
de creditors aquest mes i un administrador concursal pren el control
de la formació, que deu 4,3 milions
d’euros i té el patrimoni compromès, a més de les seus embargades
pel mateix cas.

Tanmateix, el PDeCAT continua reivindicant l’herència política de Pujol. “De vegades sembla
que alguns vulguin esborrar de la
història tot el que ha representat
el president Pujol i el seu llegat polític i penso que és un error i tenir
falta de perspectiva política”, deia
dilluns el portaveu de la formació,
Marc Solsona, poc després del 90è
aniversari del president.
Artur Mas va deixar la presidència del PDeCAT pocs dies abans de
la sentència del cas Palau, el gener
del 2018. La bicefàlia en la coordinació del partit, Marta Pascal i David Bonvehí, va acabar de manera
abrupta el juliol següent quan la
primera va renunciar al càrrec durant la primera assemblea nacional del partit al·legant que no disposava del suport de Puigdemont.
Aquell mateix mes es presentava en societat la Crida Nacional
per la República, impulsada pel
president a l’exili, per Jordi Sànchez i pel president Quim Torra.
Part dels seus associats tenen
també carnet del PDeCAT, començant per Puigdemont, que és qui
té, a més, la tirada electoral. El
PDeCAT, en canvi, té registrat el
nom de Junts per Catalunya, que
és la candidatura amb què es va
presentar conjuntament amb
nombrosos independents que no
han militat en cap partit, que ho

han fet en el passat en formacions
d’esquerres o que ho fan ara a la
Crida i no se senten concernits en
cap cas per l’herència convergent.
És més, la veuen com un llast.
Des de fa mesos –amb el parèntesi de la pandèmia–, les parts han
estat negociant un encaix, amb
protagonisme especial de Puigdemont, Sànchez, Bonvehí i Mas,
amb anades i vingudes a la presó i
a l’exili. En plena fuita d’antiunilateralistes cap al nou Partit Nacionalista de Catalunya de Pascal, el
PDeCAT vol mantenir la seva essència i no haver de triar entre una
dissolució que no desitja o un camí
en solitari que tampoc desitja.
“Aquest espai té un lideratge indiscutible, que és el de Puigdemont, i
el convenciment de molts és que
ha de ser una nova organització
política que pugui incorporar el
millor de totes les formacions que
s’hi vulguin incorporar”, resumia
Sànchez dijous a RAC1. “Jo parlo
d’una nova organització política.
D’una altra estructura. JxCat no
és una nova estructura, és un grup
parlamentari”, hi afegia. “No pot
ser la refundació de res”, reblava
l’expresident de l’ANC, que censurava les quotes. Potser aquell vaixell que va salpar el 2016 no serà
l’instrument per arribar a Ítaca.
Potser faran relleus o potser provarà d’arribar-hi tota una flota. ■
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Pascal liderarà el nou Partit
Nacionalista de Catalunya

a L’excoordinadora del PDeCAT serà la cara visible de la força que neix avui, amb exalcaldes com
Àlex Moga o Mercè Dalmau a Pretén aglutinar el sobiranisme moderat que defuig la unilateralitat
Òscar Palau
BARCELONA

Avui neix una nova formació política al país. El Partit
Nacionalista de Catalunya
(PNC) veu aquest matí la
llum amb un congrés constituent telemàtic, per evitar riscos per la pandèmia,
que donarà el vistiplau formal al corpus ideològic i ratificarà l’única candidatura que s’ha presentat a la
primera executiva, liderada per Marta Pascal com a
secretària general. L’excoordinadora general del
PDeCAT, una de les figures clau que van ser a primera línia en l’organització de l’1-O, va estripar a final d’abril el carnet del partit arran de les discrepàncies insalvables amb la línia imposada per Carles
Puigdemont,
després
d’haver deixat també l’acta de senadora. En el trànsit l’han secundat altres diputats convergents històrics com Carles Campuzano o Jordi Xuclà –que
aquesta setmana també
han marxat del PDeCAT, i
previsiblement s’incorporaran al PNC–, però no
l’acompanyaran en la nova
junta, on la flanquejaran
l’exalcalde de Vielha i exdiputat de CiU al Parlament,
Àlex Moga, com a secretari
d’organització; l’advocat
figuerenc Oriol Puig com a
portaveu i l’empresari garriguenc Pep Garcia com a
tresorer.
De la resta de vocals,
destaquen l’exalcaldessa
de Cambrils, i igualment
exdiputada per CiU, Mercè Dalmau; l’exregidor badaloní del PDeCAT –i cap
de llista abans de Solidaritat Catalana– Pere Martínez Carreté; l’exalcalde independent de Matadepera
Jordi Gregori; l’extinent
d’alcalde de Torelló pel
PDeCAT Manel Romans; o
la sanitària Rosa Maria Orriols, que s’havia presentat
com a candidata del PSC a
Vic en les municipals del
2015. Els acompanyen altres novells en la política,
molts amb perfils acadèmics i de professions libe-

l’espai del sobiranisme
moderat, orfe des que la
UDC de Duran i Lleida va
fracassar quan es va presentar sola i no va obtenir
representació ni en les
eleccions catalanes del setembre del 2015 ni en les
estatals d’aquell desembre, fet que en va precipitar la desaparició. En els
documents que es votaran
avui no rebutgen la independència –ans al contrari, la veuen una opció “legítima”– però sí la unilateralitat per assolir-la. Així,
són partidaris d’exercir
l’autodeterminació, però
sempre per vies legals i
pactades, com un referèndum a l’escocesa. En el vessant ideològic, es defineixen com a centristes i partidaris de grans consensos, i posen l’accent en el
progrés econòmic i la
igualtat social. A més, són
crítics amb el “bloqueig i la
divisió” generats pel procés sobiranista, i la “man-

La frase

—————————————————————————————————

“Cal moure’s en el
diàleg sense generar
falses expectatives, i la
via escocesa és la més
democràtica”
Oriol Puig

PORTAVEU DEL PNC

ca de lideratge” del govern
per impulsar polítiques de
futur, si bé alhora denuncien la “reacció repressiva” de l’Estat i les “penes
desproporcionades imposades” als presos polítics.

Marta Pascal, el 10 de febrer passat, en presentar el seu llibre ‘Perdre la por’, prologat pel lehendakari Íñigo Urkullu ■ ACN

rals. El càrrec honorífic de
presidenta el continuarà
ostentant Olga Tortosa,
com ja figura en la inscripció al registre de partits.
El congrés d’avui ha de
donar el vistiplau a tres documents, pendents de votar-se’n les esmenes presentades pels militants
–segons algunes fonts, uns
400, assolits en les tres setmanes que fa que el grup
impulsor va fer públic el
seu projecte, tot i que no
ha donat dades oficials–:
un manifest polític general, unes 300 propostes
programàtiques “de país” i
una proposta d’estructura
organitzativa. En espera
que es confirmin, el nou
partit, que des del nom ja
no amaga que veu un mirall en el PNB, vol cobrir

El País de Demà se’n deslliga però en serà el ‘think tank’

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Bona part dels integrants de
la primera executiva del PNC
provenen de la plataforma El
País de Demà, també coneguda com a Grup de Poblet per
haver-se donat a conèixer en
una trobada al monestir el setembre passat i que es considera l’embrió de la nova formació, també des del punt de
vista ideològic, ja que dels
seus treballs surten gairebé
sencers els tres documents
fundacionals que avui es voten. Un nucli de la plataforma
s’encarregarà de conduir i supervisar el congrés, per bé
que fonts consultades ja han
aclarit que ni es dissoldrà ni
s’integrarà en el nou partit, sinó que mantindrà l’autono-

mia en paral·lel amb la voluntat d’esdevenir-ne el think
tank de referència que aprofundeixi en reflexions i debats
més estructurals que conjunturals, i continuï proveint-lo
de propostes i idees, dividides
en tres grans eixos: administració, mercat i ciutadania.
Per marcar la línia entre
ambdós, de fet, fins i tot es va
imposar com a condició que
no es pogués formar part alhora de la junta d’El País de
Demà i l’executiva del PNC,
per la qual cosa ara han plegat de la primera diversos dirigents que l’havien impulsat.
Les cares visibles, en tot cas,
continuaran sent l’empresari
Antoni Garrell, l’exconseller

convergent Lluís Recoder i el
lletrat del Parlament Antoni
Bayona, si bé mantenen el suport de les més de 150 persones que van participar en els
treballs del Grup de Poblet, de
diverses procedències ideològiques, fins i tot d’ERC o el
PSUC. Entre els noms que
s’han significat, això sí, n’hi ha
sobretot de l’òrbita de CiU,
com l’exdiputada Mercè Pigem, l’exconseller d’Agricultura Jordi Ciuraneta o l’expresident de la Diputació de Tarragona Joan Aregio; però també del PSC, com l’exconseller
Jordi William Carnes, l’exdiputada Esperança Esteve o
l’exregidor de Barcelona Ramon García-Bragado.

Converses amb Units
El fet de no voler ser “frontistes”, això sí, pot dificultar, segons fonts internes
citades aquests dies per
Efe, els acords amb un altre grup amb qui fa unes
setmanes tothom ja donava per fet que s’ajuntaria: l’Units per Avançar de
l’exconseller Ramon Espadaler i el regidor barceloní Albert Batlle. El mateix Oriol Puig, això sí, admetia aquesta setmana a
l’ACN que el calendari electoral apressa, i mantenen
negociacions que preveuen reprendre en els pròxims dies per formar una
llista conjunta en les eleccions catalanes. Tot i que
ahir el PDeCAT negava haver-hi tingut “contactes
recents”, tampoc s’hi descartaria una aproximació,
o com a mínim rebre’n
més actius, si les converses per reordenar-se amb
JxCat i la Crida acaben en
trencadissa. ■
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L’agressió racista
de sis mossos,
al Parlament

a El conseller Buch ha de comparèixer a la comissió
d’Interior per aclarir la denúncia a Ho demana la CUP
Redacció
BARCELONA

El conseller d’Interior, Miquel Buch, haurà de comparèixer a la comissió d’Interior per informar sobre
el cas de l’agressió racista
per part de sis agents de
l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de
la regió policial central a
un jove negre a Sant Feliu
Sasserra, denunciada per
SOS Racisme i que investiga des del 2019 un jutjat
de Manresa. La compareixença, sol·licitada pel grup
CUP-CC, va ser aprovada
ahir i, per ara, no té data.
La setmana passada, en
la sessió de control al govern del Parlament, el
conseller va assegurar que
“seran expulsats del cos
de manera immediata” els
agents que siguin condemnats pel jutge de Man-

La data

—————————————————————————————————

29.06.20
Es presenta l’auditoria d’ordre públic dels Mossos, al
complex Egara, on s’han de
detallar les investigacions
de mala praxi policial en les
protestes postsentència.

resa pels insults i les vexacions perpetrades. Tanmateix, SOS Racisme va
denunciar que els superiors dels agents investigats no els volien identificar per la seva veu al jutjat,
fet que suposava una clara
obstrucció a la investigació. El cas és investigat pel
titular del jutjat d’instrucció 5 de Manresa des del febrer del 2019, i els agents
són investigats pels delic-

tes de lesions i contra la integritat moral. La fiscalia
especialitzada en delictes
d’odi i discriminació també fa d’acusació.
SOS Racisme va donar
a conèixer un àudio que va
gravar el jove de 20 anys
amb el seu mòbil i en què
es fa evident l’agressió i
l’actitud vexatòria amb
paraules racistes del que
semblen agents de la policia durant la seva detenció
en l’operació d’un desnonament. La CUP ho va denunciar, ja que els agents
“encara no havien estat
suspesos”, i finalment han
estat apartats de dispositius de carrer.
D’altra banda, tal com
va avançar el conseller, dilluns presenta l’auditoria,
que va definir com “la més
gran de la història del cos”
policial, sobre les accions
dutes a terme per agents

El conseller Buch, en la seva intervenció al Parlament, la setmana passada ■ Q. GARCÍA / EFE

durant les protestes contra la sentència del Suprem als independentistes
dels mesos d’octubre i novembre, de les quals una
desena van ser qualificades d’abús policial. L’auditoria, però, és més àmplia
i genèrica, “d’ordre públic
del cos dels Mossos”, s’indica, que es farà al complex
Egara, amb diversos ponents, i la cloenda a càrrec
del síndic de greuges. ■

Compareixença de l’inspector Arasa
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’inspector dels Mossos i cap
dels ARRO a Barcelona, Jordi
Arasa, haurà de comparèixer
davant la comissió parlamentària d’Interior per informar
sobre les seves responsabilitats en el desallotjament del
15-M a la plaça Catalunya del
2011, una petició del grup Catalunya en Comú-Podem que

va ser aprovada ahir. Arasa va
ser condemnat a dos anys i
quatre mesos de presó i també d’inhabilitació per haver
agredit “dos manifestants
pacífics”, dels “indignats”, segons va resoldre l’Audiència
de Barcelona. Presentarà recurs contra la pena, però Interior l’ha apartat del carrer.

De minimitzar la crítica a Sánchez a l’ascens
PREMI · El general Santiago és ascendit per Marlaska a cap de l’estat major de la Guàrdia Civil després de la polèmica en les
explicacions del minut i resultat del coronavirus TOCAT · El passat contra ETA i a Bòsnia no va evitar que se li trenqués la veu
David Portabella
MADRID

I

maginar el dia a dia de la
Guàrdia Civil i del general
José Manuel Santiago Marín
en l’estrena del govern de
Pedro Sánchez sense l’esclat de
la pandèmia és una ucronia impossible, però el SARS-CoV-2 es
va descontrolar i en ple estat
d’alarma el president espanyol
va sentir la necessitat de situar
un uniformat del cos verd amb
un policia i un militar al costat
del doctor Fernando Simón.
L’elegit va ser Laurentino Ceña,
però aviat es va contagiar del virus i l’encadenament de tants
aletejos –“la puta papallona”,
que diria el televisiu Salvador
Martí, el subsecretari del Minis-

terio del Tiempo que interpreta
l’actor Jaime Blanch– va portar
el general Santiago a l’escenari.
L’home bregat als despatxos
dels serveis d’informació i sobre
el terreny a Bilbao i Sant Sebastià –contra ETA– i a Bòsnia i
Kosova sense haver de parlar en
públic passava de cop i volta a
fer una roda de premsa diària. I
el diumenge 19 d’abril ell va admetre que la Guàrdia Civil treballava en plena crisi sanitària
“per minimitzar el clima contrari a la gestió de la crisi per part
del govern”. Dos mesos després
de la polèmica, Santiago era ascendit ahir a cap d’estat major
de la Guàrdia Civil.
L’ascens aprovat pel ministre
Fernando Grande-Marlaska és

El ministre Fernando Grande-Marlaska, en una sessió de control sobre
els alts càrrecs de la Guàrdia Civil ■ EFE

presentat per Interior com el
pas lògic perquè des de fa uns
mesos Santiago ja ocupava el
càrrec de manera interina per la
jubilació del predecessor i també
general José Luis Arranz. “Ara
ocupa el lloc de ple dret”, manté
Interior. Però el nomenament
arriba quan Marlaska i la directora de la Guàrdia Civil, María
Gámez, lluiten per fer un equip
lleial i quan encara són audibles
les rèpliques del sisme provocat
pel cessament de Diego Pérez de
los Cobos i l’adeu de Ceña. Si
una lliçó va deixar Santiago a La
Moncloa és que ni la lluita contra ETA ni viure el conflicte ètnic a Bòsnia et vacunen contra
la tremolor de la veu quan ets el
centre de la polèmica. ■

