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voqui eleccions a la tardor,
va advertir que “seria un
error vincular les eleccions a les enquestes o a la
reordenació d’un espai polític”, en relació amb el
procés de creació del partit que vol liderar Carles

Puigdemont.
Per Vilalta, el fet que
l’antic espai convergent
s’estigui fragmentant i
apareguin diverses alternatives electorals és una
cosa sobre la qual el seu
partit no vol pronunciarse, tot i que va recordar
que des d’ERC “sempre
hem dit que Catalunya necessita disposar de projectes polítics ordenats i reforçats”.
Pel que fa a la taula de
diàleg amb el govern espanyol, Vilalta va demanar la
convocatòria al més aviat
possible de les reunions
preparatòries de la part
catalana per consensuar
les seves posicions i exigir
al govern espanyol que
presenti la seva proposta
sobre el conflicte català.
ERC parteix de la base que
la part catalana no variarà
la seva proposta, que implica l’exercici del dret d’autodeterminació i també
l’amnistia dels independentistes presos o amb
causes judicials pendents.
Al seu torn, el president
de la Generalitat, Quim
Torra, va demanar evitar
les travesses sobre una
convocatòria electoral a la
tardor. “No és temps d’especular, sinó de treballar”,
va dir Torra interpel·lat sobre la convocatòria dels comicis un cop estigui modificat el pressupost arran de
la crisi sanitària. El president va demanar prioritzar la gestió de la Covid-19 i
va remarcar que “les eleccions ja vindran”.
Pel que fa a la taula de
diàleg amb La Moncloa, va
lamentar que el conflicte
polític amb el govern de Pedro Sánchez és el mateix
“que en els temps de Mariano Rajoy”, i va assegurar
que no s’ha avançat perquè
Madrid no fa propostes
concretes. ■

Joan Coma, regidor de la
CUP a Vic, en una imatge del
2017 ■ ANNA AGUILAR

rella contra Coma per la
seva piulada del 16 de
març, quan l’exèrcit es va
començar a desplegar per
desinfectar locals arran
del coronavirus.“Si veiem
l’exèrcit abracem-los fort,
tossint-los a la cara. Igual
així se’n van i no tornen
més”, va escriure Coma,
que, davant de la polèmica
que es va generar a les xarxes, va afirmar quatre dies
després que es tractava
d’una “broma, encara que
fos de mal gust” i que no
volia “fer mal a ningú”. La
jutgessa té en compte la
rectificació del regidor en
l’arxivament. ■

Marta Vilalta, portaveu d’Esquerra Republicana, dirigint-se ahir a la premsa ■ ACN

ERC insta Torra a
convocar la taula
sobiranista
a El president assegura que és moment de treballar per

fer front a la Covid i demana no especular amb el calendari
Redacció
BARCELONA

Els socis de govern continuen escalfant l’ambient
polític del període preelectoral en què viu Catalunya
i ahir es va viure un altre
capítol de les diferències
estratègiques entre tots
dos quan ERC va demanar
a Quim Torra “consensuar” el calendari electoral, a la vegada que el va
apressar a reunir els partits sobiranistes per acordar els termes del diàleg
amb el govern espanyol,
mentre que el president va
advertir que és el moment
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“Seria un error
vincular les eleccions
a les enquestes o a la
reordenació d’un
espai polític”

“No és temps
d’especular sobre les
eleccions, sinó de
treballar. Les eleccions
ja vindran”

PORTAVEU D’ERC

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Marta Vilalta

de pensar a fer front a les
conseqüències de la crisi
sanitària i no de pensar en
les eleccions.
Per part d’ERC, va ser la
portaveu del partit, Marta
Vilalta, la que, davant la
possibilitat que Torra con-

Quim Torra

Arxiven la denúncia
a Coma (CUP) per una
piulada contra l’exèrcit
M.P.
BARCELONA

Una jutgessa ha arxivat la
causa contra el regidor de
la CUP a Vic Joan Coma,
en no veure indicis d’odi
per haver animat a tossir a
la cara dels militars durant la pandèmia perquè,
malgrat ser un missatge

“ofensiu”, l’exèrcit no és
un grup vulnerable, fixat
per llei, que pugui ser víctima d’aquest delicte.
Així ho sosté la titular
del jutjat d’instrucció número 2 de Vic, en una resolució difosa ahir, en què arxiva diverses denúncies
d’associacions militars i
rebutja admetre una que-
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L’hereu de CDC

Q

Lorena Roldán, de Ciutadans, saludant amb el colze l’expresident de la Generalitat José Montilla, en la seva compareixença ahir ■ ACN

Montilla veu normal cobrar
d’Enagás i fer d’expresident

a En defensa la compatibilitat i rebutja el debat sobre si és ètic mentre els partits li retreuen que no
deixi l’oficina de la Generalitat a L’acusen de decebre i avergonyir o ser part de la “màfia del 78”
Xavier Miró
BARCELONA

L’expresident José Montilla va defensar ahir al Parlament continuar exercint d’expresident des de
l’oficina que li paga la Generalitat al mateix temps
que entra a formar part
del consell d’administració d’Enagás. Recorda que
és compatible segons les
actuals lleis, rebutja el debat sobre si és ètic afirmant que la moral és una
cosa personal i defensa
que els expresidents han
de poder ocupar càrrecs
públics o treballar per a
l’empresa privada. Però
l’expresident es va quedar
gairebé sol –només el PSC
li va fer costat– perquè
tots els altres grups li re-

treuen que no renunciï a
fer d’expresident des del
moment que decideix treballar per a una de les
grans empreses que cotitzen en borsa a l’Estat espanyol.
Tots els representants
de JxCat, ERC, Ciutadans,
Catalunya en Comú, la
CUP i el PP consideren
contrària a l’ètica la decisió
de Montilla i l’acusen de
“fer lleig”, d’irresponsabilitat o, fins i tot, de formar
part de la “màfia del règim
del 78”. Conscient de la
controvèrsia que ha generat el seu fitxatge per l’empresa gasista amb un sou
superior als 160.000 euros, Montilla s’agafava en
la seva compareixença
ahir en la comissió d’Afers
Institucionals al principal

punt fort en defensa seva:
la llei d’expresidents fa
compatible mantenir el
càrrec representatiu de la
institució i, alhora, integrar-se al consell d’administració d’una empresa
privada o pública. El que no
permet és mantenir el sou
d’expresident, remuneració a la qual Montilla ja ha
renunciat. El punt polèmic
és que continuarà fent ús
de l’oficina d’expresident,
que costa a la Generalitat
uns 400.000 euros entre el
lloguer, el personal i l’administració. L’expresident
socialista va justificar
aquest cost perquè la seva
oficina a la Diagonal barcelonina no forma part d’un
edifici públic, una situació
de la qual es va desentendre: “L’administració deci-

deix on s’ubiquen les oficines i jo no tinc res a dir.”
També va rebutjar el debat ètic – “ningú pot imposar suposats manaments
morals; l’ètica i moral collectiva són les lleis”– i va
convidar els grups a canviar la norma. De fet,
aquesta és una proposta
que ja ha fet Catalunya en
Comú perquè la diputada
Marta Ribas va lamentar
que continuï sent compatible per llei disposar de l’oficina institucional mentre
s’és conseller d’una empresa. Ribas va considerar que
la situació de Montilla serà
com “estar a missa i repicant” i li retreu haver “decebut molta ciutadania”.
La diputada popular Esperanza García va preguntar
a l’exdirigent català si no li

semblava
injustificable
que s’entrevisti amb empreses com a expresident
mentre està a sou d’Enagás, uns interessos que
Montilla assegura que sabrà separar en cada cas.
Des de Cs, Lorena Roldán ho va barrejar tot acusant Montilla de “nefasta
gestió” quan va ser president per “connivència amb
el nacionalisme” i per “allèrgia als valors constitucionals” com a pas previ,
segons la seva lògica, a les
“portes giratòries” d’ara.
Des de la CUP, un duríssim
Carles Riera el va acusar
d’entrar a formar part de la
“màfia del règim del 78” i
va recordar que Enagás ja
té avui deu expolítics del
PP i el PSOE al consell d’administració. ■
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“Voler que els
expresidents no
puguin desenvolupar
cap activitat pública o
privada no té sentit”

“No ens faci pensar
que li estan tornant un
favor. Un expresident
de Catalunya només
pot ser expresident”

“Vol guanyar un sou
legítimament però
empetiteix la figura
d’expresident. M’ha
defraudat”

“No li fa vergonya
que després de la
nefasta gestió de
president li hagin de
continuar pagant?”

“El 2019 els excàrrecs
polítics en empreses
de l’Íbex van cobrar 22
milions. És un
problema greu”

EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

DIPUTAT DE JXCAT

DIPUTAT D’ERC

PRESIDENTA DEL GRUP DE CIUTADANS

DIPUTAT DE LA CUP

José Montilla

Eduard Pujol

José Rodríguez

Lorena Roldán

Carles Riera

uan hi haurà eleccions? Pregunta recurrent sense contesta concreta. Tot indica
que el president Torra les
convocarà quant JxCat tingui un candidat clar i guanyador. Un fet que s’hauria
de produir en les pròximes
setmanes. Per qüestions
judicials, pressupostàries i
fins i tot de postpandèmia,
la lògica fa especular que
poden ser a l’octubre o al
novembre. Val a dir que legalment s’han de convocar
cinquanta-quatre dies
abans. A hores d’ara es fa
difícil d’esbrinar la data
concreta i més complicat
és saber qui és l’hereu de
CDC, entre d’altres que encara estan a l’armari. Els
hereus són: Junts per Catalunya, el PDeCAT, el Partit
Nacionalista de Catalunya,
Units per Avançar, Lliga Democràtica, Lliures, Convergents. Qualsevol dels esmentats pot anar a la notaria per atribuir-se l’herència
d’aquella massa de votants
que va donar majories absolutes a l’eliminada CiU de
Jordi Pujol. Sota les sigles
dels hereus de Convergència hi ha catalanistes, autonomistes, moderats de
centreesquerra, moderats
de centredreta, independentistes, i més radicals
que volen de manera immediata la ruptura amb Espanya.
Tot plegat forma part
d’un ampli conglomerat
que ha de decidir en els
pròxims dies qui serà el
candidat, en quines sigles
s’aglutinen i quina part de
l’herència accepten. Una
herència amb una gran
motxilla de paquets positius de casa gran i pal de
paller. De construcció nacional i obres concretes i
de penúries com ara el 3
per cent, el Palau de la Música, la deixa i els fills Pujol...
En el llegat de la postConvergència hi ha de tot.
No valdrà acceptar només
una part de l’herència.
L’hereu que ha demostrat
que està més ben situat és
Puigdemont. És un bon
cartell. És qui ha guanyat
més eleccions en temps difícils. Voldrà i podrà ser
l’hereu?...

