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quest dijous, l’exconse-
ller Lluís Puig, que por-
ta més de tres anys a
l’exili, tornarà a pre-

sentar-se davant la justícia bel-
ga. Hi ha la vista per decidir la
seva possible extradició a Espa-
nya, després que l’agost passat
el tribunal de primera instància
rebutgés l’euroordre contra ell i
que el fiscal hi presentés recurs.
Està tranquil, però no s’està de
dir que hi ha dies que es lleva
pensant que el cas li pot ser des-
favorable i que podria ser extra-
dit. Puig, que es presenta a les
primàries de JxCat per ser dipu-
tat al Parlament, analitza la si-
tuació política a les portes del
14-F.

Després de tres anys a l’exili,
com està?
Bé. Amb força i energia. I espe-
rant el judici de dijous vinent al
tribunal d’apel·lació sabent que
el primer partit el vaig guanyar.
Anar-hi amb una primera victò-
ria em fa sentir amb més forta-
lesa.

Continua pensant que l’exili va
ser una bona opció?
I tant. Primer, perquè la meva
fidelitat al president Puigde-
mont segueix intacta. Vaig mar-
xar a l’exili per fidelitat a ell. En
segon lloc, però, hi soc per con-
venciment propi. Vàrem accep-
tar que aquell octubre del 17 els
advocats ens garantien que no

A
seríem extradits abans de no-
ranta dies, i que això ens per-
metia concórrer a les eleccions
del 21-D. I aquells noranta dies
s’han convertit en tres anys i
uns quants litigis judicials, per-
què no hem d’oblidar que vàrem
decidir continuar la nostra llui-
ta política. La nostra lluita jurí-
dica és una eina per a la lluita
política.

La possible reforma del Codi
Penal espanyol o l’indult als
presos polítics, fa que canviï la
seva perspectiva?
Si hi ha un indult, a nosaltres
no ens arribarà. Els que som a
l’exili no vàrem ser jutjats i, per
tant, no podem ser indultats. Si
això resol la situació de nou per-
sones empresonades, estaré en-
cantadíssim; però en quedaran
més de dues mil més d’investi-
gades o represaliades. Si els que
ara són a la presó surten, el que
és evident és que això ajudarà
molt en la comunicació amb
nosaltres, a tenir un diàleg molt
més fluid i fàcil.

Però s’hauran contraposat les
dues estratègies?
La possibilitat de l’oblit dels de
l’exili sempre hi és. Si se’ns obli-
da, als de l’exili, potser això vol-
drà dir que un cert moviment
independentista s’ha aturat o
s’ha refredat.

Ho tem?
No dic que hi sigui, aquest perill.
Aquest és un risc que ja hi era la
primavera del 2018. Recordi

que Puigdemont estava detingut
a Alemanya i que no sabíem com
s’acabaria tot plegat. I en algun
moment et preguntaves: “Se’n
recordaran, que som aquí?” No
és que hi hagués cap indici, però
sí, en algun moment t’ho pre-
guntaves. La veritat, però, és
que no hem parat de rebre su-
ports i mostres de legitimitat.

I continua sent així?
Sortosament, cada cop que hi
ha urnes hi ha una manera de
validar el suport a l’independen-
tisme. En tres mesos, si les elec-
cions es poden fer, ho veurem,
si el nombre total de vots inde-
pendentistes s’ha afeblit o ha
anat creixent. De moment,
sempre ha crescut. I el 14-F
confio que continuï creixent.

Què en pensa, de la reforma del
Codi Penal i dels indults?
No ho veig com cap gran espe-
rança. Si hi ha una reforma, qui
haurà de decidir aquesta rebai-
xa és el tribunal que els ha con-
demnat. l el Suprem els pot dir
que els rebaixa la pena per sedi-
ció però que els apuja la pena
per malversació, perquè en la
sentència van aplicar el concurs
medial de condemnes, i això els
permetria fer-ho. Era una con-
demna política, i per això van
fer el concurs medial de con-
demnes, contradient el que ha-
vien fet fins en aquell moment.

N’ha parlat, d’aquesta reforma,
amb el diputat d’Unidas Pode-
mos Jaume Asens, que aquests

dies ha apressat el govern espa-
nyol a concedir els indults per-
què els presos puguin fer cam-
panya electoral?
Ara no. Però sí, temps enrere en
vàrem parlar. Entenc que per a
ell, representant el grup que re-
presenta a Madrid, li seria com
una victòria atribuir-se aquesta
modificació. Però fa molts me-
sos que se’n sent a parlar i no
s’ha vist cap urgència ni per
part del president Sánchez ni
pel ministre de Justícia. Tant de
bo es faci.

La solució seria una llei d’am-
nistia, que tothom dona per im-
possible?
Com que tothom la dona per
impossible, és el que hem de de-
manar.

Dono per fet que farà campa-
nya, perquè ha decidit presen-
tar-se a les primàries de JxCat.
Sí. M’hi presento amb molt de
gust. El 21-D vaig sortir escollit i
no se’m va deixar delegar el vot.
I vaig haver de renunciar a l’es-
có perquè, si no, no sumàvem la
majoria absoluta al Parlament.
No se’m deixava connectar amb
el Parlament amb una pantalla.
Fixi’s uns anys després on som.

Hi ha hagut consellers del go-
vern que han pres possessió te-
lemàticament...
Sí, i tant. I a mi no se’m va dei-
xar intervenir telemàticament.

Podrà exercir de diputat?
Sí. El conseller Comín, per

exemple, ho va ser fins al dia
que va renunciar per ser eurodi-
putat. I si abans no et deixaven

“La possibilitat que
als de l’exili se’ns
oblidi sempre hi és”

Xevi Xirgo
BRUSSEL·LES

Lluís Puig Exconseller de Cultura, exiliat a Bèlgica

EXTRADICIÓ · “Em presento al judici de dijous amb força i energia [...]. Hi ha dies que em llevo al
matí pensant-hi, que pot ser desfavorable i que hauré de tornar a Espanya” INDULTS · “Si això resol
la situació de nou persones empresonades, estaré encantadíssim; a nosaltres, però, no ens arribarà”

La crisi amb el
PDeCAT l’he viscut
com un fracàs
personal [...]. Una
part del partit volia
tancar ‘la carpeta
Puigdemont’

❝
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Cordó sanitari

tri al Parlament sigui el xenòfob Vox, que no és pre-
cisament independentista. És igualment feina col-
lectiva que això no passi, sobretot de la resta de
partits unionistes, que no solament s’hi reuneixen,
sinó que s’hi manifesten de bracet o directament hi
pacten. Què voleu, en un Estat que dispara contra
immigrants que intenten arribar-hi nedant.Emili Bella

Als països civilitzats, als partits xenòfobs se’ls aplica
un cordó sanitari. A Catalunya també en tenim, és
quelcom innegable que hi ha independentistes xenò-
fobs, encara que siguin pocs. És feina col·lectiva, espe-
cialment de la resta de formacions independentistes,
que no creixin, que continuïn en la marginalitat. Més
preocupant és la possibilitat real que el partit que en-

intervenir per pantalla a les co-
missions ni votar, ara no hi ha
excusa. Ara totes les comissions
del Parlament es reuneixen te-
lemàticament. I als plens molts
no hi són. Em vaig quedar amb
les ganes de poder-ho fer, i per
això ara em presento.

S’hagués presentat igualment
a primàries, si el presidenciable
fos Damià Calvet i no Laura
Borràs?
Sí. Els conec a tots dos. I per
amistat i respecte a tots dos no
em vaig definir. Han fet un pro-
cés de primàries molt sa; el que
estem fent ara també ho és.

Qui no va optar per ser presi-
denciable va ser el president

Puigdemont, tot i que és a
temps de decidir si va a les llis-
tes o no. Hi hauria d’anar?
No n’hi he ni parlat, amb ell,
perquè és una decisió que ha de
prendre ell. A títol personal, és
evident que a mi m’agradaria
que anés al capdavant d’una llis-
ta, explicant que no prendrà
possessió però que dona suport
a un projecte polític que hem
engegat entre tots. M’agradaria
que anés de número u en una
llista. Pot no anar-hi? Sí. Perquè
Borràs farà un molt bon resul-
tat. Però m’agradaria.

Aquest dijous hi ha una nova
vista per la seva extradició.
Confia que el tribunal la torni a
denegar?

El tribunal de primera instància
la va denegar el 7 d’agost pas-
sat. Va ser una agradable victò-
ria, perquè va deixar clar que el
Suprem no era l’òrgan compe-
tent. Si ara el tribunal d’apel·la-
ció, que el formen tres jutges,
ens torna a donar la raó, serà
fantàstic. M’agradaria que anes-
sin fins i tot més enllà. Que di-
guessin no només que el Su-
prem no era competent sinó
que es pronunciessin sobre el
fons, que no hi ha hagut malver-
sació. I que s’han vulnerat molts
drets. No ens van ni deixar per-
sonar-nos en la instrucció!

La justícia belga diu que no era
competent per demanar-li l’ex-
tradició perquè vostè ja no era

una persona aforada perquè ha-
via estat destituït per l’article
155. El que diu la justícia belga
és que el judici de l’1-O tampoc
no tenia cap sentit, perquè els
membres del govern que van
jutjats ja no eren consellers?
És exactament així. No es pot
interpretar de cap més manera.
El Suprem no podia apropiar-se
d’una causa i fer-ne una causa
especial. En tot cas, s’havia de
jutjar al tribunal corresponent.
És a Catalunya on s’havia de jut-
jar.

Quan sabrà la sentència?
Espero que el mateix dia 10
se’ns digui en quina data se sa-
brà. Imagino que serà a princi-
pis d’any, la segona quinzena de
gener. Al contrari del que passa
a la justícia espanyola, se sabrà
el dia que marquin. Aquí mai
s’ha filtrat res. Ni el dia abans.
M’agradaria arribar al 14-F amb
una sentència favorable, ha-
vent-se descartat l’extradició.

Hi ha una tercera instància?
Hi ha un Tribunal de Cassació,
que no revisa la sentència sinó
si els procediments s’han fet bé.
Si s’han fet bé, no hi ha cap no-
va vista.

I si la sentència és desfavora-
ble? Està preparat per a una ex-
tradició?
Hi penso. Hi ha dies que em lle-
vo al matí pensant-hi. Has de te-
nir clar què faràs, si és desfavo-
rable. És evident que si perdés
el cas hauria de tornar a Espa-
nya i presentar-me al jutjat que
em toqués. Sempre he dit, i no
diré ara el contrari, que no hem
fugit de la justícia. Si conclouen
que se’ns ha d’extradir, doncs
tornaria. Claríssim. Ho he pen-
sat en més d’una ocasió. És cert
que anem guanyant 1 a 0, però
en termes futbolístics sempre

he sentit a dir que mentre la pi-
lota roda és que hi ha joc, i po-
dem perdre per 3 a 1. Haurem
d’enfrontar-nos a la realitat.

Aquest gener el president Puig-
demont i els exconsellers Co-
mín i Ponsatí han de comparèi-
xer a la vista pel seu suplicato-
ri. Si la seva sentència és favo-
rable, influiria decisivament en
el seu cas, no?
El cercle endimoniat del Su-
prem és aquest. Si els retiren la
immunitat, ells hauran de com-
parèixer davant d’una justícia
belga que, pels mateixos fets, en
el meu cas han tombat l’extradi-
ció. Aniran al mateix tribunal
que jo, amb el mateix jutge i el
mateix fiscal, i res fa pensar que
hi hagi cap argument diferent.

Els sondejos de les eleccions del
14-F coincideixen a donar una
clara victòria a ERC. Interpreta
que això és un aval a la política
d’acords amb el govern espanyol
que estan fent els republicans?
No voldria parlar d’ERC. No em
toca. En tot cas, ells diuen que
no pactaran amb cap partit del
155. I això exclou el PSC. Jo no
m’asseuria en una taula amb el
PSC mentre no reneguin del
155. La màxima heroïcitat que
va fer el PSC va ser que el presi-
dent Montilla s’aixequés del Se-
nat a l’hora de votar el 155. Això
no és cap actitud valenta en de-
fensa de les llibertats de Catalu-
nya. La meva màxima aspiració
és que el 14-F els vots de l’inde-
pendentisme siguin més. Esta-
rà més dividit que mai? Serà tot
molt convuls? Potser sí. Però
les enquestes són enquestes. A
les enquestes del 2017, nosal-
tres gairebé desapareixíem, i
vàrem quedar com la segona
força més votada. Les enques-

Passa a la plana següent

Se’n parla molt, de la
reforma del Codi
Penal, però no he
vist cap urgència ni
en Sánchez ni en el
ministre de Justícia

❝Descartats els partits
del 155, els qui
quedem són els qui
ens hauríem
d’entendre passades
les eleccions del 14-F

❝Lluís Puig, l’agost
passat, celebrant
que la justícia
havia desestimat la
seva euroordre
d’extradició ■ EFE /

EPA / OLIVIER HOSLET
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tes poden dir el que vul-
guin, ara.

Ara, però, sembla que hi
ha moltes diferències, en-
tre vostès i ERC.
Moltes. Però no vull par-
lar d’ERC. Fixi’s que n’hi
ha fins i tot amb el PDe-
CAT. Els quatre diputats
del PDeCAT a Madrid ara
voten tot diferent dels de
JxCat. Si es van presentar
amb el programa de
JxCat! Sembla que s’ha-
gin alliberat i que ho pas-
sessin molt malament,
votant el que votaven a
JxCat, que és per qui es
van presentar. Tan dife-
rents eren? No n’hi sé
veure tantes, de diferèn-
cies. Si de 16.000 milions
que marxen de dèficit fis-
cal, ara han aconseguit
que en tornin 2.000, ja
només en falten 14.000.
No han aconseguit que
torni res que no ens per-
toqui. I si el que altres han
aconseguit és que no
s’apliqui el control finan-
cer que hi havia arran del
155, quina tristesa, no?
Quina tristesa, si això és
el que s’ha aconseguit.

Ho viu com un cert fra-
càs, que no hagin aconse-
guit que el PDeCAT i
JxCat s’entenguessin?
Com un fracàs meu perso-
nal. Perquè m’hi trobava
molt còmode. Vaig ser
conseller pel PDeCAT i
vaig marxar a l’exili pel
PDeCAT. Ho visc com un
fracàs perquè en aquests
tres anys d’exili sempre
he estat treballant perquè
no hi hagués cap escissió.
No vol dir que sigui culpa
meva, però ho visc com
un fracàs. Encara no tro-
bo el perquè. És evident
que hi havia una part del
partit que volia tancar la
carpeta Puigdemont, per
dir-ho gràficament. Di-
gui’n l’oblit o digui’n en-
terrar la carpeta sota un
munt de papers. I hi ha
qui considera que el man-
dat de l’1-O i el president
Puigdemont continuen
essent legítims. Són dues
visions.

Això complica l’aritmèti-
ca parlamentària futura?
A les enquestes ni hi sur-
ten, però si el PDeCAT o el
PNC obtenen representa-
ció, bé hauran de parlar
amb algú. S’hauran d’en-
tendre amb algú. I els veig

més amb JxCat que amb
el PP, Vox o Ciutadans.
Per tant, val més que no
prenguem mal durant la
campanya. Val més que
els ganivets i les espases
no volin, metafòricament
parlant. Perquè la política
també és això: pensar
amb qui t’hauràs d’enten-
dre demà passat.

Quins acords intueix, des-
prés de les eleccions?
No ho sé. Però si descar-
tem els partits del 155, és
amb els que queden que
ens hauríem d’entendre.

JxCat faria president Pe-
re Aragonès, en un govern
independentista, si ERC
és la principal força par-
lamentària?
N’estic convençut. Supo-
so que sí. I si quedem nos-
altres en segon lloc, ens
donaran a nosaltres la
presidència del Parla-
ment, no?

Quan Laura Borràs diu
que JxCat només pactarà
amb partits “nítidament
independentistes”, què
vol dir? Al·ludeix a ERC?
ERC diu que sí, que és in-
dependentista, no? Hau-
ria de respondre-li Borràs,
a qui es referia. O a ERC si
es va donar per al·ludida.
Jo entenc que ho són.

ERC, JxCat i els comuns
seria una possibilitat?
Els comuns no van signar
el 155. No sé fins on esta-
rien disposats a arribar,
en un programa de go-
vern. Però s’hi pot parlar.

Quin mandat tindrà, però,
aquest nou govern?
El problema serà si el final
de la propera legislatura
estarà en mans del resul-
tat democràtic o en mans
d’intervencions de jutges.
En aquesta darrera legis-
latura hi ha hagut un
munt d’ingerències estre-
pitoses. Jo mateix vaig ha-
ver d’abandonar l’acta de
diputat. Ens imaginem
una legislatura de quatre
anys sense ingerències
del govern de Madrid, res-
pectant la sobirania popu-
lar? Si és que sí, ens hau-
rem de posar d’acord fins
on arribar. Qualsevol pas
que sigui avançar en apli-
car el mandat de l’1-O se-
rà bo. No hi ha cap altra
direcció. Per part meva,
fins allà on calgui. Dispo-
sat al que calgui. S’ha de
ser valent.

Lluís Puig Exconseller de Cultura

Ve de la plana anterior

El Congrés va celebrar
ahir el 42è aniversari de la
Constitució atrapat en
una paradoxa: l’absència
dels independentistes
–ERC, PDeCAT, PNB i EH
Bildu– que han salvat els
pressupostos estatals del
2021 de Pedro Sánchez i
la presència per enaltir el
règim del 78 de partits com
ara el PP, Vox i Ciutadans,
que han practicat l’esport
de risc de votar esmenes de
JxCat i ERC com a recurs
desesperat per tombar els
comptes i fer caure el go-
vern del PSOE i Podem. El
calendari del Tribunal Su-
prem ha fet que la denega-
ció del tercer grau arribés
l’endemà del sí d’ERC al
pressupost i la consellera
d’Agricultura, Teresa Jor-
dà, va exigir ahir a Sán-
chez un “gest” amb els pre-
sos perquè “la paciència no
és infinita”.

Mentre el Madrid oficial
s’engalanava a la Carrera
de San Jerónimo, amb la
presidenta del Congrés,
Meritxell Batet, lloant la
Constitució com “la més
inclusiva de la història”, i

amb Sánchez “celebrant
l’entesa que la va fer possi-
ble ahir i que avui ens ha de
guiar al futur”, a Catalunya
Pere Aragonès en feia una
lectura oposada. “La Cons-
titució diu que la justícia és
imparcial i igual per a tots.
Només cal veure el Su-
prem per veure que no és
així: només és imparcial
amb els seus, l’extrema
dreta i la monarquia. A la
resta ja sabem què ens es-
pera”, va alertar el vicepre-
sident i ara president in-
terí. A Lledoners, Jordi
Sànchez (JxCat) recorda-
va que fa tres anys que està
en presó i que té una pena
de nou “en nom de la Cons-
titució” que “discrimina i
nega la nació catalana”.

Al Congrés, hi va faltar
Inés Arrimadas (Cs), que
va triar Barcelona per pro-
clamar que la Constitució
“és l’eina per superar el
procés”. Cs enviarà un ex-
emplar de la Carta Magna a
cada ajuntament indepen-
dentista. “Els que prete-
nen la ruptura del país tin-
dran aquest obsequi de Na-
dal de mans d’un partit li-
beral que defensa la igual-
tat i el respecte a la llei co-
muna”, va dir Arrimadas al
costat del candidat de Cs,
Carlos Carrizosa. El líder
del PP, Pablo Casado, va
exigir unió davant “ene-
mics de la nació”

Ni en efemèrides com la
d’ahir s’apaga el soroll de
sabres: continua recollint

signatures el text dels 271
militars retirats –en la gè-
nesi hi ha Juan Chicharro,
president de la Fundació
Franco– contra “el deterio-
rament de la democràcia”
pel pacte amb ERC i Bildu i
contra tot indult als pre-
sos. El text dels militars,
que es deslliguen del xat de
la XIX promoció de l’Aca-
dèmia l’Aire en què es par-
lava d’afusellar 26 milions
de persones i de bombar-
dejar l’ANC, va rebre ahir
l’aval de la presidenta de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
“Hi ha membres del govern
que estarien d’acord amb
derrocar la Constitució”,
va dir Ayuso, fent seu el ne-
guit de la “literalitat” del
manifest militar. ■

ERC exigeix a Sánchez un
gest amb els presos perquè
la paciència no és “infinita”
a Aragonès avisa que una justícia parcial no és constitucional aCs enviarà una
Constitució a cada municipi independentista aAyuso avala el text dels militars

David Portabella
MADRID

El líder de Vox, Santiago
Abascal, va triar Barcelona
per enaltir la Constitució amb
un acte polític ultradretà a la
plaça Catalunya davant uns
200 assistents i amb l’elecció
del 14 de febrer al radar. Per
Abascal, “el cop d’Estat con-
tinua actiu” a Catalunya.

“Per primera vegada des

La consellera Teresa Jordà va visitar ahir Bassa a la presó de Puig de les Basses i va enviar un avís al govern espanyol ■ ACN

de 1978 celebrem la Consti-
tució amb ETA i el colpisme
separatista a la direcció de
l’Estat”, va denunciar Abascal
al costat del candidat Ignacio
Garriga. Més tard a la plaça
de Sant Jaume es va poder
veure una bandera neonazi
del partit ultradretà Front Na-
cional Identitari-Partit Nacio-

nal Socialista Obrer Espanyol
(FNI-PNSOE) i grups de sim-
patitzants que feien saluta-
cions feixistes. El conseller de
l’Interior, Miquel Sàmper, va
anunciar que els Mossos rea-
litzen un informe sobre pro-
clames i accions i el portarà a
la fiscalia per esclarir si són
un delicte d’odi. ■

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

Interior investiga les exaltacions nazis a Barcelona
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En les eleccions catalanes
del 14 de febrer ERC està
disposada a defensar una
aposta per estabilitzar el
govern de coalició de
PSOE i Unides Podem per
explorar on pot arribar,
però no serà l’únic partit
que ho farà en el mercat
electoral independentista.
Àngels Chacón, que va ser
destituïda pel president
Quim Torra com a conse-
llera d’Empresa el 3 de se-
tembre, confia a rendibi-
litzar sobre el territori
com a candidata del PDe-
CAT a la Generalitat el rè-
dit que Ferran Bel, divor-
ciat ja de JxCat, ha obtin-
gut al Congrés en forma
d’esmenes al pressupost
estatal del 2021. “A ERC li
ha sortit un competidor, i
és l’original”, avisa Bel.

Un cop desposseïda del

rol de consellera, per Cha-
cón el rèdit del PDeCAT a
Madrid és el gran actiu di-
ferenciador respecte de
Laura Borràs (JxCat). Bel,
que junt amb JxCat va vo-
tar no a la investidura de
Pedro Sánchez, protago-
nitza un punt d’inflexió en
la legislatura introduint
quatre vots –ell, Sergi Mi-
quel, Genís Boadella i Con-
cepció Canyadell– en el joc

de la governabilitat, en el
qual no entren Laura Bor-
ràs, Miriam Nogueras,
Jaume Alonso-Cuevillas i
Mariona Illamola.

Bel vol fer valdre la qua-
rantena d’esmenes pacta-
des amb el govern de Sán-
chez, i la ministra d’Hisen-
da, María Jesús Montero,
reserva al PDeCAT un
tracte que fins ara era pro-
pi dels socis d’investidura.
“Hem negociat en nom del
territori”, es vanta Bel. I, a
més de l’acord global en
Rodalies, cita partides
com ara la línia Lleida-
Manresa (un milió), la lí-
nia Ripoll-Puigcerdà (un
milió), el baixador de Belli-
sens (500.000 euros), l’es-
tació de Camallera
(100.000 euros) i un milió
a innovació en la institució
CERCA, 200.000 euros a
Igualada, 100.000 euros al
Centre Tecnològic Fores-
tal de Catalunya, 100.000
a la Universitat Rovira i
Virgili per al Centre Tec-
nològic de la Química a
Tarragona i 50.000 euros
a la Fundació Ferran d’in-
vestigació biomèdica.

David Portabella
MADRID

a “A ERC li ha sortit
un competidor, i és
l’original”, diu Bel tot
presumint d’esmenes

Chacón vol rendibilitzar el
rèdit del PDeCAT a Madrid

Ferran Bel (PDeCAT) ■ EFE

La reunió de dijous passat
del grup Donec Perficiam
amb diferents actors inde-
pendentistes continua
portant cua. ERC va certi-
ficar l’extinció ahir de
l’acord amb Demòcrates,
amb qui comparteix grup
parlamentari, per la parti-
cipació de dos membres
del partit d’Antoni Caste-
llà en la trobada, en què
van prendre part repre-
sentants de formacions
identitàries i xenòfobes
com el Front Nacional de
Catalunya (FNC). La di-

recció republicana va de-
manar explicacions dis-
sabte a Demòcrates i, “te-
nint en compte que no han
estat satisfactòries”, ahir
al matí, a dues setmanes
de la dissolució del Parla-
ment, va reclamar als seus
dos diputats, el mateix
Castellà i Assumpció Laï-
lla, que posin les seves ac-
tes a disposició del grup o
que l’abandonin. La reu-
nió, impulsada per sis ex-
secretaris nacionals de
l’ANC, és “intolerable i ver-
gonyosa” i ERC “no cedirà
amb qui fa el joc al feixis-
me i a l’extrema dreta,
porti la bandera que por-

ti”, assegura el partit en
un comunicat. ERC també
hi estava convidada, però
va declinar participar-hi.

En un comunicat de
resposta, Demòcrates va
constatar que “no es pot
trencar una cosa quan ja
està trencada” i va recor-
dar que el pacte amb ERC
“està trencat de fa mesos”.
Els de Castellà acusen els
d’Oriol Junqueras d’haver
incomplert l’acord en els
objectius polítics. “És la se-
gona vegada que ens ex-
pulsen d’un grup per ha-
ver mantingut posicions
independentistes clares i
contundents. Primer va

ser amb en Duran i Lleida i
ara és amb ERC, i pels ma-
teixos motius polítics”, de-
fensen. “La direcció d’ERC
menteix i fa joc brut”, de-
nuncien.

Segons la seva versió,
dos membres del partit
–que no són ni Castellà ni
Laïlla– van assistir a la ci-
mera sense cap mandat de
la direcció, “per la relació
personal” que els uneix
amb els impulsors, però
desconeixien totes les or-
ganitzacions que hi parti-
ciparien. “Aquesta reunió
no tenia per objectiu rea-
litzar cap negociació, tam-
poc cap mena de llista o
candidatura”, recalquen.

De fet, Demòcrates ja
va anunciar fa setmanes la
seva intenció de concórrer
al 14-F al marge d’ERC. Al
llarg de la legislatura han
trencat en diverses oca-
sions la disciplina de vot
del grup, com quan van vo-
tar en contra de la regula-
ció del preu dels lloguers o
quan es van abstenir en
una proposta de resolució
de JxCat i la mateixa ERC
que reclamava un referèn-
dum pactat sense fixar ul-
timàtums. ■

a Els republicans trenquen amb el partit de Castellà per la
reunió amb forces ultres a Exigeixen que abandonin el grup

Final abrupte de la
relació entre ERC i
Demòcrates pel FNC

Emili Bella
BARCELONA

Junqueras i Castellà, el 2017 ■ ELISABETH MAGRE

El diputat de JxCat Josep Cos-
ta, que també va participar en
la reunió, i el president del
grup parlamentari d’ERC, Ser-
gi Sabrià, es van demanar mú-
tuament la dimissió de forma
agra a Twitter. Costa la recla-
ma “per mentider, per mani-
pulador i per intoxicar i extor-
quir els mitjans de comunica-
ció”, i Sabrià, perquè “un vice-
president del Parlament que

es reuneix amb la ultradreta
ha de plegar immediatament”.
“Els assistents ja han confir-
mat la teva comoditat amb la
reunió i que fins i tot els vas fer
una oferta per integrar-se a
Junts. Amb el feixisme ni s’hi
juga ni s’hi pacta“, va insistir
Sabrià. “Ets també el campió
del cinisme”, li va etzibar Cos-
ta. Com a partit, ERC també va
exigir que Costa plegui.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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EL PUNT AVUI
DILLUNS, 7 DE DESEMBRE DEL 202010 | Nacional |

A l’independentisme, se li
ha criticat no conèixer
prou el Madrid dels poders
fàctics i de l’estat profund,
fins al punt de no preveure
que l’1-O podia ser objecte
de repressió violenta com
si no fos la conseqüència
d’enviar-hi 6.000 policies i
es preferís creure la frase
“aquesta fotografia no se
la poden permetre”. Al
Congrés, però, una dona
ha volgut endinsar-se en la

trinxera adversària i ho ha
pogut fer després de perse-
guir-ho sense èxit durant
quatre anys. La diputada
de JxCat Míriam Nogue-
ras, amb escó al Congrés
des de l’onzena legislatu-
ra, pertany a la comissió
de Defensa en la catorzena
legislatura en curs i se li va
presentar al setembre
l’opció de participar en el
curs d’alt nivell que impar-
teix el Centro Superior de
Estudios de la Defensa Na-
cional (Ceseden) i al qual
s’accedeix per invitació
del cap de l’estat major de
la Defensa (Jemad), Mi-
guel Ángel Villarroya. Tres
mesos després, Nogueras
ha rebut el diploma de
mans del Jemad.

Amb el pin de Llibertat
presos polítics sempre a la
solapa, la diputada de
JxCat ha acudit durant
tres mesos a un curs que
exigia tres hores diàries de
dilluns a dijous i un treball

final, i ho ha fet en una au-
la on hi havia Javier Orte-
ga Smith (Vox), Miguel
Gutiérrez (Cs) i també mi-
litars i guàrdies civils d’alt
rang i empresaris del món
de la tecnologia dual. “No
diria que cal conèixer
l’enemic però sí que cal co-
nèixer l’adversari”, afirma
Nogueras, que ha compar-
tit amb la senadora Maite
Rivero un curs al qual va
aspirar Marta Pascal.

El propòsit del curs és
oferir “una visió general de
la defensa” a escala estatal
i internacional i mostrar
els aspectes que afecten el
context geoestratègic i les
forces armades. Nogue-
ras, rebuda amb recel ini-
cial, aviat es va erigir en di-
namitzadora dels col·lo-
quis amb els experts mili-
tars i de tecnologia dual.
Fins i tot en dies difícils,
com ara quan coincidia
amb alts oficials de la
Guàrdia Civil en plena
operació Volhov. ■

Nogueras es diploma en
Defensa al més alt nivell
a La diputada de
JxCat rep la distinció
del Jemad juntament
amb militars i agents

David Portabella
MADRID

Nogueras és diputada al
Congrés des del 2016 ■ ACN

La disputa de veritat del
procés de primàries de
Junts per Catalunya co-
mença avui. Després d’es-
collir Laura Borràs nítida-
ment, la votació per triar
els primers llocs de les llis-
tes per al 14-F és on es pre-
veu la lluita més aferrissa-
da. Setanta persones con-
corren per ocupar vuit
llocs a Barcelona; 21, per
quatre a Girona; 20, per
tres a Lleida, i 16, per tres
a Tarragona. En total, 127
afiliats i simpatitzants.

La gran majoria de pe-
sos pesants han fet el pas.
A Barcelona s’hi presenten
el derrotat per Borràs Da-
mià Calvet i diversos noms
que en el passat havien so-
nat com a presidenciables,
com ara els de la vicepresi-
denta del partit, Elsa Arta-
di, i Jordi Puigneró. També
s’hi han afegit el president
de la Cambra de Comerç de
Barcelona, Joan Canadell;
la consellera Meritxell Bu-
dó; l’exiliat Lluís Puig; l’al-

caldessa de Vic, Anna Er-
ra, i el cap de campanya de
Borràs, Francesc de Dal-
mases. Només aquests
noms ja fan vuit, però és
que també s’hi presenten
l’exdirector del gabinet de
Carles Puigdemont, Josep
Rius; l’exassessor de Quim
Torra i Ramon Tremosa a
Brussel·les Aleix Sarri; el

diputat al Congrés i advo-
cat Jaume Alonso-Cuevi-
llas; la periodista Pilar Cal-
vo; la diputada Aurora Ma-
daula, i l’exconseller Fer-
ran Mascarell.

A Girona la pugna serà
entre la portaveu del grup
parlamentari, Gemma
Geis, i l’alcaldessa de la ciu-
tat, Marta Madrenas. A

Lleida s’hi presenta el con-
seller Tremosa, amb arrels
a Areny de Noguera i el
Poal. Rivalitzarà amb l’al-
calde de la Seu d’Urgell,
Jordi Fàbrega; la número 3
fa tres anys, Imma Gallar-
do, i l’aranesa Anna Geli. I a
Tarragona repeteixen el
president del grup parla-
mentari, Albert Batet; el

cap de llista el 21-D, Eusebi
Campdepadrós, i la diputa-
da Teresa Pallarès, que
anava de número 2; a més
de l’activista Rai López.

Avui comença la campa-
nya, que s’allargarà tota la
setmana. La votació tindrà
lloc dissabte i diumenge.
En el cas de Barcelona,
s’escolliran les vuit perso-
nes que ocuparan les posi-
cions immediatament pos-
teriors a Borràs. No es des-
carta que la direcció situï el
líder de JxCat, Carles Puig-
demont, al capdavant de la
llista de Barcelona o Giro-
na. Cada afiliat podrà votar
un màxim de dues perso-
nes a Lleida i Tarragona,
tres a Girona i sis a Barce-
lona. Un cop tancada la vo-
tació, les candidatures
s’ordenaran en funció dels
vots que hagi obtingut ca-
da candidat i els conten-
dents seran proclamats
automàticament.

L’executiva del partit
pot modificar l’ordre per
garantir l’ordenació en
cremallera. La direcció
completarà i sotmetrà a
votació les llistes un cop
s’hagin proclamat els re-
sultats combinant criteris
com ara la paritat, el su-
port que hagin obtingut les
persones que no hagin es-
tat proclamades automàti-
cament, la pluralitat ideo-
lògica, l’equilibri territo-
rial, la diversitat professio-
nal, l’equilibri entre l’expe-
riència i la renovació insti-
tucional i la diversitat ge-
neracional. ■

Tret de sortida de la batalla
per les llistes de JxCat
a Setanta candidats es disputaran vuit llocs a la circumscripció de Barcelona a Els consellers Calvet,
Puigneró i Budó competiran amb l’exiliat Lluís Puig, el president de la Cambra i la vicepresidenta Artadi

Emili Bella
BARCELONA

127
afiliats i simpatitzants
s’han presentat a la segona
urna de les primàries de Junts
per Catalunya.

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

La xifra

Laura Borràs és la presidenciable de Junts per Catalunya ■ ORIOL DURAN
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Ajuntament de 
Cabrils

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data
26 de novembre de 2020, va aprovar inicial-
ment l’Ordenança municipal reguladora de
l’administració electrònica de l’Ajuntament
de Cabrils.

D’acord amb el que estableixen l’article 178
del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i l’article 60 i següents
del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, l’acord d’aprovació inicial i el
text de l’ordenança es sotmeten a informació
pública, durant un termini de 30 dies, comp-
tat des de l’endemà del dia de publicació de
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
en un diari escrit i al tauler d’anuncis de la
Corporació, perquè qualsevol persona pugi
presentar-hi al·legacions i reclamacions.

L’ordenança es considerarà definitivament
aprovada si en el termini d’informació públi-
ca esmentat no es presenta cap al·legació o
reclamació.

Cabrils, 27 de novembre de 2020

L’alcaldessa, Maite Viñals Clemente

15
72

10
-1

23
59

26
Q

Ajuntament de
Vinyols i els Arcs

EDICTE
En data 3 d’agost de 2020, AKU CROSSFIT
CAMBRILS, SL, amb CIF B01769173, ha
sol·licitat a l’Ajuntament de Vinyols i els Arcs
llicència d’ús provisional i obres, Exp. 1/20
per Activitat esportiva en una nau existent a
la travessera de la Ctra. N-340, de Vinyols i
els Arcs.

D’acord amb els articles 53 i 54 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’a-
prova el Text refós de la Llei d’urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer,
i l’article 67 del Decret legislatiu 64/2014, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística, la
sol·licitud presentada se sotmet a informació
pública per un termini de vint dies. Els inte-
ressats poden consultar aquesta documen-
tació a la secretaria d’aquest Ajuntament, si-
tuat al carrer Major. núm. 2, en horari de
9:00 a 14:00 h, de dilluns a divendres, i for-
mular-hi les al·legacions que estimin oportu-
nes.
Vinyols i els Arcs, 3 de desembre de 2020

L’alcalde

135024-1235886L

Ajuntament de Santa Susanna

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 1 de desembre de 2020, ha aprovat inicial-
ment el “Projecte bàsic i executiu per l’adequació de l’espai existent a l’edifici del Centre Cívic per
a ús d’Escola de Música” redactat per Conxita Balcells Associats SLP.
Es sotmet el projecte a informació pública pel termini de 30 dies, comptat des de l’endemà de la
seva publicació en el BOP, a fi que tots els interessats puguin examinar-lo i presentar-hi les al·le-
gacions que considerin oportunes.
L’alcalde,Joan Campolier i Montsant
Santa Susanna, 2 de desembre de 2020
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