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Dada anterior: 0,83
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 2.019
L’indicador hauria
d’estar en 1.000
contagis/dia

Dada anterior: 668
Les UCI haurien d’acollir un
màxim de 300 malalts
greus
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La cacera de
les pancartes

671

La junta electoral de zona va obligar l’Ajuntament de
Ripoll a retirar aquesta pancarta perquè representa una
“simbologia associada a una formació política” ■ ACN

CENSORS · Les juntes electorals van prohibir cartells i actes de suport als presos
polítics per les 177 denúncies d’Impulso Ciudadano, Cs i Vox CASOS A Ripoll van fer
retirar la paraula “Democràcia” i a Sant Joan de Vilatorrada van deixar-hi les estelades
J. Alemany / Ò. Palau
BARCELONA

Una de les derivades que
ha acompanyat l’anomenat procés independentista és l’increment de l’activitat de la magistratura,
també la que regula el règim electoral. Les diverses
juntes electorals, uns organismes jeràrquics de l’administració electoral formades per magistrats, juristes o catedràtics de dret
que han de garantir els
principis
d’objectivitat,
respecte als principis
d’igualtat o transparència
als comicis, han agafat
molt protagonisme i, probablement, han arribat al
punt màxim de visibilitat
amb la pandèmia a l’hora
de resoldre qüestions relacionades amb el dispositiu
extraordinari que ha generat, però han tingut un
protagonisme sostingut a
Catalunya des de l’empresonament de Jordi Cuixart
i Jordi Sànchez el 2017 i la
proliferació de llaços grocs
de totes formes i mides arreu reivindicant la seva posada en llibertat, que va
anar en augment quan van
entrar a la presó la resta
d’independentistes. Va ser
el PSC qui va fer la queixa a
la Junta Electoral toral
Central (JEC), que el va
prohibir als membres de
les meses, apoderats i interventors, i des d’aleshores la persecució de llaços,
pancartes i actes de suport
als presos polítics no ha parat de créixer.
Un dels moments àlgids
de la JEC va ser el 2019 per

la denúncia de Cs, just
abans de les eleccions espanyoles, l’abril del 2019,
per la pancarta a la Generalitat Llibertat presos polítics i exiliats, que acompanyava un llaç groc i que
el president Quim Torra es
va negar a retirar. El resultat final, la seva inhabilitació el 28 de setembre passat, que ha desembocat en
aquestes eleccions; uns comicis en què les juntes
electorals de zona estan requerint ajuntaments, consells comarcals i entitats a
retirar tota simbologia de
—————————————————————————————————

L’entitat propera
a Cs, Impulso
Ciudadano, n’ha
fet la seva lluita
—————————————————————————————————

suport als presos polítics,
gairebé sempre a instàncies de Vox, Cs i l’associació Impulso Ciudadano,
l’entitat que va presentar
el recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra Torra el
juliol del 2019 per l’afer de
la pancarta, i que també va
recórrer contra l’últim decret del govern, que volia
suspendre aquests comicis
del 14-F per l’evolució de la
pandèmia.
177 denúncies
Aquesta entitat, propera a
Cs, va iniciar el 12 de gener
la campanya Sin trampas
per denunciar a les juntes
electorals el que consideren símbols partidistes i
van presentar 177 denún-

cies amb fotografies d’edificis i espais públics: 97 a la
demarcació de Barcelona;
57, a Girona; 15, a Lleida, i
8, a Tarragona. La mateixa
entitat explica que la resposta de les juntes de zona
no va ser homogènia i sol·licitava un protocol únic. Algunes van aplicar el que va
dictaminar la JEC i ho van
notificar als alcaldes, la Policia Municipal o els Mossos; d’altres, com ara la de
Berga o la de Figueres, van
fer el requeriment d’ofici a
tots els ajuntaments perquè retiressin aquesta simbologia, i es queixaven que
en les de Vic o Olot no havien fet res, en la data del 5
de febrer. En qualsevol cas,
informaven que en 90 municipis les juntes electorals
de zona n’havien demanat
la retirada i destacava les
d’Amer, poble de l’expresident Carles Puigdemont
(JxCat), i de la Roca del Vallès, d’on va ser alcalde el socialista Salvador Illa. Un
cop acabi la campanya,
l’entitat té previst fer un informe d’anàlisi per enviar a
les institucions de l’Estat i a
la Comissió de Venècia del
Consell d’Europa, que assisteix i aconsella estats en
afers constitucionals.
Rectificació
La majoria d’actuacions
han estat per fer retirar
pancartes a Tarragona (on
s’havia tornat a penjar circumstancialment els dies
que la cita electoral havia
passat al 30-M), Lleida, Figueres, Llavaneres, Reus,
Palamós, Celrà i un llarg
degoteig –encara ahir ma-

teix ho anunciava, per exemple, l’Ajuntament de
l’Espluga de Francolí–. En
alguns casos la decisió s’ha
recorregut en contra sense
èxit i en d’altres, com a
Sant Joan de Vilatorrada,
sí que ha fructificat després que el govern (Alternativa per Sant Joan i el
PSC) retirés estelades
penjades en uns fanals per
ordre de la junta de zona, a
denúncia de Cs. Arran del
recurs de les formacions
independentistes, l’òrgan
electoral va rectificar perquè les estelades “en realitat han estat posades en fanals i llocs atribuïts pel mateix Ajuntament a les forces polítiques”, deia la resolució.
Un altre cas sorprenent
va tenir lloc a Ripoll, on van
demanar de retirar una
pancarta de la façana de
l’ajuntament amb la paraula “Democràcia”, perquè per la forma i els colors
“representa una simbologia associada a una formació política”. A Sant Cugat
del Vallès van optar per girar la pancarta, com van
fer en les espanyoles del
2019, però la queixa de Cs
va provocar una resolució
de la junta de zona i al final
van acabar traient-la.
L’ANC desobeeix
Les mobilitzacions de
l’ANC han estat aquesta
campanya l’altra gran diana de les juntes electorals,
que en canvi en permeten
una avui al matí del sindicat policial Jusapol contra
el que entenen com a abandonament del govern i per

denunciar “un clima d’odi i
atacs” contra ells.
L’ANC ja va deixar clar
fa mesos que no aniria a favor de cap partit en concret, però sí que ha demanat el vot genèricament
per a les llistes independentistes, i a més ha continuat organitzant accions i
concentracions per denunciar la repressió de l’independentisme i l’existència de presos i exiliats polítics. Com que la llei marca
—————————————————————————————————

Els actes de l’ANC
han estat l’altra
gran diana de les
juntes electorals
—————————————————————————————————

que s’han de notificar
abans –tot i que no sempre
passa, especialment en
municipis petits–, moltes
han estat prohibides d’ofici
per les juntes electorals,
adduint que no eren permeses en època electoral.
En la major part dels casos,
però, l’entitat les ha fet
igualment. “Ens han prohibit exercir drets hu-

mans, com ara el nostre
dret a la manifestació i a la
protesta cívica i pacífica, i
nosaltres ens rebel·lem
contra aquest fet; les concentracions es continuaran fent i nosaltres hi donarem ple suport”, deixava
clar el vicepresident de
l’entitat, David Fernàndez, després de presentar
mitja dotzena de recursos
contenciosos administratius al TSJC per vulneració
del dret a reunió. Dimarts
va rebre la primera resposta per requerir-li formalitats que no havia complert
en la presentació, un fet
que n’allargarà probablement la resolució ja no tan
sols fins passat l’acte, sinó
fins passades les eleccions.
De fet, lamenten que en algun cas la prohibició els hagi arribat poques hores
abans, sense donar-los
temps ni a poder presentar
recurs.
“La junta electoral no fa
prohibicions generalitzades, sinó d’actes en particular”, expliquen fonts internes consultades. Des del 28
de gener i fins dimarts se’n
van suspendre almenys 17
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L’APUNT

Educació pública
Mireia Rourera

La màxima qualitat per a l’escola pública hauria de ser
el principal objectiu de qualsevol societat i de qualsevol govern perquè és aquesta la que iguala tothom.
Tots els recursos educatius haurien d’anar a l’escola
pública i els qui manen i governen no haurien de dubtar a portar-hi els seus fills. Per donar exemple i apostar pel sistema. Que Felip VI hagi decidit enviar la seva

filla a estudiar a Gal·les a una escola que costa 76.000
euros l’any (més del que ingressa en un any una família mitjana) és d’una desconsideració monumental.
Què passa que l’escola pública de qualsevol punt de
l’Estat no és prou bona per a la seva filla? Per a la seva
filla no però per la resta sí? Ella s’ho perd. Mai sabrà
com és la vida real, la de fora de la bombolla.

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

LA CRÒNICA

Jordi Panyella

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

I ara el virus de la JEP
A

nava el vot per a partits independentistes. Van omplir l’ordre movent-la a altres espais o municipis,
com també van fer a Badalona, aquí a exigències de
l’Ajuntament. De fet, creuen que, tot al contrari del
que pretenia, la prohibició
ha animat a fer que l’acció
s’hagi reproduït en molts
municipis. La presidenta,
Elisenda Paluzie, confir-

mava dimarts que la campanya “per fomentar el vot”
continuarà fins avui. A
l’ANC reivindiquen que el
dret a manifestació passa al
davant, tot i que admeten
que podrien ser acusats de
desobediència i afirmen estar disposats a assumir el
càstig, que segons ells no
hauria de passar de sancions
econòmiques
lleus. ■

Un policia comunicant ahir als manifestants
que l’acte estava prohibit ■ ORIOL DURAN

diana Resisteix està actiu, els Mossos han
fet quatre detencions i s’han imposat multes en aplicació de la que es coneix com a
llei mordassa que arriben als 601 euros.
Moltes d’aquestes sancions s’han recorregut en contra, com també estarà recorreguda des d’avui la decisió de la junta de prohibir la concentració. En Fèlix, un altre dels
manifestants, va explicar ahir als seus companys que avui acudirà a la Ciutat de la Justícia a denunciar la junta per haver prohibit
un acte que estava comunicat i que, per
tant, era legal.
Segle XXI i ahir a Barcelona es van prohibir dos actes al carrer per ordre de la JEP.
Veure-ho per creure-ho i després plorar, perquè no fa gens de riure. ■

186174-1238244Q

arreu (a Vilanova i la Geltrú, Torelló, Corbera de Llobregat, Sant Joan Despí,
Arenys de Munt, Cardedeu, Mataró, Vic i Sant Fost
de Campsentelles, a més de
diversos a Barcelona: al
Fort Pienc, Sants, Gràcia i
la Meridiana). A tot això,
cal sumar, a petició de Cs, la
prohibició d’exhibir una
pancarta al pont de Pedra
de Girona en què es dema-

questa crònica comença com si es
tractés d’un acudit, perquè sempre és
millor riure que no pas plorar. Diu així;
en què s’assemblen la Covid-19 i la junta
electoral provincial? En què tots dos són els
únics capaços de parar els peus a la gent irreductible del moviment ciutadà conegut
com a Meridiana Resisteix.
Efectivament, després de manifestar-se
ininterrompudament cada vespre des del 14
d’octubre del 2019, dia en què es va fer pública la sentència del Tribunal Suprem contra els líders polítics i socials de l’1 d’octubre,
només l’ordre de confinament dictada el 14
de març havia aconseguit fins ara interrompre aquesta mobilització. Amb els mateixos
efectes que el coronavirus, des del 5 de febrer i fins diumenge, la resolució de la junta
electoral prohibint la concentració està funcionant com una nova tenalla perquè els
ciutadans estan optant per no desobeir i no
manifestar-se, i ahir també van fer bondat.
“Som activistes, no suïcides.” La frase és
de l’Albert, un dels ciutadans que habitualment secunden el tall de la Meridiana, que
es fa entre dos quarts de nou i dos quarts de
deu del vespre, acabant a temps per poder
respectar el toc de queda. Ahir, amb l’Albert,
una vintena d’activistes es van anar trobant
a partir de quarts de vuit a l’esplanada que
hi ha a la sortida de l’estació del tren de Sant
Andreu Arenal i, com ha passat els últims
dies, quan ja van ser un grup nombrós se’ls
va acostar un intendent dels Mossos d’Esquadra per avisar-los que si es manifestaven
rebrien una sanció administrativa i l’obertura d’un procés penal instat per la junta electoral.
Poca broma, des que el moviment Meri-
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La JEC aprova
la mobilitat
dels suplents

a Valida que vagin a un “col·legi proper” sense especificar
a Una jutgessa eximeix una suplent per motius de salut
M. Piulachs / J. Rueda
BARCELONA

La Junta Electoral Central
(JEC) ha descartat que les
meses electorals del 14-F
es puguin constituir amb
persones voluntàries, com
havien plantejat alguns
ajuntaments i juntes locals si no es pot formar
amb els titulars i els dos
suplents escollits. L’àrbitre electoral sí que aprova
que els suplents puguin
substituir altres meses del
mateix col·legi o “d’un collegi proper”, sense precisar si ha de ser al mateix
municipi o no. La consulta
la va fer la junta electoral
de Tarragona.
La JEC, tal com preveu
la llei, recorda als responsables de la constitució de
les meses que també poden escollir els primers
electors que arribin per

La xifra

—————————————————————————————————

30.631

excuses s’han presentat per
no haver de ser a les meses
electorals, segons informava
ahir el TSJC.

votar, tot i que els precisa
que tinguin en compte la
seva edat i la seva salut, ja
que a primera hora la Generalitat ha recomanat
que vagi a votar la gent
gran i més vulnerable a la
Covid-19. La JEC també
permet, com demanava la
Generalitat, que la votació
es pugui fer a l’aire lliure
sempre que sigui en el recinte electoral, “no a la via
pública”. Si a les 10 del matí no es pot constituir la
mesa s’ha d’ajornar fins a

dos dies la votació.
La xifra d’excuses presentades a les juntes per
no ser membres de les meses continua creixent. Segons informava ahir el
TSJC, almenys 30.631
persones han demanat no
ser presidents o vocals,
una xifra que representa
un 37% del total de 82.000
escollits per sorteig. Precisament, la titular del jutjat
contenciós administratiu
7 de Barcelona ha eximit
d’acudir a la constitució de
les meses del 14-F una suplent d’una vocal que va
adduir problemes de salut
(no han transcendit), malgrat que la junta electoral
de zona havia rebutjat les
seves al·legacions. La magistrada accepta les mesures cautelaríssimes sol·licitades per la dona i obliga
la junta de Barcelona a rellevar-la. ■

Ciutadans fent cua a l’oficina de correus del carrer València de Barcelona ■ JUANMA RAMOS

El vot per correu sense certificat censal serà nul

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

El vot per correu ha estat una
de les fórmules que ha trobat
la ciutadania per poder votar
però arriscant menys la seva
salut en aquesta situació de
pandèmia. D’aquí que, amb
un augment espectacular,
prop de 285.000 electors
han demanat poder votar
d’aquesta manera. Alguns
partits, però, han detectat
que la inexperiència en
aquesta manera d’exercir el

sufragi ha pogut induir a errors. El vot s’ha d’introduir
dins del sobre rebut però
aquest, alhora, s’ha de ficar
dins d’un altre sobre que va
adreçat al president de la taula i, en aquest segon, també
s’hi ha de posar el certificat
censal rebut a casa amb tota
la documentació.
Ahir, la Junta Electoral
Central (JEC) va resoldre, a
instàncies d’ERC, que dema-

nava que el vot fos vàlid encara que el ciutadà s’hagi descuidat el certificat censal,
que no, que aquests vots seran considerats nuls a tots
els efectes. La JEC considera
en la seva resolució que, tot i
admetre “la complexitat del
sistema”, el certificat del cens
és l’única manera de poder
contrastar que el vot emès ho
ha estat efectivament per la
persona que el va sol·licitar.

“Avui és Hasél, demà serà qualsevol altre”
PROTESTA PER ZOOM · Àngels Ponsa i Jordi Cuixart van participar en l’acte de suport al raper, organitzat per l’Acadèmia
de la Música per Zoom, forçada per la Junta Electoral I A LA PLAÇA · Tot i així, alguns es van concentrar a la plaça del Rei
X. Castillón / J. Panyella
BARCELONA

U

n total de 65 entitats i
representants culturals
van demanar ahir la llibertat del raper Pablo
Hasél, poques hores abans del
seu possible ingrés a la presó. Així ho van fer explícit en l’acte organitzat ahir a la tarda per
l’Acadèmia Catalana de la Música, que va tenir lloc a través de
Zoom, davant la prohibició de la
Junta Electoral que es portés a
terme a la plaça del Rei. Tot i així, mentre se celebrava aquest
acte virtual, conduït pel president de l’acadèmia, Gerard
Quintana, i amb la participació
de la consellera de Cultura, Àn-

gels Ponsa, i el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a
la plaça del Rei també hi va tenir
lloc una petita concentració. En
un primer moment, una parella
de Guàrdia Urbana els va avisar
que aquell era un acte prohibit i
després va marxar de la plaça,
però unes quaranta persones
van desafiar la prohibició, cantant Què volen aquesta gent i
L’estaca i fent crits de “Llibertat, Pablo Hasél!”, amb un parell
de pancartes i senyeres.
En paral·lel, Quintana va
obrir la seva intervenció demanant la llibertat per a Pablo Hasél i també esmentant l’exili de
Valtònyc a Bèlgica, i tot seguit
va recordar que, segons l’informe de Freemuse (Freedom of

La concentració ‘il·legal’ que va tenir lloc a la plaça del Rei ■ J, PANYELLA

Music Expression), Espanya lidera la llista de països amb més
artistes a la presó. Després de
denunciar també la prohibició
de la Junta Electoral, que en
canvi sí que va permetre “la ma-

nifestació d’un sindicat de policia espanyola” ahir al centre de
Barcelona, Quintana va donar
pas als tres lectors del manifest
de suport a Hasél: el músic Natxo Tarrés (Gossos), l’editor

Joan Sala –de Comanegra, també en procés judicial pel llibre
On és l’Estel·la?– i l’actriu Sílvia
Bel. “Avui és Pablo Hasél, demà
serà qualsevol altre creador o intèrpret de qualsevol disciplina”,
s’adverteix en el manifest, on es
demana l’anul·lació de totes les
causes obertes i condemnes de
creadors processats per la seva
“expressió artística”.
“L’entrada de Pablo a la presó
ens colpeix com a societat i ens
interpel·la”, va dir Cuixart, que
va fer una crida a persistir en la
defensa dels drets fonamentals.
“Hem de fer pinya contra una
repressió que no té nom, perquè
és una vulneració flagrant de la
llibertat d’expressió i de creació”, hi va afegir Ponsa. ■
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L’eurodiputada Diana Riba, l’exconseller Raül Romeva i el candidat d’ERC, Pere Aragonès, ahir en un acte sobre transició ecològica a la UPC ■ A.G. / EFE

L’independentisme tanca la
campanya unit contra el PSC
a Cinc llistes deixen signat que en cap cas pactaran amb Illa, que lidera el front del 155, per formar
govern a Els partits recorden que és el que han dit cada dia, però no aturen les crítiques encreuades
Òscar Palau
BARCELONA

El que l’independentisme
no havia estat capaç de fer
per si mateix en els últims
anys, que és unir esforços
en una estratègia compartida, sembla que, com a colofó a la campanya, ho ha
acabat aconseguint el
PSC, fixat per tots com a
adversari comú. Tot i que
algunes hi havien sembrat
dubtes com a arma electoral, el cert és que totes les
llistes independentistes ja
havien deixat clar els últims dies que no pensaven
pactar de cap manera amb
els socialistes, que a partir
del presumpte efecte Illa
lideren el que s’ha batejat
com a “bloc del 155” amb
l’objectiu confés de “girar
full” al procés i donar un

cop de porta a les reivindicacions de la majoria de la
societat catalana en l’última dècada, que encara
avui es resumeixen en amnistia i autodeterminació.
Per si encara en quedava algun dubte, dimecres
les candidates de JxCat,
Laura Borràs; la CUP, Dolors Sabater; el PDeCAT,
Àngels Chacón, i Primàries Catalunya, Laura Ormella, a més del cap de
campanya d’ERC, Sergi
Sabrià, van signar un manifest redactat per Catalans per la Independència,
un col·lectiu format al desembre per exmembres
dimissionaris del secretariat de l’ANC, en què deixen ben clar el compromís
que, “sigui quina sigui la
correlació de forces sorgida de les urnes, en cap cas

El cordó al PSC no val al Congrés tot i exigir-ho Borràs

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

La firma del compromís de
no governar amb el PSC per
part d’ERC, JxCat, el PDeCAT
i la CUP –definit per Salvador
Illa a la COPE com “la foto de
Colón dels independentistes”– no arribarà al Congrés.
Laura Borràs (JxCat) va exigir
que el cordó arribi a Madrid
amb el govern de Pedro Sánchez, però es va quedar sola.
Per Borràs, “els pactes

que més mal fan a Catalunya
són els pactes a Madrid”.
“Nosaltres no hem votat Sánchez, nosaltres no hem votat
el pressupost”, es va vantar la
candidata de JxCat i encara
diputada al Congrés. La literalitat de l’acord –“en cap cas
es pactarà la formació de govern amb el PSC”– no veta la
col·laboració parlamentària
ni un suport actiu o passiu en

què els socialistes siguin protagonistes, i ERC recorda que
va firmar amb el PSOE un
pacte d’investidura i prou i
que vota a favor o en contra
de les iniciatives de la coalició
al Congrés amb llibertat. “Espanya i Catalunya són països
diferents. Nosaltres no ens
presentem per presidir Espanya”, va dir Pere Aragonès.

es pactarà la formació de
govern amb el PSC”. Segons el manifest, el 14-F és
“una oportunitat més” per
assolir “la força necessària” per “fer efectiva la República catalana”, un fet
pel qual s’insta a aconseguir el màxim de suports

de polítics “compromesos
de manera inequívoca” a
avançar en la materialització i “plantar cara” als
partits responsables de la
repressió.
La signatura del document va ser ratificada ahir
sense matisos per totes les

forces independentistes,
tot i que això no va aturar
les crítiques encreuades
entre aquestes. El candidat d’ERC, Pere Aragonès,
va recordar que han signat
ni més ni menys que el que
han estat repetint en tots
els actes i entrevistes. “El

■ D. PORTABELLA

que hem fet és posar per
escrit allò que hem dit en
campanya. ERC té paraula, allò que diu és allò que
fa”, afirmava, mentre deia
que no tindria “cap problema” a firmar-ho ell si cal,
davant les suspicàcies expressades encara ahir per
la candidata de JxCat,
Laura Borràs: “Jo no he delegat en cap altra persona,
ho he fet jo directament”,
deia. “No apuntalem partits del 155 a l’Estat i no ho
farem a Catalunya”, justificava, en al·lusió velada
també a ERC.
Des de la CUP, Dolor Sabater adduïa que “ha de
quedar clar” que el PSC no
és d’esquerres. “És important no enganyar en campanya, i que la població això ho vegi, ho debati i ho
escolti abans de les eleccions”, cloïa. També la candidata del PDeCAT, Àngels Chacón, en “coherència” amb el que han dit en
campanya, es ratificava a
desmarcar-se de tot acord
amb el PSC. “Alguns han
volgut posar-ho per escrit.
Sabeu per què passa això?
Perquè hi ha alguns candidats la paraula dels quals
és molt volàtil”, etzibava,
en al·lusió directa a Borràs
i el seu discurs poc clar sobre quan i com s’ha de fer
efectiva la independència.
Primàries Catalunya es
vantava en una nota que,
de les cinc signants, és
“l’única” formació que no
té cap pacte de govern amb
el 155 tot i tenir més d’una
vintena de regidors arreu
del país.
El veto per escrit de l’independentisme a governar amb el PSC va generar
crítiques de la resta de forces. “La hipoteca d’ERC
amb JxCat no s’acaba
mai“, piulava la candidata
dels comuns, Jéssica Albiach. Des de Cs, Carlos
Carrizosa restava crèdit al
document i recordava que
ERC i JxCat governen “en
molts llocs” amb el PSC.
Des del PP, Alejandro Fernández ho qualificava de
“parany”, “comèdia” i “moviment de maquillatge”, i
apuntava a una “aliança”
entre el PSC i ERC per la
“mútua supervivència”. ■

Les frases

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

“ERC, sempre que ha
pogut escollir entre
PSOE o Junts, o entre
Sánchez o Borràs, s’ha
inclinat per Sánchez”

“Suposo que Borràs
no vol ser presidenta
d’Espanya. Al Congrés
sempre defensarem
l’interès dels catalans”

“És important deixar
clar que el PSC no
representa la classe
treballadora ni fa una
política d’esquerres”

“Hem dit des de l’inici
de campanya que no
pactarem un govern
que inclogui la CUP ni
cap partit del 155”

“ERC està dient que
vol que governi JxCat,
un govern inútil
i incapaç que no ha fet
polítiques per la gent”

“El PSC té ganes de
tripartit, Podem va
boig i no em crec la
paraula d’ERC més
que la del PSC”

Laura Borràs

Pere Aragonès

Dolors Sabater

Àngels Chacón

Joan Carles Gallego

Carlos Carrizosa

CANDIDATA DE JXCAT

CANDIDAT D’ERC

CANDIDATA DE LA CUP

CANDIDATA DEL PDECAT

NÚMERO 2 DELS COMUNS

CANDIDAT DE CS
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El PSC ho aprofita per fer-se
fort com l’única alternativa
a Illa compara el pacte dels sobiranistes amb la “foto de Colón” del PP, Cs i Vox a Granados diu que

han ensarronat de nou ERC, que ha signat fer presidenta Borràs i que s’escaldarà com Cs a Colón
Xavier Miró
BARCELONA

El PSC ha aprofitat la signatura ben poc formal i separadament del pacte entre les forces independentistes contra la investidura de Salvador Illa per reivindicar-se com l’únic vot
útil perquè l’unionisme
guanyi les eleccions i trenqui la majoria sobiranista
al Parlament.
Ahir ho feien els dirigents socialistes en campanya i sembla clar que
avui serà la idea força del
PSC. En una entrevista a
la Cope, Illa –de qui el ministeri de Sanitat confirmava ahir que no ha estat
vacunat– va qualificar el

868645-1238679Q

compromís de Junts,
ERC, la CUP, el PDeCAT i
Primàries com “la foto de
Colón de l’independentisme”, comparant-lo amb la
manifestació conjunta de
la dreta i l’extrema dreta
espanyolista a Madrid
contra el govern de PSOE i
Unides Podem fa dos anys.
El “pacte anti-Illa”, com ell
mateix el qualifica, és, per
al candidat socialista, “la
perpetuació de l’odi, de la
divisió i de la decadència
de Catalunya”.
A l’acte sobre fons europeus del matí a Rubí, l’eurodiputat Javi López va
ironitzar sobre l’objectiu
independentista de convertir Catalunya en la “Dinamarca del sud”. Ho tin-

Eva Granados, número dos d’Illa, en l’acte de la tarda d’ahir a l’Hospitalet de Llobregat ■ PSC

dran difícil, venia a dir López, si pacten contra la socialdemocràcia. Advertint
que els independentistes
volen una baixa participació, López va cridar a triar
entre dues opcions: “O
president Illa o un govern
català tutelat per Puigdemont.”
També va cridar al vot
útil l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, que el
PSC no ha dubtat a fer participar en la campanya tot
i estar imputada judicialment: “Avui he dit a un votant de Cs que si vol que el
seu vot serveixi voti per
Illa.” Després de reivindicar amb “orgull” l’alcaldessa Marín, la número 2
d’Illa, Eva Granados, també va carregar contra el
pacte independentista. La
candidata es va adreçar
sobretot a ERC per advertir-los que “els han tornat
a ensarronar”. Granados
recorda que Junts va ser el
primer a signar el compromís i ERC ho ha fet a remolc: “Han signat fer Borràs presidenta. Igual que
Cs va sortir escaldat de la
foto de Colón, ERC sortirà
escaldada d’aquesta.” ■

|

10 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 12 DE FEBRER DEL 2021

La candidata de Junts, Laura Borràs, fotografiada el dia de l’entrevista al passatge on el partit té la seu ■ JOSEP LOSADA

Candidata de Junts a la presidència de la Generalitat

Laura Borràs
“El 14-F és un plebiscit
entre Junts i ERC”

PANDÈMIA “Hem de fer conviure la salut de les persones amb la salut de l’economia” 1-O “En
absència d’un referèndum pactat i vinculant, l’1-O té plena vigència i el que cal és avançar”
Emma Ansola
BARCELONA

B

orràs arriba a l’entrevista l’endemà del debat a TV3 i abans d’agafar el cotxe cap a Girona. En la recta final de la campanya acaba d’avançar el nom
del seu conseller de Salut.

Com valora la campanya?
És una campanya estranya, sí,
per l’estat d’ànim de tots i les limitacions que ens imposen les
autoritats sanitàries que ens
obliguen a ser molt innovadors,
tot i que com a Junts ja teníem

incorporat l’element telemàtic
en les comunicacions perquè el
virus és d’ara però nosaltres fa
tres anys que suportem el virus
de la repressió de l’Estat. Hem
intentat fer de la necessitat virtut i hem aprofitat per escoltar
molt més la gent i fer una campanya positiva i de propostes.
Formem part d’un projecte que
genera il·lusió, estem il·lusionats i volem compartir aquest
projecte de transformació del
país.

no rebaten els arguments?
Al feixisme se’l combat, sí, però
en aquesta campanya hem pres
la decisió d’ignorar-lo pel perill
que representa que entri al Parlament amb força i normalitat
aprofitant les estructures democràtiques que després vol
destruir. La nostra pràctica al
Congrés, on és la tercera força
política, és no participar mai en
les mocions que ells impulsen,
jo no els interpel·lo ni em sento
mai interpel·lada per ells.

En la campanya també s’ha pogut sentir més que mai el discurs de la ultradreta, per què

Però el discurs racista no s’esborra.
Intentem no donar-li carta de

naturalesa.
Tot just ahir va anunciar que el
secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, serà el seu
conseller de Salut. Ja estava
pactat? Ha participat en la redacció del programa electoral?
No fem propostes públiques que
no hagin estat treballades
abans, per respecte a les persones afectades i als electors. El
programa i les polítiques de salut són molt importants per a
nosaltres; el president Torra va
voler incorporar des del primer
moment la veu dels experts i els
va escoltar i Argimon va propor-

cionar tranquil·litat. Nosaltres
continuem en aquesta línia, en
la que ha de ser la represa de la
normalitat.
El seu programa ha esta ben valorat pels experts, però requereix una injecció de 5.000 euros, d’on els traurà?
Sanitat necessita aquests diners per als professionals, l’estructura i la recerca, i per tant
és una prioritat de país. Governar és prioritzar i decidir on
destines els diners i aquesta és
la quantitat que els experts ens
demanen.
Però sorgiran del pressupost de
la Generalitat, del deute amb
l’Estat o estan pendents del
que distribueixi l’Estat dels
fons europeus?
Treballem amb els fons de què
disposem i també amb els que
reclamem a l’Estat perquè ens
corresponen. No eliminem allò
que és un problema per a l’Estat
però és una solució per a nosaltres. També reivindiquem i demanem els mecanismes de gestió dels fons MEDE (fons europeus de rescat) mobilitzats per
a l’emergència de la Covid-19. El
president Torra ja va sol·licitar
per carta un 2% del PIB, que representen 4.600 milions d’euros per injectar liquidat a les petites i mitjanes empreses i a tots
els sectors que han patit més els
efectes de la Covid. Quan parlem de recursos parlem dels
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pendentista per fer la feina que
cal en el dia a dia i també per
marcar el rumb per avançar.
Aspirem a guanyar bé per poder
governar bé.

Entre la realitat i la ficció
Laura Borràs va fer un camí ràpid del Parlament, on va arribar amb Junts
per Catalunya en l’anterior legislatura, cap al Congrés amb la marca electoral Junts. De la conselleria de Cultura les enquestes la situen ara a les portes
de la Generalitat, tot i que els suports que rep Junts de la resta de partits independentistes no són gaire entusiastes. La relació d’alguns dels seus
membres amb l’antiga Convergència encara pesa, malgrat la voluntat i l’esforç dels principals responsables, sobretot de Jordi Sànchez i Laura Borràs,
per esborrar aquest lligam personalitzat en figures com ara les de Damià
Calvet, Elsa Artadi o Ramon Tremosa. Aquests suports febles per pactar entre les files independentistes obliga Junts a reclamar i alçar la veu en aquest
final de campanya per esdevenir el vot útil de l’independentisme per portar
a terme un programa que, si les urnes no canvien i el resultat es manté en la
majoria d’escons, serà molt similar al de l’anterior legislatura.
Borràs assegura que la perseverança és una bona actitud per a l’èxit dels
projectes, però malauradament també hi ha qui li recorda que el que planteja en el programa es considera sedició i l’Estat ho castiga amb anys de presó. “Sort que tenim un govern progressista que vol modificar el Codi Penal i
adaptar un delicte que no existeix en les democràcies consolidades del nostre entorn”, ironitza. Arronsa el nas i el front quan sent parlar de presó. Des
del primer dia intenta defugir el “marc mental espanyol” que ja no amenaça,
sinó que imposa penes de presó per sedició quan el que un vol és posar les
urnes o que obre investigacions per corrupció. Ella s’hi rebota. “No podem
estar colonitzats per l’imaginari espanyol”, sentencia, i aposta perquè el canvi de sobirania política també es traslladi al camp de la sobirania mental,
potser per això el seu horitzó més desitjat és aquell que li permeti tornar als
llibres i a la literatura d’on prové perquè això significarà que ha aconseguit
fer realitat el seu projecte independentista. I, si bé l’assaig, la poesia i el teatre s’arrengleren al seu espai de lectura i formen part de les seves aficions i
dedicacions, no cal oblidar que, molts cops, diuen, la realitat pot superar la
ficció. Ella, però, assegura que l’afronta amb la “consciència tranquil·la” per
la feina feta des que va accedir a la Generalitat des de l’Institut d’Estudis Catalans, primer, i més tard des de la conselleria de Cultura en aquesta nova
etapa política.

❝

❝

Si queden primers, demanarà a
ERC que deixi de donar suport
al PSOE per fer un govern independentista?
El nostre marc mental és Catalunya, pensem que no es pot
avançar cap a la independència
i alhora apuntalar els partits del
155 que no fan res per resoldre
el conflicte polític. La manera
de treballar en un futur govern
de Catalunya haurà de comportar una defensa dels interessos
de Catalunya, aquí i a Madrid.

Laura Borràs, fotografiada de ben petita quan practicava trial
conjuntament amb altres esports com ara la gimnàstica rítmica ■ CEDIDA

❝

El confinament ha
de ser molt precís
d’acord amb les
característiques
de cada territori

El reconeixement a
les urnes legitimarà
una estratègia o una
altra per fer via cap
a la independència

No s’avança cap
a la independència
apuntalant els del
155, que no fan res
per trobar la solució

propis, dels que podem mobilitzar i dels que reclamem a l’Estat espanyol.

nar i prioritzar les ajudes, i una
altra amb agents socials per
tractar els col·lectius on l’epidèmia ha fet mes estralls; gent
gran, aturats i dones. Les dues
taules estarien coordinades
amb Salut i amb actuacions,
quant a confinament, molt més
precises d’acord amb les característiques de cada territori, no
és el mateix Barcelona que els
municipis de l’Ebre, el Pirineu o
l’Empordà. I seguirem les indicacions dels experts de prioritzar els tests, els rastreigs i
l’aïllament de manera proactiva
per lluitar contra el virus. Ara
hem de gestionar com fer conviure la salut de les persones i la
de l’economia. El que farem
sempre és consultar els experts,
per això Argimon serà una garantia de seguretat.

aclarir quina és la manera que
tenim per avançar, perquè som
partits independentistes i entenc que tots volem deixar de
ser-ho. I aquí diferim en l’estratègia, per tant no hi ha millor
manera que sotmetre’s al veredicte de la ciutadania. Quan el
21-D em presentava a unes eleccions per Junts per Catalunya,
en el fons pensava que el vot independentista no importava
per on entrés perquè a dins hi
havia una única saca. Ara, després de tres anys, no puc fer
aquesta afirmació, perquè no
tots els vots independentistes
han servit per avançar i per això
el reconeixement a les urnes legitimarà una estratègia. La nostra fórmula és la de la unitat,
l’1-O i determinació.

Vostè ha defensat el discurs del
president Torra de posar la salut al centre, en el debat la candidata del PDeCAT, Àngels Chacón, li ho va criticar. Tots els
candidats de Junts comparteixen aquesta prioritat?
La vida la posem al centre de totes les polítiques públiques, però ara ja farà un any que convivim amb el virus i això requereix un canvi, hem de saber
com conviure-hi. Abans la incertesa era molt més gran, però
la comunitat científica ha fet
una feinada extraordinària i ara
apostem per combinar la vida,
la salut de les persones, amb la
salut de l’economia dels nostres
ciutadans. Per això hem anunciat un pla d’obertura segura
que el que vol és reunir dues
taules; una d’econòmica dels
sectors més afectats per gestio-

Demà passat, 14-F, fins a quin
punt les eleccions són un plebiscit entre Junts i ERC?
Ho haurien de ser per poder

Què els diferencia d’ERC?
No em correspon a mi parlar del
que proposen els altres partits,
nosaltres apostem per complir
el mandat de l’1-O, proporcio-

❝

A Madrid, sempre
que han pogut triar
entre el PSOE o Junts,
Sánchez o Borràs,
han triat el PSOE

nar quotes de benestar i progrés social al país, i això només
arribarà amb la normalitat democràtica i la capacitat de decisió i de recursos, per això volem
la independència.
Les enquestes continuen marcant un empat, no sembla que
ningú obtingui una majoria absoluta, i tenint en compte les
discrepàncies i baralles entre
Junts i ERC en l’anterior govern, és partidària que qui quedi primer governi en solitari
amb acords puntuals o aposta
de nou per reeditar la coalició?
Nosaltres hi som per poder governar amb forces independentistes que vulguin avançar cap a
la independència. Si estem en
disposició de liderar-ho, nosaltres al capdavant, i si no, hem
de servir per empènyer i avançar. En aquest sentit, el vot a
Junts és un vot útil perquè evita
l’aparició del tripartit i alhora és
la garantia d’un govern inde-

Tem que es faci el tripartit tot i
el document signat per totes
les forces independentistes de
no pactar amb el PSC?
El que està clar és que nosaltres
no pactarem amb els del 155, i
no ho diem ara en eleccions, sinó que ho hem refermat amb
les nostres actuacions al Congrés, on es decideix molt el que
passa a Catalunya. Ni vam investir Sánchez, ni vam votar el
pressupost, ni l’estat alarma. Jo
he signat el document no ho he
delegat en cap altra persona. Jo
soc a Madrid i sempre que allà
es triava entre PSOE o Junts o
Sánchez o Borràs, s’ha triat el
PSOE i Sánchez, ha estat una
constant.
I el pacte a la Diputació?
Tothom sap el que penso
d’aquest pacte i la meva proposta és revertir-ho tot, aquest i
també la resta de pactes amb
els del 155 de manera global.
Hi ha alguna línia vermella per
poder pactar amb ERC?
No ens hem posat cap línia vermella.
El candidat Illa ja els ha etzibat
diverses vegades que el seu
programa “no se’l creuen” ni
vostès, que saben que no podran fer la independència perquè “no tenen ni la força ni el
dret”.
És curiós, nosaltres esgrimim la
força de la raó i ells es queden
amb la raó de la força. El problema és que ells sí que s’ho creuen
que farem la independència,
perquè l’1-O es va donar la mesura del que érem capaços de
fer, i quan algú reacciona fent
ús de la violència és perquè ha
perdut qualsevol altre recurs.
És per això que la fórmula és la
de l’1-O i és per això que ens
hem de blindar junts en la unitat i contra la repressió.
L’1-O ja va començar amb una
resolució al Parlament que després va ser suspesa i anul·lada,
i vostès proposen com a primer
pas fer el mateix, una resolució,
una declaració política que tor-
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Laura Borràs Candidata de Junts a la presidència de la Generalitat
narà a ser anul·lada?
La resolució del Parlament ens
ha de permetre recuperar la sobirania perduda i saber per què
som on som. Refermar-nos en
els compromisos i en els principis democràtics que adquirim a
les urnes. És un punt de partida
per marcar el compromís en
aquesta legislatura.
Després de la declaració política, proposen negociar un referèndum amb el govern de l’Estat, que s’hi nega en rodó, i llavors aposten per actuar unilateralment, què vol dir això? Organitzaran un altre 1-O?
En el document marquem totes
les vies obertes, no renunciem a
cap, el referèndum acordat ja el
volíem abans de l’1-O, no va ser
possible i vam fer l’1-O i ara ens
trobem amb la gestió de les conseqüències que va tenir aquella
votació. Ens mantenim amb un
referèndum pactat, sí, però sabem que no és una opció i pensar que pugui ser-ho ens porta
frustració. Però no ens podem
aturar, hem de perseverar,
sempre, i els exemples internacionals així ens ho indiquen i
exposen com en aquests casos,
amb majories consolidades i davant la intransigència d’un govern, la via unilateral queda legitimada. Per tant, el veto espanyol no ens pot impedir continuar avançant i aquí és on podem diferir d’ERC, que prefereix esperar a ser més. El repte
és complicat, però el fet de preservar és el que ens permetrà
aconseguir-ho. El preu que estem pagant és molt alt i hem
d’aconseguir que serveixi per a
alguna cosa. El què ja el sabem:
poder viure en la república que
vam votar, el com és el que haurem de fixar utilitzant tots els
mecanismes sense menystenir
el referèndum pactat.
Però volen tornar a organitzar
un altre 1-O?
Nosaltres el referèndum ja el
vam fer, en absència d’un de
pactat i vinculant, per nosaltres
l’1-O té plena vigència i la unilateralitat queda legitimada per la
intransigència prèvia de l’Estat.
I cal avançar, amb unitat.
Per tant, el boto a prémer, llavors, és la reactivació de la declaració del 27-O en aquesta legislatura?
La temporalitat, marcar el calendari, és un dels problemes de
l’anterior legislatura. Nosaltres
ens presentem per posar les bases i poder fer efectiu el mandat
de l’1-O i per fer-lo ens necessitem tots. El quan no depèn només de nosaltres, però tenim
clar que no hi arribarem si no
ens posem a caminar, i en

10 coses que
no sabies...
Motos. Tot i que ara no té
temps de fer gaire esport,
de petita va practicar gimnàstica rítmica i esportiva i
fins i tot ha participat en
carreres de trial.

Gimnasta. Encara avui fa
la vertical pont i la roda
(l’última vegada va creuar
el menjador de casa del
conseller Toni Comín fent la
roda amb la filla del conseller).

Entre llibres. Llicenciada
en filologia catalana i doctorada en filologia romànica, ha publicat més de 26
llibres.

Ha nascut dos cops. Té
Borràs, fotografiada el dia de l’entrevista a l’interior de la seu ■ JOSEP LOSADA

❝

La via unilateral és
legítima davant la
intransigència d’un
govern i amb una
majoria consolidada

❝

El veto espanyol no
ens pot impedir
continuar avançant,
en canvi ERC opta
per esperar

aquests tres anys hem agafat direccions que no anaven en línia
recta.

que hi ha una voluntat d’escarmentar, dissuadir i reprimir el
moviment independentista.

També proposeu fer del Consell
per la República una autoritat
nacional; això com es fa?
Quan parlem d’autoritat el que
volem és dotar el consell d’un
rang d’actor implicat en la resolució del conflicte que la tardor
del 2017 no hi era. Tindrà els
seus propis mecanismes d’activació per treballar conjuntament la via externa de l’exili,
que ha estat l’espai on s’ha pogut guanyar la batalla a l’Estat
espanyol precisament perquè
queda fora de les urpes de la legalitat espanyola. Hem aconseguit que siguin eurodiputats i
ens han donat els èxits jurídics
que confirmen que la justícia espanyola té més d’espanyola que
de justícia i que l’1-O no hi va
haver cap delicte ni de sedició ni
de malversació i, en canvi, sí

Però aquest òrgan dependrà
del poder executiu perquè pugui esdevenir l’autoritat que
mencionen?
No, no, nosaltres parlem de treballar des de dins i des de fora, i
l’avantatge que té el consell és
que treballarà des de l’exterior i
que no estarà sotmès al radar
del govern espanyol. És un organisme que va néixer a fora i que
s’ha de mantenir a fora perquè
no sigui víctima, com ho som la
resta, de les urpes de l’Estat espanyol.
Quina dotació tindrà, quines eines, si ha d’ajudar en el camí
cap a la independència?
Serà el consell el que establirà
els mecanismes perquè a través
de l’assemblea d’electes li doni
legitimitat i esculli els seus re-

presentants. La seva força estarà precisament en el fet de residir fora. Si no depens de l’Estat,
l’Estat no et pot tancar aplicant
l’article 155, com ja va passar
també amb les delegacions que
la Generalitat tenia a l’exterior.
Aquest cop també sabem que
el cos dels Mossos d’Esquadra
tenia un pla per detenir el govern de Puigdemont després
del 27-O, com ho evitaran?
Efectivament hem de treballar
amb unes eines que són limitades, l’autonomia és el principal
obstacle per a la independència,
tal com expressa el president
Torra. Què farem? Treballar per
desenvolupar tot allò que ens
cal i que s’hauria d’haver fet
abans. Naturalment els cossos
de seguretat tenen aquesta obediència espanyola, no deixen de
ser una policia autonòmica, i
haurem de treballar per veure
com ho afrontarem quan estiguem en disposició d’activar la
declaració d’independència.
Aquesta legislatura?
Volem aconseguir-ho, però cal
fer-ho bé i de manera segura per
no haver de retrocedir. Soc exigent i aquest cop no subestimem la part contrària, per això
cal dur a terme els preparatius
d’una manera eficaç, possible
amb la legitimació que ens donen les urnes, sense dreceres ni
aturadors, però també sense
llums i taquígrafs. ■

dos aniversaris, el dia que
va néixer i el dia que va néixer la seva filla pels problemes seriosos que va tenir
durant l’embaràs.

Hoquei. Ha estat sòcia de
l’Igualada d’hoquei.

Solidaritat amb Bòsnia. Ha estat dues vegades a Bòsnia reconstruint
escoles amb la Creu Roja.

Mestra de molt jove. La
primera vegada que va fer
de mestra tenia dos anys
més que els seus alumnes
al Jaume Bofill.

Passió per la xocolata.
Es va pagar la carrera treballant al departament jurídic de la Nestlé, va ser la
seva primera feina, i potser
per això no pot viure sense
la xocolata.

Fer el cim. Va pujar al Teide amb vuit anys a peu
perquè el seu pare tenia
molta afició per l’excursionisme.

Música. Dos dels seus
ídols musicals són amics
seus, Maria del Mar Bonet i
Lluís Llach.

