
El Parlament Europeu és
a un pas d’aixecar la im-
munitat a l’expresident
Carles Puigdemont. La co-
missió d’Afers Jurídics ja
ha donat el seu veredicte:
cal retirar-li la protecció
parlamentària. Ara serà
el torn del ple de la cam-
bra, que haurà de decidir
d’aquí a dues setmanes si
permet a la justícia belga
reactivar les euroordres
contra Puigdemont i els
també eurodiputats de
JxCat Toni Comín i Clara
Ponsatí.

Per tant, la saga del
suplicatori ja té els dies
comptats. En el ple de l’eu-
rocambra de la setmana
del 8 de març, els 705 eu-
rodiputats s’hauran de
pronunciar sobre el cas
dels tres independentistes
reclamats pel Tribunal Su-
prem per jutjar-los en la
causa del procés.

Fa més d’un any que
va enviar el suplicatori a
Brussel·les, però fins ahir
la comissió d’Afers Ju-
rídics, presidida per l’eu-
rodiputat de Ciutadans
Adrián Vázquez, no va
enllestir el tràmit parla-
mentari per les dificultats
de la pandèmia. Final-
ment, ahir es va pronun-
ciar, però la seva posició
no va ser tan unànime

com es preveia.
Formada per 25 eurodi-

putats, la comissió d’Afers
Jurídics va aprovar amb
quinze vots a favor, vuit en
contra i dues abstencions
la proposta del ponent, l’ul-
traconservador búlgar An-
gel Dzhambazki, d’aixecar
la immunitat de Puigde-
mont, Comín i Ponsatí.
Tanmateix, s’esperava una
majoria més àmplia, ja que
populars, liberals i socialis-
tes sumen setze vots. En
concret, al comitè hi ha set
populars, cinc socialistes,
quatre liberals, tres ultra-
dretans, dos conservadors,
dos ecologistes, una eurodi-
putada de l’Esquerra Uni-
tària i un eurodiputat croat
no inscrit.

Des del PP afirmen que
els set eurodiputats del
Partit Popular Europeu hi
van votar a favor. Cs també
defensava ahir que “la posi-
ció del grup liberal ha estat
a favor d’aixecar la immu-
nitat” als tres independen-
tistes. En canvi, des del
PSOE només podien asse-
gurar els vots favorables
dels seus dos eurodiputats,
sense concretar si els altres
tres socialistes del grup ha-
vien fet el mateix.

Només l’eurodiputada
de l’Esquerra Unitària, Ma-
non Aubry, i l’eurodiputat
d’Els Verds/ALE, Sergei
Lagodinski, van confirmar
el seu vot en contra del su-
plicatori, mentre que la res-
ta de membres no es van

voler pronunciar sobre el
sentit del seu vot. “Aquesta
causa està polititzada i és
desproporcionada”, va cri-
ticar l’alemany.

Per tant, queda la incòg-
nita de quins altres eurodi-
putats van qüestionar la
petició de la justícia espa-
nyola. Això sí, la votació
d’ahir va evidenciar alguna
fissura en el bloc de popu-
lars, socialistes i liberals,
que controlen la cambra.

A més, l’opinió dels euro-
diputats d’altres països eu-
ropeus sobre l’afer català
va quedar dividida, ja que
els cinc eurodiputats es-
panyols de la comissió
–Adrián Vázquez (Cs), Ibán
García del Blanco (PSOE),
Marcos Ros (PSOE), Este-
ban González Pons (PP) i
Javier Zarzalejos (PP)– van
votar a favor del suplicatori.

“És complicat tenir una-
nimitat en aquesta mena
de casos”, va admetre ahir
Adrián Vázquez, que, de
tota manera, es va mostrar
satisfet amb el resultat.
Tant ell com l’eurodiputat
del PSOE Ibán García del
Blanco preveuen que la
votació en el ple de l’euro-
cambra sigui “similar” a
la d’ahir i que s’hi aprovi el
suplicatori.

La setmana del 8 de
març tota la cambra haurà
de decidir si ratifica l’infor-
me parlamentari que des-
carta l’existència de “per-
secució política” en el cas
de l’1-O. L’Esquerra Unità-

ria Europea ja ha avançat
que s’oposarà a l’aixeca-
ment de la immunitat per-
què tem que el judici al
Suprem no sigui “just”. La
resta de grups polítics en-
cara s’han de definir amb
relació a un dels suplicato-
ris més mediàtics del Par-
lament Europeu.

Sense reacció
Puigdemont, Comín i Pon-
satí no es van voler pro-
nunciar ahir sobre la vo-
tació parlamentària, mal-
grat ser-ne els afectats. Els
eurodiputats han preferit
esperar-se fins avui per fer
una roda de premsa a l’eu-
rocambra i comentar els
resultats. Tot i això, la
plataforma independen-
tista que presideix Puigde-
mont, el Consell per la Re-
pública, es va referir ahir
al dictamen de la comissió
com un “dia negre per a
la democràcia europea”.
L’entitat va denunciar que
“els partits espanyols” han
“arrossegat una majoria”
de l’eurocambra a adoptar
una decisió “incompatible

amb els principis de l’estat
de dret”. “La lluita jurídica
i política continua”, van
assegurar.

Possible recurs
De fet, des de JxCat han
amenaçat en diverses oca-
sions de portar als tribu-
nals el procediment del su-
plicatori si perden la vota-
ció final, perquè creuen
que hi ha hagut “errors
formals” i vulneracions de
la confidencialitat del pro-
cés. Per contra, el presi-
dent de la comissió d’Afers
Jurídics (Cs) va defensar
ahir que s’ha dut a terme
“d’acord amb el reglament
intern” de la cambra. Ara
bé, ell mateix ha demanat
una investigació interna
per esclarir qui va filtrar
l’informe del ponent i va
infringir així les regles so-
bre la confidencialitat.

Si bé una possible de-
manda davant del Tribu-
nal de Justícia de la Unió
Europea haurà d’esperar
que el Parlament Europeu
es pronunciï definitiva-
ment, tot fa pensar que el

suplicatori tindrà seqüe-
les judicials.

Reactivar euroordres
Independentment d’aquest
recurs, si finalment l’euro-
cambra retira la protecció
parlamentària a Puigde-
mont, Comín i Ponsatí, tal
com s’espera, la justícia
belga reactivarà les eu-
roordres que pesen sobre
ells a la primavera. No per-
dran el seu escó com a eu-
rodiputats i podran conti-
nuar exercint durant la
batalla judicial per l’extra-
dició i mentre no siguin
condemnats en ferm a
l’Estat espanyol.

Atès que, en el cas de
l’exconseller Lluís Puig,
Bèlgica ja va rebutjar l’en-
trega a les autoritats espa-
nyoles, tots tres ho afron-
ten tranquils perquè espe-
ren que les vulneracions de
drets fonamentals que es
van detectar se’ls apliquin
igualment. En definitiva, el
suplicatori ha perdut el seu
suspens inicial ara que el
desenllaç de les euroordres
és més previsible. ■

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PRONUNCIAMENT La comissió d’Afers Jurídics recomana
l’aixecament per una majoria més ajustada del que es preveia
EN ESPERA El ple de l’eurocambra decidirà a principis de
març si permet a la justícia belga reactivar les euroordres

Primer pas
per aixecar
la immunitat

Brussel·les

Natàlia
Segura Raventós

Ponsatí, Puigdemont i Comín,
en una imatge d’arxiu a
l’eurocambra ■ ACN
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Els nous contagiats per
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L’indicador hauria
d’estar en 1.000
contagis/dia
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greus
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La xifra

“Aquesta causa està
polititzada i és
desproporcionada”
Sergei Lagodinski
EURODIPUTAT ELS VERDS/ALE

“És complicat tenir
unanimitat en aquesta
mena de casos”
Adrián Vázquez
EURODIPUTAT DE CIUTADANS

15
diputats dels 25 que formen
la comissió d’Afers Jurídics
van aprovar aixecar la immu-
nitat als independentistes.
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Les reaccions
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Demà farà un any

són retrets, sinó un recordatori que aquesta pandèmia
no ens permet de confiar-nos, ni d’anar ràpid en les
sortides ni d’afrontar certeses prèvies, com s’està ve-
ient en la lenta vacunació i disminució de l’ocupació
dels hospitals, el lent descens de la mortalitat dels més
vulnerables, les cada cop més successives onades, les
variants del virus... Paciència i humiliat.Carles Sabaté

Doncs sí, demà farà un any que va començar la pandè-
mia amb el primer cas detectat, la italiana que havia vi-
sitat la família i que va ser ingressada al Clínic. Un any
que el ministre Illa ens deia que no caldria ni anar amb
mascareta pel carrer, que la consellera Vergés assegu-
rava que ho tenia tot controlat i que el secretari de Sa-
lut Pública Guix deia que el preocupava més la grip. No

11
80

44
-1

23
96

09
Q

L’expresidenta del Parla-
ment Carme Forcadell i
l’exconsellera Dolors Bas-
sa continuaran en el règim
de semillibertat, que els va
aprovar el Departament
de Justícia el 28 de gener.
Així ho va resoldre ahir el
titular del jutjat de vigilàn-
cia penitenciària número
1 de Catalunya, que refusa
la petició del fiscal de sus-
pendre’ls-el. No és una de-
cisió definitiva. El magis-
trat Jesús Ignacio Monca-
da sosté que no existeix la
mesura cautelar de sus-
pensió en aquests mo-
ments sinó en el recurs
d’apel·lació.

En els pròxims dies,
doncs, el jutge ha de resol-
dre el fons del recurs en
què la fiscalia considera
que no hi ha hagut canvis
substancials (poc temps
tancades i sense tracta-
ment, addueix) per poder
concedir a les preses polí-
tiques el tercer grau, tal
com va dir el Tribunal Su-
prem, al desembre. El Su-
prem tornarà a tenir la
darrera paraula. Pel que fa

als set presos de Lledo-
ners, s’espera que aquesta
setmana el jutge que co-
breix la baixa de la magis-
trada titular del jutjat de
vigilància penitenciària
número 5 de Catalunya
també es pronunciï sobre
si acorda o no la suspensió
del seu tercer grau.

Al juliol, el magistrat
Moncada va desestimar la
mesura demanada per la
fiscalia de revocar el tercer
grau, que es concedia per
primer cop a les dues do-
nes, com sí que va accep-
tar la magistrada respon-
sable dels presos de Lledo-
ners. El jutge va fer una in-

terpretació més garantis-
ta de la disposició addicio-
nal cinquena de l’apartat 5
de la llei orgànica del poder
judicial, que fixa que, en
els recursos d’apel·lació
quan es refereixen a can-
vis de classificació de pe-
nats i pot donar lloc a la lli-
bertat del reclús, tindrà
efectes suspensius fins
que la resolució no sigui
ferma. En el cas de Bassa i
Forcadell, el jutge conside-
rava que ja estaven en lli-
bertat i com que ell havia
avalat el seu tercer grau no
les tornava a tancar fins
que ho resolgués el Su-
prem, com així va fer. ■

Mayte Piulachs
BARCELONA

Forcadell i Bassa
seguiran en 3r grau
a El jutge de vigilància penitenciària 1 refusa la petició del
fiscal de suspendre la seva semillibertat a El recurs, pendent

Carme Forcadell i Dolors Bassa, en un acte el 2 de febrer, a
Barcelona ■  ANDREU DALMAU / EFE
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Les negociacions per for-
mar govern i traçar les lí-
nies mestres de la pròxima
legislatura avancen a bon
ritme. Delegacions d’ERC i
la CUP, reunides per segon
cop ahir al migdia, van
acordar treballar en un
“pla de xoc” conjunt que
permeti fer un “canvi pro-
fund” en el model de segu-
retat i ordre públic català,
segons la nota que van fer
pública després els republi-
cans. Segons la dels cupai-
res, l’objectiu és “virar 180
graus l’estratègia antire-
pressiva del país”, concep-
te que inclou el model poli-
cial, segons van matisar
després. Els anticapitalis-
tes s’havien reunit abans
amb els comuns, a qui van
convidar a desmarcar-se
dels socialistes i ser “agent
clau” en la ruptura del rè-
gim del 78, i els republi-
cans ho van fer a la tarda
amb JxCat, amb qui van
avançar en la definició
d’un full de ruta, ara sí, per
a tota la legislatura. “Tots
dos partits treballen l’es-
tratègia compartida per
avançar cap a la República
Catalana com un dels prin-
cipals àmbits on es puguin
trobar punts d’acord”, es li-
mitava a exposar la nota
d’ERC, mentre la de Junts
encara era més telegràfica,
i tot just hi afegia que en
continuaran parlant en els
pròxims dies.

L’anunci d’ERC i la CUP
de preparar un pla de xoc
per l’ordre públic arriba
després que, arran de l’ac-
tuació dels Mossos en la de-
tenció del raper Pablo Ha-
sél i els aldarulls poste-
riors, els cupaires condi-
cionessin la continuïtat de
les converses a un compro-
mís ferm dels altres grups
independentistes per
afrontar canvis profunds
en la política de seguretat, i
fins i tot exigissin la dimis-
sió del conseller, Miquel
Sàmper, tot i que dilluns la
portaveu d’ERC, Marta Vi-
lalta, va explicar que això
no ho havien plantejat pas
en les converses. Els repu-

blicans, i el mateix presi-
denciable Pere Aragonès
–que en clar xoc amb la
CUP ha apostat per man-
tenir la Brimo–, havien fiat
dilluns qualsevol canvi de
model, com va fer ahir la
portaveu del govern, Me-
ritxell Budó, al debat que
s’enceti la pròxima legisla-
tura en comissió parla-
mentària. El nou anunci
d’ahir, doncs, es pot inter-
pretar com un gest per
mantenir la bona predis-
posició dels cupaires a les
converses i propiciar que
arribin a bon port.

Document a debat
La revisió del model poli-
cial, això sí, no figura en el
document marc que ahir
al matí va fer públic la ma-
teixa CUP, i que recull les
seves principals reflexions
i demandes per a un pacte
de legislatura com a base
per al debat que avui, de-
mà i divendres impulsa en
13 assemblees obertes
parlamentàries telemàti-
ques per abordar els esce-
naris que s’obren. Es pre-
veu que hi participin cen-
tenars de militants, i serà
la prèvia al consell polític

de dissabte, en què la for-
mació acabarà de fixar
una posició, si bé encara
no prendrà cap decisió. El
citat document situa com
a grans condicions la con-
creció del full de ruta inde-
pendentista –proposa
combinar un nou cicle de
mobilitzacions amb l’acció
institucional per superar
“marcs legislatius esta-
tals”–, el rescat social i un
pla de treball per al canvi
de model econòmic. Els
cupaires no es tancarien a
l’opció d’entrar al govern
si es planteja la legislatura

“en una praxi de ruptura”,
ja que creuen que poden
jugar “diferents rols” en
funció de la posició dels al-
tres partits i la possibilitat
d’avenços programàtics.
Això sí, on ja s’ofereixen
sense manies, per fer
front als vetos del TC, és
per entrar a la mesa del
Parlament, perquè defen-
sen que els “pertoca” pels
resultats obtinguts, si bé
fins i tot es plantegen de-
manar-ne la presidència,
que JxCat ja ha reclamat
també en els últims dies.

Més enllà d’això, des-

prés que la primera reunió
amb ERC servís per “obrir
les vies de la negociació”,
ahir en la segona ja van
abordar qüestions que la
CUP troba “essencials”
per encetar un nou cicle
polític i assegurar un “can-
vi de dinàmica”, que són
“canvis profunds i estruc-
turals” tant en matèria de
polítiques socials com en
l’agenda nacional. Segons
ERC, a més, ahir es va co-
mençar a avançar també
en mesures “que el nou go-
vern haurà de prendre de
manera imminent per

pal·liar els efectes de la cri-
si”. Igualment, tots dos
grups, que es van instar a
mantenir noves trobades
en els pròxims dies per
continuar-hi treballant,
van acordar l’impuls d’un
Pacte Nacional Antifeixis-
ta, en definició de la CUP,
que “englobi el conjunt
d’organitzacions feminis-
tes, antifeixistes i antira-
cistes i que estableixi un
codi deontològic per als re-
presentants polítics que el
subscriguin”. La idea és
fer-lo extensiu a la resta de
grups del Parlament per
afrontar l’entrada de Vox.

Reunió CUP-comuns
La proposta ja s’havia po-
sat sobre la taula en la re-
unió de dilluns d’ERC amb
els comuns, i també va sor-
tir en la que aquests van
mantenir ahir al matí amb
la CUP. En aquesta, els an-
ticapitalistes van recordar
als comuns que el PSOE és
un “actor necessari” per
garantir la unitat d’Espa-
nya i els interessos polítics
i econòmics del règim,
com s’ha comprovat per
exemple ara amb la nega-
tiva a impulsar una llei per
regular els lloguers “per
seguir prioritzant la de-
fensa dels interessos dels
bancs i les grans corpora-
cions, en comptes del dret
fonamental a l’habitatge”.
Per això la CUP va instar
els comuns a canviar de
bàndol i participar en un
nou cicle de grans acords a
Catalunya per dur a terme
polítiques transformado-
res, tant en el vessant so-
cial com el nacional, a par-
tir de l’exercici de l’autode-
terminació i l’amnistia. En
la reunió tots dos van coin-
cidir, segons la CUP, en la
urgència de continuar tre-
ballant conjuntament per
un pla de xoc ecologista,
garantir el dret a l’habitat-
ge, desenvolupar un nou
model policial i fixar les lí-
nies per fer front a la re-
pressió i a l’extrema dreta,
dins i fora les institucions.

Tot i això, i que conti-
nua el seu enuig amb els
socialistes per incomplir
tant el pacte de govern
com la promesa d’Illa en
un debat de campanya que
impulsarien la llei de llo-
guers, els comuns no es
mouen de l’aposta per una
entesa entre les forces
d’esquerres catalanes, ja
que el projecte de país de
JxCat és “diferent”. La for-
mació brandava ahir com
a model a seguir un nou
acord a l’Ajuntament de
Barcelona a tres bandes
per invertir als barris. ■

ERC mira de seduir la CUP amb
un pla de xoc per l’ordre públic

Òscar Palau
BARCELONA

a Exploren “canvis profunds” en polítiques socials i nacionals, i els republicans en paral·lel avancen
amb JxCat en un “consens estratègic” a Els cupaires podrien demanar la presidència del Parlament

El candidat del PSC, Salvador
Illa, va explicar ahir a La Sexta
que proposarà que sigui “una
dona i d’esquerres” qui presi-
deixi el Parlament. Illa es refe-
ria a alguna diputada socia-
lista, però no va concretar qui
perquè abans ho vol parlar en
una reunió demà amb el grup
parlamentari. Igualment, va
mantenir que li pertoca pre-
sentar-se a la investidura per
haver guanyat. Segons ell, les
negociacions estan obertes i

L’actuació dels Mossos en els últims aldarulls –a la foto, dimecres a Girona– ha estat qüestionada per la CUP ■ QUIM PUIG

treballa per obtenir suports
parlamentaris per formar go-
vern i obrir “una nova etapa”.

A la tarda, al Senat, el pre-
sident espanyol, Pedro Sán-
chez, va tornar a defensar un
govern de PSC i comuns en
minoria amb suports externs
d’ERC, una fórmula que fun-
ciona a l’Estat i que es podria
“exportar” segons ell a la polí-
tica catalana per evitar la re-
edició d’“un govern fallit” que
perpetuï el “bucle de la me-

lancolia” dels independentis-
tes. Sánchez va retreure va
retreure a aquests partits que
tornin a parlar en les conver-
ses de fer efectiva la DUI.
“Sembla que no han après
res”, apuntava, amb to ame-
naçador. “Seria bo que els in-
dependentistes reconegues-
sin que la DUI va ser un error, i
que plantejar un pols a l’Estat
és un error”, sentenciava, tot i
que es mostra obert al diàleg
amb el govern que es formi.

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

Illa vol presidir la cambra i Sánchez retreu la DUI
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El consell executiu va apro-
var ahir incoar un expe-
dient sancionador a l’ex-
conseller d’Acció Exterior
Alfred Bosch per la pre-
sumpta infracció dels
“principis ètics i normes de
conducta” dels alts càrrecs
de la Generalitat, després
que el març passat dimitís
en revelar-se que el seu ex-
cap de gabinet, Carles Gar-
cias, havia plegat setma-
nes abans, sense donar-se
explicacions, en haver es-
tat acusat d’assetjar treba-
lladores del departament.

La decisió arriba després
de rebre’s el 16 de febrer
un tercer informe sobre el
cas, un dictamen del gabi-
net jurídic que el 15 de de-
sembre havia demanat el
vicepresident, Pere Arago-
nès. Abans, ja se n’havia
sol·licitat un altre, que
tampoc era obligatori, al
comitè assessor d’ètica pú-
blica. “Que no siguin pre-
ceptius no vol dir que no si-
guin necessaris; quan són
temes de tanta sensibili-
tat, com més informació
millor per prendre la deci-
sió encertada”, justificava
ahir la portaveu del go-
vern, Meritxell Budó, que

admetia, això sí, que hau-
ria volgut més “celeritat”.
L’expedient, que és de con-
tingut confidencial, haurà
de seguir ara el tràmit, i els
seus instructors hauran de
dirimir si hi ha responsabi-
litat de Bosch per no haver
activat el protocol d’asset-
jament sexual. “Veurem
quina és la proposta final”,
assenyalava Budó, que no
aclaria quina pot ser la san-
ció, i aclaria que abans
Bosch podrà donar la seva
versió. En un comunicat,
l’exconseller precisament
va celebrar l’obertura de
l’expedient perquè ara es
podrà defensar. “És una

bona ocasió per restablir el
meu nom”, valorava, ja que
lamenta que fins ara s’ha
trobat “en una situació
preocupant d’indefensió”
perquè en cap dels altres
informes ha pogut decla-
rar. Bosch està convençut
que demostrarà la seva in-
nocència.

Més fons per a la Covid
El govern també va apro-
var una ampliació de 500
milions en el pressupost
prorrogat del 2021, amb
càrrec al fons extraordina-
ri previst als comptes de
l’Estat, per cobrir necessi-
tats urgents de despesa

per la Covid-19. Els fons
s’aniran transferint als de-
partaments en funció de
les necessitats, i ahir ja es
van aprovar algunes parti-
des: 32 milions per al con-
veni amb el Consorci Sani-
tari i l’Ajuntament de Bar-
celona; 13 per al foment de
la modernització de coope-
ratives agràries, o vuit per
al Consell Català de l’Es-
port. L’executiu presenta-
rà un recurs d’inconstitu-
cionalitat contra diversos
articles del decret llei esta-
tal de creació de l’ingrés
mínim vital, que considera
que vulnera competències
de la Generalitat. ■

Ò. Palau
BARCELONA

El govern obre un
expedient per
sancionar Bosch
a Tres informes assenyalen que no va activar el protocol
d’assetjament sexual a Ell celebra que es podrà explicar

Alfred Bosch, quan era conseller d’Acció Exterior ■ O. DURAN

La fiscalia ha demanat al Su-
prem que condemni l’exregidor
de Guanyem Badalona José
Téllez, en considerar irracional
la seva absolució per haver des-
obeït i haver-se apropiat uns
cartells decomissats dies abans
de l’1-O, mentre que Téllez ha
criticat l’excepcionalitat del cas i
ha apel·lat a una “llei d’amnis-
tia”. El tribunal va celebrar ahir
una vista per estudiar el recurs
del ministeri públic contra l’ab-
solució de Téllez.■ REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra van
detenir i deixar en llibertat
posteriorment el regidor de la
CUP a Reus Edgar Fernández,
a qui van portar davant del
jutge que l’investiga pels inci-
dents en les protestes del
2019 contra la sentència del
procés. Segons fonts policials,
al regidor se’l va detenir per
l’ordre de crida i cerca que va
dictar el titular del jutjat d’ins-
trucció número 3 de
Reus.■ REDACCIÓ

Posat en llibertat
el número 2 de la
CUP a Reus

La fiscalia veu
“irracional”
absoldre Téllez
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Carles Riera Diputat electe de la CUP

ACORD · “Cal valentia. La Brimo no pot participar en desnonaments i el govern no pot ser acusació contra independentistes i
antifeixistes” PACTE · “Cal un consens nacional per tal que el feixisme i els discursos d’odi no tinguin cabuda al Parlament”
HABITATGE · “Els comuns han de decidir si es posen al costat del PSOE o de la regulació del lloguer aprovada a Catalunya”

a CUP es troba en plena
fase de reunions per in-
tentar formar govern.
Ahir es va tornar a reunir

amb ERC i per primera vegada
ho feia amb els comuns.

Ja us heu reunit amb tots. Com
valoreu aquestes primeres tro-
bades?
Han servit per valorar els resul-
tats, analitzar l’escenari actual
i enfocar la legislatura. Encara
no hem entrat a fons en la ne-
gociació.

Sou partidaris d’un acord ampli
amb els comuns?
Aquestes eleccions han signifi-
cat una victòria independentis-
ta incontestable i per fi supe-
rem la frontera del 50% dels
vots. Però també hi ha un clar
gir cap a l’esquerra; per tant, la
legislatura ha d’exhibir aquests
girs, cap a l’independentisme i
cap a les polítiques d’esquerres.
Per a nosaltres, són dos eixos
indestriables que requereixen
compromisos ferms. Per això,
instem els comuns a exercir en
aquesta legislatura l’autodeter-
minació i a fer tots els possibles
per assolir l’amnistia. Si això es
fa a través del diàleg amb l’Es-
tat, cap problema, però si no hi
ha resposta, en el cas d’un refe-
rèndum, el volem tirar enda-
vant igualment.

Aquest, doncs, serà el primer
obstacle a salvar, sobretot amb
els comuns i ERC?
És una línia de discussió, sí;
l’haurem de dirimir i parlar-ne.
Als comuns, però, també els
proposem avançar, per exem-
ple, en matèria d’habitatge.
La llei aprovada pel Parlament
està vetada pel Constitucional.
Què fem? Ho acatem o defen-
sem la sobirania del Parlament?
Els comuns s’hi hauran de pro-
nunciar, i més ara que el govern
del PSOE acaba de dir que no
regularà els lloguers. Hauran de
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“La Generalitat no pot ser
part de la repressió de l’Estat”

Emma Ansola
BARCELONA

triar si defensen les polítiques
d’habitatge del PSOE o si defen-
sen el dret a l’habitatge per a
tothom, i els recordem que ells
van entrar a l’Ajuntament de
Barcelona precisament per la
força del moviment en defensa
de l’habitatge.

La desobediència figurarà en la
taula de negociació?
Ni la Constitució ni l’Estatut po-
den ser un límit en la defensa
dels drets. Si per defensar-los
cal desobeir, ho farem. Per això
estem disposats a assumir la
màxima responsabilitat, és a
dir, la presidència del Parla-
ment, que ha de ser el canal pel
qual s’expressi la sobirania, sen-
se que la repressió suposi un lí-
mit per a nosaltres.

Aquest cap de setmana teniu
assemblees i consell polític per

debatre el paper que ha de te-
nir la CUP. La militància us pot
dir que us quedeu a l’oposició?
La nostra militància decidirà
la nostra línia política i tot just
ara estem començant els de-
bats. Ho decidirem en funció
dels acords a què arribem i
serem allà on la militància cre-
gui que defensarem millor el
nostre programa.

El termini és el 12 de març?
És una fita rellevant, perquè cal
constituir la mesa del Parla-
ment i, per tant, cal un acord.

ERC va dir que volia un acord
global que inclogués fins i tot
el pressupost.
Hem d’anar a pams. Primer,
l’estratègia i els objectius de la
legislatura; en segon lloc, la con-
figuració de la mesa; després,
el govern i el programa, i, final-

ment, el pressupost.

Així, un acord de la mesa no im-
plicarà un sí al pressupost?
En absolut.

Quines són les prioritats?
Primer, referèndum, acordat o
no, i amnistia, i atès que no hi
ha voluntat de diàleg amb l’Es-
tat en aquests termes, plante-
gem la mobilització, la desobe-
diència i l’exercici de la sobira-
nia. Segon, un pla de xoc social
i econòmic que inclou una pri-
mera fase urgent de rescat amb
la renda bàsica universal, l’atu-
rada dels desnonaments, la re-
gulació del preu del lloguer, l’ex-
propiació de pisos buits de fons
voltor per garantir que el 30%
dels habitatges estiguin en
mans del parc públic, un salari
mínim de 1.200 euros i l’ense-
nyament públic universal des

de l’escola bressol fins a la uni-
versitat. Amb això, taparíem
hemorràgies i, després, caldria
reforçar els serveis públics, es-
pecialment la sanitat, i el con-
trol públic dels recursos bàsics.
Ningú pot quedar sense submi-
nistraments bàsics.

Vostès han estat partidaris de
frenar Vox. Què pensen fer?
El pacte antifeixista és una
prioritat i pensem en un acord
nacional amb sindicats, entitats
i els grups parlamentaris per
tal que no es continuï normalit-
zant el feixisme i els discursos
d’odi. Caldrà una mesa del Par-
lament valenta per impedir
aquests discursos.

La mesa es va passar l’anterior
legislatura dient que no pot
censurar el debat...
El debat és si es pot donar nor-
malitat democràtica al discurs
del feixisme. Hi ha democràcies
liberals que consideren que sí;
nosaltres creiem que no, que el
feixisme no entra en el camp
democràtic, i nosaltres actua-
rem en conseqüència.

Fins a quin punt l’actuació poli-
cial dels darrers dies condicio-
na la negociació?
Cal un pacte contra la repressió
i en defensa dels drets socials i
polítics, i això suposa un canvi
del model de seguretat. La Ge-
neralitat ha de deixar de formar
part de l’aparell repressiu de
l’Estat; per tant, no als desno-
naments per part de la Brimo,
i no a formar part de l’acusació
particular contra independen-
tistes i antifeixistes.

El govern diu que està obligat a
presentar-s’hi.
No, és una decisió política que
requereix valentia. La Brimo
hem vist que actua amb un mo-
del que intenta generar la màxi-
ma violència per legitimar la re-
pressió i generar por i desmobi-
lització. Per evitar-ho, cal un gir
i protocols d’actuació transpa-
rents que se’ns neguen. ■

Carles Riera afirma que serà la militància qui marqui els passos que ha de seguir la CUP ■ J. RAMOS
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ES TRACTA DE 5 UNITATS DEL TOYOTA YARIS. SÓN HÍBRIDS ELÈCTRICS, AUTORRECARREGABLES I AMB ETIQUETA ECO I S’HAN ENTREGAT AL CONCESSIONARI TOYOTA AUTOFORUM VALLS. 
L’ARRENDAMENT D’AQUESTES UNITATS S’EMMARCA EN EL PLA ESTRATÈGIC DE SOSTENIBILITAT I MILLORA MEDIAMBIENTAL ASSOCIADA A L’ACTIVITAT DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP

El Consell Comarcal de l'Alt Camp ha fet efec-
tiva l'adquisició de 5 nous vehicles amb tecno-
logia híbrida elèctrica de la marca Toyota i
que serviran per renovar i millorar la sostenibi-
litat de la seva flota. Aquesta acció s'emmarca
en la ferma voluntat del Consell per continuar
millorant l'eficiència energètica de les seves
instal·lacions i de la seva estructura logística
vinculada a l'activitat de proximitat amb el te-
rritori.

L'adjudicació de la licitació publicada pel Con-
sell Comarcal va seleccionar la proposta de To-
yota Autoforum, formulada des del seu depar-
tament Toyota Business i en conjunció amb Ar-
val, com a entitat arrendadora. I aquest procés
ha culminat amb l’entrega dels vehicles a les
instal·lacions de Toyota Autoforum Valls,  en un
acte en què han estat presents el president del
Consell Comarcal de l'Alt Camp, Mateu Mont-
serrat, i el seu gerent, Jordi Garcia. 

Mateu Montserrat ha assegurat que "iniciatives
com aquesta han vingut per quedar-se i conso-
lidar-se en els pròxims anys”. I Jordi Garcia ha
volgut destacar que "aquests vehicles, que es
mouran arreu de la comarca, no només servi-
ran per facilitar els desplaçaments dels nostres
treballadors, sinó que promouran una mobilitat
més sostenible i eficient al territori".

Les 5 unitats que ja circularen per l'Alt Camp

són híbrids elèctrics de molt baix consum i bai-
xes emissions. Els utilitzaran diversos serveis
del Consell; en especial, els serveis socials;
però també personal de serveis tècnics com ar-
quitectura, informàtica, medi ambient, turisme,
arxiu, etc. 

El gran avantatge d’aquests cotxes és que són
autorrecarregables. És a dir, no necessiten en-
dolls per omplir la seva bateria elèctrica, per-
què aquesta es nodreix de l'energia que gene-
ra el mateix vehicle en circulació -i que en al-

tres vehicles convencionals es perdria-. 

Disposen d'etiqueta ECO de la DGT i substitui-
ran uns altres 5 que s'utilitzaven fins ara i que
eren de combustió tradicional i, per tant, més
contaminants i menys eficients que els que aca-
ben d'incorporar. 

Si bé el Consell Comarcal de l'Alt Camp ja dis-
posava d’un vehicle híbrid de gas, amb l'ad-
quisició d'aquests 5 nous Yaris Electic Hybrid
es fa el primer pas efectiu cap a l'electrificació
del parc d’automòbils del Consell.

En concret, els 5 Toyota Yaris en acabat Bussi-
ness Plus que s'han estrenat avui disposen d'un
potent motor elèctric d'última tecnologia, que,
afegit a un eficient motor de combustió, oferei-
xen nivells de consum de carburant realment
molt baixos, situant-se en 3,9 litres cada
100km: el millor valor del mercat per aquest
segment de vehicles.

I, de la mateixa manera, la tecnologia híbrida
de Toyota redueix dràsticament la petjada me-
diambiental, perquè el Yaris és un dels models
del mercat global que emet menys grams de
CO2 per quilòmetre recorregut, segons la nova
normativa WLTP (molt més estricta). Com a tal,
en la majoria de municipis és un vehicle
exempt d'impostos de matriculació.

La proposta d'arrendament dels 5 Yaris inclou
el paquet de serveis de valor afegit Toyota Bu-
siness Plus, com ara els manteniments dels vehi-
cles i els serveis de postvenda associats, que
estaran coberts gràcies a la col·laboració del
taller Toyota de referència a Valls: Moreno Mo-
tors.

L'estrena d'aquesta petita flota simbolitza una
nova fita en un seguit d'accions que el Consell
Comarcal de l’Alt Camp duu a terme pel fo-
ment de la mobilitat sostenible i de les políti-
ques de mitigació i lluita contra el canvi climà-
tic.

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP INCORPORA 5 VEHICLES HÍBRIDS ELÈCTRICS A LA SEVA FLOTA 
Molt més que un concessionari

TOYOTA AUTOFORUM | Tarragona · Reus · Tortosa · El Vendrell · Valls

A l'acte oficial de lliurament hi han assistit: Mateu Montserrat i Jordi Garcia, president i gerent respectivament
del Consell Comarcal de l'Alt Camp; Pere Vidales, gerent de Toyota Autoforum; l'equip de Toyota Business
d'Autoforum format per Toni Trullols i Sonia Bartolomé, i David Moreno i Rubén Moreno, en representació de
Moreno Motors.

“Qui és en Carles? Doncs
un veí de Sants de tota la
vida i implicat amb el bar-
ri.” Així és descrit aquest
veí de Sants de 37 anys per
un conegut, que ahir, amb
més de mig miler de per-
sones, es reunia a la plaça
de Sants per rebutjar el
seu empresonament, de-
cretat abans-d’ahir, per
haver posat obstacles als
carrers en una de les pro-
testes en favor de la lliber-
tat Pablo Hasél. La jutges-
sa Pilar del Canto justifica-
va la presó d’en Carles
dient que era per “evitar la
reiteració delictiva.”

Entitats de Sants i Hos-

tafrancs, els castellers i els
Bombers per la República ja
s’han adherit al manifest
creat i llegit ahir pel grup de
suport #CarlesLlibertat, en
què s’assegura que “la famí-
lia d’en Carles s’ha deixat
la pell per aquest barri”. En
Carles i el seu germà dirigei-
xen la taverna familiar La
Bauxa, al carrer Vallespir,
on es van dirigir els concen-
trats cridant “Carles, lliber-
tat!” i “Llibertat d’expres-
sió”. El grup va anunciar
una nova protesta aquest
dissabte a dos quarts d’on-
ze del matí a la mateixa pla-
ça de Sants.

El seu advocat, el pena-
lista Eduardo Cáliz, va ex-
plicar que presentarà re-
curs de reforma contra la

presó d’en Carles perquè
la magistrada rectifiqui la
resolució, ja que “no té an-
tecedents”. Cáliz hi va afe-
gir que la infracció que s’im-
puta al veí de Sants –moure
tanques de plàstic a les
vies– “és com a molt una
sanció administrativa.”
També hi ha un britànic
empresonat arran de les
protestes, entre el cente-
nar de detinguts.

Ahir, en la vuitena nit de
mobilitzacions, unes 400
persones es van concen-
trar a la plaça Letamendi,
des d’on volien trobar-se
amb la concentració de
grups feixistes a la plaça
Artós, molt menys nom-
brosa. Els Mossos els van
barrar el pas al carrer Ur-
gell, i els manifestants es
van dispersar. Es van re-
petir llançaments contra
el cos policial i corredisses
pels carrers de l’Eixample.
Un periodista va quedar fe-
rit per un cop d’ampolla.

A Vilanova i la Geltrú,
un grup d’esvalotadors va
causar desperfectes a la
plaça de les Cols i a la Ram-
bla Principal i va llançar
pintura i pedres a la poli-
cia. ■

M. Piulachs
BARCELONA

Més de mig miler de veïns de
Sants criden “Carles, llibertat”
a Diversos col·lectius del barri barceloní surten al carrer en defensa del seu veí empresonat arran
de les mobilitzacions per Hasél a La vuitena nit de protestes pel raper registra alguns incidents

Manifestació de suport al veí de Sants de Barcelona, empresonat abans-d’ahir arran de les
mobilitzacions pel raper Hasél, a l’avinguda de Madrid, ahir ■ JOSEP LOSADA
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