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ERC i la CUP anunciaven
ahir al vespre per sorpresa
un preacord per a la inves-
tidura de Pere Aragonès
com a president de la Ge-
neralitat que inclou com-
promisos en habitatge, sa-
lut, ordre públic i autode-
terminació, i que els anti-
capitalistes portaran a vo-
tació de les bases i en do-
naran a conèixer el resul-
tat la vigília del ple d’inves-
tidura previst. Quan trans-

cendia l’alentiment de
les negociacions per des-
acords entre ERC i Junts i
la mateixa presidenta del
Parlament, Laura Borràs,
advertia que divendres po-
dria ser que encara no hi
hagués investidura, ahir es
repetia el guió d’un princi-
pi d’acord entre republi-
cans i anticapitalistes, que
posa pressió a Junts com ja
va passar de cara a la cons-
titució de la mesa del Par-
lament –aleshores la CUP
va criticar públicament el
secretisme de Junts i Bor-

ràs, que no va confirmar
fins a la vigília que presidi-
ria la cambra.

Ahir era ERC qui feia
públic un preacord que
preveu impulsar legislació
en matèria d’habitatge i
actualitzar els protocols
per evitar desnonaments
de persones vulnerables.
En salut, el document de
bases prioritza reforçar
l’atenció primària per si-
tuar-la “al centre del siste-
ma sanitari públic” i es fi-
xen com a objectiu desti-
nar-hi el 25% del pressu-

post del Departament de
Salut. Els canvis en el
model d’ordre públic dels
Mossos inclourien la sus-
pensió de l’ús de projectils
de foam fins que no es pu-
bliquin uns nous proto-
cols, a més d’impulsar una
comissió parlamentària
per estudiar el model. En
la qüestió nacional, ERC i
la CUP acorden preparar
durant la legislatura les
condicions per a “un nou
embat democràtic, prefe-
rentment en forma de re-
ferèndum”, si bé ERC

mantindrà entretant la se-
va aposta per un procés de
negociació amb el govern
de l’Estat.

La CUP, per la seva ban-
da, anunciava que avui
mateix enviarà a la mili-
tància el preacord amb els
republicans i dimecres les
bases de la formació el de-
batran. Dimecres les As-
semblees Obertes Parla-
mentàries valoraran i de-
batran el preacord amb la
participació de membres
de les onze formacions
que integraven la candida-

tura. La votació de la mili-
tància es farà telemàtica-
ment i el resultat es dona-
rà a conèixer dijous, vigí-
lia del debat d’investidura
establert per llei.

Del futur govern, n’ha
transcendit poca cosa i
només allò que és norma
en executius anteriors.
A més de presidir el go-
vern, la pràctica determi-
na que la conselleria de
Presidència sigui també
del partit guanyador i ERC
hi vol com a mà dreta d’A-
ragonès qui va ser delega-
da a la Catalunya Central,
Laura Vilagrà. Si es replica
l’organigrama tradicional,
a Junts correspondria la
vicepresidència econòmi-
ca, que s’apunta que ocu-
paria Elsa Artadi. També
se sap la voluntat d’ERC
que l’expresident del Par-
lament Roger Torrent si-
gui en l’executiu.

ERC ha admès pública-
ment que la negociació és
més fluida amb la CUP,
amb qui els republicans
busquen més estabilitat
que en mandats anteriors
tenint en compte que els
anticapitalistes no han es-
tat garantia per aprovar
pressupostos. Per primer
cop, la CUP té un repre-
sentant en la mesa del Par-
lament, i, si bé sembla di-
fícil que un dirigent de la
formació sigui al govern,
fonts de la negociació no
descarten que s’hi integri
una persona ben valorada
pels anticapitalistes.

Després de l’avís de Bor-
ràs i l’acord encara pen-
dent amb Junts, ERC no té
clar que hi hagi investidu-
ra divendres, però confia
que pugui ser diumenge de
Rams. Aquests pròxims
quatre dies també pesarà
el risc de cara a l’opinió pú-
blica d’ajornar indefinida-
ment un pacte promès i
inevitable. ■

a Abans de la investidura, les bases de la CUP votaran aquest pacte d’habitatge, salut, ordre públic
i referèndum a Sobre la taula hi ha la possibilitat que algú proper a la formació entri al govern
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Preacord d’ERC i la CUP que
posa pressió a Junts

Aragonès, en la commemoració, dissabte a la rambla de Sants, dels 90 anys de la fundació d’ERC, amb l’assistència de diversos dirigents i exdirigents ■ ORIOL DURAN

El conseller de Treball,
Afers Socials i Famílies,
Chakir el Homrani, afir-
mava ahir que el “racisme
institucional existeix a
Catalunya”, i posava d’ex-
emple que molts catalans
de naixement o arribats fa

molts anys no poguessin
votar el 14 de febrer pas-
sat en les eleccions al Par-
lament perquè no tenen la
nacionalitat espanyola.

A més, ha advertit que
el discurs de l’odi de Vox ja
ha entrat a les institucions
i que cal combatre’l des de
tots els fronts. “Primer es
faran les víctimes, després

passaran a l’agressió ver-
bal, després a la institucio-
nal i finalment a la física”,
ha alertat, en la celebració
del Dia Mundial contra el
Racisme i la Discrimina-
ció, que s’ha commemorat
en un acte als jardins del
Palau Robert de Barcelo-
na, segons informa l’ACN.
El manifest de la Taula de
Ciutadania i Migració la-
menta que un 45% dels ca-
talans admetin que no es
relacionen amb persones
d’altres procedències, cul-
tures o religions, una man-
ca d’interacció que és una
de les causes del racis-
me. ■

El Homrani denuncia
racisme institucional
en el dret a vot
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El Homrani, ahir en el Dia
Mundial contra el Racisme
■ ACN

L’associació Catalans per
la Independència ha vol-
gut donar veu als “represa-
liats anònims” del procés
català, prop de 3.000, en
un acte a la plaça Margari-
da Xirgu de Barcelona, en
què s’ha llegit aquest diu-
menge un manifest crític
amb la Generalitat. “És in-
tolerable i inadmissible

que la mateixa Generali-
tat exerceixi d’acusació
particular” en alguns dels
casos a què s’enfronten
molts dels ciutadans que
han estat implicats en pro-
cessos judicials, per exem-
ple per haver escrit una
piulada o per haver parti-
cipat en manifestacions
del Tsunami Democràtic,
com ara el tall de l’autopis-
ta a la Jonquera, o en la va-
ga del 21-F del 2019. ■
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Protesta dels
represaliats anònims
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