|

EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 11 D’ABRIL DEL 2021

Nacional

COVID-19

4

Transmissió

Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 0,88
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 2.350
L’indicador hauria
d’estar en 1.000
contagis/dia

Dada anterior: 495
Les UCI haurien d’acollir un
màxim de 300 malalts
greus

0,87

1.893

498

Toni Comín Eurodiputat i vicepresident del Consell per la República

“El Consell mai va
ser l’escull, tot i que
ho va semblar”

CLAU · “La discussió és quin és el pla B, què es fa si no funciona la mesa de negociació. Si no hi
aconseguim l’autodeterminació, hi renunciem?” CRÍTICA · “Hem tingut l’inconvenient que des d’una
part de l’independentisme s’ha posat en qüestió la seva transversalitat. I això depèn que hi siguin”
J.A.
BARCELONA

E

ns parla de la nova targeta de la Identitat Digital
Republicana del Consell
per la República, l’estat
de les negociacions per un canvi
en la governança de la institució
i la relació amb les negociacions
per l’acord de govern al país.
Quina acollida ha tingut aquesta
Identitat Digital Republicana?
L’índex d’inscripcions al Consell s’ha disparat i arriben comandes per milers. Logísticament és un repte.
A la xarxa hi ha molta befa, amb
comparacions amb el Club Super3, per exemple, sobre la seva
utilitat. Per a què servirà?
Té tres funcions concretes i una
de política. Serveix per identificar-se, com el DNI, i dependrà
de l’altra part reconèixer-li
aquesta validesa en un procés
amb algun tràmit administratiu
entre privats, com han dit que
faran organitzacions de la societat civil, mitjans de comunicació i empreses. La segona és que
de portes endins serà necessària per participar en els processos polítics del Consell com ara
les consultes imminents sobre
la seva estratègia, a les eleccions de l’assemblea de representants i en les dinàmiques de
debats als consells locals. La ter-

❝

❝

Muntar un estat
major, i reflexiono en
abstracte, per
rendir-se és poc
lògic i coherent

La targeta de bambú
és la transfiguració
de la papereta de
l’urna de l’1-O

cera és que és la via per on arriben totes les campanyes d’activisme generades com la de desobediència fiscal o la de reimpulsar conjuntament amb
l’ANC el consum estratègic per
desconnectar de l’IBEX 35. I es
podrà fer tant amb una Identitat Digital Republicana virtual
al mòbil amb un codi QR com
amb el carnet físic de bambú,
que té un cost.

És baixa.
Em serveix per acabar la resposta d’abans, la de la utilitat
política de la targeta, que demostra la determinació d’acabar el procés de l’U d’Octubre.
Allà vam començar una batalla
democràtica i podem guanyarla. La targeta de bambú és la
transfiguració de la papereta de
l’urna de l’1-O.

Parlen de fer tràmits que potser l’Estat no controlarà o desconeixerà. Quins?
No demanem a ningú renunciar
a fer-los com fins ara, però és veritat que tot el que no sigui necessitar el DNI per a processos
administratius i de participació
política és una manera d’estar
menys a mercè de l’Estat.
Han superat els 100.000 inscrits al Consell?
Estem en 94.262.

Aleshores van votar dos milions
i tenen 94.000 inscrits...
El Consell va ser creat per mantenir viu el mandat de l’1-O: protegir el capital polític generat
per la gent que va anar als col·legis, va posar la papereta a l’urna
i va posar la cara davant la policia, que en alguns casos la hi va
partir. El Consell institucionalitza aquella eclosió. A partir
d’aquí el president va posar sobre la taula la idea d’aspirar a
ser un milió, mentre no puguem
fer plenament efectiu aquell

mandat. Quantitativament, en
dos anys i mig, passar de 0 a
100.000 havent-hi una pandèmia i sent una institució d’inscripció voluntària, no és un mal
balanç. El Consell vol ser l’instrument que ens permeti guanyar la pugna a l’Estat, no
l’únic, però que hi contribueixi
de manera decisiva, pacíficament. Perquè sigui més potent
seria millor ser uns quants centenars de milers.
Com a vicepresident del consell
de govern, fan alguna autocrítica en aquest sentit?
El Consell neix de la convicció
que, davant la investidura del
president Torra i la recuperació
de les institucions autonòmiques, si des de l’independentisme no fèiem res més, fulminàvem tot el capital polític de l’octubre del 2017. Però, per nosaltres, tant el referèndum de l’1-O
com la DUI del 27-O són legítims i suposen un abans i un
després. Per això, no podíem investir un president, recuperar
així l’ordre autonòmic i prou.
Per tant, calia crear el Consell
perquè, atès que la Generalitat
no es pot fer càrrec d’aquell
mandat, perquè si intenta fer-lo
efectiu la tornaran a suspendre
amb un nou 155, necessitàvem
una institució republicana i que
no estigui sota les ordres repressives de l’Estat. Per això el
Consell és a l’exili. I és clar que

hem de fer autocrítica, perquè
potser ens hem d’explicar més i
millor. Hem tingut l’inconvenient que des d’una part de l’independentisme s’ha posat en
qüestió la seva transversalitat.
Però això depèn que hi siguin
aquells que fins ara no hi han
volgut ser. Per tant, no sé si tenen molt dret a retreure-ho. Si
no és més transversal, no és per
falta d’interès dels que hi som:
membres del govern a l’exili,
dels partits amb representació
parlamentària, les entitats i
personalitats independents. Si
mires la composició del consell
de govern, està decantat clarament cap a l’esquerra. No pots
retreure a un tercer allò que és
responsabilitat de tu mateix.
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‘Per aspera ad
astra (Zeneca)’
Marga Moreno

La dita llatina que parafraseja el títol (que traduïda si fa
no fa vol dir que a través de l’esforç s’arriba a les estrelles, com a metàfora de l’èxit) vol expressar el que està
passant amb la vacuna d’Oxford, i el que probablement
passarà amb la de Janssen, que diuen els que en saben
que també inclou un vector d’adenovirus i que això és el
que té relació amb les temudes trombosis. Veiem ex-

perts donant informacions contradictòries, per bé que
no tant com les solucions que es van aplicant fent tentines. Esperem que els especialistes i els polítics arribin a
conclusions més clares i es prenguin decisions menys
inquietants. Això sí, tant de bo hi hagués hagut tant de
debat amb els efectes secundaris d’altres fàrmacs que
es prenen massivament, com els anticonceptius...

Toni Comín en una imatge
d’arxiu ■ EPA

S’ha obert ja el diàleg per parlar amb ERC i la CUP per modificar la governança i l’estat major (direcció col·legiada)?
Hem fet l’oferta a tots els membres de l’hipotètic estat major.
No només a ERC i la CUP, sinó
també a Junts, l’ANC i Òmnium. Avancen positivament.
Si hi ha un estat major, el seu
lloc natural és el Consell: podria
ser un tercer òrgan dins la seva
estructura institucional, al costat del govern del consell i l’assemblea de representants. I això ens posa el repte de definir
bé les relacions entre ells, delimitar les funcions respectives i
com rendir comptes. Els partits
han de decidir si l’acord sobre el
Consell és una condició per a
l’acord d’investidura.
Si això canvia, hi ha el compromís de la CUP d’entrar-hi?
Els que han dit que cal un estat
major són ells. ERC i la CUP,
que cal una taula a cinc, i l’ANC,
que els sembla bé un estat major sempre que formi part del
Consell, igual que Junts. L’estat
major només serà possible si
tots es posen d’acord sobre com
i on ha de ser, però si tres no hi
són, ja no serà l’estat major. El
Consell, obrint-se a reformular
la seva governança, va fer un
gest de responsabilitat per facilitar l’acord entre els partits. El
Consell mentrestant va avançant amb el seu en l’execució
del seu pla de govern. Ara vindran les consultes, la xarxa diplomàtica i les eleccions a l’asContinua a la pàgina següent

117084-1237569L
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Toni Comín
Ve de la pàgina anterior

semblea de representants. L’escull per a
l’acord no ha estat mai el
Consell, tot i que ho hagi
pogut semblar.
I quin és?
Només per determinar
una estratègia de la mesa
de negociació, en la qual
s’asseuen dos governs?
Aleshores potser no cal.
Crear un estat major, i
ara faig una reflexió purament en abstracte, per
rendir-se, pot ser no és
necessari. Només cal si hi
ha la voluntat de preparar
un embat democràtic tal
com diu el mateix acord
d’ERC i la CUP. L’escull
de les negociacions, diria
jo, és quin és el pla B, què
es fa si no funciona la taula de negociació. Si allà no
aconseguim l’autodeterminació, no hi renunciem, oi? Qui, com i a par-

❝

El debat ja és públic dins
el partit.
I tant. El secretari general, la vicepresidenta del
partit i la presidenta del
Parlament han dit que
l’opció de quedar-se a
l’oposició és real. Les confiances estan tan disminuïdes que algú es pot
pensar que van de farol, i
no.
El suport d’ERC i la CUP
perquè Aurora Madaula
substitueixi Jaume Alonso-Cuevillas acosta
l’acord de govern?
Si hi ha un acord de govern ha de ser clar, transparent i amb garanties.
Els mitjans expliquen que
Junts i la CUP assumeixen el full de ruta d’ERC
en l’àmbit nacional, la mesa de negociació, que no
és la seva proposta. Però
encara no he vist que ERC
assumeixi el full de ruta
de Junts, que vindria a ser

En dos anys i mig, passar de 0 a
100.000 inscrits amb una pandèmia
i sent una institució d’inscripció
voluntària, no és un mal balanç
tir de quin moment es
prepara aquest embat, és
la qüestió. Hi ha pla B o no
n’hi ha? Si és un embat,
tothom se’l creu? Té riscos, sí. Però tenim un altre pla B per culminar el
procés? Que l’expliquin.
El seu “Preparem-nos”.
Sí, aquest és el debat. De
fet, des de fa tres anys. Si
s’assumeix el “Preparemnos”, la conseqüència
pràctica és que veus bé
que sigui el Consell qui
aculli l’estat major. Fent
tots els canvis que convinguin en la governança.
Això val per a l’acord d’investidura.
És que si no comparteixes
el “Preparem-nos”, potser
no cal un estat major. I
aleshores ja serà cosa de
Junts decidir si és raonable investir o no, o ser al
govern o no si aquest no
assumeix l’estratègia del
desbordament democràtic. No em correspon a mi
decidir-ho, a banda que jo
no estic dins l’equip negociador.

el “Preparem-nos” i el desbordament democràtic
que proposa, que a més de
Junts també s’han fet seu
molts altres: Poble Lliure,
Demòcrates, l’ANC...
En quin moment de l’entramat legal es troba
després de perdre la immunitat com a eurodiputat?
A Luxemburg tenim tres
carpetes sobre la taula del
tribunal. Estem pendents
de la sentència definitiva
arran de la demanda inicial que vam fer perquè
ens reconeguessin com a
eurodiputats. Hi ha les
prejudicials del jutge Llarena sobre la sentència
belga, que en realitat és
un recurs d’apel·lació encobert i entenem que no
hauria de ser admès a tràmit, perquè no hi té dret.
Aquest mes presentarem
la nostra demanda contra
el suplicatori del Parlament Europeu. Mentrestant la justícia belga està
pendent de tot això per
decidir si reactiva l’euroordre. ■

Aragonès apressa Junts a
tancar l’acord “per afrontar
les urgències que té el país”
a El coordinador nacional d’ERC demana als de Puigdemont que “no xutin la
pilota endavant” a La CUP posa en dubte la voluntat negociadora de JxCat
Joan Rueda
BARCELONA

El coordinador nacional
d’ERC i candidat a la presidència de la Generalitat,
Pere Aragonès, va instar
ahir Junts per Catalunya a
tancar “al més aviat possible” un acord per formar
govern i a “no xutar la pilota endavant”. L’actual vicepresident de la Generalitat va defensar, després
de reunir-se –“com faig cada dia”, deia– amb l’equip
negociador del seu partit,
que si han estat capaços
d’arribar a un acord amb
la CUP després de negociar-hi, “també serà possible pactar amb Junts” per
posar en marxa un executiu que “atengui les grans
qüestions estratègiques
del país” i les “urgències
del moment”.
Aragonès va assegurar
que en la reunió amb els
seus negociadors havia
constatat que els dos
partits van “en la mateixa
direcció: la d’abordar el
dret a l’autodeterminació,
l’amnistia i afrontar la reconstrucció social i econòmica del país”. Tot i això, el
líder republicà va recordar
a Junts que dimarts ja farà
quinze dies de la segona
investidura fallida i que
ara “no és el moment de
xutar la pilota endavant”.
Tot i admetre que hi ha esculls en les negociacions,
Aragonès no va voler entrar a valorar-ne cap:
“Tinc plena confiança en
els negociadors; en cada
escull, hem de ser capaços
de posar-hi una solució al
costat.” Això sí, el candidat d’ERC es va oferir a ser
present en les converses si
se li “demana”.
L’actual vicepresident,
que va defugir posar dates
límit a un possible acord,
va assegurar que té “vies
obertes amb tots els actors
de l’independentisme”,
però que no desvelaria si
havia parlat directament
amb Carles Puigdemont.
“Si hem tancat un acord

Aragonès, en la compareixença que va fer ahir davant la premsa ■ EFE

Illa es torna a promoure per a la investidura
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El candidat del PSC en les darreres eleccions catalanes, Salvador Illa, es va tornar a oferir
ahir, tot i no tenir cap possibilitat, per ser president de la
Generalitat. Illa, des de Canovelles, va assegurar que veu
el candidat d’ERC, Pere Aragonès, “molt afeblit” política-

ment després de les dues sessions d’investidura fallides i
va insistir que es tornarà a
promoure i que se sent legitimat perquè va guanyar les
eleccions del 14-F. De la mateixa manera, va assegurar que
els partits independentistes
estan oferint un “espectacle

descoratjador” per la seva falta d’entesa. Aragonès, per la
seva banda, va tornar a assegurar ahir que “no existeix cap
possibilitat” de bastir un govern en minoria amb el suport
extern del PSC un cop passin
les eleccions de Madrid com
insinuava Jéssica Albiach.

Les frases

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

“Els esculls que
hi ha ara per ara
entre ERC i Junts se
superaran si hi ha
voluntat política”
Pere Aragonès

CANDIDAT D’ERC A LA PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT

amb la CUP, que semblava
més difícil, el podem tancar amb Junts; la clau és
negociar”, hi afegia.
Justament ahir, però,
la CUP va assegurar que té
dubtes que Junts tingui
“voluntat de negociar”. La
diputada de la CUP a Tarragona Laia Estrada va
explicar en una entrevista
a l’ACN: “El problema és

“Si Junts creu que el
pacte és insuficient,
que ens ajudi a
millorar-lo i fem
pinça conjuntament”
Laia Estrada

“Cal un govern
centrat a vèncer el
virus, a reactivar
l’economia i a no
deixar ningú enrere”
Salvador Illa

DIPUTADA DE LA CUP

PRESIDENT DEL GRUP PARLAMENTARI
DEL PSC AL PARLAMENT

que no podem contraposar propostes perquè, per
un motiu que desconeixem, no hi ha voluntat
d’entrar en negociacions i
en diàleg.” En aquest sentit, Estrada va explicar
que mentre que els cupaires i ERC ja han presentat
les seves respectives propostes de model de país i
de com s’ha d’afrontar el

conflicte polític en un futur, “JxCat encara no ha
detallat les seves”.
Amb relació al pacte
amb ERC, la diputada va
defensar que els dos anys
de marge que donen a la
taula de diàleg són perquè
Esquerra “s’adoni que no
serveix de res” i es convoqui un nou referèndum
unilateral. ■
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França obre la porta a
la immersió lingüística
RECONEIXEMENT · El Parlament francès aprova una llei que promou l’ús i l’ensenyament
en català, basc, bretó i en altres “llengües regionals” PAS ENDAVANT · El text dona llum verd
a una educació preferencial impartida en l’idioma del territori a les escoles públiques
“Is ont coési de voter pour” (‘Han
decidit votar-hi a
favor’), va titular
abans-d’ahir el
diari francès CoEnric
urrier Picard en
una portada escriBonet
ta de manera exParís
cepcional en llengua picard. El rotatiu Ouest-France, el més llegit al país veí, va destacar “el vot històric dels diputats
per les llengües regionals”. El Parlament francès va aprovar dijous
una llei per promoure l’ús del català, el basc, el bretó i altres idiomes
locals, i la premsa no parisenca va
rebre la notícia amb entusiasme.
Tot i que se sol repetir el contrari,
França no és París. I l’adopció de la
primera legislació sobre “llengües
regionals” en la història de la Cinquena República reflecteix la pervivència, i un cert renaixement,
de les identitats locals.
Sens dubte, es tracta només
d’un petit pas, però d’un petit pas
amb un valor tan simbòlic com real.
El text no només reforça l’estatus
d’aquests idiomes locals i en facilita
l’ús per part de l’administració, per
exemple, en els panells públics i en
el registre civil, sinó que també
obre la porta a la immersió lingüística en català, cors, basc i en la resta de “llengües regionals”. Un fet
inèdit a les escoles públiques que
suposa la gran novetat de la llei.
En concret, la legislació autorit-

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

És la primera llei sobre
idiomes locals en
la història de la Cinquena
República francesa

———————————————————

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

Una imatge de Perpinyà en què es veu la retolació dels carrers en català i en francès ■ ACN

za l’ensenyament en immersió lingüística en escoles i instituts de
municipis –al país veí, l’educació és
una competència compartida entre
les administracions municipals i la
central– que ho hagin acordat amb
l’Estat. També promou el finançament públic d’aquells centres privats o associatius en què l’ensenya-

ment en alsacià, bretó o català resulti preponderant. Aquestes mesures trenquen amb una tradició
centralista que imposava l’ús de
manera gairebé exclusiva del francès en l’escola republicana. A França, hi ha uns 5 milions de parlants
d’unes 75 llengües locals, però el
seu ús decau i sobretot les parla la

Protesta a Perpinyà pel
canvi de lema a la ciutat
Redacció
PERPINYÀ

Unes 150 persones es van
manifestar ahir al migdia
pel centre de Perpinyà per
“reivindicar la catalanitat” de la ciutat i denunciar que l’alcalde, l’ultradretà Louis Aliot, “vol que
s’oblidi”, després que
aquest hagi canviat el le-

gent gran. Per exemple, la mitjana
d’edat dels parlants de bretó és
d’uns 70 anys.
“Les llengües regionals són una
riquesa i un tresor nacional [...]. Però estan en perill d’extinció, ja que
el percentatge dels alumnes que les
aprenen és insuficient”, va assegurar el diputat Paul Molac, ponent
del text, en un acalorat debat parlamentari. Aquest defensor de la llengua i la cultura bretones ha estat
el principal responsable que la llei
hagi culminat amb èxit. “No vull
per al meu país allò que ha provocat
conseqüències nefastes en altres
països europeus”, li va respondre el
ministre d’Educació, Jean-Michel
Blanquer, amb unes paraules que
semblaven una evocació del conflicte polític existent entre Catalunya
i Espanya. “Aquestes declaracions
resulten molestes; actualment ningú pensa en moviments separatistes a França”, va afirmar en declaracions a El Punt Avui el diputat
macronista Yannick Kerlogot.

ma de la ciutat de La Catalana per La Radiant, al·legant que el municipi estava “ancorat en la seva identitat catalana”. Els concentrats van acusar Aliot de
voler fer desaparèixer els
signes d’identitat de Perpinyà de manera unilateral i
van exigir un referèndum
per saber si els ciutadans
ho volen o no. “El senyor

Aliot no ens ha de dir qui
som o qui no som. Ens treu
la nostra identitat”, va assenyalar Jordi Vera, coordinador del partit Oui au
Pays Catalan (Sí al País Català), convocant de l’acte.
Vera va assegurar que
l’únic objectiu d’Aliot és “la
seva pròpia carrera política”. “Va començar dient
que no tocaria res i veiem

que ja va fent coses inacceptables. És un batlle que
viu en una altra realitat i no
està preocupat per la del
territori”, va remarcar.
L’alcalde ultradretà va
assegurar fa uns dies que
la catalanitat de Perpinyà
és “una evidència” que tothom viu “de manera quotidiana”. En aquest sentit,
va posar com a exemples
l’aprenentatge, o no, del
català entre els infants i la
celebració del Sant Jordi,
però també va deixar clar:
“Aquesta catalanitat s’inscriu dins la República
Francesa i sense ambigüitats.” ■

A les escoles
La llei obre la porta
que als centres escolars s’ensenyi el que
a França anomenen
“llengües regionals”,
entre les quals hi ha
el català.

Malgrat l’oposició de l’executiu,
el text va ser aprovat amb una
majoria transversal –247 vots a
favor i només 76 en contra– que
va reunir nombrosos diputats del
partit d’Emmanuel Macron, que
van desobeir així les consignes
dels dirigents de la majoria presidencial, però també d’Els Republicans (socis del PP a França), els socialistes i del grup Llibertats i Territoris, integrat per sobiranistes
corsos, bretons i dissidents del
centreesquerra.
Després d’haver superat les reticències del govern macronista,
aquesta llei s’enfronta a un altre
escull: el Consell Constitucional
(l’equivalent del Tribunal Constitucional). La Constitució gal·la estipula que l’única llengua oficial és
el francès. I això podria obstaculitzar la introducció de la immersió
lingüística. ■

La manifestació va recórrer el centre de Perpinyà ■ ACN
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Òmnium engega el
clam de les places a
favor de l’amnistia
a Amb més de 100.000 signatures recollides, l’entitat

impulsa de nou el suport ciutadà per insistir-hi al Congrés
M. Piulachs
BARCELONA

Òmnium Cultural ja ha recollit més de 100.000 signatures de suport a l’amnistia de tots els exiliats i
represaliats pel govern espanyol, en la campanya
que va iniciar a finals de
l’any passat. Ahir va engegar una nova crida de mobilització de la ciutadania,
amb 500 punts de recollida de signatures, perquè la
llei d’amnistia torni al Congrés dels Diputats després
que la proposta de debat
fos avortada per la mesa de
la cambra el març passat,

137277-1200056L

La frase

—————————————————————————————————

“L’Estat espanyol
segueix amb la
repressió i demanem
un front comú de
l’independentisme”
Marcel Mauri

VICEPRESIDENT D’ÒMNIUM

en no admetre la iniciativa
dels grups catalans pels
vots en contra del PSOE, el
PP i l’extrema dreta.
L’entitat que presideix
Jordi Cuixart ha de decidir
quan presentarà aquest
clam ciutadà al Congrés,

que farà a través de l’anomenat dret de petició, que
pot fer qualsevol ciutadà al
poder legislatiu i que no requereix un mínim de signatures com una ILP (iniciativa legislativa popular), amb la qual tampoc es
poden impulsar canvis de
mesures de gràcia com és
una amnistia.
El vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel
Mauri, va fer una crida als
partits independentistes
per fer un “front comú per
l’amnistia i el dret a l’autodeterminació”
perquè
“l’Estat espanyol segueix
amb la via de la repressió”,

Un ciutadà signa a favor de l’amnistia dels represaliats, ahir, a Barcelona ■ JUANMA RAMOS

en un acte a la plaça Comercial de Barcelona, un
dels més de 500 punts de
recollida de firmes, amb el
lema Places per l’Amnistia, com ara a Girona, Tarragona i Vic.
Mauri va insistir: “Des
d’Òmnium
demanem
aquest front comú de tot
l’independentisme i de tot
el sobiranisme a favor de
l’amnistia i del dret a l’autodeterminació.” Mauri va
recordar que el Consell

d’Europa assenyala que
“l’Estat espanyol és l’únic
de la Unió Europea que té
un defensor dels drets humans empresonat, com és
en Jordi Cuixart” i, “com
sostenen Amnistia Internacional, les Nacions Unides i altres organismes
d’arreu d’Europa, tenim
presos polítics”.
El vicepresident d’Òmnium va denunciar la passivitat del govern espanyol
del PSOE perquè l’amnis-

tia “és una qüestió de voluntat política” i va lamentar: “El govern espanyol ha
expressat en diverses ocasions que vol girar full i que
vol acabar aquesta situació. Doncs bé, de moment
no ho han demostrat. Al
contrari: Jordi Cuixart,
com la resta de presos polítics, porta molt més temps
empresonat amb el govern de Pedro Sánchez
que amb l’anterior govern
del PP.” ■

