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L’acord de govern s’obre pas OPINIÓ
però fa via a dues velocitats Al cap de dos
Lluís Falgàs

—————————————————————————————————

a ERC i Junts posen el focus en el pla de legislatura, però mentre que per a uns res no justifica que
encara no hi hagi un pacte, els altres eviten posar-hi data a Borràs no veu factible cap més referèndum
E. Ansola / Ò. Palau
BARCELONA

A velocitats diferents, i
amb qüestions rellevants
encara per resoldre en el
vessant estratègic, però el
pacte que ha de permetre
investir Pere Aragonès i
formar govern a poc a poc
s’obre pas. Vist que ERC i
Junts, segons indicaven
fonts consultades, continuen encallats sobretot en
aspectes de fons del full de
ruta independentista, els
grups s’han centrat a treballar en el pla de govern
per continuar avançant en
un acord que els permeti
afrontar junts aquesta legislatura i fer efectiva la
majoria independentista
del 52%. Això sí, mentre
que ERC reiterava ahir
que no veu ni un sol escull
que pugui evitar un acord
“ara” –“si per algú hi ha
una qüestió que ho impedeix, ja ho verbalitzarà”,
desafiava la secretària general adjunta, Marta Vilalta–, Junts assegurava que
falten molts detalls per
concretar, i que en això se
centren les negociacions,
que han de prosseguir avui
mateix després de l’última
trobada la setmana passada i diversos intercanvis
de papers els últims dies.
La vicepresidenta de
Junts, Elsa Artadi, constatava que demà ja farà dos
mesos del 14-F i fins ara els
intents i acords d’ERC
amb els comuns i la CUP
“no han servit ni han donat fruits”. “Ara el que toca
és travar aquest acord de
la majoria independentista amb Junts i que ens permeti avançar”, hi afegia.
Aquesta vegada, Artadi feia més plausible l’entrada
de Junts en un govern de
coalició, després que la setmana passada s’apuntés la
possibilitat que els de Puigdemont acabessin donant
suport a la investidura
d’Aragonès però es quedessin fora de l’executiu.
La presidenta del Parlament, Laura Borràs, també ho matisava i deia a
RTVE que veuria “estrany” un govern indepen-

La vicepresidenta i portaveu de Junts, Elsa Artadi, ahir després de l’executiva del partit ■ ACN

dentista sense JxCat.
Enfocada la feina en el
pla de govern, els documents intercanviats obeeixen a l’intent de concretar un programa que eviti
a llarg termini “distorsions” en l’executiu. Artadi considera que negocien
un acord més precís que el
que van signar ERC i la
CUP, ja que és “de legislatura i no d’investidura” i
inclou nous temes a desenvolupar en relació amb el
feminisme, l’agricultura,
l’ocupació o les pimes per
afrontar la crisi. Alguns
punts “es toquen” amb
l’acord entre ERC i la CUP,
admetia Artadi, mentre
reiterava que el partit només se sent “vinculat” als
que signen ells. Vilalta, en
canvi, subratllava que el
pacte amb la CUP “no és
incompatible amb res” del
que estan parlant amb
JxCat. I, segons ella, després de més de 20 reunions, ara sí que parlen
de tot, com ara de la línia
estratègica, dels eixos de
govern o dels “espais compartits” per continuar
avançant.
‘Tempos’ i referèndum
Els tempos per arribar a
un acord, això sí, també
continuen separant les

Mena insta Illa a trucar a Aragonès

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

El portaveu de Catalunya En
Comú, Joan Mena, va instar
ahir el candidat del PSC, Salvador Illa, a trucar a Pere Aragonès per demanar-li de reunir-se per explorar alternatives. “Les propostes no cauen
del cel, has de treballar políticament”, incidia, mentre clamava per un govern abans del

9 de maig, dia que acaba l’estat d’alarma i les competències tornen a les autonomies.
El PSC, que diu que “va tenint
converses” amb tots, va interpel·lar ERC perquè accepti
que hi ha una alternativa més
sòlida” amb Illa al capdavant.
Uns i altres, però, lamentaven
que ERC s’entesti amb JxCat.

dues formacions. ERC es
resisteix a descartar cap
data propera i veu perfectament “compatible” un
acord amb el fet que sigui
“ràpid”, mentre que Junts
supedita el tempo a l’obtenció d’un bon acord per
fer un govern fort i estable.
“S’ha parlat de moltíssimes coses, tenim prou
converses fetes perquè
aquest acord sigui imminent”, indicava Vilalta.
“Entenem les presses, però volem aconseguir la màxima fortalesa i que suposi
un punt d’inflexió que generi confiança entre nosaltres i sobretot entre la política i la ciutadania”, explicava Artadi. Borràs secundava aquesta línia, en emfasitzar que a Alemanya
van trigar quatre mesos
per acordar un govern de

coalició estable i recordar
que, al gener, el govern liderat per Aragonès havia
fixat les eleccions per al 30
de maig.
En l’executiva d’ahir,
precisament, Junts va decidir ajornar fins als dies 7 i
8 de maig el congrés extraordinari del partit, previst
en principi per al 24
d’abril. Artadi ho desvinculava de les negociacions
i ho justificava per la feina
que comporta l’elaboració
dels reglaments de participació, tot i que fonts dels
republicans no descartaven que això “tingui relació” amb el fet que Junts
pensi demorar l’acord, i ho
atribuïen més a la necessitat de resoldre la seva pròpia falta de cohesió interna
sobre la posició a adoptar.
Vilalta ja havia dit que vol-

drien el nou govern “molt
abans” del 9 de maig, quan
acaba l’estat d’alarma.
Borràs, que no participa
en les negociacions, evidenciava ahir que les posicions encara són llunyanes en aspectes com ara la
necessitat d’un nou referèndum aquesta legislatura. I és que, segons ella, no
n’hi haurà cap altre d’unilateral perquè l’Estat no el
permetrà i tampoc hi haurà un referèndum acordat,
que definia com una “criatura mitològica”, per la
qual cosa aposta per “donar valor l’1-O i escoltar la
ciutadania”, si bé no concretava com. “Potser no té
tota la informació, en les
converses hem parlat de
com compatibilitzem totes les propostes estratègiques”, contestava Vilalta,
que recordava que Junts ja
s’ha mostrat en públic favorable a la proposta estratègica d’Oriol Junqueras i
Marta Rovira. Els republicans retreuen a JxCat que
no concreti quina és la seva alternativa, i a Borràs,
que contradiu el programa
electoral del seu mateix
partit, ja que preveia pressionar els organismes europeus per un referèndum
si se superava el 50% de
vot independentista. ■

mesos del 14-F

D

esprés de les eleccions del 14-F a Catalunya era previsible
que s’entrés en un període
de descans electoral fins a
les municipals del 2023, un
fet que no ha estat possible
perquè la comunitat de Madrid ha capgirat el panorama amb un avançament
que podria anar més enllà
d’unes eleccions autonòmiques. Díaz Ayuso, del PP, va
al capdavant en totes les
enquestes. Podria arrasar
en la presidència de la comunitat i obtenir la de l’Assemblea de Madrid, festejada per la catalana Alícia
Sánchez-Camacho. Un gran
resultat del PP a Madrid,
amb una patacada de Cs i
una pujada de Vox, provocaria a la força una unió de
l’esquerra madrilenya, que
voldria encapçalar el PSOE
de Gabilondo i, sobretot,
comportaria que Sánchez
convoqués eleccions generals amb un Cs mig desaparegut i un Podem a la baixa.
El CIS augura que, si es fessin eleccions generals a
principis d’estiu, Sánchez
governaria a Espanya sense
haver de fer coalició amb
Podem, la màxima aspiració política en una Espanya
en què sempre s’ha preferit
governar en solitari perquè
políticament mai hi ha tingut cultura de pacte. Després de les eleccions del 4M, Pedro Sánchez podria
tenir la temptació de convocar unes generals i sembrar
encara més confusió en la
política catalana, que està
molt atenta al resultat madrileny.
Demà farà dos mesos de
les eleccions del 14 de febrer. Temps suficient per
haver assolit acords per a
uns temps confusos i complicats per la pandèmia i les
seves conseqüències. El 26
de maig s’esgotarà el termini i, sense fumata blanca,
Catalunya haurà de repetir
eleccions. Un panorama
que ningú desitja. Tot està
pendent d’unes negociacions en què no acaba de
quedar clar què s’està negociant i per a quina data.
ERC confia en un acord
abans del 9 de maig i JxCat
no vol parlar de cap data...
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Els síndics de l’1-O
esgrimeixen la veu
del president del TC
a Envien al tribunal l’opinió de González Rivas dient que

els acusats complien “escrupolosament” tot requeriment
David Portabella
MADRID

El judici als síndics de l’1-O
s’encaminava cap al veredicte fins que ahir va viure
un sobtat gir de guió que ho
capgira tot: la troballa d’un
argument de pes, com ho
és l’opinió del president del
Tribunal Constitucional,
Juan José González Rivas,
sobre el que es jutja. En
una entrevista publicada a
la revista del Consell del
Notariat Espanyol (edició
setembre-octubre
del
2018), González Rivas
analitza el poder executor
de les resolucions que li va
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La xifra
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síndics de l’1-O, la majoria
acadèmics, estan en espera
de la sentència després del
judici al TSJC.

donar la reforma del TC de
Mariano Rajoy el 2015 i hi
cita el cas dels síndics com
a èxit coercitiu perquè
“van complir escrupolosament els requeriments del
TC”. La defensa hi veu una
prova exculpatòria.

La descoberta de la veu
del president del TC sobre
els afers jutjats, avançada
per Vilaweb, va portar l’advocat Rafael Taulera a incorporar l’entrevista a la
causa al jutjat d’instrucció
11 de Barcelona com a prova exculpatòria de Jordi
Matas, Marc Marsal, Marta
Alsina, Tània Verge i Josep
Pagès. Taulera recorda
que la revista Escritura
Pública editada pel Consell
del Notariat Espanyols és
una publicació “amb una
tirada limitada i repartida
exclusivament a les notaries”, la qual cosa “ha provocat que no s’hagués po-

Concentració de ciutadans i advocats en suport dels síndics en el judici ■ JUANMA RAMOS

gut accedir al seu contingut” fins ara. En la justificació per incorporar la prova, el lletrat insinua que el
jutjat està ara atrapat entre l’espasa i la paret. “És
enormement transcendent que el president del
TC, òrgan al qual presumptament van desobeir els

meus representats, afirmi
que aquests van complir
escrupolosament els requeriments del TC i que no
van desobeir” i, “per tant,
no hi ha delicte”.
Pagès, que des del 9 de
març és diputat de Junts al
Congrés en substitució de
Jaume Alonso-Cuevillas,

es mostrava enutjat: “O sigui que hem hagut de passar per un judici –i ens poden condemnar a tres anys
de presó– per desobediència al TC perquè el seu president no va caure a dir a la
fiscalia que no havíem desobeït. Justícia made in
Spain.” ■
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L’alcalde de Roquetes afronta
“sense por” el judici per l’1-O

a El procés per la seva participació en el referèndum d’autodeterminació no es resoldrà fins d’aquí
a dos mesos a La fiscalia demana fins a 15 mesos d’inhabilitació per un delicte de desobediència
Jordi Panyella
BARCELONA

L’alcalde de Roquetes,
Francesc Gas (ERC), es
va convertir ahir en el tercer alcalde de Catalunya a
afrontar un judici pels fets
de l’1 d’octubre del 2017,
dels 712 batlles que el fiscal general de l’Estat va ordenar investigar al seu dia.
El resultat del seu judici,
en què se l’acusa per desobediència, desequilibrarà el balanç que es manté
fins ara per processos contra alcaldes pels mateixos
fets i les mateixes acusacions, amb un condemnat, Bernat Solé, exalcalde d’Agramunt i conseller
d’Acció Exterior, i una absolució, l’alcaldessa de Roses, Montserrat Mindan.
De tota manera, el desenllaç del procés, del qual
ahir tot just es va celebrar
la primera sessió de la vista oral, encara trigarà a arribar, perquè caldrà esperar dos mesos fins que intervinguin com a testimonis els agents de la Guàrdia Civil que van ser a Roquetes el dia del referèndum d’autodeterminació,
fet que retardarà la sentència. Tot i això, la jornada d’ahir va servir perquè
Gas deixés clar que afronta el procés “sense por”.
El dia del referèndum
d’autodeterminació, l’alcalde Gas es va posar al

La xifra
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71

alcaldes dels 712 que van ser
denunciats pel fiscal general
han acabat investigats per la
justícia pels fets de l’1-O.

Francesc Gas, dirigint-se als jutjats de Tortosa en companyia de representants d’ERC que li van fer costat ■ ACN

capdavant dels veïns que
defensaven el col·legi electoral i va estar actiu en la
protesta contra l’acció del
cos policial. En un dels vídeos se’l veu a primera fila
de la gent, quan els agents
ja reculaven, alçant el
puny i cridant “llibertat,
llibertat”. Quan els guàrdies civils es van retirar,
l’alcalde es va dirigir als

Pau Juvillà serà jutjat al TSJC per uns llaços grocs

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

El diputat de la CUP Pau Juvillà, membre de la mesa del
Parlament, serà jutjat al TSJC
per no haver retirat els llaços
grocs que el partit tenia penjats a les finestres del seu
despatx a la Paeria i que es va
negar a treure després que Cs

El Suprem torna al TSJC
la causa contra Borràs
Redacció
BARCELONA

El Tribunal Suprem (TS)
ha retornat al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la causa
oberta contra la presidenta del Parlament, Laura
Borràs, per prevaricació,
malversació, falsedat documental i frau a l’admi-

concentrats amb un megàfon i va fer un parlament en què va denunciar
la violència emprada pels
agents i va assegurar: “Tot
l’aparell repressiu no ha
pogut aturar la voluntat
d’aquest poble.”
Per aquests fets, l’alcalde Gas s’enfronta a un any
i tres mesos d’inhabilitació i una multa de més
d’11.000 euros. La fiscalia
l’acusa d’un delicte de desobediència a l’autoritat
per haver permès la votació als centres electorals
del municipi en el “referèndum il·legal” del 2017.
Com ha passat en altres
judicis a persones implicades en el procés sobiranista, el batlle de Roquetes va
acudir als jutjats de Tortosa acompanyat per més
d’un centenar de persones

nistració, ja que ha deixat
de ser diputada al Congrés. El Suprem va acordar l’obertura de procediment a Borràs el 17 de desembre del 2019, després
d’estudiar l’exposició raonada remesa per la magistrada del jutjat d’instrucció número 9 de Barcelona, que indicava que Borràs hauria trossejat diver-

sos contractes per poder
adjudicar-los a un conegut
seu quan era directora de
la Institució de les Lletres
Catalanes (ILC).
Havent perdut la condició d’aforada en deixar el
Congrés dels Diputats, el
TS remet la causa al Superior de Catalunya, que ja
l’havia instruït inicialment quan Borràs exercia

ho denunciés a la Junta Electoral durant la campanya de
les municipals del 2019. La titular del jutjat d’instrucció 3
de Lleida ha acordat remetre
la causa –que estava pendent
d’enviar-se a un jutjat penal–
al TSJC després d’acceptar la

petició de la fiscalia, perquè
l’exregidor cupaire ara és aforat. El ministeri fiscal demana
per a ell vuit mesos d’inhabilitació especial i quatre mesos
de multa per un delicte de
desobediència comès per autoritat o funcionari públic.

de consellera de Cultura,
perquè els magistrats del
Suprem encara no havien
obert judici oral. Fonts del
Suprem admetien ahir
que les diligències de la
causa estan força avançades, però no concloses, raó
per la qual havien de tornar al tribunal català.
Aquesta decisió també
afecta l’altre imputat, l’informàtic presumptament
afavorit per Borràs, Isaías
Herrero Florensa, a qui va
estendre la seva competència.
Borràs, en una entrevista a Ràdio 4, va desmentir ahir que hagi pro-

posat cap modificació d’un
article del reglament del
Parlament, concretament
el 25.4. Va reiterar que no
se sent interpel·lada per
aquest article perquè no
ha comès cap mena de corrupció. El 25.4 estableix
que si s’obre un judici oral
per delictes “vinculats a la
corrupció” contra algun
diputat se’l suspendrà de
manera immediata. Però
Borràs nega que aquest
punt es pugui relacionar
amb el cas pel qual se la investiga, perquè circumscriu el cas a una presumpta adjudicació irregular. ■

i càrrecs polítics d’ERC.
“No ens ha de fer por
passar pel jutjat i enfrontar-nos
dialècticament
amb qui controla el poder,
perquè tenim la raó i el
dret a poder triar el nostre
futur”, va dir l’alcalde en
unes declaracions recollides per l’agència Efe.
L’allargament del procés encara dos mesos més
va ser lamentat per l’alcalde, que va advertir que això suposa un desgast afegit per a la seva família i
la impossibilitat de planificar les tasques de futur a
l’Ajuntament del qual és
responsable. ■

Laura Borràs, presidenta
del Parlament ■ EFE
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Identitat voluntària
de desconnexió
CRIDA · El Consell per la República presenta la Identitat Digital Republicana, que
ja té 12.000 sol·licituds FORÇA · Castellà diu que no volen que sigui “res estètic”

Bel (PDeCAT), Rufián (ERC), Nogueras (Junts) i Vehí
(CUP) en la presentació de la llei d’amnistia ■ E. NARANJO / EFE

J.A.

El Congrés, instat
a reconsiderar el
vet a l’amnistia

BARCELONA

A

l juliol, a Perpinyà, el
Consell per la República
(CpR) ja va donar a conèixer que treballava en la
Identitat Digital Republicana, i des
que va fer públic que ja es podia
demanar, ara fa gairebé sis dies,
ha superat les 12.000 sol·licituds.
La xifra es va donar a conèixer
ahir en un acte en què van participar dos membres del seu consell
de govern, Toni Castellà (Demòcrates) i Guillem Fuster (Poble
Lliure), i que precisament va servir per presentar en societat la iniciativa i per explicar que permetrà
identificar-se a tots aquells que volen mostrar que “han desconnectat del marc mental de l’Estat espanyol”, segons va explicar Castellà, més que no pas substituir els
tràmits administratius que es
poden fer amb el DNI, ja que “no
som independents”. Una adhesió
voluntària per complementar el
procés d’“empoderament” engegat
amb el referèndum de l’1-O, que va
ser “l’inici fundacional de la república que volem ser, i que acabarem assolint”, hi va afegir Fuster.
La tertúlia al Col·legi de Periodistes va anar desgranant que
aquesta identitat digital, que en
el 88,5% dels casos s’ha demanat
també en format físic, està oberta
a qualsevol persona d’arreu del
món que comparteixi els valors de
la causa catalana. Castellà també
va fer una crida a empreses i enti-

a ERC, Junts, el PDeCAT i la CUP acusen

la mesa de violar la llibertat d’expressió
David Portabella
MADRID

Guillem Fuster i Toni Castellà, durant la tertúlia d’ahir al Col·legi de Periodistes
per presentar la Identitat Digital Republicana ■ CONSELL PER LA REPÚBLICA

tats perquè la integrin en les seves
plataformes d’identificació, però
va assegurar que s’aniran fent públiques a mesura que acabin els
seus processos de debat intern per
donar-hi “força”. “No volem que això sigui res estètic”, assegurava.
Pel que fa al cost de la targeta,
6 euros la inscripció virtual i 12
euros si es vol en format físic de
bambú, Fuster va assegurar que
empatitzava amb el debat que generava i agraïa “el debat crític i autocrític”, però va recordar que són
una institució amb “vocació pública, de construcció republicana,
però no volgudament de caràcter

privat”, i que tot tenia un cost, que
estarà explicitat en el balanç econòmic. La identitat digital servirà
per participar en els processos
interns del consell, com ara el de
l’assemblea de representants.
I van deixar en mans de la “voluntat política” del futur govern la
seva utilització en alguns àmbits
malgrat no ser un estat i no incorporar un sistema de seguretat biomètrica, si bé hi estan treballant.
Una qüestió que no serà possible
fins que resolguin els atacs permanents que reben diàriament al lloc
web i s’asseguri que poden fer el
pas, va explicar Fuster. ■

La batalla és contra el vet a
qualificar la llei d’amnistia
i que la mesa no eviti el seu
debat al ple del Congrés,
però en el fons es dirimeix
fins a quin punt un òrgan
com la mesa pot exercir
una censura prèvia del que
es pot debatre a partir de
l’examen constitucional a
priori que és una potestat
del Tribunal Constitucional a posteriori. Després
que la mesa enterrés el 23
de març la llei d’amnistia
–registrada
set
dies
abans– amb els vots del
PSOE, el PP i Vox, els seus
impulsors –ERC, Junts, el
PDeCAT i la CUP– no es
donen per vençuts i registraran avui una reconsideració del vet argumentant
que la Constitució no pro-

hibeix en cap article l’amnistia i que el que fa la mesa –amb aval dels lletrats–
quan impedeix el simple
debat vulnera el dret a la
llibertat d’expressió dels
parlamentaris i és una discriminació ideològica.
Amb l’amnistia, la mesa
del Congrés s’ha posat en
evidència respecte del que
ha fet en el passat, com
quan el 2020 va acceptar
que Vox elevés al ple i que
es votés una proposició de
llei inconstitucional que
exigia la il·legalització
d’ERC, Junts i Bildu. Els
impulsors invoquen ara
que la mesa ja ha permès
en dos precedents –a petició del BNG i d’IU– debatre sobre l’amnistia i que
“al·legar ara que l’amnistia
és inconstitucional suposaria una situació de greuge comparatiu”. ■

