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El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, durant la roda de premsa que va oferir ahir a la seu del partit aprofitant un permís ■ EFE

JxCat veu avenços amb ERC
i parla d’un acord proper

a Els republicans no són tan optimistes i l’estratègia independentista continua sent un punt de
fricció a Sànchez proposa replicar l’estructura actual del govern per desencallar el pacte
Francesc Espiga
BARCELONA

Assumint les singularitats
que té la política catalana,
les negociacions entre
ERC i JxCat per formar govern estan seguint el patró
formal clàssic en aquesta
mena d’estira-i-arronses.
Aplicant-ho a la pràctica,
això es tradueix en la circumstància que una part
d’aquestes converses, la
més substancial, s’està
despatxant entre bastidors, esquivant tafaneries, però sense renunciar
a fer una dosi justa de filtracions
que,
generalment, solen ser més
que interessades. Aquesta
seria la realitat soterrada.
La pública és aquella que
s’edifica a partir dels discursos sobre l’avenç de les
converses que, dia sí i dia
també, llancen els dos partits per construir un estat
d’opinió, o relat, propici.
I en aquest torcebraç en
què cadascú intenta falcar
la seva posició davant la
sensació generalitzada que
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“No hi ha obstacles
insalvables. Defensar
el diàleg i un embat
amb l’Estat no han de
ser dues posicions
incompatibles”

“La nostra
responsabilitat és
arribar a un acord que
superi desconfiances
polítiques i personals.
I això no és senzill”

“El problema no és el
Consell, sinó com ho
farem per preparar
la confrontació amb
l’Estat si el diàleg no
acaba prosperant”

“Mantinc la paraula i
no especularem amb
eleccions. Si no hi ha
acord, ERC ja sap les
nostres condicions”

això no avança, el secretari
general de JxCat, Jordi
Sànchez, va voler comparèixer ahir per passar revista a la situació aprofitant
un permís penitenciari. I el
missatge de l’equip de
Junts és que l’entesa no només és plausible, sinó que
s’han fet passos fins al punt
de
tenir-la
ja més o menys encarrilada. “Hem avançat satisfactòriament i tenim un marc
per pensar que l’acord es
podria tancar en els propers dies”, va vaticinar. No
hi ha gaire més marge.
A l’hora d’exposar els
motius pels quals són més
a prop de l’encaixada, Sànchez va destacar la millora

d’unes relacions, les de
JxCat i ERC, que en els últims temps han estat presidides per la malfiança.
“La confiança, avui, entre
les direccions és més gran
que fa tres mesos, i això és
positiu”, va assegurar. I el
resultat és que s’ha pogut
desbrossar camí, especialment en les darreres dues
setmanes. Així, en qüestions com ara el programa
de govern, la sintonia ja és
gairebé total, i algunes carpetes, com les polítiques a
executar en matèria de recuperació econòmica, ja
estan tancades. O gairebé.
Igualment, el dirigent de
Junts va manifestar que
els resultats de les elec-

cions a Madrid han servit
de catalitzador –“fan més
urgent un acord independentista”–, una afirmació
que va semblar sorprenent quan fa pocs dies altres dirigents del partit
sostenien que aquests comicis no havien d’influir
en el tauler català.
Fonts d’ERC van mostra sorpresa per la roda de
premsa de Sànchez, perquè entenen que va donar
una visió massa optimista
de l’estat actual de les negociacions. Els republicans van intentar una trobada amb Sànchez ahir a
la tarda, una trobada que
no va ser possible.
L’estratègia que ha de

seguir l’independentisme
és el gran element que
queda per desllorigar. Tot i
que Sànchez va dir ahir
que sobre això tenen “el
90% tancat”, encara hi ha
discordança sobre aspectes troncals. Un dels quals
és com s’articularà aquesta actuació concordada al
Congrés, on ERC té tretze
diputats i Junts, quatre.
“Respectant el pes que té
cada partit, cal tenir coordinació”, va argumentar el
secretari general de
JxCat, per a qui això vol
dir anar tots a l’una en les
votacions. Les posicions
també divergeixen quan
toca concretar des d’on es
dirigirà, i pensarà, aques-

Jordi Sànchez

SECRETARI GENERAL DE JXCAT

ta unitat d’acció de l’independentisme. Sànchez i
els seus defensen que el
Consell per la República és
l’òrgan idoni per fer-ho,
fent-hi canvis si cal, perquè, a més d’ERC, la CUP,
l’ANC i Òmnium hi tinguin
una presència per sentir-s’hi còmodes. Però Esquerra no ho veu clar –de
nou les malfiances–, ja
que tem que el Consell es
converteixi en un instrument perquè Carles Puigdemont lligui curt el futur
president. “Nego que ho
hàgim plantejat... La lleialtat de Puigdemont a Pere Aragonès serà total i absoluta”, replica Sànchez.
Per tancar el cercle,
tampoc hi ha sintonia, encara, amb la taula de diàleg amb l’Estat. Igual que
la CUP, Junts accepta a
desgrat donar un termini
de dos anys per veure si dona cap fruit, però la seva
tesi és que això no passarà
i, per tant, proposa que,
des d’ara, partits i entitats
comencin a parlar de quina serà l’estratègia quan
això passi. Activar la DUI?
Promoure una onada de
protestes al carrer? Els de
Puigdemont no volen
pressuposar res i que es
parli entre tots, però la seva sospita –les malfiances, per enèsim cop– és
que ERC es resisteix en
aquest punt, perquè, arribat el cas, no voldrà donar
la taula per extinta. “No
volem condicionar la resposta d’aquí a dos anys, sinó treballar-hi. Alguna cosa hem après de la presó i
no anunciar coses que sabem que no podrem complir n’és una”, va reblar el
dirigent de JxCat.
Queda un altre serrell:
quina estructura tindrà
el govern i com es repartiran les carteres. Pel que
fa a això, també hi ha diferències –ERC vol un executiu de catorze conselleries i Junts, de tretze– i, si
calgués trobar una situació
intermèdia, Sànchez acceptaria replicar el model
actual amb la mateixa quota de departaments que té
ara cada partit. I la darrera
qüestió. I si no hi ha acord?
“Si ERC ens presenta una
alternativa, i necessita els
nostres vots per a la investidura, ja sap quines són
les nostres condicions”, va
dir el secretari general de
JxCat. Dit d’una altra manera, si Aragonès vol ser
president sense un pacte,
els vots de Junts no els tindrà gratis. I això, a més, ho
hauria d’avalar la militància del partit. ■
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Insten a tenir més
suports a l’Estat i la
UE per a la secessió
a Líders bàltics i eslovens recomanen aprofitar oportunitats
a L’ANC debat la unilateralitat, que “no és hegemònica”
Xavier Miró
BARCELONA

119001-1243394Q

Els líders de les independències bàltiques i eslovena que l’ANC ha convidat
al col·loqui inaugural del
Congrés d’Independències Unilaterals recomanen a l’independentisme
català molta feina de relacions públiques per explicar-se davant l’opinió pública espanyola i europea i
guanyar més suports. És
una posició en què van coincidir en el col·loqui telemàtic d’ahir a la tarda Dimitrij Rupel, ministre
d’Exteriors d’Eslovènia
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“Cal una oportunitat
històrica, com ara
la desintegració de
Iugoslàvia, perquè
triomfi la secessió”
Dimitrij Rupel

MINISTRE D’EXTERIORS DURANT EL
PROCÉS INDEPENDENTISTA ESLOVÈ

durant el procés de secessió, i Vents Armands
Krauklis, exdiputat letó i
alcalde de Valka. “És fonamental que més i més gent
a Espanya doni suport a la
independència”, indica
Krauklis, que hi afegeix

que la Constitució Espanyola no preveu la possibilitat d’independència i Catalunya hauria d’aconseguir un canvi constitucional. De fet, aquest dirigent
letó admet que, en sentit
legal, els bàltics ho van tenir millor perquè la constitució soviètica permetia la
secessió, si bé no deia com.
Per altra banda, recorda
que al seu país va morir
gent a mans de l’exèrcit
soviètic i la KGB durant el
procés independentista.
Rupel considera prioritari guanyar la complicitat
de partits de països europeus perquè forcin la Co-

Dimitrij Rupel va ser un dels observadors de la delegació internacional convidada durant la
celebració del referèndum català de l’1-O ■ ACN

missió Europea a intervenir: “Els presos polítics catalans són una vergonya a
la UE”. En aquest sentit,
l’estonià Ülo Laanoja adverteix que la “diplomàcia
espanyola ha fet bé la seva
feina” perquè, encara que
l’opinió pública del seu
país simpatitza amb el cas
català, el seu govern no en

parla i obvia els presos polítics. Tant Laanoja com
Rupel recomanen aprofitar “oportunitats històriques” i admeten que la desintegració de l’URSS i de
Iugoslàvia ho van ser per a
ells. Per a Catalunya ho
hauria pogut ser el final
del franquisme, coincideixen. Laanoja es va sor-

prendre de la falta d’unitat
estratègica en el cas català. La presidenta de l’ANC,
Elisenda Paluzie, va posar
els casos bàltic i eslovè
com a exemples d’èxit de
secessions unilaterals precisament perquè avui “la
via unilateral no és hegemònica” en l’independentisme català. ■
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Suport als represaliats en
un acte a Figueres el dia 22

a El convoquen els CDR, Alerta Solidària, Òmnium i l’ANC a les 12 del migdia a la Rambla per donar
protagonisme als encausats a Encara hi ha 300 persones investigades i un centenar de causes obertes
Joan Puntí
FIGUERES

Figueres serà escenari
d’un gran acte de suport
als represaliats, amb el lema Independència. Ni un
pas enrere el dissabte dia
22 d’aquest mes a les 12
del migdia a la Rambla. La
convocatòria, feta pels
CDR, Alerta Solidària,
Òmnium i l’ANC, vol donar un protagonisme especial a tots els encausats
pels procediments judicials que es mantenen
oberts, com ara els que
ahir mateix al matí eren
cridats a declarar als jutjats de Figueres, a l’entrada dels quals es va celebrar
la presentació del gran acte del dia 22. S’espera que
a aquest acte hi acudeixi
gent d’arreu de Catalunya
tenint en compte que, durant mesos, els jutjats de
la capital alt-empordanesa
ja han citat 180 de les 197
persones de diverses comarques investigades pel
tall de l’AP-7 a la Jonquera
postsentència. “Els repre-

saliats són de comarques
d’arreu del país”, va recordar el portaveu nacional
d’Alerta Solidària, Martí
Majoral, que va recordar
que hi ha unes 300 persones investigades a tot el
país en més d’un centenar
de causes obertes. La majoria, a Figueres, però també n’hi ha a Girona, Amposta i les Terres de l’Ebre.
El portaveu d’Alerta Solidària va comparar aquesta situació amb la dels dotze detinguts per la policia
francesa durant el tall de
la frontera. En aquest sentit, va explicitar que en
tots els casos els procediments, tramitats per la via
administrativa, han quedat “arxivats” perquè “no
hi havia delicte” i ha reclamat que “la justícia espanyola” faci el mateix amb
les causes penals que té
obertes.
“Els 300 investigats
pels talls i els més de 3.000
represaliats no esteu
sols”, va assegurar el president d’Òmnium Cultural,
Jordi Cuixart, a través

Un dels cartells que es van mostrar ahir en la concentració feta a Figueres ■ G. TUBERT (ACN)

d’una carta que ha fet arribar a l’entitat de Figueres.
La coordinadora de l’ANC
a Figueres va llegir ahir en
l’acte de presentació un
manifest. “Només la independència ens portarà cap
a la llibertat. Tornem a
sortir al carrer, perquè volem continuar amb la confrontació allà on l’havíem

Parlamentaris suïssos,
pel final de la repressió
a Demanen en

una interpel·lació
l’amnistia i el respecte
a l’autodeterminació

Òscar Palau
BARCELONA

Una interpel·lació al govern
suís “pel respecte dels drets
fonamentals i democràtics
a Espanya”, registrada dimecres pel socialista Christian Dandrès i signada per
23 diputats més del seu
grup, els verds i el verd liberal al Consell Nacional de
Suïssa –el Parlament estatal– insta al final de la repressió a l’Estat espanyol i
l’amnistia per als independentistes catalans represa-

liats per l’1-O. El grup socialista, amb 42 dels seus 200
diputats, és el segon de la
cambra, liderada pel Partit
Popular, amb 64. Els grups
verds en sumen 19.
El text, pendent ara de
ser tramitat per la cambra,
pregunta a l’executiu helvètic si pensa “respectar els
seus compromisos internacionals i treballar per restablir una situació d’acord
amb l’estat de dret a Espanya”, fent valer els principis
“del final de la repressió”,
“l’abandó de la persecució
en curs i l’amnistia per als
condemnats” i el “respecte
als drets democràtics, inclòs el d’autodeterminació”. La moció acaba instant a intervenir “a la co-

Christian Dandrès ■ WEB
CONSELL NACIONAL DE SUÏSSA

munitat internacional per
facilitar la resolució política
de la qüestió catalana”. En
l’exposició de motius de la
interpel·lació, que qualifica
“d’inacceptables” les condemnes de la justícia espanyola a l’exercici de la lliber-

deixada”, va assegurar.
Els encausats tindran
un especial protagonisme
en els parlaments, però
també hi haurà actuacions musicals diverses,
tot per fer visible que l’independentisme continua
“dempeus” i que no es renunciarà als seus “drets”.
El membre de la junta

tat d’expressió i d’associació, se subratlla el greuge
que en morir Franco s’aprovés una llei d’amnistia
“malgrat els milers de
morts imputables al règim”, i que això mateix ara
es refusi per a “persones
perseguides i condemnades per un referèndum pacífic”. “Una qüestió política
que mobilitza milions de
persones ha de ser tractada
políticament, amb diàleg i
debat abans que per la via
de l’acció penal”, subratlla,
per justificar que Suïssa “no
ha de decidir pels catalans i
els espanyols”, però s’ha
d’implicar, com a membre
de la comunitat internacional, “a favor de les llibertats
fonamentals, la democràcia i l’estat de dret”.
“És exactament això:
una qüestió de democràcia i
de drets humans. Gràcies
per la discussió i el suport!”,
piulava ahir la secretària
general d’ERC, Marta Rovira, exiliada a Ginebra. ■
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“Els 300 investigats
pels talls i els més de
3.000 represaliats
no esteu sols”
Jordi Cuixart

PRESIDENT D’ÒMNIUM EN UNA CARTA
DIRIGIDA A ÒMNIUM ALT EMPORDÀ

nacional d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, va assegurar que les persones
encausades ho són per haver exercit drets fonamentals i que la repressió
afecta tothom perquè es
tracta d’una “causa general” amb “judicis polítics”.
“Davant la repressió cal
solidaritat antirepressiva”, va proclamar. Va assegurar que continuaran
amb la lluita fins al final,
que exigiran l’amnistia i
que no acceptaran “el paternalisme dels indults”.
“Som aquí, igual que el
20-S i l’1-O vam sortir al
carrer”, hi va afegir.
Una de les membres del
CDR, Dolors Quintana, va
fer una crida a la ciutadania perquè torni a “omplir” les assemblees dels
Comitès de Defensa de la
República i les de l’ANC i
Òmnium. Quintana va
afirmar que “la victòria
continua”, però cal que no
s’aturi “la lluita”. La membre del CDR va admetre un
sentiment de “frustració”
i de “desmobilització” per
part de la ciutadania fruit
de la falta d’una “estratègia unitària” i del “vell partidisme”. Al seu parer, “no
hi ha cap més estructura
d’estat que la gent mobilitzada al carrer”, i per això,
va argumentar que “cal
omplir massivament els
carrers”. Quintana va manifestar que una de les vies
per recuperar la mobilització és participar en l’acte del dia 22 a Figueres. ■

El govern espanyol
desvincula els indults
del resultat a Madrid
a El ministre Campo

remarca que avaluarà
expedients individuals i
no “cafè per a tothom”
Redacció
BARCELONA

El ministre de Justícia,
Juan Carlos Campo, va assegurar ahir a RNE que els
resultats de les eleccions
dimarts a la Comunitat de
Madrid, on el PSOE ha rebut una derrota contundent, no resta marge de
maniobra al president espanyol, Pedro Sánchez, en
el tràmit dels indults als líders
independentistes
condemnats per l’1-O. Se-

gons Campo, quan el Tribunal Suprem emeti el seu
informe ell elevarà al Consell de Ministres la seva
proposta “al marge de
qualsevol eventualitat del
4-M”. El ministre va advertir que l’indult no és per al
conjunt dels condemnats,
mesura que la Constitució
prohibeix expressament,
sinó que es tracta d’expedients “individuals”, amb
la qual cosa “cadascun
portarà la seva sort”. “Caldrà analitzar cada persona condemnada sobre la
qual s’ha demanat el dret
de gràcia”, va dir, tot ressaltant que “cadascun és
un expedient” i que “no és
un cafè per a tothom”. ■
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Barcelona rebutja retre
homenatge a la Coronela
a Es nega a posar

una placa en record
del gremi de velluters
i velers del 1714

ció. El secretari general
del col·legi, Andrés Borao,
va ser ahir al lloc del baluard, juntament amb el
regidor de Junts per Catalunya, Jordi Martí, que va

Jordi Panyella
BARCELONA

La ponència del nomenclàtor de l’Ajuntament de
Barcelona ha denegat al
Col·legi de l’Art Major de la
Seda la pretensió de posar
una placa commemorativa per recordar la participació dels homes del gremi de velers i velluters en
la Coronela, milícia ciutadana que va defensar les
muralles de Barcelona durant el setge del 1714. La
placa s’hauria de situar a
la zona del baluard del
migdia, a tocar de l’estació
de França, on van prestar
servei.
L’argument de l’Ajuntament és que a Barcelona ja
hi ha altres senyalitzacions que fan referència al
1714 i que “no és cap prioritat actual la commemoració de fets de guerra”.
Des del col·legi feia tres
anys que es negociava
amb l’Ajuntament posar la
placa i s’ha rebut amb una
gran decepció la denega-

Borràs aposta
per un futur
sense presos
polítics
Emma Ansola

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va demanar un futur basat en
“el respecte, la tolerància,
els valors democràtics i el
civisme” i “sense presos,
exiliats, represaliats ni
conflictes bèl·lics”, en l’acte de commemoració del
76è aniversari de la fi de la
Segona Guerra Mundial.
Borràs aposta per transmetre a les noves generacions el que s’ha viscut
“per construir un futur
millor” i prioritza la “la
raó, la democràcia i el pacifisme” i va recordar els que
van perdre la vida “per defensar les llibertats”. ■

169600-1243858Q

BARCELONA

anunciar que el seu grup
farà una iniciativa municipal consistent en un prec a
l’alcaldessa on es demanarà la reconsideració de la
decisió. Des del grup de

JxCat es considera una
contradicció que es denegui aquesta petició per ser
un “fet de guerra” i es posi
el nom dels Maquis a una
plaça de Nou Barris. ■

L’espai del baluard amb el rètol indicatiu ■ JPF

