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FET · Els republicans decideixen obrir converses amb els
Comuns per investir Aragonès i governar en solitari MÉS ·
Sànchez encara veu marge per a la negociació, però s’avé a
cedir 4 vots si hi ha acord d’esquerres FRE · JxCat ho sotmetria
a les bases i ERC lamenta que Junts fixi condicions noves
Emma Ansola
BARCELONA

Ni pandèmia, ni crisi, ni
repressió, res ha empès
Junts i ERC a trobar un
acord des que, el 14 de febrer, es van celebrar els comicis. Els republicans van
dir prou tot just ahir, quan
feia 83 dies de les eleccions catalanes, i han decidit recomençar de nou i
explorar noves vies per
aconseguir la presidència
de la Generalitat com a
conseqüència, diuen, de la
“immobilitat” de Junts. A
favor de la decisió, els 9
vots dels diputats de la
Candidatura d’Unitat Popular (CUP), gràcies a un
acord de mínims signat al
març, i els vots que el secretari general de Junts,
Jordi Sànchez, es va comprometre a cedir-los si, finalment, com ahir explicava ell mateix, els republicans arriben a un acord
d’esquerres que tingui el
suport dels Comuns. Una
proposta, però, que ara es
limita a quatre dels 32 vots
i que haurà de ser avalada
per les bases de Junts tal
com també ho hauria d’haver estat un hipotètic
acord de govern amb ERC,
com Junts ja va anunciar
fa tot just una setmana.
Aquesta darrera decisió
de Junts també té rèplica
dels republicans, que ahir
lamentaven que els de
Puigdemont “fixin condicions noves cada vegada”,
segons fonts consultades
per aquest diari. Aquesta
fórmula, si la militància de
Junts ho aprova, perme-

tria que el candidat d’ERC
fos investit en segona volta amb una majoria simple.
La trencadissa, hores
d’ara, implica que no hi
haurà govern de coalició.
Fonts d’ERC reiteraven
ahir que a partir d’ara els
republicans només acabaran de negociar amb Junts
l’acord d’investidura, però
no pas un acord per governar plegats, ja que malgrat
tot aquest temps de negociació les diferències encara són massa grans i per
tant consideren que la millor opció és afrontar un
govern en solitari. Això,
però, no tanca les conver-

ERC els havia fet arribar fa
una setmana. Segons Aragonès, Junts tornava a la
posició del mes de febrer i,
per tant, després de 83
dies no hi havia els “consensos necessaris ni existeixen les bases perquè un
govern de Junts i ERC sigui fort i cohesionat”, assegurava Aragonès.
En el focus de la disputa
tornava a fer-se evident el
paper que hauria d’assumir el Consell per la República. “La Generalitat és
sobirana i sota cap concepte ha de quedar supeditada a cap altra entitat o
organisme exterior”, reiterava. A més a més, els re-

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

ERC indica que el
país ja no és el del
2018 a causa de la
pandèmia i la crisi

El Consell per la
República es
manté en el focus
de la disputa

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

ses per intentar lligar un
acord de legislatura més
endavant.

publicans defensaven que
el moviment independentista és plural i divers, per
la qual cosa “els espais de
coordinació han de ser
neutrals i tots hem d’estar
representats en peu
d’igualtat”, va afegir-hi. Interrogat sobre l’última
oferta que els havia fet arribar Junts ahir mateix al
matí, Aragonès explicava
que els de Puigdemont
s’avenien a reformular el
consell en un parell de mesos, però mantenien la voluntat que fos el consell
qui decidís el full de ruta,
l’evolució de la mesa de
diàleg, la relació del govern català amb el govern
de l’Estat espanyol i el sen-

El got vessa
La notícia arribava ahir a
les 11 del matí arran de la
convocatòria d’una executiva nacional d’ERC després de la qual el candidat
Aragonès va anunciar als
mitjans de comunicació el
punt final a les negociacions per fer possible un
govern de coalició amb
Junts i que optava per encetar un camí en solitari.
La gota que ahir feia vessar el got era de nou el retorn per part de Junts de la
documentació sobre la
unitat estratègica que

Aragonès acompanyat de
membres de l’executiva, ahir,
davant la seu d’ERC ■ EFE

tit de vot dels grups parlamentaris de Junts i ERC al
Congrés dels Diputats, a la
qual cosa els republicans
s’hi neguen en rodó. “El govern no som ni gerents ni
uns administradors, som
un govern que vol transformar el país i la legitimitat ens la donen les eleccions del 14-F”, subratllava. “No acceptem més supeditació que la del Parlament”, hi afegia.
Tanmateix, Junts, en
declaracions posteriors de
Jordi Sànchez, negava
aquest punt i, tot i que no
va donar detalls de l’oferta, assegurava que en cap
moment s’optava per tutelar el govern de la Genera-

litat des del Consell per la
República. Junts defensa
que el Consell per la República pivotat des de l’exili
és el millor òrgan per prendre decisions, ja que està
fora de la jurisdicció espanyola.
Continuar parlant
En aquest escenari d’oposicions, els republicans
consideraven que ara la
millor opció és “acceptar
l’oferiment de Junts de cedir-los vots si no és possible un govern de coalició ” i
permetre així investir el
candidat republicà. D’altra banda, ERC s’obria a
continuar negociant amb
Junts un acord de legisla-

tura però ja sense “la pressió d’una convocatòria automàtica d’eleccions” que
s’hauria de produir el pròxim 26 de maig si no
s’aconsegueix investir un
president de la Generalitat. Aragonès assegurava
ahir que s’ha intentat anar
per feina i que els darrers
dies s’havia provat de tancar un acord, sense èxit.
“Ahir ens va sorprendre
l’optimisme de Sànchez
tenint en compte com havien anat les últimes reunions”, reblava Aragonès. Segons el candidat
s’havia advertit que s’entrava en zona de risc, però
“no podem seguir pressionats per l’amenaça d’una
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De toc de queda
a estat policial
Mayte Piulachs

Ahir a les dotze de la nit va acabar el confinament nocturn, fixat a Catalunya des de l’octubre passat. Gairebé tothom l’ha respectat pels estralls que la Covid-19
ha provocat a la vida i la salut de moltes persones.
Acabat aquest control per causa major, el que no sembla admissible és que l’administració desconfiï de la
ciutadania i ompli els carrers de policies per controlar

Les frases

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

que a les nits no hi hagi grups ni fent botellón. L’Ajuntament de Barcelona, per exemple, va fer treballar ahir
260 agents de la Guàrdia Urbana a la caça de l’infractor. En lloc de policies no es pot habilitar espais oberts
i segurs, com demana la restauració? Esperem no veure imatges d’abús policial, com van denunciar Irídia i
Amnistia Internacional en el primer estat d’alarma.

Puigdemont: “No ens deixarem trepitjar”

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

“No és una tàctica, és
una decisió. El país
està patint i no podem
allargar la negociació
de manera agònica”

“No ens deixarem
trepitjar ni faltar al
respecte, és un avís als
que ens menyspreen
com a partit”

“Junts ha deixat clar
des del principi, i està
escrit, que el govern
de la Generalitat no
pot ser tutelat”

Pere Aragonès

Carles Puigdemont

Jordi Sànchez

CANDIDAT D’ERC A LA PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT

PRESIDENT DE LA GENERALITAT A
L’EXILI (JUNTS)

SECRETARI GENERAL DE JUNTS

El president de la Generalitat
a l’exili i president de JxCat,
Carles Puigdemont, va advertir ahir que la seva formació
no es deixarà “trepitjar” ni
admetrà que li faltin al respecte: “És un avís a tots els
que ens han menyspreat com
a força política”, sentenciava.
Ho remarcava en la cloenda
del congrés extraordinari de
Junts i poques hores després
que ERC donés per trencades
les converses per formar un
govern de coalició. ERC incidia que el focus de la disputa
era el Consell per la Repúbli-

ca, que lidera Puigdemont, i
criticava que aquest organisme volgués tutelar el govern
de la Generalitat. Per la seva
banda, Puigdemont assegurava que no tolerarà cap falta
de respecte. En les frases de
Puigdemont, però, en cap
moment es va fer una al·lusió
directa a ERC.
Carles Puigdemont subratllava que les necessitats
de Catalunya “no les pot resoldre l’Estat espanyol”, al
qual va acusar d’haver
“agreujat” aquestes necessitats. Junts “no callarà” da-

vant dels qui proposen un
model de país que trenca
amb tot allò que ha fet “forta”
Catalunya, el seu model econòmic i social”.
Amb una intervenció telemàtica des de Bèlgica, Puigdemont assegurava que
“avui sabem amb més claredat que mai que la independència de Catalunya necessita que Junts existeixi i Junts
sigui rellevant, sigui forta, sigui decisiva”. I per Puigdemont queda clar que Junts és
un partit que “fa nosa a alguns”, hi afegia.

repetició electoral perquè
l’acord al qual arribaríem
seria dolent”, rematava.
“Cal que el govern es posi a
caminar en una situació
de pandèmia global i crisi”,
reclamava.
A partir d’ara i després
d’obrir converses de nou
amb els grups dels Comuns, la CUP i Junts per
debatre únicament el vot
de la investidura, els republicans també es posaran
en contacte amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs (Junts), per demanar que iniciï una nova
tanda d’entrevistes amb
els grups per poder convocar un ple d’investidura “el
més aviat possible”.

traordinari per escollir la
presidenta del consell nacional, càrrec que ocupa
des d’ahir la diputada Anna Erra. Els parlaments de
cloenda van anar a càrrec
del secretari del partit,
Jordi Sànchez, des de la
presó de Lledoners, i del
president a l’exili, Carles
Puigdemont.
Sànchez,
que el dia abans havia
ofert una roda de premsa
per parlar de les negociacions i havia assegurat que
l’acord podia ser qüestió
“d’hores o dies”, ahir admetia certa “sorpresa per
la determinació” amb què
ERC havia “trencat converses” amb Junts en detriment de l’actitud demostrada pels republicans
amb el PSOE i Pedro Sànchez en les seves negociacions. Sànchez feia valer el
paper de Junts en aquest
escenari polític. “Som ne-

cessaris, clau i imprescindibles”, assegurava. Sànchez valorava l’acord
aconseguit en el programa
de govern amb els republicans per fer front a la crisi
econòmica i social i assegurava que l’acord pel que
fa a la unitat estratègica
estava a tocar, ja que la lleialtat de Junts a la mesa de
diàleg estava assegurada, i
que no existia cap tutela
del Consell per la República sobre el govern de la Generalitat. De fet, Sànchez
va apuntar que trauria a la
llum els documents amb
què fins ara han treballat
les dues forces polítiques.
A 18 dies perquè es convoquin eleccions automàtiques, ERC ha d’accelerar
el pas ara amb el suport
dels Comuns i la CUP o bé
Junts ha de ser més generós amb els seus vots, per
evitar noves eleccions. ■

117084-1243381L

Sorpresa a Junts
L’anunci d’ERC va causar
certa sorpresa en la formació de Junts, que ahir
celebrava un congrés ex-
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crisi, que posin les bases
d’un nou país i que facilitin
la recuperació de la iniciativa de l’independentisme”.
Respecte a les relacions
amb l’Estat, per la membre de la CUP el resultat de
les eleccions a Madrid deixen “clar” que no hi haurà
negociació. “No arriba ni
arribarà mai”, va subratllar, per la qual cosa, va reiterar, “és indispensable
una proposta consensuada de l’independentisme”.
Finalment, Reguant va recalcar que “el problema
ara no és l’acord, sinó la capacitat de l’independentisme de conjurar-se per
avançar en aquesta confrontació
democràtica
amb l’Estat”.

Salvador Illa, durant la seva al·locució al Casal Socialista Joan Reventós del Poblenou, a Barcelona ■ JUANMA RAMOS

La CUP es referma en el seu
pacte inicial amb Esquerra
a Reguant fa una crida al compromís dels independentistes amb “la confrontació democràtica amb
l’Estat” a Els comuns allarguen la mà a ERC per a un govern “de transformació” i no “de resignació”
Redacció / M.M.
BARCELONA

L’enèsima partició de peres entre JxCat i ERC després d’uns quants ultimàtums sense resultat va generar reaccions diverses
en tot l’arc parlamentari
català. Per començar, la
CUP, en paraules de la diputada Eulàlia Reguant,
va titllar d’“incomprensible” la situació, però va remarcar la vigència de
l’acord que el seu grup va
establir amb els republicans just després de les
eleccions. Reguant, que
veu imprescindible el
“compromís” de tot l’independentisme, va lamentar
l’absència de pactes entre
les dues formacions majoritàries, i va comentar que
és normal que “molta gent
no ho entengui”, atès que
Junts i ERC semblaven
condemnades a governar
plegats.
En declaracions a ACN
Reguant va recordar les

dues prioritats de la legislatura, és a dir, la resposta
a la crisi i la recuperació de
la iniciativa per part de
l’independentisme. “Fa
setmanes que treballem
amb Junts i ERC”, va recordar abans d’afegir que
“cal posar al davant els interessos col·lectius als interessos de partit, perquè
és així com es dona validesa al 52% de vot independentista”.

Les frases
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“La situació és
incomprensible i és
normal que molta
gent d’aquest país
no l’entengui”

“ERC i JxCat fa temps
que han perdut
el sentit de la
responsabilitat i
també el del ridícul”

“No és que no
hagin arribat a un
acord, és que fa anys
que les relacions
estan trencades”

Eulàlia Reguant

Salvador Illa

Jéssica Albiach

DIPUTADA DE LA CUP

PRESIDENT DEL GRUP SOCIALISTA

PRESIDENTA D’EN COMÚ PODEM

Illa demana a Aragonès que faci “un pas al costat”

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

Crítica al partidisme
Per la portaveu cupaire,
“és preocupant” que, en
una situació d’emergència
com l’actual, ERC i JxCat
“traslladin missatges de
caràcter partidista”, ja
que “això no respon a la voluntat de la majoria de la
població”. La diputada va
demanar explicacions als
responsables dels dos
grups pel fracàs de les converses en un moment en
què, va indicar, cal fer
“propostes polítiques que
reverteixin la situació de

El president del grup parlamentari socialista al Parlament i secretari d’organització del PSC, Salvador Illa, va
demanar a Pere Aragonès
que faci “un pas al costat, accepti la realitat i deixi pas a un
govern d’esquerres”. Durant
un acte al Poblenou per celebrar el Dia d’Europa, Illa, que
va intervenir amb altres líders
socialistes com Miquel Iceta i
Josep Borrell, va acusar els
independentistes de voler
“treure Catalunya d’aquesta
Europa necessària quan vo-

len sortir d’Espanya”. “Han
perdut el sentit de la responsabilitat i el del ridícul”, va exclamar el diputat socialista,
que va insistir que l’independentisme “afebleix Europa
amb el seu missatge insolidari”, quan, per contra, “el catalanisme no s’ha entès mai
sense un sentiment europeista”. També va censurar el fet
que “cap responsable de la
Comissió Europea hagi rebut
un president de la Generalitat
des de fa més de cinc anys” i
el desavantatge que això sig-

nifica ara que el país està
pendent de l’arribada dels
fons de reconstrucció de la
UE. “El govern és absent”, va
sentenciar.
Entre les seves crítiques,
Illa va comentar que en les visites que representants socialistes fan al territori se’ls
comuniquen projectes candidats a ajudes europees perquè els traslladin directament al govern espanyol.
“No es refien que la Generalitat hi doni fórmules ordenades i correctes”, va reblar.

Oferta dels comuns
Per la seva banda, des d’En
Comú Podem, Jéssica Albiach, va oferir a ERC la
col·laboració de la seva formació per formar un executiu progressista, després d’assenyalar les “incompatibilitats” dels republicans amb JxCat. Des
de Sant Feliu de Llobregat,
la presidenta dels comuns
va instar ERC a configurar
un govern “de transformació” i no pas “de resignació” amb Junts. Per Albiach, JxCat vol una Generalitat “tutelada pel Consell per la República” i
“convertir Catalunya en
una Andorra del sud”. La
líder dels comuns va reflexionar sobre les relacions
els dos partits independentistes: “No és que no
hagin arribat a un acord,
és que fa anys que les relacions estan trencades.”
En aquest sentit, va recordar declaracions del president Quim Torra quan va
dir que “no hi havia lleialtat ni confiança entre
els socis de govern”. Per
aquest motiu, va exhortar
ERC a formar un govern
de forces d’esquerres sense el suport de Junts, bo i
aprofitant que, va dir, a
Catalunya “hi ha el Parlament més progressista de
la història”.
Finalment, el líder de
Ciutadans, Carlos Carrizosa va lamentar que el
país depengui de les “baralles” dels partits independentistes, i va augurar panorama “desolador”. A parer de Carrizosa, JxCat i
ERC “continuen “més obstinats en les seves baralles
i en l’ocupació de Puigdemont que no pas a resoldre
la situació dels gairebé
500.000 aturats que hi ha
a Catalunya”. ■
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Paluzie: “L’Estat espanyol vol
esclafar-nos, cal ofensiva”
a La presidenta de l’ANC afirma que “no només es pot mobilitzar la ciutadania per pagar les noves
multes del Tribunal de Comptes” a L’entitat fixa reptes en el Congrés d’Independències Unilaterals

missió d’incidència internacional de l’ANC, Joana
Pujol, va fer un resum dels
aprenentatges i experiències abordats durant les
diferents sessions de treball i en la conferència inaugural, que –segons van
informar– es recollirà en
un document que d’aquí a
uns dies es podrà consultar en el web de l’entitat.
“La via unilateral ha estat estigmatitzada. L’Assemblea és l’única organització que l’ha defensada en els darrers anys a Catalunya. El temps ha demostrat l’error estratègic
d’abandonar-la”, va assegurar Pujol.
Pel que fa als aprenen-

La xifra
—————————————————————————————————

4
conclusions clau del congrés: la independència té costos; cal aprofitar finestres
d’oportunitat; la declaració
d’independència s’ha de mantenir, i mobilització popular.

Acte de cloenda del Congrés d’Independències Unilaterals, ahir, organitzat en línia per l’ANC ■ EPA

M. Piulachs
BARCELONA

“Tot i els moments convulsos actuals, és un camí
sense retorn, malgrat la
marrada feta ara. Hem
vist que complim totes les
condicions del dret internacional per declarar la
independència de Catalunya.” Ho afirmava ahir la
presidenta de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC),
Elisenda Paluzie, en la
cloenda del Congrés d’Independències Unilaterals,

celebrat divendres i ahir,
amb líders bàltics i eslovens entre els convidats.
Paluzie va lamentar
que l’acció dels polítics catalans i la del carrer no estiguin actualment en la
mateixa sintonia, però va
advocar per canviar estratègies i actuar, no només
reaccionar com ara. “L’Estat espanyol vol esclafarnos perquè en una o dues
generacions no reaccionem. I no només podem
mobilitzar la ciutadania
per pagar les noves multes

del Tribunal de Comptes,
cal anar a l’ofensiva. I si no
hi ha un lideratge institucional, el ciutadà pot, al final, no sortir al carrer ni
voler pagar més.” Paluzie
va insistir: “L’essència de
l’Assemblea és condicionar l’agenda política des
de la societat civil. Per incòmodes que siguem, no
podem deixar d’exigir als
partits que respectin la voluntat dels electors.”
En la cloenda, conduïda
pel periodista Oriol Tugas,
la coordinadora de la co-

El ‘Brexit’, “una oportunitat”

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

En el Congrés d’Independències Unilaterals de l’ANC es
va parlar del concepte “finestres obertes”, que a vegades
es preveuen i d’altres no, en
l’àmbit internacional o al mateix país, que cal aprofitar per
empènyer el camí cap a la independència de Catalunya.
La presidenta de l’ANC ho
exemplificava amb la realitat
de la Gran Bretanya i “on hi
pot haver canvis de fronte-

res”. Detallava que el Brexit ha
demostrat que hi pot haver
vida, també comercial, fora
de la Unió Europea. Una situació que alhora també tensa la situació d’Irlanda del
Nord. A més, el moviment independentista creix al País
de Gal·les, i el Partit Nacional
Escocès va tornar a guanyar
les eleccions i no renunciarà
a plantejar a Londres un segon referèndum .

Antifrau mostra l’impacte de la
corrupció en els drets humans
M. Piulachs
BARCELONA

Quan una persona ha de
corrompre el personal sanitari per obtenir un tractament de salut en un hospital públic s’infringeix el
dret a la salut. És un dels
exemples que recull L’estudi sobre els vincles entre
la corrupció i els drets hu-

mans, realitzat per l’Institut de Drets Humans de
Catalunya (IDHC), a petició de l’Oficina Antifrau de
Catalunya (OAC) a partir
d’analitzar cinquanta casos reals investigats per
l’OAC per perfeccionar el
seu resultat. En l’estudi,
que es va presentar dijous
en línia, es conclou que “la
lluita contra la corrupció i

la defensa dels drets humans comparteixen fonaments i objectius comuns”, com ara la no discriminació, la transparència, la rendició de comptes
i la participació. També
s’hi incorpora una guia per
descobrir si una pràctica
corrupta vulnera drets humans, amb la descripció
dels fets, la persona res-

ponsable, l’obligació no
complerta, el dany afectat
i les víctimes. A més, l’estudi proposa una sèrie
d’eines per ser utilitzades
en les actuacions preventives d’Antifrau amb un
enfocament de gènere i
basat en drets humans.
“Amb les investigacions
d’Antifrau ens vam adonar que hi ha un vincle en-

Miguel Ángel Gimeno,
director d’Antifrau ■ OAC

tatges d’altres països, la
coordinadora els va resumir en quatre eixos: “La
independència té uns costos que cal assumir i cal
estar preparats; cal aprofitar finestres d’oportunitat, com ara el Brexit o les
resolucions de tribunals
internacionals; la declaració d’independència cal
mantenir-la fins al final, i
és necessària una mobilització popular constant i
de control del territori.”
Pujol va insistir que Catalunya, des de diversos
àmbits, el que ha d’aconseguir en aquests moments és “fer ingovernable l’imperi”, usant un símil llatí. ■

tre la corrupció i els drets
humans”, afirmava el director d’Antifrau, Miguel
Ángel Gimeno, en la presentació de l’estudi. El responsable d’investigació de
l’IDHC, Karlos Castilla, hi
destacava que “no en tots
els actes de corrupció
s’identifiquen les víctimes
directes, indirectes remotes de l’afectació”. En
aquest sentit, es recorda
l’obligació de l’administració pública de respectar els
drets humans, de garantir-los, així com el deure de
reparar el dany causat per
l’incompliment de les seves obligacions. ■

