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POLÍTICA LA FORMACIÓ DEL NOU GOVERN

ERC: govern
en solitari o
eleccions
FERMS Els republicans descarten engegar la legislatura amb
un executiu de coalició i exploren amb els comuns el suport a
la investidura TRAÏTS Se senten “estafats” i acusen Junts, de
qui reclamen els 32 vots, de contradir-se i canviar condicions
Òscar Palau
BARCELONA

Dit i fet. Després d’atiparse’n en vista de la impossibilitat de segellar un acord
en 83 dies de converses, i
havent anunciat dissabte
que descartava un govern
de coalició amb Junts per
endegar la legislatura,
ERC va refermar ahir el
seu propòsit, tot i la crida
del secretari general de
JxCat, Jordi Sànchez, a
“reconduir” la negociació,
i va posar fil a l’agulla contra rellotge per buscar els
suports necessaris per investir Pere Aragonès i arrencar amb un executiu
en solitari, l’única opció
que diu que explorarà fins
al dia 26. “No descartem
un govern de coalició, però
sí que el descartem ara”,
resumia la secretària general adjunta, Marta Vilalta, després de la permanent, que va ratificar la
idea de continuar parlant
després de la investidura
i mantenir, al llarg de tota
la legislatura, les portes
obertes del govern a totes
les forces que els hagin donat suport.
ERC exclou l’opció també que ara hi entrin els comuns –la CUP ja es va autodescartar el cap de setmana–, tot i que mostraven ahir la seva predispo-
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—————————————————————————————————

“No renunciem als
32 vots de Junts, hi
comptàvem. I si ara
posen noves condicions,
que ho expliquin”
Pere Aragonès

PRESIDENCIABLE D’ERC
—————————————————————————————————

“O iniciem legislatura
amb un govern d’ERC
en solitari, o aboquem
el país a una repetició
electoral”
Marta Vilalta

SECRETÀRIA GENERAL ADJUNTA D’ERC

sició a assolir “en 48 hores” una entesa en aquesta línia. Els republicans,
que han aturat les trobades sectorials amb Junts
iniciades fa unes setmanes per tancar el programa de govern i que ahir
tampoc s’hi van reunir per
explorar la via alternativa
–tot i que es van mostrar
oberts a trobar-se un altre
cop amb Sànchez, com ell
va oferir–, van iniciar a la
tarda al Parlament les reunions amb un equip negociador d’En Comú Podem format per David Cid,
Susanna Segovia i Lucas
Ferro, amb què van parlar
de cinc eixos programàtics. Els comuns també
van posar sobre la taula

dues condicions que xoquen amb els principis
verbalitzats per ERC: entrar ara al govern, i que
Junts no ho faci en cap moment de la legislatura. Els
dos grups es reuniran avui
de nou, i els republicans
confien que les converses
amb tots vagin ràpid, fins
al punt que aquesta mateixa setmana puguin reclamar a la presidenta del
Parlament, Laura Borràs,
que faci la ronda de contactes per convocar el ple.
Fonts properes a la presidència asseguraven ahir,
no obstant això, que ara
no en té cap previsió.
Creix la complexitat
En tot cas, a tan sols quinze dies de la fi del termini
perquè es convoquin automàticament eleccions, les
negociacions encara s’han
complicat més, perquè no
tan sols continua sent imprescindible algun tipus
d’acord amb Junts, sinó
que ara també els comuns
han d’entrar en l’equació,
després que Sànchez hagi
ofert tot just quatre vots
favorables dels seus diputats, fet que permetria la
investidura en segona volta i per un sol vot de marge
respecte al bloc unionista,
sempre que els de Jéssica
Albiach votessin que sí.
Per no haver de depen-

Pere Aragonès, anunciant dissabte, després de
l’executiva, que ERC abandonava de moment la idea
d’un govern de coalició amb Junts ■ QUIQUE GARCÍA / EFE

dre dels comuns, això sí,
ERC continua reclamant
els 32 vots de Junts, amb
els quals diu que comptava
per les declaracions tant
públiques com privades
dels seus dirigents, i que
no creu que hagi de rebre a
canvi de noves condicions
–tot i que Vilalta assegurava ahir que posaran “al
servei” de l’acord la feina
ja avançada en tot aquest
temps de reunions–, ja
que entén que ja van implícits en el pacte pel qual
van votar Borràs al Parlament. “Esperem que entre
abocar el país a una repetició electoral i investir un
president independentista no hi haurà dubtes”, resumia Vilalta, que instava
JxCat a complir la promesa pública de fer-ho així.
En tot cas, Sànchez matisava ahir que l’oferta de
facilitar una investidura la
va fer per al cas que ERC i
ECP pactessin un govern
conjunt, un fet, tanmateix,
que neguen els republicans. “Fa un temps ens de-

ien que vetaven els comuns; s’expliciten soles les
contradiccions”, etzibava
Vilalta, que afirmava que se
senten “profundament decebuts i estafats” per com
Junts ha dut les negociacions, amb canvis de condicions constants i frenades
d’última hora. I és que, segons exposava el mateix
Aragonès a TV3, ja s’han
trobat “dues o tres vega—————————————————————————————————

La línia vermella
d’ERC: “No es
poden subordinar
les institucions”
—————————————————————————————————

des” de tenir un acord gairebé tancat, pel qual els demanaven tot just “24 o 48
hores” per ratificar-lo, i haver d’esperar una setmana
per tenir llavors una contesta que “tornava tres passos enrere” i els situava de
nou en la casella de sortida,
sobretot en el camp estratègic, com va ser el cas di-

vendres passat. I és que
els republicans, que de fet
s’han passat tot aquest
temps dient que no hi veien
esculls insalvables, ara reconeixen que sí que n’hi ha
un, un secret de domini públic, que és el paper del Consell per la República. “Tenim una línia vermella, i és
que les institucions no es
poden subordinar”, subratllava ahir Aragonès, que
culpava Junts d’exigir que
el CpR marqui el pas al Congrés o abans d’iniciar cap
negociació amb l’Estat. “El
Consell ja té una estratègia
aprovada, uns dirigents,
uns socis i una dinàmica interna, i això treu a les institucions la seva capacitat última sobre les decisions fonamentals”, insistia Aragonès, que lamentava que
Junts ho va posar sempre
com a “condició sine qua
non”, fins i tot quan se’ls va
convidar a ajornar el debat
perquè urgia formar govern. “El problema no és el
que vulgui fer el president
Puigdemont –que ha dele-
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A l’estiu, a la pista
de ball?
Elena Ferran

L’estat d’alarma s’aixeca i el món s’accelera per donar
aire a sectors que, confinats pel virus, s’ofeguen. Els
bars i restaurants s’han omplert a vessar aquest cap
de setmana, i tenien cues de clients per entaular-se diumenge per sopar fora de casa. Amb l’estiu a la cantonada, els locals de nit i les discoteques reclamen obrir
com sigui. N’hi ha que porten tancats des de l’inici de

la pandèmia, i si no ho fan ara descarten tornar a posar música i servir copes. En espera de les mesures
que els dicti el Procicat i sense por d’emmalaltir després de vuit mesos de fer bondat i tancats a les 10 a
casa, joves i no tan joves confien tornar a la pista de
ball. A Mataró, on l’oci nocturn atrau gent d’arreu, ja
anuncien versions discoteca-terrassa pel 2021.

JxCat insta a seguir
parlant per evitar un
“abisme” electoral
a Sànchez recalca que “no regalaran” el seu suport a una
investidura a Acusa Tardà i Rufián de sabotejar un acord
F.E.
BARCELONA

gat en Sànchez les converses, aclaria–, sinó que s’intenti imposar la seva estratègia per darrere amb l’embolcall del CpR”, concloïa.
Els republicans van exposar el canvi de paradigma
negociador en catorze assemblees territorials, amb
prop de 10.000 persones
convocades entre diumenge i ahir al vespre, en què
Vilalta assegurava que van
constatar un “consens absolut” amb la nova proposta
de l’executiva per “desbloquejar la situació”. Ahir al
vespre, unes 120 persones,
segons fonts policials citades per l’ACN, es van concentrar davant la seu nacional d’ERC a Barcelona per
exigir als grups independentistes que es posin
d’acord per formar govern.
Els concentrats van cridar
consignes per la independència, a favor de l’expresident Puigdemont i contra
ERC per “traïdors i botiflers”. “ERC i JxCat, la paciència s’ha acabat” va ser
un altre dels eslògans. ■

El CpR diu que no vol tutelar ningú

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

El membre del consell de govern, erigit ahir en portaveu
del Consell per la República,
Lluís Llach va negar taxativament que l’òrgan vulgui passar per sobre del govern ni el
president. “M’escandalitza
que es pugui pensar que vulguem tutelar. Ens sembla espantós”, assenyalava. “No admetem que se’ns digui que
volem tutelar la política de la
Generalitat. No és veritat”, insistia. Llach va recordar que
el Consell està obert a una reformulació “mentre no sigui
infidel a les 97.000 persones
que en formen part”, una proposta que ja s’ha traslladat a
tots els partits independentistes en una reunió col·lectiva fa uns dies. Segons ell,
el Consell no vol ser un “fre”
per a cap acord. “No posem
el nostre programa sobre la
taula de cap negociació”, afegia, desmarcant-se de l’encallament de les converses entre ERC i Junts. Llach, això sí,

considera que el paper de
l’ens està més justificat que
mai, ja que no veu possible
conjuminar governar el dia a
dia amb el camí cap a la república. A més, diu que és “fals”
que el Consell formi part
d’una estratègia de Junts, i
alerta que repetir eleccions
seria un “desastre nacional”.
En un comunicat paral·lel,
el Consell es defensava que
no és “l’enemic” de cap actor
independentista ni tampoc
cap “escull” que impedeixi
formar govern, i reiterava la
disponibilitat a reformular-se
per garantir “el màxim nivell
d’inclusió i transversalitat”.
L’ens, que hauria volgut la
formació d’un govern que integrés totes les forces independentistes, apel·la a la
“responsabilitat” de tots els
lideratges “per tal d’estar a
l’altura”, a fi d’evitar “divisions
i guerres internes del tot improductives”, i unir esforços
contra la repressió.

Un cop superat un cap de
setmana on les tibantors
acumulades entre ERC i
JxCat han esclatat qui sap
si d’una manera definitiva, ahir dilluns va ser un
dia perquè tots dos partits
s’ajustessin al nou escenari polític que s’ha generat
de manera abrupta. En el
cas de Junts, no es va fer la
tradicional roda de premsa que s’acostuma a celebrar a principis de setmana després de l’executiva,
perquè tots els missatges
de la jornada quedessin
condensats, i circumscrits, a l’entrevista que el
secretari general, Jordi
Sànchez, va oferir a Catalunya Ràdio des de Lledoners. I van ser diversos els
titulars, alguns dels quals
força explícits, que va voler recalcar.
El primer és que, a parer de JxCat, encara hi ha
marge per refer la trencadissa i, per això, va instar
ERC a continuar negociant, ja que, si no, el mal
pot ser pitjor, i per a tothom. “No és raonable que,
quan falten 16 dies per arribar a la data límit, hi hagi
un cop de volant tan
brusc, que posa claríssimament en risc tota la feina feta fins ara”, va dir
Sànchez, que va advertir
que “si no hi ha una rectificació, això és situar-se al
caire d’un abisme que ens
pot portar a un accident
autoprovocat com el que
serien unes noves eleccions”. I, dit això, el dirigent de JxCat va desgranar una segona idea a ressaltar, que és que no està
ni molt menys garantit
que el partit acabi donant

Sànchez, en una roda de premsa la setmana passada ■ EFE

La frase

—————————————————————————————————

“Si no es rectifica, això
ens situa al caire d’un
abisme que ens pot
dur a l’accident d’unes
noves eleccions”
Jordi Sànchez

SECRETARI GENERAL DE JXCAT

el seu suport a una investidura de Pere Aragonès
sense haver-hi acord, va
detallar Sànchez. Cal que
els comuns se sumin a
l’entesa i que aquests avalin un projecte independentista. “ERC ha de decidir si vol fer un acord amb
els comuns, i per tant renunciar a l’independentisme, o si aconsegueix que
els comuns s’incorporin a
l’independentisme. El que
no farem serà regalar una
legislatura amb ambigüitats”, va sustentar.
El paper dels republicans en les converses, i per
què aquestes han acabat
com han acabat, va ser un
tercer missatge a desta-

car. Pel secretari general
de Junts, Aragonès està
“tutelat” per una part del
seu partit “que no vol un
govern amb JxCat. Això
ho hem vist permanentment als mitjans”, va criticar. A l’hora de ser més específic, i aprofundir sobre
qui podia integrar aquest
corrent crític a l’acord,
Sànchez va citar el líder
d’ERC al Congrés, Gabriel
Rufián, o l’exdiputat Joan
Tardà.
Preguntat també sobre
quins apartats han impedit concretar el pacte,
Sànchez va citar l’espai de
coordinació des del qual
s’hauria de dissenyar l’estratègia de l’independentisme. I, sobre això, va negar que Junts plantegi una
“tutela” sobre el president
de la Generalitat o el govern a càrrec del Consell
per la República, però sí
que va admetre que la seva
proposta és que aquesta
coordinació entre partits i
entitats es vehiculi a través de l’organisme presidit
per Puigdemont. ■
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El periple de “l’agonia”
XOC · Les negociacions van arrencar i han acabat amb Puigdemont demanant respecte i amb una batalla pel poder entre ERC
a la Generalitat i Junts al Consell per la República MÉS · A mitjans d’abril, ERC ja avisava que el temps per negociar s’acabava,
alhora que Junts assegurava que no especularia amb eleccions i s’oferia a facilitar la investidura
avança que accepten la taula de diàleg d’ERC però posa el focus en el
Consell per la República com un òrgan de debat i decisió per afrontar
l’embat democràtic amb l’Estat. En
aquestes condicions se celebra el
ple d’investidura i Junts en les dues
votacions nega Aragonès. El mateix
dia de la primera votació ERC vota
al Congrés a favor del decret d’ajudes de Pedro Sànchez. Junts ho fa
en contra.
Els partits deixen passar Setmana Santa i retornen les negociacions. Embarrancats en aspectes
com ara el full de ruta, el Consell per
la República, el referèndum i la unitat al Congrés, no entren a parlar
encara en profunditat de l’estructura ni el repartiment del govern, aspectes aquests últims que un mes
després continuen igual. En total,
s’han fet una trentena de reunions.

Els negociadors d’ERC i Junts, Sergi Sabrià i Elsa Artadi, respectivament, en un descans d’un ple celebrat el mes d’abril ■ EL PUNT AVUI

Emma Ansola
BARCELONA

“T

ornem a estar com al
mes de febrer.” Amb
aquesta declaració els
republicans van posar
dissabte punt final a 80 dies de negociacions per aconseguir un govern de coalició amb Junts. En tot
aquest temps, ERC no ha parat de
lamentar que cada pas endavant esdevenia pocs dies després dos passos enrere, i finalment ha fet el salt.
Junts, per la seva banda, ha posat
l’altaveu en els detalls de l’acord.
“Concreció, concreció, concreció”,
reclama la vicepresidenta de Junts,
Elsa Artadi, setmana rere setmana
per aconseguir un govern fort i cohesionat. Però, què hi havia al darrere?
Que les negociacions entre ERC i
Junts anaven per llarg es va començar a albirar en les primeres negociacions per confeccionar la mesa
del Parlament. Aquelles trobades
no només no van servir per refer
complicitats entre les tres formacions independentistes, sinó que
van revifar malfiances entre els dos
partits majoritaris. El recorregut es
traçava costerut, malgrat la tan

aclamada majoria del 52% i la pressió i responsabilitat que podia exercir una de les més grans crisis social, sanitària i econòmica que es
viu com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. I així va ser.
El 15 de març, des de Brussel·les,
el president a l’exili, Carles Puigdemont, ja advertia i demanava a ERC
“confiança i respecte” per abordar
les negociacions. Llavors ja s’albirava la raó principal de la trencadissa
que s’ha acabat produint dos mesos
després: la batalla pel poder entre
ERC i Junts, als quals les eleccions
els havien deixat a tan sols un escó
de distància.
—————————————————————————————————————————————

Encallats en el què i el
com, els partits es van
centrar en el programa
de govern, sense èxit
—————————————————————————————————————————————

Per a Junts, el Consell per la República liderat per Carles Puigdemont hauria de convertir-se en el
pal del paller de l’independentisme
des d’on, a més a més, es consensués l’estratègia a seguir. Puigdemont s’erigeix en la figura del president a l’exili, cessat pel govern espa-

nyol 155, però amb la legitimitat
que li atorga bona part de l’independentisme. D’altra banda, ERC acaba d’assaltar els cels independentistes i ha obtingut l’anhelada hegemonia d’aquest bloc. A més, fa gala
de les seves negociacions amb el govern espanyol i valora la taula del
diàleg com a plataforma per trobar
una solució al conflicte. I en aquest
xoc salten les espurnes atiades just
abans del ple d’investidura pel president Quim Torra, que també
s’apuntava a les crítiques a ERC en
la presentació del seu darrer llibre,
Les hores greus.
El més viu aquell mes de març
era la repressió exercida ara també
contra els anteriors membres de la
mesa del Parlament i l’expresident
Roger Torrent i s’hi afegia la suspensió del tercer grau als presos polítics. La CUP assegurava que la
taula de diàleg i negociació que esdevenia fonamental no era a Madrid, sinó “a casa nostra”. Sense cap
èxit. S’acostava el termini per investir president Aragonès i l’acord
amb Junts ni hi és ni se l’espera i
per la porta del darrere apareix el
pacte entre ERC i la CUP. Quan falten dos dies per a la investidura, el
secretari general Jordi Sànchez

16.2.21

Data d’inici de les
primeres negociacions. ERC va
anunciar que serien imminents i
així va ser. La primera parella de
ball va ser la CUP, a
qui els republicans
consideraven “indispensables” i
amb un paper “reforçat” arran de
la cita electoral.
Per Junts, però,
la distància
d’un escó i 35.000
vots era un “empat
tècnic”, per la qual
cosa els de Puigdemont no consideraven que s’hagués
d’imposar una estratègia per sobre
d’una altra, i en això estan.

Ultimàtums i cop de porta
Encallats en el full de ruta independentista, els grups centren els treballs en el pla de govern per poder
continuar avançant. Les reunions
s’allarguen tot el mes d’abril i certament els avenços més grans es registren en el pla de govern tot i algunes diferències programàtiques.
S’implanten les dues velocitats en
la consecució d’un acord de govern i
entre bambolines Junts deixa entreveure a ERC que no especularan
amb eleccions, per la qual cosa
s’ofereixen a facilitar la investidura
d’Aragonès si obté un acord amb la
CUP i els comuns. A mitjans d’abril,
Aragonès comença a avisar que
s’acaba el temps de la negociació
mentre Òmnium també pressiona
per l’acord. Entre retrets, les reunions se succeeixen però sense
cap èxit i arriba l’ultimàtum. ERC
apressa Junts a signar un acord
abans de l’1 de maig i Junts ho qualifica d’“incomprensible”. La negociació es trasllada el 28 d’abril a la
presó de Lledoners però encara caldrà una nova reunió entre reixes,
l’1 de maig, per començar a albirar
un punt d’inflexió sobre tot pel que
fa al paper del Consell per la República. L’ultimàtum no es compleix i
es donen una setmana més per acabar de concretar els espais de coordinació en què s’insereix el consell
que lidera Puigdemont. Però el
punt d’inflexió apareix ara com un
miratge i ERC s’aferra al compromís de Junts per facilitar investidura i decideix fer el salt més contundent i anunciar que intentarà governar en solitari. El primer periple
de 80 dies es va tancar dissabte. ■
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Els sindicats
apressen a formar
un nou govern

a La Cambra, per contra, prioritza l’estabilitat i fortalesa
del nou executiu a Alerten que la paràlisi perjudica el país
E. Garcia
BARCELONA

119001-1243394Q

Els sindicats majoritaris,
CCOO i UGT, han insistit
en la necessitat de crear
un nou govern per poder
fer front a la crisi econòmica i social derivada de la
pandèmia i per no perdre
el tren dels fons europeus,
els Next Generation EU,
que han de servir per a la
recuperació del país.
Segons va explicar
Montse Ros, portaveu de
CCOO de Catalunya, “necessitem urgentment un
govern”. La demanda no

La frase

—————————————————————————————————

“Lamentem que no
es pugui consolidar un
govern fort per fer
front a les necessitats
més urgents del país”
Mònica Roca

PRESIDENTA DE LA CAMBRA DE
COMERÇ DE BARCELONA

és nova, i els sindicats ja la
repeteixen des de les eleccions del 14 de febrer.
“S’ha de desbloquejar de
forma urgent”, insistia Camil Ros, secretari general
de la UGT de Catalunya.

“Cada dia que passa és
més difícil sortir de la crisi
econòmica i social si no hi
ha política. Ens interessa
tenir un govern, i no
aquesta inactivitat”, es
queixava Montse Ros. La
portaveu de CCOO recordava alguns dels programes pendents, com el Pacte Nacional de la Indústria, la renda garantida de
ciutadania o els fons Next
Generation EU. “Els països s’estan movent per
captar recursos, i si no ho
fem nosaltres en podem
quedar fora”, avisava.
Camil Ros, de la UGT,

Els secretaris generals de CCOO i la UGT, Javier Pacheco i Camil Ros, durant l’1 de Maig ■ O.D.

reconeixia també la necessitat d’una legislatura sòlida, i assumia que el govern
en solitari d’ERC no ho garantia. “Les febleses preocupen, i és veritat que legislar en alguns àmbits serà molt més difícil, però no
es pot retardar més la
constitució d’un nou govern”, demanava el líder
de la UGT.

“Però Junts i ERC tampoc han donat fortalesa i
moltes polítiques concretes han quedat aparcades”, es queixava Montse
Ros.
La presidenta de la
Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca, advocava per fer bé les coses i
recordava: “Nosaltres hem
demanat en reiterades

ocasions que volíem un govern fort, estable i sòlid, i
això creiem que és difícil si
la força política que encapçala el govern compta amb
32 escons dels 135.” “Lamentem que no es pugui
consolidar un govern fort,
com demanàvem, per fer
front a les necessitats actuals i més urgents del
país”, deia Roca ■
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la relació entre els republicans i JxCat es recondueixi. I el camí més recte per
assolir-ho és avançar-se a
l’acord. Després del primer contacte d’ahir, en
què la sintonia va ser més
que bona, els contactes es
reprenen avui.
En aquesta negociació,
en curs, els comuns ja han
plantejat ser al govern. La
mateixa Albiach ahir ja ho
assenyalava –“és molt millor un executiu que tingui
el suport de 41 diputats
que no pas un de 33”–, tot i
que la resposta d’ahir dels
republicans és que no ho
acaben de veure. Aquest
punt, però, ja s’ha deixat
per al final de les converYolanda Díaz i Gabriel Rufián, durant la reunió que van mantenir ahir al Ministeri de Treball ■ EFE

Els comuns s’hi posen bé i
ja negocien amb ERC una
entesa que anhelen ràpida
a La formació liderada per Albiach aposta per ser al govern i veta que JxCat s’hi
pugui incorporar més tard a ERC escenifica el seu suport a l’executiu estatal
F. Espiga
BARCELONA

Amb el calendari imposant
una pressió cada cop més
implacable per desencallar
una investidura, En Comú
Podem ha exhibit la millor
de les predisposicions possibles per arribar a un
acord amb ERC que desplaci Junts de qualsevol
equació de govern. Ahir
mateix, una delegació dels
comuns encapçalada pels
diputats David Cid, Susana Segovia i Lucas Ferro es

va reunir amb els republicans per posar les bases
d’una entesa estructurada
a partir de cinc àmbits programàtics –acció climàtica
i medi ambient, salut, feminisme, reactivació de
l’economia, i diàleg i situació dels presos–, que es vol
que sigui ràpida i que es
tanqui aquesta mateixa
setmana. I és que, a banda
de la urgència del moment, la formació liderada
per Jéssica Albiach no vol
córrer riscos ni deixar cap
marge, o escletxa, perquè

El PSC defensa que Illa és la solució
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La portaveu parlamentària
del PSC, Alícia Romero, va insistir ahir que la millor opció
per evitar unes noves eleccions és que ERC doni suport
a un govern de coalició entre
socialistes i comuns, liderat
per Salvador Illa. “La solució
al tedi, a la desesperança i a la
resignació és Illa”, va defensar
Romero, per a qui les discrepàncies en les negociacions
entre ERC i JxCat són l’evi-

dència d’una fórmula de govern que “ni ha funcionat, ni
funciona ni funcionarà”. En
aquesta línia, Romero va retreure a Esquerra que tanqui
la porta d’entrada a negociar
amb els socialistes: “ERC
prefereix portar el país a
eleccions abans que parlar
amb el PSC”, va etzibar, i va
concloure després: “Catalunya no es mereix unes noves eleccions.”

Aragonès compareixerà al ple del
Parlament que triarà els senadors
Redacció
BARCELONA

El vicepresident de la Generalitat amb funcions de
president, Pere Aragonès,
compareixerà dijous a la
tarda al Parlament. Ho farà a petició pròpia, tot i
que el PSC-Units, Cs i el
PPC també li ho havien demanat. Així es va acordar

en la reunió de la junta de
portaveus d’ahir dilluns,
que va fixar l’ordre del dia
del ple de dijous. La jornada començarà amb la designació dels senadors autonòmics que representaran el Parlament a la cambra alta espanyola. Els
candidats proposats pel
PSC-Units, ERC i JxCat
hauran passat abans di-

marts per la comissió de
l’Estatut dels Diputats,
que n’avaluarà la idoneïtat. Un cop duta a terme
la votació, es farà la sessió
de control al govern en
funcions i es debatran i votaran dues propostes de
resolució. Fonts parlamentàries van explicar
que també s’ha plantejat
que dijous es constitueixi

la Diputació Permanent,
que és l’òrgan que substitueix el ple en dates inhàbils o sense activitat parlamentària –com ara els períodes de vacances o amb
la cambra dissolta per convocatòria d’unes eleccions–. Tot i que la constitució de la Diputació Permanent coincideix amb el
trencament de les nego-

La frase

—————————————————————————————————

“És molt millor un
executiu que tingui el
suport de 41 diputats
que no pas un en què
sols n’hi hagi 33”
Jéssica Albiach

LÍDER D’EN COMÚ PODEM

ses per aplanar el camí.
Això sí, la “línia vermella”
que ha posat En Comú Poden és que Junts no entri
al govern “ni ara ni en el
futur”, amb l’argument
que no són “compatibles”
políticament.
Arribats a aquest punt,
la vicepresidenta tercera
del govern espanyol, Yolanda Díaz, i el portaveu
d’ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, es
van reunir ahir durant una
hora per escenificar l’entesa entre els republicans i
l’executiu de Pedro Sánchez. Durant la trobada es
va abordar, entre altres coses, la qüestió dels indults.
“Mimarem i cuidarem especialment aquesta coalició”, va assenyalar Díaz. ■

ciacions entre ERC i JxCat
per formar govern a dues
setmanes que s’acabi el
termini per investir president de la Generalitat, les
citades fonts van aclarir
que és un tràmit que caldria fer igualment un cop
ha arrancat la legislatura.
Aquest procediment es farà al marge del ple.
La sessió de dijous i previsiblement les que la seguiran seran de format reduït –amb aproximadament la meitat d’escons
ocupats– i els diputats podran delegar els seus vots
o bé exercir-los telemàticament. ■

—————————————————————————————————

OPINIÓ
Lluís
Falgàs
—————————————————————————————————

El 15-M

D

issabte farà deu anys
que va sorgir el moviment del 15-M, també anomenat moviment
dels indignats. Tot va començar després que una
quarantena de persones decidissin acampar a la Puerta
del Sol de Madrid i a la plaça
de Catalunya de Barcelona.
Llavors van tenir lloc una sèrie de protestes pacífiques a
tot l’Estat amb la intenció
de promoure una democràcia més participativa allunyada del bipartidisme
PSOE-PP i del domini dels
bancs. El moviment era carregat de bones intencions. A
molts els despertava il·lusions comparables a les que
s’havien aixecat en el Maig
francès. Pels carrers se sentien crits de “Democràcia
real, ara!”, “No som mercaderia ni titelles en mans de
polítics i banquers”. Eren joves indignats que volien una
“democràcia real”. Majoritàriament protestaven ciutadans que no tenien ni casa,
ni feina, ni por i s’hi afegien
d’altres que ho tenien tot. Es
redescobria Miquel Martí i
Pol amb el seu “Tot està per
fer i tot és possible”... Del
moviment van aparèixer
personatges com ara Pablo
Iglesias, Íñigo Errejón i Juan
Carlos Monedero, entre altres figures que en diferents
nivells s’han integrat mitjançant Podem al sistema
polític vigent. De moment,
Iglesias, n’ha sortit, cansat
de l’estratègia política. “Sí
que es pot” era el crit d’una
mobilització que no ha arribat a ser la revolució que
moltes persones esperaven.
En deu anys han passat
moltes coses i seria injust
afirmar que no ha canviat
res. En aquests deu anys va
ser sonada la proclamació
de la no independència de
Catalunya i d’altres que han
afectat de ple figures històriques catalanes com ara
Jordi Pujol i el seu entorn.
Deu anys donen per a molt,
malgrat que alguns vicis polítics del passat continuen
vigents, com ara les ingerències de la justícia i la falta de democràcia interna
dins de la majoria dels partits. Dues qüestions que el
moviment dels indignats
del 15-M no ha resolt.
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La noves multes
posen al límit la
Caixa de Solidaritat
a Veu “complicat” assumir les fiances que podria dictar el
Tribunal de Comptes a Reclama una resposta política
Joan Rueda
BARCELONA

Des de la seva posada en
marxa, la Caixa de Solidaritat ja ha assumit més
de 15 milions en multes i
fiances en els processos judicials, com ara els 5,2 milions d’euros del 9-N del
2014 i els 4,2 milions de
l’1-O, contra el moviment
independentista. Ara, en
vista d’una nova onada
que va prenent cos amb la
investigació, per part del
jutjat número 18 de Barcelona, de l’exconseller
Raül Romeva, vuit càrrecs
de la Generalitat i l’ex-se-

178740-1243859L

La xifra

—————————————————————————————————

15

milions d’euros és l’aportació que ha fet fins ara la Caixa
de Solidaritat als diversos
processos repressius.

cretari general del Diplocat Albert Royo, als quals
la fiscalia acusa del delicte
de malversació de fons en
acció exterior del 2012 al
2017, i la que en paral·lel i
pel mateix ha obert el Tribunal de Comptes, el pre-

sident de l’ens, Pep Cruanyes, alerta que la situació
“és molt complexa”. Cruanyes té clar que si la dada
que ha fet pública Royo,
4,5 milions d’euros que li
reclamaria el Tribunal de
Comptes, es confirma, “la
resposta també ha de ser
política, perquè el que
hem fet fins ara és extraordinari, però és difícil
pensar que en poc temps
podrem recollir una quantitat com aquesta”. “La
Caixa de Solidaritat ha de
continuar fent el seu paper, però una cosa és curar
una ferida i l’altra, tractar
un malalt a qui han tallat

Borràs, amb una trentena de cònsols acreditats a Barcelona ■ PARLAMENT DE CATALUNYA

un braç”, exemplifica, i
sentencia: “Aquí els que
han d’actuar són els partits polítics.”
“Sense presos polítics”
La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va
apostar ahir per un model
d’Europa de “llibertat
compartida” que estigui
“menys armada d’armes i
més de raons” durant l’acte del Dia d’Europa, que va

consistir en una recepció
a una trentena de cònsols
del cos consular de Barcelona. Borràs va defensar
que “no es pot acceptar
que a l’Europa del segle
XXI hi hagi a Catalunya
presos polítics i exiliats”.
La cònsol de Portugal, Ana
Coelho, com a representant de la presidència rotatòria del Consell de la
Unió Europea, va posar en
relleu la importància del

projecte comú europeu i
els seus valors davant la
situació de pandèmia i va
assegurar que espera que
la conferència sobre el futur d’Europa ajudi a donar
“una resposta sense precedents” a la situació de
crisi econòmica i social
que permeti obrir un camí
“cap a una recuperació
justa, verda i digital en què
es reforci la cooperació i la
solidaritat europea”. ■

