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Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 0,86
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 0,00
L’indicador hauria
d’estar per sota dels
1.000 contagis/dia

Dada anterior: 266
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

0,89
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POLÍTICA NEGOCIACIÓ AMB L’ESTAT

Crisi al govern per
la delegació de
Junts a la taula

El president, Pere
Aragonès, durant la seva
compareixença excepcional
ahir després del Consell
Executiu ■ EFE

ENUIG Aragonès rebutja la proposta dels socis perquè inclou integrants que no
són al govern, com diu que havien convingut, i els exigeix “lleialtat” FEBLES Anirà
avui a la represa del diàleg amb el govern espanyol només amb consellers d’ERC
Òscar Palau
BARCELONA

La d’avui era una data encerclada en vermell en el
calendari de la política catalana perquè s’havia de
reiniciar un camí, ja es veurà amb quin recorregut,
per a una resolució negociada del profund conflicte
polític amb l’Estat. I certament ho serà, una data assenyalada, però no tant
perquè es reprengui la taula de diàleg entre executius, que formalment es
reprendrà, sinó perquè el
govern català hi arriba partit, en una posició negociadora més feble que mai
–tot al contrari del que pretenia–, i immers en la primera gran crisi de l’encara
jove legislatura, arran del
rebuig per part del president, Pere Aragonès, de la
delegació proposada per
Junts, en què hi havia dos
dels presos polítics indultats, pel fet que no la formaven només membres
del govern, com segons ell
havien convingut uns i altres durant els mesos de
preparació previs, un extrem que ahir va negar
Junts.
Si bé Aragonès mantindria, en una compareixença excepcional al claustre
gòtic del Palau després del
Consell Executiu on es va
confirmar la trencadissa,
la seva “confiança” en tots
els consellers, i ell mateix
recordava que en les pròximes setmanes s’aprovarà

Les frases

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

“No és una
negociació entre
partits, sinó entre
governs i hi han de ser
membres del govern,
això li dona valor”

“Cal que no ens
posem terminis; el
que ha passat en deu
anys no ho resoldrem
en dos, ni en tres, ni
en quatre anys”

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

el pla de govern per a la legislatura, altres fonts properes no descartaven que
tot acabi en un govern en
minoria d’ERC, una possibilitat que ja s’havia plantejat en les negociacions
per a la investidura, però
que els de Carles Puigdemont havien acabat rebutjant. Les relacions queden
tocades, tot i que ahir a la
tarda el secretari general
de Junts, Jordi Sànchez,
va voler calmar els ànims i
va negar que hi hagi cap
crisi d’estabilitat al govern,
ja que va atribuir gairebé
en exclusiva a La Moncloa
el vet a la seva delegació.
Aragonès va deixar la porta oberta que membres de
Junts vagin a la taula, sempre, això sí, que siguin consellers, però Sànchez ja va
avançar que en cap cas no
pensen canviar la proposta, ni que això els costi no
ser en un òrgan en què,
d’altra banda, va tornar a
deixar clar que no creuen.

Pere Aragonès i Pedro
Sánchez, al Palau de la Generalitat, com a prèvia a la
represa de la taula de negociació que es farà tot seguit. Però a la banda catalana de la mesa només hi
haurà representat mig govern, amb els consellers
d’ERC Laura Vilagrà i Roger Torrent, després que
ahir el president decidís
vetar la proposta que Junts
havia aprovat a primera
hora del matí a correcuita,
després que Pedro Sánchez confirmés la nit
abans que hi assistiria personalment, la gran incògnita que volia resoldre el
partit de Carles Puigdemont abans de decidir-se.
Aragonès es va queixar
que la proposta, que havia
conegut poc abans per Jordi Sànchez, es va comunicar als mitjans tot just minuts abans que es pogués
debatre al Consell Executiu que l’havia de ratificar, i
quan ja no hi havia temps
material per discutir-la.
“Això s’ha de corregir, cal
donar valor a les reunions
del govern”, afirmava.
A més d’aquesta qüestió

Pere Aragonès

Taula coixa
La realitat, doncs, és que
aquesta tarda es reuniran
els respectius presidents,

Pedro Sánchez

formal, gens menor,
l’enuig d’Aragonès venia
també perquè entre els
noms proposats només hi
havia un membre del govern, el vicepresident Jordi Puigneró, quan segons
ell el “compromís” verbal
que havien assolit des del
juliol durant la preparació
de la taula amb els dirigents de Junts –i que ell
mateix havia subratllat en
diverses intervencions públiques des d’aleshores–
era que només hi anessin
integrants de l’executiu,
per donar-li una major formalitat. La llista facilitada
ahir per Junts, en canvi, es
completava amb tres
noms més (i no dos, com
també havien convingut
que serien, segons fonts de
Presidència) que no en formen part: el secretari general del partit, Jordi Sànchez; el vicepresident, i exconseller indultat, Jordi
Turull, i la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras.
“La delegació ha de ser de
govern, com hem defensat
sempre, perquè és la manera de representar el país
sencer. No hi seuen els partits, hi seu el país”, indicava Aragonès. “No és una
qüestió de noms ni de persones concretes, sinó de
confiança en els acords,
que són clars: iniciar una
negociació de govern a govern”, insistia, i valorava
que l’executiu espanyol així ho hagi entès.
En aquest sentit, fonts
de la Presidència negaven

després que mai durant els
preparatius de la cimera
amb el govern espanyol
s’exigís en cap moment
que les respectives delegacions haguessin d’estar
compostes només per
membres dels executius, i
negaven, doncs, que el rebuig d’Aragonès als noms
de Junts fos cap imposició
de La Moncloa. En aquest
sentit, lamentaven que si
els socis els haguessin traslladat la proposta amb més
antelació haurien pogut
debatre la possibilitat
d’obrir la delegació a figures de fora de l’executiu. A
més, recordaven que, tot i
les filtracions, ERC en cap
moment va oficialitzar
abans qui formaria la seva

part.
El president va exigir la
“màxima lleialtat” als seus
socis, com recorda que estipulava l’acord de govern
signat a l’hora d’afrontar el
procés de negociació. És
clar que el mateix text, segons subratllaven des de
Junts, es limitava a indicar
que la delegació catalana
en el procés de negociació
seria “escollida per consens i nomenada pel govern”. No deia enlloc,
doncs, que l’hagin de formar exclusivament membres del govern. En aquest
sentit, des de Junts ja es recordava al matí que, abans
i tot que sortís indultat de
la presó, els republicans
havien deixat la porta
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Xiulada a tot Déu
Carles Sabaté

Pedro Sánchez només pretenia saludar els membres
de la mesa entre governs. Li fa mandra o no l’afavoreix
en les enquestes dialogar obertament, i encara menys
establir una negociació sobre amnistia i autodeterminació, com pretenia Pere Aragonès. Ara potser haurà
de consolar el president davant de la crisi de govern i
la pressa de Junts per mostrar la ineficàcia de la taula.

Sembla que Sánchez es mirava ahir sorneguer la trencadissa entre Junts i ERC. Però un govern català afeblit i la inestabilitat catalana també debilitarà La Moncloa, pendent de l’aprovació de pressupostos i sense
gaires més suports. Menys tacticisme, doncs, i vagin
tots unes hores al racó de pensar, perquè al final, de
xiulades i escridassades, n’hi haurà per a tothom.

La taula de diàleg
Roger
Torrent
Conseller
d'Empresa

Membres proposats per Junts
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Extracte de l’acord
de govern ERC-JxCat
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"La delegació catalana en el
procés de negociació serà
escollida per consens i
nomenada pel govern, amb
la voluntat que representi
la pluralitat del projecte
independentista i té la
voluntat de representar i
defensar els grans
consensos a favor de
l’autodeterminació i
l’amnistia de la majoria del
80% de la ciutadania."

Una reunió per tancar la metodologia de treball

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

oberta que hi pogués ser
també el president d’ERC,
Oriol Junqueras. Segons
altres fonts, a més, els va
causar malestar assabentar-se per la televisió que la
reunió seria demà tot just
en el moment que Sánchez
ho va dir a TVE, i també el
format final pactat, que no
preveu que els presidents
es quedin a la reunió de negociació.
Amb aquests ingredients, el Consell Executiu
ja es va iniciar de manera
abrupta, amb més de mitja
hora de retard i amb els
consellers dels dos partits
entrant per separat, al
contrari del que és habitual. Després va prosseguir
igual –van fer un infruc-

tuós recés tècnic de més de
20 minuts en constatar el
desacord– i va acabar pitjor, sense acord i amb cadascú sortint també pel
seu cantó. Durant la reunió, segons ha pogut sa—————————————————————————————————

Aragonès,
visiblement
nerviós, va donar
un cop a la taula
—————————————————————————————————

ber El Punt Avui, Aragonès
es va mostrar visiblement
nerviós i fins i tot va alçar la
veu i va arribar a donar un
cop sobre la taula, però no
en sentit figurat. En vista
de la falta de quòrum, el
president va proposar a

Puigneró que almenys ell sí
que s’incorporés a la delegació, però ho va declinar,
adduint que en tot cas espera fer-ho “en el futur,
amb el conjunt de membres proposats per Junts”.
Això sí, el conjunt del govern, sense l’oposició dels
consellers juntaires, va
aprovar l’acord que designa els membres que participaran en les converses,
en un text que ja deixa la
porta oberta perquè en
qualsevol moment es puguin incorporar a les converses membres del govern designats per Junts.
Els consellers d’ERC haurien intentat que en la disposició figurés un aval explícit del govern al diàleg

Amb la crisi de govern oberta
ahir, fins i tot l’esperada cita
d’avui va quedar en un segon
pla. De fet, sobre l’ordre del
dia el president Aragonès tot
just va explicar que avui no
s’entrarà gaire en continguts,
ja que l’aspiració és “tornar a
posar en marxa el procés de
negociació”, a partir de treballar com s’articula i com és la
metodologia. “Primer hem de
tancar com es negocia, això ja
és prou important i s’ha de
traduir a partir de demà”, defensava.

Aragonès rebrà Sánchez a
primera hora de la tarda al Palau i es reuniran al Saló dels
Diputats, també anomenat
Verge de Montserrat. Allà posaran les bases de la negociació, que després exposaran
en la represa de la taula pròpiament dita, que serà al Saló
Torres Garcia. La idea és que
mai hi hagi un president sense l’altre, així que probablement deixin la reunió tots dos
alhora abans a fi que els integrants segellin els primers
acords. Com que la delegació

catalana quedarà reduïda a
Vilagrà i Torrent, La Moncloa
retallarà la seva a menys dels
sis ministres anunciats.
En una intervenció ahir al
Senat, Sánchez va constatar
que les diferències entre ERC
i Junts demostren que el procés “serà llarg”, i rebutjava
terminis com el de dos anys
que marca el pacte d’ERC
amb la CUP, ja que segons ell
poden ser molts més. Sánchez va demanar a l’independentisme que faci autocrítica
i rebaixi les seves posicions.

com a “únic camí”, que òbviament Junts es va negar
a acceptar, per la qual cosa
es va acabar modificant el
text. “Sempre és millor assolir acords per consens,
però quan aquest no és
possible li correspon al president prendre una decisió”, justificava Aragonès
després de negar que el govern vagi afeblit a la taula i
insistia que acceptarà
qualsevol nom proposat
entre els companys de l’executiu perquè tots “tenen
prou autoritat política i
prou fortalesa” per defensar l’amnistia i l’autodeterminació.
En aquest sentit, tot i
que des de Junts es recordava que en la primera reu-

nió de la taula el febrer del
2020 ja hi va haver integrants que no eren al govern, com ara Josep Rius,
Elsa Artadi, Marta Vilalta i
Josep Maria Jové, Aragonès va rebutjar ahir comparar la situació, ja que, segons ell, en aquell moment
“ja s’havien anunciat eleccions després de l’aprovació del pressupost, i era un
govern en temps de descompte”, mentre que l’actual és un executiu que comença la legislatura i que ja
es va constituir tenint en
compte la mesa de negociació, amb acords “que incloïen la participació lleial de
tots els membres”. Altres
fonts, a més, recordaven
que la resta d’integrants del

2020 tenien alguna responsabilitat pública, j fos
com a diputats o com a càrrecs del govern.
A la tarda, des del Parlament, la portaveu d’ERC,
Marta Vilalta, assegurava
que hi ha temps per reconduir una situació de la qual
culpava també les “discrepàncies internes” a Junts, a
qui va exigir igualment una
lleialtat que “no s’ha vist en
les últimes hores”, perquè
“saben que sempre, en decidir sobre la delegació, s’ha
parlat que sigui de govern a
govern”. “No és moment de
frivolitats ni de maniobres
per fer descarrilar aquest
instrument i fer fracassar
la taula de negociació”, exigia. ■
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El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, ahir a la seu del partit ■ EFE / TONI ALBIR

JxCat responsabilitza en
exclusiva La Moncloa del vet
a Sànchez exculpa Aragonès i no veu afectada l’estabilitat del govern ni la confiança amb el soci
a El partit mantindrà els noms proposats i esperarà que li obrin la porta de la taula de negociació
Emili Bella
BARCELONA

Les quatre cadires de
Junts per Catalunya quedaran buides, avui, al saló
Torres-Garcia de la Generalitat, però no per voluntat pròpia, sinó pel vet del
govern espanyol als noms
proposats per participar a
la taula de diàleg, segons
va interpretar ahir el secretari general de la formació, Jordi Sànchez, que
havia d’ocupar un d’aquests quatre seients. El
partit de Carles Puigdemont no té intenció de
canviar la seva proposta
de delegació, tal com li demana el president, Pere

Aragonès, ja que modificar-la seria tant com “acceptar un xantatge”, i no
participarà a la taula fins
que no li aixequin el vet,
del qual responsabilitza
en exclusiva La Moncloa.
Sànchez va exculpar específicament el president
Aragonès d’aquesta situació: “Si jo estigués convençut que ens ha vetat ell
personalment, estaríem
davant d’una situació
molt més complicada i no
és el cas.” És a dir, no veu
motius per trencar el govern ni considera que la situació afecti l’estabilitat ni
la confiança amb ERC. “La
vida en un govern és molt
més rica i àmplia que una

Illa circumscriu la taula als governs

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

“Des del principi se sap que
és una taula entre governs”,
segons va defensar ahir el
cap de l’oposició i exministre
socialista Salvador Illa, que,
per cert, va participar en la
primera reunió de la taula, el
febrer de l’any passat, en què
hi havia persones alienes al
govern de la Generalitat per
part catalana. El líder del PSC
va reclamar a l’independen-

tisme que tingui una “mirada
llarga”, va assegurar que “el
diàleg és l’únic camí” i va insistir en la seva proposta que,
en paral·lel a la taula “entre
governs”, s’organitzi també
una taula catalana de partits,
una possibilitat que ERC rebutja frontalment perquè ja
existeix el Parlament per debatre les qüestions polítiques
internes del país.

estricta mesa de diàleg”,
va resoldre el pres polític
indultat.
Sànchez va puntualitzar que ell mateix va tru-

car a Aragonès per comunicar-li els noms –un cop
decidits per l’executiva de
JxCat a primeríssima hora– abans que el partit els

difongués.
També va desmentir
que existís cap acord, ni
tan sols verbal, amb Aragonès sobre la necessària
composició en exclusiva
de la delegació catalana
amb membres del govern.
Segons Sànchez, al juliol el
president li hauria traslladat aquesta voluntat i ell li
hauria respost que ho valorarien i que sí que hi hauria membres del govern (el
vicepresident, Jordi Puigneró), però que la composició la decidiria cada partit. Res més.
De fet, el secretari general de JxCat va recordar
que ERC mateix advocava
al maig perquè el seu presi-

dent, Oriol Junqueras,
acudís a la taula en persona, en un moment en què
els indults encara ni havien arribat i “incomodava
molt més”. En aquest sentit, Sànchez està convençut que el nom de Junqueras també el va vetar La
Moncloa i ERC va acatar.
Més enllà d’aquesta
conversa estival, no hi ha
cap acord escrit que reculli
la condició que posa Aragonès des del juliol i que La
Moncloa aplaudeix –o que
posa La Moncloa i Aragonès accepta perquè no
descarrili la taula, segons
les versions–, ja que el de
legislatura només deia que
“la delegació serà escollida
per consens i nomenada
pel govern amb la voluntat
que representi la pluralitat del projecte independentista”.
D’altra banda, el dirigent de JxCat es va queixar que va conèixer la data
de la reunió dilluns per
TVE durant l’entrevista a
Pedro Sánchez en què va
anunciar que vindria a
Barcelona –“iré”– i que va
facilitar els noms de la delegació malgrat no conèixer l’ordre del dia de la trobada.
Torra va resistir
Sànchez també va subratllar que el febrer de l’any
passat sí que hi havia
membres que no eren del
govern en la primera reunió de la taula, i va donar
valor al fet que l’aleshores
president, Quim Torra, resistís la pressió socialista,
que també existia, perquè
només s’hi enviessin consellers. Finalment hi van
acudir també Marta Vilalta i Josep Maria Jové, per
part d’ERC, i Elsa Artadi i
Josep Rius, per JxCat.
L’argument per a la tria
de Jordi Sànchez, Jordi
Puigneró, Jordi Turull i
Míriam Nogueras és que el
conflicte és “de país” i no
pas “entre governs”. En
qualsevol cas, JxCat es
proposa monitoritzar la
taula des de fora a partir
de la informació que en rebi del soci de govern, tal
com queda recollit en
l’acord de legislatura. ■

Les frases

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

“La situació que avui
hem viscut és un error,
però el fracàs o no de
l’acord de legislatura
no depèn d’aquesta
composició”

“Em nego a acceptar
que hi hagi un vet del
president Aragonès;
pel que el conec i hi
he parlat, això és
inversemblant”

“Estem davant
d’un conflicte
de país, no estem
davant d’un
conflicte entre
governs”

“Nosaltres no deixem
cadires buides; en tot
cas, a nosaltres
no se’ns ha deixat
entrar. És un matís
no menor”

“Junts per Catalunya
continua mantenint
la confiança en el
president Aragonès”

“Des del principi
se sap que és
una taula entre
governs”

Jordi Sànchez

Salvador Illa

SECRETARI GENERAL DE JXCAT

LÍDER DEL PSC
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Jové, Vilalta, Artadi i Rius van representar ERC i Junts al costat dels membres del govern català en la segona trobada amb l’executiu espanyol, el 2020 ■ EL PUNT AVUI

De governs a partits

PEDRALBES · L’inici del diàleg es va solemnitzar a Barcelona amb una reunió de governs encapçalada pels presidents i que
va finalitzar amb l’únic acord conegut, de mínims LA MONCLOA · La següent, a Madrid, presidida de nou per Sánchez i
Torra, incloïa també membres dels partits i les delegacions s’instaven a futures reunions ja sense la presència dels presidents
Xavier Miró
BARCELONA

E

n el debat sobre els integrants de la delegació catalana en les anteriors reunions de la taula de diàleg,
tant el president Aragonès com
Junts per Catalunya poden fer servir la seva carta. Per això s’ha desfermat l’enèsima crisi de convivència quan algú ha decidit jugar la seva. Així, tenint en compte les reunions precedents entre governs,
tant Aragonès com JxCat tenen la
seva part de raó, perquè l’inici del
diàleg va ser exclusivament entre
membres dels dos executius, mentre que la tornada va incloure per la
part catalana representants dels
partits de Junts i ERC.
L’inici del diàleg es va solemnitzar al barceloní monestir de Pedralbes el 20 de desembre del 2018, un
any després de les eleccions imposades per Rajoy havent destituït el
govern català i havent dissolt el Parlament. Aquell 20 de desembre, el
president espanyol ja era Pedro
Sánchez i el català, Joaquim Torra.
Se li va donar la màxima expressió
institucional, amb una trobada dels
dos executius presidida pels seus

caps. De fet, en aquell moment, les
discrepàncies formals i simbòliques
eren entre els dos governs i no pas
internes entre els socis de Junts i
ERC. Mentre que La Moncloa hauria volgut una trobada únicament
entre presidents, la Generalitat la
concebia com una cimera entre governs. Finalment, va ser una mica
de cada i, en sortir, cadascú va donar importància a la seva concepció. Sánchez i Torra es van reunir
sols durant una hora i, en paral·lel,
la vicepresidenta Carmen Calvo i la
ministra Meritxell Batet es reunien
—————————————————————————————————————————————

A Pedralbes, Sánchez
volia una trobada de
presidents en què finalment
van participar els governs
—————————————————————————————————————————————

durant mitja hora amb el vicepresident Pere Aragonès i la consellera
de Presidència, Elsa Artadi.
Aquell bateig del diàleg es va centrar més en l’escenificació protocol·lària que en els resultats –amb
estira-i-arronses inclosos de rams
de ponsèties grogues que La Moncloa va interferir amb ponsèties
vermelles en plena reivindicació

social de la llibertat dels presos–.
Però el cas és que es va sortir de la
trobada amb un acord de mínims
en el qual no s’ha avançat gens,
almenys públicament. El govern
socialista acceptava que calia una
“sortida política” votada per la majoria de catalans a un conflicte que
reconeixia explícitament com a tal.
El govern català admetia, per la seva banda, que la solució havia d’oferir “seguretat jurídica”, precisament el que no havia ofert la unilateralitat de la tardor del 2017. Però
també en això cadascú feia la interpretació que més li interessava i fixava unes posicions que no s’han
mogut en dos anys i mig: autodeterminació els uns, i Estatut i Constitució els altres.
El president Aragonès es pot
agafar a aquest precedent en què
la cimera va ser exclusivament entre governs quan reclama màxima
representació institucional en la represa de la taula, aquest cop amb
un executiu català amb els mateixos socis, però amb els papers del
lideratge canviats. La tornada
d’aquell bateig no va ser fins passat
més d’un any, perquè les protestes
massives i els aldarulls nocturns
per la sentència dels líders catalans

Torra recorda
que la taula
va incloure
partits
L’expresident Joaquim Torra, de
Junts, va voler recordar, ahir, la segona reunió de la
taula de diàleg, la
que a La Moncloa
el febrer del 2020
va suposar la represa després de la
cimera de Pedralbes. “Desconec els
termes del pacte
entre Aragonès i
Jordi Sànchez”, assenyalava ahir,
abans d’explicar
que aleshores la
taula va incloure
també membres
dels partits “per
buscar la màxima
representativitat”.

i la dura resposta policial del govern
de Sánchez van enrarir les relacions. Va caldre una nova cimera, el
7 de febrer del 2020, aquest cop només de presidents i al Palau de la
Generalitat, per tornar a començar.
La nova reunió entre governs va
ser el 26 de febrer a La Moncloa.
L’aleshores recuperada relació entre governs –Sánchez necessitava
l’abstenció d’ERC per aprovar el
sostre de despesa– va portar a una
iconografia de cimera entre estats,
en què els membres de l’executiu
del PSOE i En Comú Podem –la vicepresidenta Calvo i els ministres
María Jesús Montero, José Luis
Ábalos, Carolina Darias, Salvador
Illa i Manuel Castells– van baixar
l’escalinata per rebre a peu de carrer els representants catalans. En
aquest cas, no tots eren homòlegs
seus perquè, al costat del vicepresident Aragonès i els consellers Alfred Bosch i Jordi Puigneró, completaven la part catalana quatre representants de partit: Artadi i Josep Rius per Junts, i Marta Vilalta i
Josep Maria Jové per ERC. A la presència d’aquests s’agafava ahir
Junts per justificar haver triat ara
més representants del partit que del
govern per participar en la taula. ■
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El govern espanyol diu que
no s’hauria assegut a la
taula amb Sànchez i Turull
a La ministra assegura que l’escenari de treball era entre governs i per això els
sembla bé la proposta d’Aragonès a La Moncloa posarà el focus en l’economia
Redacció
BARCELONA

La ministra portaveu, Isabel Rodríguez, va assegurar ahir que el govern espanyol no s’hauria assegut
a la taula de negociació ni
amb Jordi Sànchez, ni
amb Jordi Turull ni tampoc amb Míriam Nogueras
en cas que la proposta de
Junts hagués tirat endavant. “Absolutament no”,
va respondre en la roda de
premsa posterior al Consell de Ministres quan se li
van plantejar els primers
noms. Rodríguez, però, no
va voler entrar en més detalls pel que fa als expresos
polítics i va atribuir la decisió al fet que sempre es va
parlar que la reunió de treball seria entre governs.
Per aquest motiu, assenyala, els sembla bé la proposta que havia presentat
el president Pere Aragonès un moment abans i
que circumscriu la delegació als dos consellers republicans, Laura Vilagrà i
Roger Torrent, si no hi ha
canvis en la proposta de
Junts. Rodríguez també
va voler expressar el màxim respecte per les decisions del president de la
Generalitat. “És la persona legitimada per decidir
qui representa el govern”,
va afegir-hi.
Quant als temes que es
tractaran en la trobada
d’avui, es dona per fet que
la reunió servirà bàsicament per reiterar la metodologia aprovada en l’última taula de diàleg, el febrer del 2020; ara hi ha
nous dirigents al capdavant. Amb tot, la ministra
portaveu sí que va avançar
que la carpeta espanyola
estarà formada bàsicament per treballar temes
com la superació de la pandèmia, la recuperació econòmica de la crisi sanitària i la modernització de
l’economia perquè “generi
millors ocupacions i oportunitats”, va afirmar. “Els
temes que avui interessen

Torrent, president del Parlament amb altres membres de la
mesa, en una intervenció del president Torra, el 2020 ■ J.L.

El conseller
Torrent i tres
exmembres de
la mesa, al TSJC
a La magistrada els interrogarà sobre

l’acusació del fiscal de desobediència al TC i
de permetre el debat de l’autodeterminació
La ministra portaveu, Isabel Rodríguez, ahir en la roda de premsa ■ EFE

M. Piulachs
BARCELONA
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“El que ha passat en
deu anys no ho
resoldrem en dos
anys, ni en tres, ni en
quatre”

“Catalunya aporta el
20% del PIB i és
necessari que participi
d’aquesta
recuperació”

Pedro Sánchez

Isabel Rodríguez

PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

MINISTRA PORTAVEU I DE TERRITORI

trol al Senat, Sánchez va
afirmar que les discrepàncies entre ERC i Junts sobre la taula de diàleg fan
evident que “el diàleg serà
llarg”. Sánchez és partidari de no posar terminis
“per evitar frustracions” i
de cap manera veu que es
pugui arribar a un pacte
en aquests dos últims anys
de legislatura. “El que ha
passat en deu anys no ho
resoldrem en dos anys, ni
en tres, ni en quatre”, asseverava. “Tenim al davant molt de camí, i el govern d’Espanya té la voluntat, l’actitud, la determinació i la responsabilitat d’estat de provar de resoldre aquest problema”,
va sentenciar.
La reunió es farà demà
a la tarda i, de moment,
per part de la delegació del

govern espanyol hi ha
prevista l’assistència del
president, Pedro Sánchez; la vicepresidenta,
Yolanda Díaz, i els ministres Félix Bolaños –que
actuarà de coordinador
del grup–, Isabel Rodríguez i Miquel Iceta. Raquel Sánchez i Manuel
Castells no hi seran finalment, segons que va
anunciar ahir a la nit la
Moncloa. La delegació catalana estarà representada únicament pel president, Pere Aragonès, i els
consellers Laura Vilagrà i
Roger Torrent. Abans de
la trobada, hi haurà una
breu reunió entre els dos
presidents i després inauguraran la taula de diàleg,
però marxaran. La trobada està prevista al Palau
de la Generalitat. ■

persones s’asseuran a la taula de diàleg; set del govern espanyol i tres de l’executiu català, incloent-hi els presidents.

a Catalunya”, hi va afegir, i
que tenen a veure amb
aquelles “decisions que seran positives” per al futur
de Catalunya.
“Venim amb ganes de
negociar i recuperar el diàleg amb Catalunya”, insistia la portaveu, que espera
que les trobades s’allarguin en el temps i no pas
com la darrera, que va
quedar interrompuda per
la pandèmia i després per
les eleccions catalanes.
La negociació serà llarga
El president espanyol, Pedro Sánchez, creu que la
negociació per desencallar
el conflicte serà llarga, i rebutja així el termini de dos
anys que havia establert la
part catalana a l’inici de la
legislatura.
Durant la sessió de con-

Les cites política i judicial
es trepitgen avui, com passa sovint a Catalunya en
l’última dècada. El conseller d’Empresa i Treball,
Roger Torrent (ERC),
haurà de fer doblet: a dos
quarts de deu del matí ha
de declarar davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) com
a investigat per un delicte
de desobediència al Tribunal Constitucional (TC) en
permetre el debat de resolucions vers l’autodeterminació i de reprovació al
rei Felip VI el 2019, quan
era president del Parlament, arran d’una querella de la fiscalia. I a la tarda
formarà part de l’equip del
govern català en la taula de
negociació amb el govern
espanyol, on Junts ha estat inicialment exclosa pel
president Aragonès.
La magistrada Maria
Eugènia Alegret, instructora de la causa, ha citat en
segon lloc, a les 11 del matí, l’alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet, Adriana
Delgado, com a secretària
quarta de l’anterior mesa,
que va ser present en l’última votació. A les 16 h està

citat com a investigat Eusebi
Campdepadrós
(Junts), llavors secretari
primer de la mesa i actual
secretari de relacions amb
l’Administració de Justícia i, a 17 h, Josep Costa
(Junts), com a exvicepresident primer de la mesa.
Tots quatre encausats
defensen la llibertat d’expressió a la cambra catalana i la seva inviolabilitat
com a parlamentaris. No
obstant això, el TSJC, amb

La data
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El Constitucional notifica al
president i als membres de la
mesa que no poden admetre
a tràmit resolucions suspeses.

la ratificació del Suprem,
va condemnar els anteriors membres de la mesa
per desobediència (menys
la presidenta Carme Forcadell, per sedició), en no
haver fet cas dels mandats
del TC i haver permès la
votació de les lleis de desconnexió. Aquest segon
cop, però, no eren resolucions executives. ■
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Absolen els dos
mossos acusats
de pegar a un veí

El denunciant Rai López, en ser pegat amb un bastó policial
per agents dels Mossos, l’1-O del 2020 ■ EPA

El jutge de l’Audiencia
Nacional envia a judici 13
CDR acusats de terrorisme
a El magistrat clou la investigació amb paràgrafs idèntics a l’escrit de la fiscalia
a Sosté que hi ha indicis que volien fer accions violentes i ocupar el Parlament
Mayte Piulachs
BARCELONA

El titular del jutjat central
d’instrucció 6 de l’Audiencia Nacional, el magistrat
Manuel García- Castellón,
ha processat tretze activistes catalans vinculats als
CDR –nou d’ells detinguts
el 23 de setembre del
2019– pel delicte de pertànyer a organització terrorista (castigat amb penes
de 6 a 12 any de presó) i, a
nou d’ells també per fabricació de substàncies o aparells explosius (de 8 a 15
anys de presó). El magistrat conclou que hi ha indicis que volien usar mitjans
violents per assolir la independència de Catalunya,
tot i que no se’n concreta
cap. I a cada un d’ells els imposa una fiança de 1.000
euros.
Amb aquesta resolució,
gairebé es tanca la investigació i ara s’obre una fase
intermèdia per dur-los a judici. En concret, com que és
un procediment de sumari
davant les elevades penes
que comporten els delictes,
el jutge ara els ha de tornar
a citar a declarar per si vo-
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“L’Estat mostra de
nou la seva voluntat
de diàleg: amb més
repressió contra
l’independentisme”

1.000

Xavier Pellicer
DIPUTAT CUP. COMUNICAT

len afegir algun fet o demanar prova nova. A més, el
fiscal ha de detallar quines
penes els demana.
En la resolució, de 45
planes, el magistrat Manuel García-Castellón fa
una exposició d’indicis
amb paràgrafs gairebé
idèntics als del darrer escrit de la fiscalia que demana processar-los per terrorisme, i que es va difondre
aquest agost. Els escrits recullen conclusions dels informes de la Guàrdia Civil,
com ara que vincula directament el moviment ciutadà i transversal dels CDR,
amb la formació anticapitalista de la CUP.
Precisament el diputat
de la CUP Xavier Pellicer
va traslladar ahir el suport
de la formació als encau-

euros de fiança imposa el
jutge a cada un dels tretze veïns, acusats de pertànyer a
organització terrorista.

sats d’aquesta operació,
que va definir “de mediàtica i judicial per criminalitzar la dissidència política”. Pellicer va afegir: “L’Estat mostra de nou la seva
voluntat de diàleg: amb
més repressió contra l’independentisme.”
Assalt per 6.000 euros
En la interlocutòria, el magistrat calca la mateixa expressió del fiscal quan exposa que la tardor del
2017, en no assolir-se el
procés d’independència a
Catalunya, “una part de la
ciutadania va tenir un sentiment de frustració” i alguns d’ells com els acusats
van optar per accions
violentes. Una d’aquestes
accions era ocupar el
Parlament, a través de

l’encàrrec d’un anomenat
CNI català, que els deixaria entrar per la porta principal, i que l’operació tindria un pressupost d’uns
6.000 euros.
El jutge també detalla
els indicis contra cada encausat i el material trobat
als seus domicilis i ordinadors. Hi afegeix que els experts conclouen que van
fer proves amb tèrmit en
una finca de Sant Fost de
Campsentelles, l’estiu del
2019, i que qualifiquen
com “un dels laboratoris”.
Els acusats eren seguits i a
alguns d’ells se’ls va posar,
fins i tot, balises als seus
vehicles per seguir-los i escoltar-los.
Els acusats de pertànyer
a organització terrorista
són: Eduardo Garzón, Esther Garcia, Sònia Pascual,
Queralt Casoliva, Germinal
Tomàs, Alexis Codina, Jordi Ros, Xavier Duch, Rafael
Joaquín Delgado, Ferran
Jolis, Xavier Buigas, David
Budria i Clara Borrero. I als
que se’ls afegeix el delicte
de tinença d’explosius són:
Garzón, Garcia, Pascual,
Casoliva, Tomàs, Codina,
Ros, Duch i Delgado. ■

a La magistrada

sosté que “no es
constata un context
d’abús policial”

M. Piulachs
BARCELONA

La titular del jutjat d’instrucció 10 de Barcelona ha
absolt els dos agents dels
Mossos per a qui la fiscal
demanava una pena de
multa (600 euros) per un
delicte de lesions lleus en
haver pegat a un manifestant independentista, Rai
López, en acabar la concentració l’1-O del 2020.
En la resolució, la magistrada Míriam de Rosa
no dona per provada la

versió del denunciant, que
assegura que els agents
van pegar-li perquè enregistrava un cotxe policial
que pujava a la vorera de la
ronda Universitat. Sosté
que no aporta el testimoni
del fotògraf que va fer les
imatges per aclarir el context ni el dels sanitaris que
el van atendre. Els agents,
indica, van explicar que en
haver-hi barricades feien
avançar les persones, i a
López, en no fer-ho, van
donar-li “cops curts, secs i
amb poca força”, que la
magistrada
considera
“una finalitat legítima si
era per mantenir la seguretat ciutadana” i descarta “cap context d’abús o
brutalitat policial”. ■
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Manifestació a Sabadell, quan van ser detinguts els primers nou encausats dels CDR, el setembre del 2019 ■ ORIOL DURAN

