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un màxim de 300 malalts
greus
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POLÍTICA UN ANY DE LES ELECCIONS DEL 14-F

Objectiu:
rearmar
el 52%

14-F · Es compleix un any de la victòria independentista més gran
en diputats i percentatge de vot però amb el full de ruta a l’aigüera
SOCI · El president Aragonès mira d’apuntalar els ponts amb la CUP
Emili Bella
BARCELONA

Rearmar és el terme bèl·lic
triat pel president, Pere
Aragonès, per descriure el
que cal fer amb l’independentisme un any després
de la victòria més gran en
diputats i en percentatge
de vot al Parlament.
Transcorregut
aquest
temps des de les eleccions
del 14 de febrer, què queda
de la majoria del 52%? La
victòria no ha servit per
pactar un nou full de ruta
ni per aclarir l’horitzó sobiranista. Al contrari, els
partits que van investir
Aragonès no han estat capaços de tirar endavant
plegats la llei més important de l’any, que és la del
pressupost, i el govern ha
hagut de recórrer als comuns per evitar una pròrroga pressupostària. Els
socis de govern de Junts
per Catalunya van admetre aleshores que la majoria del 52% havia quedat
“alterada”, “esquerdada” o
“trencada”. I des de llavors
va quedar enlaire la qüestió de confiança a què el
president havia pactat
amb la CUP que se sotmetria a mig mandat. El mateix Aragonès la va deixar
aparcada.
Caldrà veure si en la
conferència que té previst

pronunciar demà per reconstruir la unitat apaivaga la incertesa al voltant de
si el govern té possibilitats
d’esgotar la legislatura. Els
anticapitalistes reclamen
al president que situï en
l’horitzó polític un altre referèndum.
El cas és que els diferents membres del govern
asseguren que l’executiu
està unit, malgrat l’existència d’episodis de fricció
al llarg del primer any de
vida, com són les diferències dels socis sobre el suport als comptes de Pedro
—————————————————————————————————

El cap de govern
aclarirà demà el seu
capteniment sobre
la resta del mandat
—————————————————————————————————

Sánchez, l’ampliació de
l’aeroport del Prat, la taula
de negociació del conflicte
polític entre Catalunya i
l’Estat espanyol, el restituït destituït major Josep
Lluís Trapero, l’absència
d’ERC al Consell per la República o el pressupost,
per posar només alguns
exemples. Diuen que són
coses dels governs de coalició, i que a La Moncloa les
diferències entre socialistes, podemites i comuns
són més sagnants.
ERC i JxCat es miren

permanentment de reüll
en un context de repressió
rampant, com la que ha
deixat sense escó el cupaire Pau Juvillà per uns llaços grocs –que va desembocar en una aturada inèdita i infructuosa del Parlament– o la que portarà la
consellera Natàlia Garriga
a declarar pels preparatius
de l’1-O el 14 de març.
Val a dir que la victòria
del 14-F va ser històrica, i
que el 52% es va assolir sumant-hi els vots de l’extraparlamentari Partit Demòcrata. Tanmateix, tal
com recordava el conseller
Jaume Giró en una entrevista recent a aquest diari,
l’independentisme hi va
perdre 640.000 vots. En la
mateixa entrevista, Giró
elogiava el tarannà del cap
de l’oposició, Salvador Illa,
i recordava que el govern
s’ha d’entendre amb el
PSC al Parlament, com ha
fet amb la renovació de diversos càrrecs d’òrgans
que depenen de la cambra.
Si Aragonès no s’afanya
a rearmar l’independentisme, es trobarà unes
eleccions municipals que
sens dubte dificultaran la
comesa. I tot això, a les envistes de les conseqüències que puguin tenir enguany les victòries del
front internacional en matèria judicial. ■

El govern en ple, el maig
passat ■ ACN

ERC

Junts

Atrapats entre el
diàleg i la repressió

Dos homes forts
al govern

ERC posa l’accent en el diàleg amb
l’Estat per trobar una solució al
conflicte i a la repressió que exerceixen els aparells judicials. Els resultats són més aviat escassos
mentre el partit vol convertir-se
en el pal de paller de l’independentisme apel·lant a projectes factibles i polítiques de segell republicà
i al voltant d’una figura incontestable dins el partit, Pere Aragonès,
el primer president republicà després de Companys. ■ E.A.

L’espai que representa JxCat ha
format part de tots els governs de la
Generalitat restaurada llevat dels
dos tripartits, però mai fins aquesta
legislatura ho havia fet sense ocupar la presidència, ja que el 14-F va
obtenir un escó menys que ERC. El
partit viu amb el líder a l’exili pendent de la justícia europea, amb la
presidenta del Parlament pendent
de la justícia espanyola i amb dos
homes forts al govern: Jordi Puigneró i Jaume Giró. ■ E.B.
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El dret a
manifestar-se
Jordi Panyella

El govern ha celebrat l’any de mandat restringint el
dret de manifestació. Trist, decebedor. No hi ha precedents d’una mobilització com la de Meridiana Resisteix en què, dia rere dia, de fa molts dies, la gent surt al
carrer per batallar pels seus ideals polítics. Sí que hi
ha precedents d’una decisió com la presa dijous per la
conselleria d’Interior de limitar aquesta mobilització,

la que va dictar la junta electoral prohibint a Meridiana
Resisteix manifestar-se el febrer del 2021. Ahir, mig
miler de persones van concentrar-se davant del Parlament per exigir compromís i valentia als polítics independentistes. Al vespre, la gent de Meridiana Resisteix
van tornar a demostrar que el compromís i, sobretot,
la valentia només són, ara per ara, al carrer.

CUP

En Comú Podem

Amb la bandera del
referèndum

Soci preferent i tríada
de pressupostos

La CUP va entrar al Parlament com
la tercera pota de l’independentisme permetent les investidures de
Borràs (Junts) i d’Aragonès (ERC).
Però la manca de compliments de
l’acord, el no al pressupost i la inhabilitació de Juvillà, deixen una CUP
molt crítica amb els socis i enfocada en el referèndum i la cerca de suports europeus. ■ E.A.

Si hi ha maror, peix en abundor.
Els comuns han aprofitat les desavinences de l’executiu amb la
CUP per convertir-se en soci preferent facilitant l’aprovació dels
pressupostos, com el 2020. I ho
van fer forçant ERC a tirar endavant els de Barcelona i completant
la tríada pressupostària amb els
republicans a l’Estat. ■ J.A.

PSC
Liderar l’oposició fins a la propera oportunitat
El PSC assoleix l’objectiu de guanyar i
recuperar el lideratge de l’oposició.
Encara que el discurs electoral del
nou candidat Salvador Illa era trencar la majoria independentista i governar, l’aspiració real era tornar a

Vox

ser la força més votada després que
Ciutadans li hagués pres bona part de
la base electoral. El 14-F recupera el
lideratge precisament amb un discurs
i formes –bilingüisme– dirigits al seu
electorat espanyolista. ■ XAVIER MIRÓ

Cs

PP

Irrupció de
la ultradreta

Devorats pel
nou escenari

El vot més
poc útil

Aquí també ha passat. L’extrema dreta
de Vox ha irromput
al Parlament com a
quarta força política. I ha demostrat,
amb l’ensorrada de
Cs i el PP, que la dreta espanyola a Catalunya s’ha fet extrema. ■ X.M.

No hi ha espai per a
tots a la dreta unionista i Cs manté el
seu camí cap al “nores” que va vaticinar
l’expresident Torra
el 2019. Perd 30 escons el 14-F i té una
fuga de representants i electors que
no cessa. ■ J.A.

L’electorat alimentat per l’“A por ellos”
compartit entre el
PP, Cs i Vox, ha fet el
salt natural. D’un PP
corcat per la corrupció a Ciutadans, el
2017, i el 2021 a
Vox, el genuí franquisme anticatalanista. ■ X.M.
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Un primer any
en imatges
Borràs, presidenta

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

La candidata de Junts, Laura Borràs, va ser escollida presidenta del Parlament amb els vots
d’ERC i la CUP en una negociació a contrarellotge i amb retrets i acusacions per les maneres de negociar a dobles bandes. Fins a vint-iquatre hores abans de la sessió no es va conèixer el nom de la candidata de Junts a la presidència després d’un pacte que donava a ERC
una vicepresidència i a la CUP una secretaria.
Per primera vegada hi havia una mesa “independentista, d’esquerres” i amb representació de les tres forces polítiques. La crítica va
ser pel discurs de Borràs obviant el seu predecessor, el republicà Roger Torrent.

Pacte inevitable que es fa pregar

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

ERC i Junts van acabar pactant perquè, ara com ara, és inimaginable un govern català d’independentistes i unionistes. Però Junts, que perdia la presidència, es va fer pregar
fins al punt de fer entomar a Aragonès dues investidures fallides –la confirmació de les males relacions–. ERC havia posat pressió amb un pacte inicial amb la CUP que apuntava a
un gir cap a l’esquerra i que la CUP considera avui frustrat.

17 de maig

12 de març

2021
12 de febrer

26 de març

Separats però units contra el PSC

Primera investidura fallida

L’independentisme va tancar una campanya en què cada
partit va presentar una ruta pròpia per assolir la independència. ERC apostava per ampliar la base social i el diàleg;
Junts, per aixecar la DUI si s’aconseguia el 50% dels vots, i la
CUP, per un nou referèndum. I així continuen. Junts i ERC
s’unien; cap pacte amb el PSC, limitat, però, al Parlament.

Després de 82 anys, ERC aconseguia el 21 de maig tornar a
presidir la Generalitat, i amb la majoria del percentatge de
vots (52) i diputats (74) independentistes més gran en obtenir el suport de JxCat i CUP. El pacte es va fer esperar i
abans Pere Aragonès va haver de passar per dues investidures fallides, el 26 i el 30 de març.

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

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

El govern
espanyol indulta
els presos polítics
i dilueix el
conflicte en la
seva agenda
————————————————————————————————————
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Diàleg sense continuïtat

Illa agafa el timó del PSC

La JEC fa fora Juvillà

Amb un congrés extraordinari, el PSC oficialitzava el relleu de lideratges. Miquel Iceta, el líder durant els anys del procés,
s’apartava junt amb l’altra veu visible al
Parlament, Eva Granados. Salvador Illa
encapçala una nova direcció amb nous protagonismes i la identificació plena amb l’actual direcció del PSOE. “Girar full” en l’aspiració sobiranista és l’exigència d’un Illa
que ofereix acords de país al president Aragonès mentre aspira a substituir-lo.

El secretari tercer de la mesa, el diputat de
la CUP Pau Juvillà, va perdre l’acta de diputat en aplicació d’un article de la llei electoral que inhabilita càrrecs públics de manera automàtica sense sentència ferma per
un delicte de desobediència. Després d’un
primer intent per mantenir l’acta de diputat, la presidenta i les tres forces independentistes van optar per acatar l’ordre de la
JEC arran d’una sentència que avisava de
conseqüències jurídiques.

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

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

ERC va centrar l’avanç en l’aspiració independentista en
els resultats de la taula de diàleg, que es va reprendre el
15 de setembre, coixa i només amb els consellers d’ERC,
en un nou capítol de les topades amb JxCat. A l’anterior
legislatura es va considerar un èxit que Pedro Sánchez
admetés que hi havia un conflicte polític, però continua
mantenint el vet a parlar d’autodeterminació i amnistia.
Amb els mesos la taula ha desaparegut de la seva agenda i
la CUP i Junts demanen canviar d’estratègia.

15 de setembre

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

20 de gener

19 de desembre

2022
23 de juny

Quan ho va apuntar Miquel
Iceta, fins i tot Pedro Sánchez ho va negar, però, finalment, el govern espanyol va
concedir els indults als exlíders del govern, Òmnium i
l’ANC empresonats prop de
quatre anys pel referèndum
de l’octubre del 2017. Més de
mig any després sembla que
aquest era l’únic gest polític
que estava disposat a fer Pedro Sánchez. Als llimbs ha
quedat la intenció de reformar el delicte de sedició, que
tots els juristes reconeixen
extemporani, i que permetria rebaixar penes i facilitar
la tornada dels exiliats amb
el president Carles Puigdemont al davant. Però La
Moncloa sembla haver-se
proposat també deixar esllanguir la taula de diàleg bilateral que reconeix el conflicte polític.

19 de setembre

El doble no a ampliar l’aeroport

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

Les desavinences entre ERC i JxCat van aflorar en un altre
episodi sonat amb l’ampliació de l’aeroport del Prat que va
acabar el 8 de setembre amb la retirada de la promesa d’inversió de 1.700 milions per part del govern espanyol amb
l’excusa de la manca de consens. Això no va impedir que unes
10.000 persones es manifestessin el 19 de setembre contra
el projecte, entre elles membres d’ERC, la CUP i els comuns.

23 de desembre

Pressupost gràcies als Comuns

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

El govern va aconseguir pactar el pressupost de 38.139 milions, 5.618 més gràcies als fons europeus, amb l’abstenció
pactada dels Comuns. Es visualitzava el trencament amb la
CUP per projectes com el Hard Rock i els Jocs Olímpics
d’Hivern i la manca de polítiques socials. El sí dels Comuns
es cobrava amb el sí d’ERC al pressupost de Barcelona.
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Catalunya deixa
de ser obsessió a
l’agenda oficial

a Sánchez viu congelant la taula de diàleg i obviant ERC en
lleis clau a S’imposa la via “ibuprofèn” que Borrell no volia
David Portabella
MADRID

Amb Pedro Sánchez com
a president a La Moncloa
des de feia només sis mesos, el 12 de desembre del
2018 l’aleshores cap de la
diplomàcia espanyola, el
ministre Josep Borrell, va
protagonitzar un col·loqui
al Fòrum Abc i va regalar a
l’audiència un diagnòstic
polític amb símil mèdic: el
govern espanyol aplicava
“la política de l’ibuprofèn”
amb Catalunya per tal
d’“abaixar la inflamació”.
“Ha tingut poc èxit”, hi
afegia. En la particular
confluència que es dona
ara dels dos equadors –de
la legislatura catalana i de
l’estatal–, però, Catalunya
o la carpeta catalana ha
deixat de ser l’obsessió de
l’agenda oficial i s’imposa
l’efecte ibuprofèn del qual

La xifra

—————————————————————————————————

23

diputats dels 350 que té el
Congrés són independentistes
catalans: 13 d’ERC, 4 de Junts,
4 del PDeCAT i 2 de la CUP

renegava Borrell, amb
l’absència de conflictivitat
institucional oberta entre
governs i la normalització
del diàleg a tots els nivells.
Els indults com a preu
L’escenari de tenir un president d’ERC a la plaça de
Sant Jaume i un líder del
PSOE com a president espanyol instal·lat a La Moncloa és una coincidència
del tot inèdita en els últims quaranta-cinc anys
de democràcia. Si bé avui

no seria president si no fos
per l’abstenció decisiva
d’ERC que va salvar la seva
investidura al Congrés per
un sol vot (167 a 165) el 7
de gener del 2020, el fet és
que Sánchez ha après a
viure la seva legislatura
congelant la convocatòria
de la taula de diàleg sine
die i obviant ERC en lleis
clau, com si l’únic preu que
es disposés a pagar –amb
tot el cost d’impopularitat
que té– fos el dels indults
als nou presos del procés.
“La taula de diàleg es reunirà quan hi hagi acords
rellevants que s’hi puguin
portar”, es limita a dir la
portaveu del govern i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.
Amb ERC i igual amb Cs
Paradoxalment, el govern
de coalició de Sánchez
amb Podem ha comptat

Sánchez va rebre Aragonès a La Moncloa el 30 de juny en un diàleg ja normalitzat ■ EFE

amb ERC com a soci les
mateixes vegades que
amb Ciutadans (59) per
salvar les seves iniciatives
legislatives al Congrés,
amb fites com aprovar dos
pressupostos (2021 i
2022) amb els republicans
i salvar la reforma laboral
gràcies a Cs i a un error del
PP. Lluny d’una situació
en què el govern espanyol
fos hostatge només d’ERC
(13 diputats) –o fins i tot
d’un bloc independentista
amb més diputats que mai
i al qual s’hi sumen Junts

(4), el PDeCAT (4) i la CUP
(2)–, com es dibuixava a
partir de l’agònica sessió
d’investidura en segona
volta, Sánchez ha assolit
la fita de treure Catalunya
del focus. Fins al punt que
la pregunta recurrent que
havia de sentir de la premsa sobre el procés en cada
roda de premsa conjunta
que compartia amb un
mandatari internacional a
La Moncloa –sobretot el
2019 durant el judici i la
sentència i fins al juny del
2021 en què concedeix els

indults– ha acabat desapareixent del guió. En el
seu últim balanç anual,
Sánchez ja no va dedicar
ni tan sols un apartat o un
esment a Catalunya. El
canvi de marc on regna
l’ibuprofèn fa que la pregunta de si es convoca la
taula de diàleg convisqui
amb l’agenda autonòmica
ordinària de la comissió bilateral Estat-Generalitat i
amb la implicació de la Generalitat en els treballs
preparatoris de les conferències de presidents. ■

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

OPINIÓ

Lluís Falgàs

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

De la mobilització a l’expectació
H
a passat un any d’unes
eleccions que van portar
l’independentisme a superar per primera vegada el llistó
del 50% dels vots i que van situar
ERC a la presidència de la Generalitat després d’haver guanyat el
PSC. Uns resultats rellevants produïts en unes eleccions enmig de
la pandèmia i amb plena divergència estratègica en el camp sobiranista. Resultats que van portar Vox al Parlament amb 11 diputats, malgrat que en aquests mesos de legislatura han passat sense pena ni glòria. Vox no ha anat
més enllà de demanar el tancament del Parlament i anunciar
querelles en contra de qualsevol
intent sobiranista. També, Ciutadans ha perdut gas havent perdut

30 diputats. I l’anunciat govern a
l’ombra dels socialistes no ha servit de res. Ha valgut només per a
acords puntuals amb les forces
independentistes per desencallar
temes cabdals com ara els òrgans dels mitjans de comunicació
públics catalans i la Sindicatura
de Comptes. L’independentisme
en aquest darrer any ha passat
de la mobilització a l’expectació
constant. Hi hagut poca mobilització tenint en compte la pandèmia i sobretot un desànim generalitzat de l’independentisme que
va començar gradualment després dels fets de la tardor del
2017 i l’aplicació del 155.
Lluny de la mobilització, allò
que més ha crescut és l’expectació. Un govern de coalició que ha

El ple del Parlament del dia 3, en què es va tractar el cas Juvillà ■ O.D.

tingut pocs fruits que vagin més
enllà d’haver aconseguit aprovar
el pressupost –amb els comuns.
Un fet que ha provocat desunió
política entre els tres grups independentistes. En el darrer any,
l’expectació ha anat creixent al
voltant d’una anomenada i anunciada taula de diàleg amb el govern espanyol que fins ara ni s’ha
fet ni s’espera tal com estava
plantejada en un principi. Mentrestant, l’activitat judicial contra
l’independentisme no s’ha aturat.
Un primer any de legislatura
que ha sembrat moltes expectatives que estan per veure i pocs resultats que hagin omplert una
ciutadania buida de projectes
col·lectius en un país on ha quedat una manca d’autoestima.
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Protesta convocada per l’ANC, presidida per Elisenda Paluzie, ahir, davant del Parlament ■ ORIOL DURAN

L’ANC reprèn els partits per
haver renunciat a desobeir

a Paluzie carrega contra “la retòrica de la confrontació buida” i reclama una alternativa coherent
per construir la independència a L’entitat exigeix un canvi de rumb als partits de la majoria del 52%
Emili Bella
BARCELONA

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha passat de
situar-se al darrere dels
partits independentistes
empenyent-los cap a la independència, o al seu costat acompanyant-los en
aquest camí, a posar-s’hi al
davant en clau de confrontació. La reacció arran de
la retirada de l’escó de Pau
Juvillà ha fet vessar el got i
va portar ahir més de 800
persones a protestar davant del Parlament per reclamar-los una alternativa
coherent per construir la
independència.
La presidenta de l’entitat, Elisenda Paluzie, va
dir prou a “la retòrica de
la confrontació buida” i
va picar el crostó a ERC,
Junts per Catalunya i la
CUP per haver renunciat
a la desobediència, encara

que sigui una desobediència parcial.
La mobilització, amb el
lema Fins quan? Obediència a la majoria del 52%,
exigia un canvi d’estratègia als partits independentistes. Entre els assistents, es podien llegir cartells significatius: “Aragonès, no fas res; Laura Borràs, tu tampoc ho fas; Reguant, tu, anar passant” o
“Si no planteu cara a la repressió, dimitiu”.
La presidenta de l’ANC
va defensar que, abans
d’arribar a una declaració
d’independència parlamentària, l’independentisme s’hauria de plantar,
iniciar una ofensiva i recuperar terreny en lloc de
cedir-ne. “Si no es volen
fer actes de desobediència
parcial, cal explicar-ho
amb honestedat i proposar una alternativa coherent per fer la independèn-

cia; el que no és admissible
és que s’aprovin resolucions al Parlament en què
es diu que Juvillà és diputat i no se l’hagi ni tan sols
convocat al ple”, va exemplificar Paluzie. La líder
de l’entitat també considera incoherent posar
“excuses” parapetant-se
en els funcionaris de la
cambra, un dard dirigit a
la presidenta Laura Borràs: “Si un funcionari no
envia un correu electrònic, el polític pot enviar el
correu electrònic.”
La taula de diàleg impulsada per ERC també va
ser ase dels cops. L’ANC
constata que està, com a
mínim, congelada, i denuncia que l’Estat només
la utilitza “per humiliarnos i per mostrar una cara
amable al món”. A Junts,
Paluzie li va retreure que
ocupi
vicepresidències
d’una diputació socialista.

I als socis de govern en
general, que impulsin uns
Jocs Olímpics d’hivern
“del «retrobament» que
només seran propaganda
espanyolista”.
Fires de consum estratègic
Per l’entitat, és evident
que per afrontar la repressió caldrien representants
polítics disposats a fer escalar el conflicte amb l’Estat espanyol fins a fer-lo
insostenible.
Mentrestant, l’ANC treballa per intentar evitar que s’instal·li
la frustració entre les bases independentistes. En
aquest sentit, Paluzie va
anunciar que aquest març
l’entitat reprendrà les fires de consum estratègic,
començant per Girona el
dia 12. “Des de la base
podem avançar en les sobiranies fiscal i energètica.
Promourem les comunitats energètiques. No po-
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“Si no es volen fer
actes de desobediència
parcial, cal explicar-ho i
proposar una
alternativa coherent per
fer la independència”
Elisenda Paluzie
PRESIDENTA DE L’ANC

dem dependre dels oligopolis espanyols si volem
afrontar una ruptura en
condicions”, va arengar la
presidenta.
Una altra línia de mobilització continuarà sent
la protesta per visibilitzar
els represaliats, així com
el combat internacional
del relat de normalització
que l’Estat ven amb la taula de negociació. “Continuarem fent de gota malaia per degradar la imatge
d’Espanya”, es va comprometre Paluzie.

El vicepresident de
l’ANC, David Fernàndez,
va ser fins i tot més contundent: “Amb la vostra
deriva desacomplexadament autonomista, no ens
representeu, no ens serviu. Canvieu o plegueu.”
Fernàndez va acusar els
dirigents independentistes de no haver parat de
fer renúncies des de l’1-O,
amb la no aplicació del
mandat del referèndum,
la no investidura del president Carles Puigdemont,
l’aprovació de pressupostos espanyols “a canvi de
res” i acceptant la retirada
dels escons del president
Quim Torra i de Juvillà, a
més de demanar penes de
presó per a militants independentistes. “Tot això
s’ha fet des de la Generalitat del 52%, fent de braç
executor de l’Estat opressor”, va resoldre entre
crits de “dimissió”.
“El Primer d’Octubre
va ser per fer la independència, no per negociar
un referèndum; l’1-O era
el referèndum. Han passat quatre anys i mig
des de l’1-O i no teniu pla
per fer la independència
ni per desconnectar”,
va concloure Fernàndez,
que va certificar que el
diàleg amb Espanya només arribarà quan se l’hagi derrotat. ■
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Meridiana Resisteix
desafia Interior, i
Laura Borràs, ERC
a El tall de la via es va mantenir tot i la prohibició expressa
a La presidenta del Parlament anima l’acció
Jordi Panyella
BARCELONA

110530-1254922Q

El que es va viure ahir a la
Meridiana és el fidel retrat
del moment pel qual passa
el moviment independentista català amb l’activisme adormit però present
quan se’l requereix, mentre que la divisió estratègica dels partits és cada cop
més evident. Ahir, davant
la prohibició expressa del
Departament d’Interior
de tallar l’avinguda Meridiana, la crida a secundar
la protesta va tenir un èxit
esclatant i 2.000 persones
van fer possible que el tall

es portés a terme, tot i la
presència intimidatòria
dels Mossos d’Esquadra.
La sorpresa la va donar
la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que
poc abans de les vuit del
vespre va anar fins a la Meridiana a donar suport explícit als manifestants,
mostrant una vegada més
la seva divergència amb
una decisió presa des de
les files d’ERC, partit que
controla Interior. Borràs
hi va anar acompanyada
del també diputat de Junts
Francesc de Dalmases, va
fer un breu discurs, va
aplaudir i, quan comença-

va la protesta, va marxar.
Culminava, així, una setmana dura per a Borràs
després que s’hagi qüestionat el seu paper amb el
cas del ja exdiputat de la
CUP Pau Juvillà. La seva
acció, però, va motivar
ahir mateix les crítiques
dels partits de l’oposició,
que no van trigar a demanar la seva dimissió.
De l’àmbit polític, ahir a
la Meridiana hi va ser també el diputat Carles Riera, i
a la concentració també hi
van anar cares conegudes
del moviment independentista, com ara Dani Gallardo, condemnat per ma-

Més gent que mai, ahir a la Meridiana, ocupant el tronc central de l’avinguda ■ ORIOL DURAN

nifestar-se a Madrid, i l’actriu Carme Sansa. Amb
ells, hi eren els de sempre
del tall i ciutadans anònims que els van anar a fer
costat.
El fort dispositiu dels
Mossos no va impedir que
la gent ocupés el centre de
la calçada, i només hi va

haver un breu moment de
forcejament i tensió que
no va anar més enllà. Com
sempre, els concentrats
van deixar pas quan ho va
requerir una ambulància,
o, ahir també, un vehicle
de bombers, que va ser corejat al crit d’“Els bombers
seran sempre nostres”.

La intenció del col·lectiu és tornar a fer el tall
avui, i si no hi ha prou gent
es concentraran a la confluència de Fabra i Puig
amb el carrer Pardo, on ja
han comunicat a la conselleria d’Interior la seva intenció de concentrars’hi. ■
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ECONOMIA

Concentració per
salvar els llocs de
treball de
Cricursa

Jordi Cuixart, president
d’Òmnium ■ JUANMA RAMOS

SOCIETAT

Acord entre
Òmnium i la
Cambra per l’ús
del català
Òmnium Cultural i la Cambra
de Comerç de Barcelona van
signar ahir un conveni de collaboració per impulsar l’ús del
català a les empreses i el comerç. Les dues entitats s’han
compromès a impulsar accions i estratègies per afavorir
l’ús de la llengua pròpia i han
acordat “activar una campanya conjunta per difondre” la
llengua catalana a les empreses i els comerços. “La societat civil i l’empresa és corresponsable de la defensa dels
drets lingüístics i d’aconseguir
que el català deixi de ser una
llengua minoritzada”, va assegurar ahir el president en funcions d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Per ajudar les companyies i
les botigues, es posarà a la seva disposició documents,
contractes i plantilles sovint
difícils de trobar en català,
perquè els incorporin als seus
procediments administratius.
El conveni, amb una durada
inicial de dos anys, preveu la
creació d’una comissió paritària de treball. ■ EFE

SOCIETAT

Un dels fugitius
més buscats,
detingut a
Barcelona
La Policía Nacional va detenir
ahir un dels fugitius més buscats d’Europa en una urbanització de luxe propera a Barcelona. L’arrestat, E. K., àlies
DEC, estava en cerca i captura
a Eslovènia per tràfic de més
de 300 quilos d’heroïna provinent de l’Iran i formava part
de la llista EU Most Wanted
publicada per l’Europol. Els
agents van localitzar l’habitatge on s’amagava el fugitiu,
van establir un complex dispositiu de vigilància en una
zona boscosa i van detenir-lo
per sorpresa amb la col·laboració de dos agents eslovens.
En paral·lel, la Policía Nacional
també va arrestar un altre
pròfug alemany en un hotel
de Barcelona ciutat. L’home
va atacar i ferir dos agents de
policia. ■ ACN

Una de les finestres laterals de l’hotel Coronado, cremada en l’incendi ■ ACN

Nou ferits, tres d’ells de
gravetat, en un incendi en
un hotel de Barcelona

La plantilla de Cricursa, l’empresa que ha fet la nova estrella que corona la Sagrada Família de Barcelona, es va concentrar ahir davant les portes
d’aquesta basílica barcelonina
per reclamar el manteniment
dels seus llocs de treball. La
companyia es troba immersa
en un procés concursal. La direcció preveia duplicar la facturació, però la pandèmia ha
fet caure en picat l’activitat i
ha deixat enlaire el futur dels
seus centres productius, situats a la Sentiu de Sió i Balaguer (Noguera) i a Granollers
(Vallès Oriental).
La plantilla portava una
pancarta on es podia llegir
“Cricursa estrella 300 famílies” i va expressar “la màxima
inquietud” que els genera la
situació d’aquesta companyia
que fabrica vidre. Josep Pérez,
advocat de 230 treballadors
de l’empresa, ha denunciat
que “l’actual configuració de
la llei concursal no afavoreix
en absolut els processos destinats a garantir la continuïtat
de l’activitat empresarial, tal
com hauria de ser, sinó que
facilita el tancament i liquidació per preservar els interessos financers”. ■ EFE

aLes flames es van originar a la tercera planta de l’immoble, situat al barri del
Poble-sec a Dos hostes van haver de saltar per protegir-se del foc
Redacció
BARCELONA

Nou persones van resultar
ahir ferides, tres d’elles de
gravetat, en un incendi
que es va declarar a l’hotel
Coronado de Barcelona,
situat al número 134 del
carrer Nou de la Rambla,
al barri del Poble-sec. Les
flames es van originar a la
tercera planta de l’immoble. Per apagar el foc, els
Bombers de la Generalitat

van desallotjar l’hotel i van
treballar a la zona amb
una dotzena de dotacions.
Les causes de l’incendi són
desconegudes i s’ha obert
una investigació policial
per aclarir els fets.
Hi va haver nou persones ferides, de les quals
quatre van ser donades
d’alta al mateix lloc dels
fets. Segons va informar el
SEM, hi havia un home en
estat crític a l’Hospital Clínic, un home i una dona en
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dotacions dels Bombers de
la Generalitat van treballar
ahir per apagar l’incendi de
l’hotel Coronado.

estat greu a l’Hospital Vall
d’Hebron i dues persones
en estat menys greu a

l’Hospital del Mar. Dos
dels hostes que eren a la
planta més afectada van
haver de saltar des de diferents habitacions. Veïns i
treballadors de l’hotel van
posar matalassos al terra
per minimitzar l’impacte
de la caiguda. La persona
més greu era a l’interior de
l’immoble quan van arribar els bombers, i presentava cremades i problemes respiratoris per la inhalació de fum. ■
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Detingut un menor a Sant
Quirze del Vallès per una
agressió sexual

Dos detinguts per tràfic
de drogues en una batuda
policial a l’Hospitalet

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir per
agressió sexual un menor que suposadament
havia fet tocaments a una noia a l’interior de la
discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès, on
també va clavar un cop de puny a una amiga
de la jove. La víctima de l’agressió sexual, que
és major d’edat, ja ha interposat denúncia davant dels Mossos. Es dona el cas que, al mes de
desembre, l’Ajuntament de Sant Quirze va demanar a la Generalitat i a la policia catalana,
després d’una batalla campal amb la participació d’un miler de joves a les portes de la discoteca Waka, que duguessin a terme actuacions
per posar fi al “racisme” i la “violència”
d’aquest local. ■ EFE

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir dues
persones a l’Hospitalet de Llobregat per tràfic
de drogues i en van denunciar dues més per tinença d’armes il·legals, en el marc d’un dispositiu conjunt de seguretat ciutadana amb la Policía Nacional i la Guàrdia Urbana de la localitat.
El dispositiu, contra la multireincidència i el tràfic de drogues, es va centrar en el barri de la
Florida en compliment dels acords de la junta
local de seguretat de l’Hospitalet, que es va reunir la setmana passada. Les forces de seguretat van intervenir als dos detinguts un total de
110 grams de marihuana, que tenien repartits
en 39 bosses a punt per vendre, així com 400
euros en efectiu. ■ EFE

Denunciat un bus
que feia de
discoteca il·legal
a Barcelona
Agents de la Guàrdia Urbana
de Barcelona han denunciat
un bus de servei discrecional
que feia de discoteca il·legal
per als seus 71 passatgers. El
conductor va donar positiu en
drogues. El vehicle es va interceptar al districte de Ciutat
Vella mentre desenvolupava
l’activitat de discoteca sense
la preceptiva autorització. Es
promocionava amb enormes
rètols pintats als seus laterals
com el “partybus”. ■ EFE

SOCIETAT

Inversió de 24
milions per a
l’estació d’esquí
de Boí Taüll
Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC) invertirà
24 milions d’euros per millorar
l’estació d’esquí de Boí Taüll.
Així ho preveu el pla estratègic
per als propers 10 anys, que
inclou una inversió anual de
2,4 milions d’euros, segons va
avançar ahir la presidenta de
FGC, Marta Subirà, que va dir
que aquest import servirà per
posar l’estació del Pallars Jussà “als mateixos estàndards
de qualitat de la resta d’equipaments de muntanya de
FGC”. Les inversions es destinaran principalment a modernitzar els equipaments i les
instal·lacions de l’estació, a renovar la maquinària i a millorar la seva capacitat d’innovació. ■ EFE

