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Puigdemont
es retira com
a president
de Junts

El dirigent a l’exili
anuncia als militants
que no es
presentarà a la
reelecció

Col·lapse
crònic per
aconseguir la
discapacitat

Les entitats
denuncien les
llargues llistes
d’espera per
obtenir la valoració

POLÍTICA L’ESCLAT DEL CATALANGATE

Sánchez, el PP i Vox vete
FRE El PSOE s’alia amb la ultradreta per impedir al Congrés
la comissió d’investigació sobre l’espionatge l’endemà que el
president es declari víctima de Pegasus PAS Va al ple forçat pels
socis i el PP AS Robles i la cap del CNI no cauen i l’Estat es vanta
de ser líder en seguretat POR Rufián albira la fi del mandat
David Portabella
MADRID

“Aquestes coses passen.”
Amb un somriure i sense
el rostre greu de la vigília,
la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, al·ludia
ahir amb naturalitat al fet
insòlit de ser el primer govern espanyol de la democràcia que fa públic que el
president és espiat, i fins i
tot presumia del lideratge
d’Espanya en ciberseguretat. “Som quarts al món i
segons a Europa”, va gosar
dir 24 hores després de
l’escàndol que ha desviat
l’atenció del Catalangate
al preu d’ensorrar la imatge del CNI i despullar un
error de seguretat tant o
més clamorós que el de no
trobar urnes l’1-O. L’endemà de presentar Pedro
Sánchez com a víctima de
Pegasus en una compareixença en dia festiu sobre
uns fets de fa un any, però,
el PSOE es va aliar amb el
PP i Vox al Congrés per impedir la creació d’una comissió d’investigació sobre l’espionatge amb el
software israelià que també va infectar l’iPhone de
la ministra de Defensa,
Margarita Robles. “Res a
ocultar”, repetia la portaveu mentre el PSOE vetava la investigació. “Mentre que d’altres trencaven
ordinadors a cops de martell, nosaltres ens posem
a disposició de la justícia
per aclarir-ho tot”, va reblar. Sánchez, això sí,
compareixerà al Congrés
forçat per l’independentisme i el PP.
L’accés de Vox al govern de Castella i Lleó és
aprofitat per Sánchez per
agitar la por, però la ultra-

Les frases

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

“S’estan revisant
altres telèfons de
membres del govern.
Insto els informadors
a no especular”

“Som quarts al món
i segons a Europa en
ciberseguretat. I, a
pesar d’això, aquestes
coses passen”

Félix Bolaños

Isabel Rodríguez

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“Entrego el mòbil al
CNI perquè l’investigui.
Jo estic tranquil·la. El
que dic en públic és
el que dic en privat”

“El PSOE no és
conscient del seu vot i
això no es tapa. Es pot
carregar la legislatura i
la democràcia”

Pilar Llop

Gabriel Rufián

MINISTRE DE PRESIDÈNCIA

MINISTRA DE JUSTÍCIA

MINISTRA PORTAVEU

PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“Ministeri de Defensa
i CNI són només la
punta de l’iceberg. No
volem només un cap.
Els volem tots”

“És una vergonya. Al
PSOE el preocupa més
tapar les clavegueres
de l’Estat que una
vulneració de drets”

Míriam Nogueras

Albert Botran

dreta és un soci fiable del
PSOE –a la mesa del Congrés i també a la junta de
portaveus, com ahir– a
l’hora de vetar investigacions d’afers d’estat sensibles que Podem i l’independentisme volen esclarir, des de la corrupció del

(patit per una seixantena
d’independentistes), però
sense aportar-hi l’element
clau: l’autoria. Per acabarho d’enredar tot, La Moncloa confia la investigació
del qui al mateix CNI, sota
sospita i en el qual el Centre Criptològic ha necessitat un any –i l’alerta dels
espiats catalans– per detectar dos atacs a l’iPhone
presidencial, el 19 i el 31
de maig del 2021, coincidint amb els salts massius
a Ceuta però també amb el
debat intern al govern sobre els indults.

PORTAVEU DE JUNTS AL CONGRÉS

—————————————————————————————————

La Moncloa desinfla
el Catalangate i fa el
joc d’assenyalar el
Marroc i no dir-ho
—————————————————————————————————

rei fins a –paradoxalment– l’espionatge del
qual el president se sent
víctima des de dilluns. El
desdeny del PSOE per
obrir la investigació crida
encara més l’atenció perquè el govern ha detonat
una bomba que multiplica
l’incendi del Catalangate

DIPUTAT DE LA CUP AL CONGRÉS

“No consten més atacs”
Si bé l’exministra d’Afers
Exteriors Arancha González Laya es presenta com
a espiada, el ministre de
Presidència, Félix Bolaños, ho nega: “No em consta que hi hagi un informe

La ministra portaveu,
Isabel Rodríguez, en la
compareixença posterior
al Consell de Ministres
d’ahir ■ MARISCAL / EFE

sobre un espionatge a
González Laya. S’estan revisant altres telèfons mòbils de membres del govern. Es desconeix qui hi
ha al darrere de l’espionatge.” I la ministra de Justícia, Pilar Llop, entregava
ahir el seu iPhone al CNI
per ser examinat. “Estic
tranquil·la. El que dic en
públic és el que dic en privat”, presumia Llop.
Marroc o clavegueram
Tot i que la versió oficial de
La Moncloa imposa parlar
d’atac “extern i il·lícit”
(etiqueta que no exclou les
clavegueres de l’Estat), el
govern espanyol –que no

gosa dir mai estranger–
juga a assenyalar el Marroc sense dir-ho, i no gosa
—————————————————————————————————

L’Audiència fa via i
ja investiga els
casos només de
Sánchez i Robles
—————————————————————————————————

citar l’ambaixadora, Karima Benyaich, que el 20 de
març retornava a Madrid
per segellar la nova etapa
d’amistat. Si bé les filtracions sobre el Marroc venen de La Moncloa, amb la
debilitat argumental que
Robles no gestiona la frontera a Ceuta i Melilla sinó

que la gestió és de Fernando Grande-Marlaska (Interior), Bolaños prega als
informadors “no fer especulacions”. La Moncloa viu
còmoda havent desviat
l’atenció del Catalangate,
però alhora no vol que un
assenyalament li obri una
crisi diplomàtica. El jutge
de l’Audiència José Luis
Calama, això sí, fa via i ja
obre diligències prèvies en
el cas de Sánchez i Robles.
Indignació al Congrés
L’aliança del PSOE amb el
PP i Vox per no investigar
va portar la indignació al
Congrés. “El PSOE no és
conscient del seu vot i això
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El temps corre en
contra del consens
Rosa M. Bravo

Es podria entendre l’argument de Junts per posposar,
una vegada més, el debat per modificar la llei de política lingüística que hauria de servir, si el TSJC ho accepta, com a resposta a la sentència que imposa l’ensenyament en castellà al 25% de les hores lectives.
Junts diu que cal escoltar tothom i buscar el màxim
consens per tirar endavant la polèmica proposta. El

consens sempre està molt bé. El problema és que els
tribunals no entenen massa de consultes ni de consensos, ni tampoc les entitats que estan reclamant
l’execució de la sentència. I mentre dediquem temps a
buscar el consens, el temps corre en contra dels
equips directius que, d’un dia a l’altre, hauran d’aplicar
la sentència.

en investigar
El govern, durant el consell executiu d’ahir ■ ACN

El Parlament sí que
crearà una comissió
sobre el Catalangate
a El sobiranisme ja va registrar ahir la proposta conjunta
a El govern serà acusació particular en les causes judicials
Òscar Palau
BARCELONA

no es taparà. Es pot carregar la legislatura i fins i
tot la democràcia”, etzibava Gabriel Rufián (ERC).
Per Míriam Nogueras
(Junts), “el Ministeri de Defensa i el CNI són només la
punta de l’iceberg”. “No volem només un cap. Els volem tots”, rebla Nogueras.
Per Albert Botran
(CUP), “al PSOE el preocupa més tapar les clavegueres de l’Estat que una vulneració de la intimitat i la
llibertat”. “Espiar i no aclarir-ho és de règims autoritaris”, rebla. “No veig un cas
més idoni que aquest per a
una comissió d’investigació. Ho hem fet amb la poli-

cia patriòtica”, denuncia
Aitor Esteban (PNB).
Si avui és Robles qui
—————————————————————————————————

La ministra de
Defensa s’explica
avui; demà, Paz
Esteban en secret
—————————————————————————————————

s’explica en la comissió de
Defensa, demà serà el torn
de la directora del CNI, Paz
Esteban, que ho farà a porta tancada en la comissió
de control de crèdits destinats a despeses reservades,
que està presidida per la
presidenta del Congrés,
Meritxell Batet, i es fa en se-

cret. Quan es va demanar a
la portaveu si Sánchez avala Robles i Esteban, va ser
ambigua: “Per descomptat
que en aquests moments la
ministra de Defensa compta amb el total suport del
president del govern , com
la directora del CNI”. “No
fem futuribles”, reblava.
Fonts de La Moncloa donen
per fet que Robles no caurà
en cap cas, i qui és a la corda
fluixa és Esteban, que arriba al Cesid el 1983 amb
Emilio Alonso Manlgano i
que el 2019 esdevé cap interina del CNI fins que el febrer del 2020 ho és de ple
dret com a relleu de Félix
Sanz Roldán. ■

A diferència del Congrés,
que ahir ho va rebutjar, el
Parlament sí que crearà
una comissió d’investigació sobre el Catalangate,
l’espionatge a almenys 65
independentistes a través
dels programes Pegasus i
Candiru, després que ahir
mateix els quatre grups sobiranistes –ERC, Junts, la
CUP i els comuns– registressin una proposta de resolució conjunta per demanar-ho. La comissió tindrà com a objectiu aclarir
les intromissions o els detalls de les estructures adscrites a diversos ministeris
que han pogut participar
en l’espionatge, a més de
concretar-ne l’abast temporal o determinar els comandaments que el van
decidir i les seves motivacions. Igualment, es proposen saber com han estat els
processos de contractació
o si ha existit tutela judicial, a més de seguir les investigacions del Parlament Europeu. L’òrgan, al
qual s’especifica que es po-

La frase

—————————————————————————————————

“Com justificarà
Sánchez que ha vingut
a Catalunya i ha marxat
sense donar una
explicació a Aragonès
per un escàndol així?”
Patrícia Plaja

PORTAVEU DEL GOVERN

dran cridar també funcionaris i alts càrrecs de l’Estat, tindrà un any per fer la
feina, passat el qual es durà
al debat del ple un dictamen amb les conclusions,
entre les quals hi podria
haver emprendre accions
legislatives o judicials, i
exigir responsabilitats polítiques, penals o civils.
En paral·lel, ahir el consell executiu va acordar autoritzar als advocats de la
Generalitat que es personin com a acusació particular en tots els procediments que amb motiu del
Catalangate s’obrin davant la fiscalia o els òrgans
judicials, si bé la portaveu,
Patrícia Plaja, matisava
que s’estudiarà “cas per
cas”. Entre aquestes cau-

ses, no es descarta que hi
hagi també la plantejada
per La Moncloa a l’Audiencia Nacional per l’espionatge a Pedro Sánchez i la ministra Margarita Robles.
El govern ja va encarregar
al gabinet jurídic la coordinació de totes les accions
que calgui davant les instàncies judicials per a la defensa de la Generalitat i els
seus servidors, que s’aniran presentant a títol individual, inclosa la del president Pere Aragonès. No és
clar encara si es presentarà causa en nom del govern. En tot cas, el gabinet
no té cap pressa i continua
la feina de recopilació d’informació per anar a la justícia quan hi hagi els “serrells jurídics” tancats.
A banda, el govern continua reclamant una reunió entre els presidents
perquè Sánchez doni explicacions a Aragonès. Divendres coincidiran en les
jornades del Cercle d’Economia a Barcelona, però
Plaja assegura que no hi ha
res previst. En tot cas, no
es conformaran amb una
conversa informal. ■
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Els defensors dels drets
humans, contra Pegasus

a Entitats no governamentals promuen un manifest on es demana que es posi punt i final a la
utilització del programa espia a Denuncien que el món es troba en “una fase creixent de vigilància”

Els representants de quatre de les organitzacions que signen el document, ahir en la roda de premsa de presentació ■ JPF

Jordi Panyella
BARCELONA

L’us de la tecnologia espia
Pegasus suposa una vulneració flagrant dels drets
humans, i per aquest motiu una trentena d’organitzacions no governamentals que treballen en
l’àmbit de la defensa de la
ciutadania i els seus drets
han signat un manifest on
es demana que es deixi de
fer servir aquest software
invasor.
La iniciativa es va pre-

sentar ahir al matí a Barcelona amb la presència
d’Anaïs Franquesa, del
col·lectiu Iridia, Luca Gervasoni, de la Fede.cat, Robert Sabata, d’Advocats
Europeus Demòcrates i
Cecilia de Arnas, de l’Organització mundial contra la
tortura i que va intervenir
des de Brusel·les.
El document ha estat
signat per trenta-tres organitzacions de Catalunya, altres punts de l’estat
i l’estranger que consideren que el programa, im-

plementat pel grup israelià NSO, vulnera el dret a la
intimitat i al secret de les
comunicacions, amenaça
la llibertat d’expressió i
d’informació perquè també ha espiat periodistes, i
atempta igualment contra
el secret professional i el
dret de defensa perquè
s’han espiat advocats, en
aquest cas advocats que
defensen líders polítics del
moviment independentista.
Des del col·lectiu Iridia,
Anaïs Franquesa va de-

Les xifers

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

45

33

nunciar que el cas d’espionatge del moviment independentista és “el més important” conegut a Europa i va lamentar que la lleig

que ordena el funcionament del CNI no permeti
conèixer els detalls de la
investigació que, en base a
aquesta norma, ha d’ha-

Països tenen constància que
hi ha hagut us de la tecnologia Pegasus per espiar els telèfons dels ciutadans.

Entitats de Catalunaya, Esuskadi, Espanya i altres països signen el manifest que
vol posar fi a l’espionatge.

ver estat autoritzada per
un jutge del Tribunal Suprem.
La
reforma
d’aquesta llei és, a criteri
de Franques, el primer
que cal reformar per acabar amb la ambigüitat.
“És evident que la llei del
CNI incompleix els stàndars internacional”, assegura Franquesa.
Des de La Fede.cat, que
agrupa les ONG del país, el
seu president, Luca Gervasoni, va voler oferir una
mirada més àmplia, més
enllà del fet català, per assegurar que el món es troba en “una fase creixent de
vigilància” i va xifrar en 45
els països on hi ha constància que s’hagi fet espionatge amb Pegasus.
Gervasoni va definir
l’espionatge telefònic com
una “gravíssima vulneració dels drets humans” i
var reclamar el cessament
immediat
d’aquestes
pràctiques. “Pere Aragonès i Pedro Sánchez haurien des sortir i comprometre’s tots dos que no faran servir el Pegasus”, va
dir Franquesa.
Des del món del dret,
Robert Sabata va advertir
que amb la utilització de
Pegasus es fa un tipus d’investigació prospectiva, on
no s’investiga res en concret, amb una sospita prèvia de delicte, sinó que
s’escolta a veure què hi ha i
quin us penal se’n pot fer.
L’objectiu dels signants
del manifest es portar-lo a
les altes instàncies internacionals, ja sigui el Parlament Europeu o les Nacions Unides.
En l’àmbit estatal es demana la creació d’una comissió d’investigació al
Congrés de Diputats que
impulsi la reforma legals
necessàries que impedeixin nous casos com el conegut ara.. ■

Torra i Costa presenten demanda
conjunta contra Pedro Sánchez
Redacció
BARCELONA

El president de la Generalitat, Quim Torra, i l’exvicepresident del Parlament, Josep Costa, han
iniciat el procés per demandar el president del
govern espanyol, Pedro
Sánchez, per haver estat
espiats amb Pegasus. Con-

sideren que el cap de l’executiu espanyol és el “màxim representant i responsable dels serveis d’intel·ligència”i és per això
que dirigeixen l’acció judicial en la seva contra.
Segons l’anàlisi dels
seus telèfons mòbils institucionals, l’expresident de
la Generalitat va patir vuit
infeccions amb Pegasus i

l’exvicepresident del Parlament en va patir quatre
durant el 2019.
La demanda argumenta que l’ús de Pegasus suposa “una total suspensió
dels drets a la intimitat o
privacitat de la vida personal i familiar, al secret de
les comunicacions i a la
protecció de dades, així
com una interferència ab-

solutament desproporcionada i sense base legal en
els altres drets afectats”.
Els dos polítics també
han presentat un requeriment contra el govern espanyol i el seu president
exigint el “cessament de la
vulneració dels seus drets
fonamentals com a víctimes de l’espionatge il·legal”. ■

Josep Costa i Joaquim Torra als passadissos del Parlament de
Catalunya, el setembre del 2019 ■ JOSEP LOSADA/ARXIU
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Puigdemont s’enretira i obre
el meló de la successió a Junts

a El dirigent a l’exili anuncia que no es presentarà a la reelecció a la presidència del partit i convoca el congrés
de renovació de la direcció per al 4 de juny a Es concentrarà en el Consell per la República i en la seva defensa
Emili Bella
BARCELONA

Carles Puigdemont fa un
pas al costat. El president
de la Generalitat a l’exili va
anunciar ahir per carta a la
militància de Junts per Catalunya que no es presentarà a la reelecció com a
president del partit i va posar data al congrés que
obre el meló de la seva successió: el 4 de juny a Argelers (Rosselló). Quan va ser
escollit president del Consell per la República, el
març passat, ja va deixar
entreveure que faria
aquest pas, ja que es vol
concentrar en la seva tasca
al capdavant de la institució republicana, a part de la
seva defensa internacional. El gest podria afavorir
que en un futur es reformuli el Consell o almenys
que ERC i la CUP hi trobin
un encaix si és que el consideren despartiditzat.
De la fornada de líders
independentistes perseguits per l’1-O ja només
quedaran en els seus càrrecs Oriol Junqueras i
Marta Rovira, en el lideratge d’ERC, després de
l’adeu de Jordi Cuixart a
Òmnium. Jordi Sànchez
va decidir el mes passat
deixar la secretaria general de Junts, però el podria
substituir un altre exprès
polític, Jordi Turull, excandidat frustrat a la pre-

La frase

—————————————————————————————————

“He arribat a la
conclusió que al partit
li cal una presidència
més implicada del que
jo no he estat”
Carles Puigdemont
PRESIDENT A L’EXILI

Connexió amb Carles Puigdemont per Sant Jordi a la paradeta del Consell per la República ■ ORIOL DURAN

sidència de la Generalitat.
La pugna, fins ara soterrada, per liderar Junts està
començant a aflorar. Dirigents del partit feien circular ahir un manifest per
pressionar la presidenta
del Parlament, Laura Borràs, perquè accepti la presidència de la formació i
que Turull, home de partit
ja des dels temps de Convergència, assumeixi la secretaria general, dos càrrecs ben diferents, ja que el

lloc que ocupa Puigdemont, si no es canvien els
estatuts, és gairebé honorífic, mentre que el de Sànchez equival al control de
l’aparell, i tant Turull com
Borràs aspiren a tenir-ne
les regnes. El manifest el
signaven Albert Batet,
Jaume Giró, Victòria Alsina, Josep Rull, Quim Forn,
Damià Calvet –derrotat
per Borràs en primàries– o
Joan Canadell. Els precandidats a la direcció tenen

El govern impulsa una
reordenació al món local
Ò.P.J.
BARCELONA

El consell executiu va posar fil a l’agulla ahir a la reordenació del món local
amb l’aprovació de les memòries preliminars de dos
avantprojectes de llei amb
què es vol adaptar la regulació a la realitat municipal. D’un cantó, impulsa la

fins dimarts per fer el pas.
Quan va anunciar que
plegaria, Sànchez –que dirigirà la Crida reconvertida en think tank de Junts–
va argumentar que ho feia
per aplanar el camí a una
candidatura de consens.
En aquest context, Junts
té el repte d’assolir dins de
casa la unitat que predica
per a l’independentisme.
Sigui com vulgui, el congrés podria donar pistes
sobre una altra de les principals incògnites: qui serà
el pròxim cap de llista a les
eleccions, tenint en compte que Turull continua inhabilitat. En aquest sentit,
el futur polític de Borràs és
incert no tant per l’ombra
d’una eventual suspensió
per la seva gestió al capda-

llei de governs locals, que
vol simplificar estructures
administratives a partir
de la detecció de les que generen duplicitats, sobredimensionaments i altres
ineficiències, i comprometen en excés els recursos
públics. Igualment, pretén
millorar la cooperació entre administracions i unificar normatives ara dis-

perses, fet que provoca la
falta de visió de conjunt.
D’altra banda, s’endega
la tramitació de l’avantprojecte de llei de l’estatut
dels municipis rurals, que
pretén donar un marc normatiu específic, més adaptat a les seves peculiaritats
i necessitats, als municipis menys poblats del país,
sovint amb un gran terri-

Junqueras continua
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El pas de Puigdemont pressiona de retruc Oriol Junqueras
perquè faci el mateix. El president d’ERC, però, vol continuar en el càrrec després del
pròxim congrés del partit. “No
tinc cap motiu per deixar-ho”,
va afirmar ahir en una entrevista a Catalunya Ràdio. “Si els
meus companys ho consideren, estic encantat de conti-

tori per gestionar, que són
la majoria, ja que un 63%
no arriben als 2.000 habitants. Sovint aquests tenen problemes de manca
de finançament, que fa
que no tinguin prou recursos per atendre les seves
competències i donar serveis bàsics als seus habitants, fet que desemboca
en el despoblament i l’envelliment de la població. El
govern, que inicia ara un
procés de consulta pública
per a tots dos textos, encara preveu aquesta legislatura impulsar un tercer
eix, la llei de territori.
L’executiu va acordar

nuar assumint aquesta responsabilitat”, va explicar. Segons Junqueras, la seva voluntat és “ajudar des de tot arreu”
i considera que la presidència
d’ERC “és un bon lloc”. El republicà es va limitar a mostrar el
seu respecte per Puigdemont i
va emmarcar el seu adeu a
una “qüestió interna” de
Junts.

La portaveu, Patrícia Plaja,
explicant els acords ■ ACN

vant de la Institució de les
Lletres Catalanes, com per
una sentència que la inhabilités, encara que podria
arribar amb posterioritat
als comicis.
A la carta, Puigdemont
dona per superada l’etapa
fundacional, agraeix la
tasca de Sànchez i defensa
la necessitat que el partit
tingui una nova presidència que participi permanentment de les reunions
executives i de les decisions polítiques que prengui. “D’un temps ençà he
arribat a la conclusió que
al partit li cal una presidència més implicada del
que jo no he estat”, reflexiona Puigdemont. ■

ahir una altra formulació
amb gran impacte al món
rural, la del pla territorial
sectorial per a la planificació i implantació de les energies renovables. El document fixarà els criteris generals per al desplegament sobretot de l’eòlica i
la fotovoltaica, incloent
normativa sobre la distribució territorial, la minimització dels impactes i
l’obligació de reserva de
sòl per a aquests projectes.
Un dels canals per participar en el pla serà la xarxa
d’oficines comarcals per a
la transició energètica, en
fase de desplegament. ■

|

10 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 4 DE MAIG DEL 2022

Cop de porta d’Europa al
debat per l’autodeterminació
a JxCat i ERC retreuen que la qüestió no hagi estat inclosa en la Conferència sobre el Futur d’Europa
a Puigdemont clama a l’Eurocambra que és un “dret civil i polític” i Solé lamenta que s’hagi “ignorat”
Nazaret Romero
González
Estrasburg
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

El que pretenia ser un
exercici de participació
ciutadana ha acabat sent
una mala notícia per a l’independentisme. La Conferència sobre el Futur d’Europa (Cofoe) ha barrat el
pas a la iniciativa que demanava esclarir el camí legal a possibles casos d’autodeterminació dins de la
Unió Europea (UE). La
proposta per establir un
mecanisme a través del
qual vehicular aquests casos no va arribar ni tan
sols al ple de dissabte passat.
En el primer ple de l’Eurocambra des que es va excloure la proposta, els eurodiputats de JxCat i ERC
van lamentar que s’hagi
tancat completament la
porta a la que ha estat la
segona proposta més votada pels ciutadans en
l’apartat de “Democràcia”
de la plataforma digital,
l’espai on podien contri-

L’eurodiputat de JxCat Carles Puigdemont durant una intervenció al ple de la Cofoe ■ ACN

buir amb les seves propostes per millorar la UE. “En
el marc de la Cofoe molts
ciutadans europeus han
demanat que aquest sigui
un dret a protegir i reforçar en l’Europa del demà,
però l’Europa del passat li
ha barrat el pas i ha impedit que el dret a l’autodeterminació de les nacions

europees figuri entre les
conclusions”, va retreure
l’eurodiputat de JxCat
Carles Puigdemont. Ha estat una manera, va dir, de
“decebre milions d’europeus”.
Al seu torn, l’eurodiputat d’ERC Jordi Solé no només va lamentar que les
conclusions no incloguin

l’autodeterminació, sinó
que va ser clarament crític
amb el funcionament d’un
exercici de participació
que va considerar en part
un fracàs. “És clar que no
ha aconseguit arribar a
una audiència àmplia i tenir un impacte rellevant
en l’opinió pública”, va indicar.

La frase

—————————————————————————————————

“Molts europeus han
demanat que
[l’autodeterminació]
sigui un dret a protegir
i reforçar”
Carles Puigdemont
EURODIPUTAT DE JXCAT

La proposta d’un mecanisme per vehicular casos
d’autodeterminació dins
de la UE havia generat expectatives entre els diversos independentismes.
Molt crític, l’eurodiputat
de Bildu Pernando Barrena va qualificar la decisió
“d’arbitrària”. Davant l’exclusió de l’autodeterminació, diversos eurodiputats, entre ells els d’ERC i
JxCat, van enviar una carta al líder dels populars europeus i president del grup
de treball que va deixar fora la proposta, Manfred
Weber, per demanar explicacions.
L’Eurocambra també
va aprovar ahir un informe per reformar la llei
electoral europea. La proposta per als pròxims comicis europeus inclou que
els membres de la cambra
tinguin “els privilegis i les
immunitats” fixades en la
legislació
comunitària
“des del moment en què es
declara oficialment la seva
elecció al Parlament Europeu”. Es tracta d’un punt
afegit a proposta del grup
Verds-ALE, del qual forma
part ERC, amb l’objectiu
d’incloure el que deia la
sentència de la justícia europea sobre el cas de l’escó
d’Oriol Junqueras. La decisió de la justícia europea
establia que els eurodiputats tenen immunitat des
de la proclamació dels resultats, sense cap altre requisit exigit per les legislacions dels estats. ■

Nou ajornament del
debat sobre el català
a Tensió entre els

grups que van
presentar la proposta
de modificació

Clara Ribas
BARCELONA

En acabar la reunió de la
mesa del Parlament ahir,
es va fer evident que el debat sobre la polèmica proposta de modificació de la
llei de política lingüística
seguiria aturada unes setmanes més. Ja no havia
entrat dins l’ordre del dia
del proper ple de la cambra
catalana. El 24 de març
passat, quatre grups de la
cambra (ERC, PSC, ECP i
Junts) van presentar una

proposició de llei amb la
voluntat de garantir el català a l’escola. Els grups
van arribar a un acord poc
abans que acabés el termini per executar la sentència del TSJC que fixa el
25% de classes en castellà.
Però unes hores després, i
enmig d’una gran polèmica, sobretot a les xarxes,
Junts es va fer enrere i va
deixar l’acord en suspens.
Des del grup d’En Comú
Podem, el diputat David
Cid, va confirmar ahir que
havia intentat demanar
fer entrar la proposta al
proper ple, però que no
havia rebut cap suport de
la resta de partits. Per
aquest motiu, la líder dels
comuns, Jéssica Albiach,

va criticar en roda de
premsa la resta de partits:
“No hi ha cap justificació
pedagògica que expliqui
l’ajornament, més enllà
dels embolics interns de
cara al congrés de JxCat”,
va puntualitzar, i va afegir
que ja havien tingut “molta
paciència” amb el fet que
Junts es desmarqués de
l’acord “després d’haver
estat dos mesos negociant
i arribant a conclusions”,
va dir. “El temps no corre
en contra dels parlamentaris, sinó contra els equips
directius, desprotegits davant una sentència infame
que vol imposar el 25% en
castellà”, va recordar.
Per la seva banda, la representant de Junts, Mò-

Els diputats Cid, Reguant, Serret i Batet, ahir a la Junta de Portaveus ■ ACN

nica Sales, es va negar ahir
en roda de premsa a posar
una data límit per tancar
el consens que el seu grup
considera que cal obtenir
per tirar endavant la proposta: “És un tema molt
sensible i estem escoltant
tothom”, va assegurar Sa-

les, que va afegir que encara han de fer reunions
amb diversos col·lectius.
D’altra banda, la portaveu d’ERC, Raquel Sans,
també va demanar “responsabilitat” als partits
per tancar “al més aviat
possible” el consens per

reformar la llei de política
lingüística. Sense esmentar explícitament Junts,
la diputada va assegurar
que no entén que “algunes
formacions” s’adherissin
al consens “i ara no”. “No
tenim clara la seva posició”, va advertir. ■

