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Pesarrodona, el més votat
al nou secretariat de l’ANC

a Amb Dolors Feliu, segona, i Uriel Bertran, cinquè, amb més vots, les bases donen el màxim
suport a partidaris del Consell per la República i Puigdemont a Julià de Jòdar és el tercer més votat
Xavier Miró
BARCELONA

L’activista, pallasso i vicepresident de l’Assemblea
de Representants del Consell per la República, Jordi
Pesarrodona, ha estat el
candidat més votat al secretariat nacional de
l’ANC, al davant de la jurista Dolors Feliu, que va deixar fa poc el càrrec al mateix organisme per anar
de candidata a l’ANC. Les
bases de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) donen així el màxim suport a
persones vinculades al
projecte institucional a
l’exterior de l’expresident
Carles Puigdemont tenint
en compte que el cinquè
candidat més votat és
Uriel Bertran, líder de Solidaritat Catalana per la
Independència, formació
integrada també al Consell per la República.
Segons les dades provisionals, Pesarrodona ha
obtingut 2.306 vots en les
eleccions que es tancaven
ahir al migdia, mentre que

Jordi Pesarrodona, durant la seva declaració com a testimoni al Suprem en el judici als líders polítics catalans ■ ACN

Feliu n’ha obtingut 2.188 i
l’escriptor i exdiputat de la
CUP, Julià de Jòdar, 1.997
com a tercer secretari
amb més suport. Ada Ferrer (1.564) i Uriel Bertran
(1.562) han estat el quart i
el cinquè secretaris elec-

tes. Serà el dissabte 21 a
Vilafranca del Penedès on
es constituirà el nou secretariat, que triarà els càrrecs de president, vicepresident, secretari i tresorer
de l’organització. Tot i que
la presidenta sortint, Eli-

senda Paluzie, va ser escollida en el càrrec després
d’haver guanyat les eleccions el 2018 i el 2020, no
va passar el mateix en
l’etapa anterior, on va ser
l’actual dirigent de Junts,
Jordi Sànchez, qui va aca-

bar ocupant el càrrec tot i
que les bases havien donat
més vots a la candidata Liz
Castro en dues eleccions
consecutives.
De fet, en l’actual procés electoral, el primer
nom que es va donar a co-

nèixer com a possible futura presidenta de consens va ser el de la jurista
Dolors Feliu, que va militar a CDC i al PDeCAT fins
al 2018 i que també era
fins ara membre de l’assemblea del Consell per la
República. Per la seva banda, tant Pesarrodona com
Bertran són antics càrrecs
públics d’ERC que van
abandonar el partit en
èpoques diferents i que
han acabat apropant-se a
Junts –Pesarrodona en va
ser candidat en les últimes
eleccions al Parlament– i
la formació de Bertran hi
va donar suport electoral.
La nova direcció de
l’ANC que substituirà Elisenda Paluzie i el vicepresident David Fernàndez té
avui el mandat de refermar l’aposta per la via unilateral cap a la independència i explorar una “llista cívica” aliena a ERC,
Junts i la CUP amb vista a
les pròximes eleccions catalanes, una iniciativa que
és al full de ruta de l’ANC i
que exemplifica el distanciament polític de l’entitat
amb l’acció del govern i de
la majoria parlamentària
a la cambra catalana.
Bàrbara Roviró, Conxita Bosch, Núria Macià, Sílvia Julià, Marina Solís,
Lluís Sobrevia, Anthony
Corey Sànchez i Josep Piñol són els altres electes al
secretariat nacional junt
amb 64 membres més de
territorials, sectorials i
bloc jove. ■

El Consell es proposa crear
un poder judicial republicà
a El nou pla de govern

inclou també
l’elaboració d’una ‘llei’
electoral i un ‘think tank’
Emili Bella
BARCELONA

Superada la fase inicial
constitutiva, el Consell
per la República enfila una
etapa de consolidació en
què es proposa començar
a dissenyar l’embrió d’un
poder judicial republicà,
amb la creació d’un òrgan
de mediació i resolució de
conflictes, segons va
anunciar ahir el vicepresident de la institució, Toni
Comín, durant un ple telemàtic de l’Assemblea de

Representants. El nou govern, encapçalat per un
Carles Puigdemont que a
partir del 4 de juny es dedicarà plenament al Consell
després de renunciar a
presentar-se a la reelecció
com a president de Junts
per Catalunya, posarà fil a
l’agulla també a bastir tot
un paquet de legislació republicana, començant per
una llei (en la terminologia
del Consell en diuen reglament) electoral. “Volem
projectar a través de l’Assemblea de Representants quines serien les lleis
de la República si la República estigués plenament
materialitzada”, va explicar Comín.
Una altra de les nove-

tats fetes públiques ahir és
la creació d’un think tank
com a àmbit de desplegament d’estudis i coneixement, un dels vint-i-cinc
projectes de què consta el
nou pla de govern.
El Consell també ofereix suport jurídic i assessorament a tots els mestres i directors de centres
educatius del país que es
decantin per la via de la
desobediència a la sentència que imposa un 25% de
castellà a les aules, en el
marc d’una línia de suport
a accions de desbordament democràtic.
“Tenim a les mans una
institució republicana i
l’hem de fer créixer. El
Consell i l’Assemblea te-
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nen una legitimitat indiscutible”, va defensar Puigdemont, que es va comprometre a tornar a oferir a la
secretària general d’ERC,
Marta Rovira, i a l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel, totes dues exiliades,
la seva entrada al Consell.
“Són grans noms, saben

que tenen les portes obertes, però hem de ser conscients que hi ha les dinàmiques de partit i situacions
familiars”, va recordar. “A
mi no m’agraden les organitzacions rígides i verticals. Crec que aquesta no
és una organització presidencialista”, va observar.

D’altra banda, la institució,
integrada
per
102.000 associats, té previst signar convenis amb
municipis de les set vegueries abans de l’estiu com el
que va tancar amb Torres
de Segre per utilitzar la
identitat digital republicana per accedir a serveis. ■
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El director de
Citizen Lab nega
influències de
partits catalans

Barcelona en
Comú avala
Colau per a un
tercer mandat

Redacció
BARCELONA

a El ministre Joan Subirats defensa

que no hi ha un “model alternatiu” per
a la ciutat al lideratge de l’alcaldessa
Redacció
BARCELONA

Les bases de Barcelona en
Comú han aprovat amb un
sol vot en blanc i 221 a favor que l’alcaldessa Ada
Colau torni a presentar-se
a un tercer mandat. Ho feien ahir en un ple de la formació en què no era present la dirigent perquè està de viatge institucional a
Mauthausen
acompanyant l’Amical als actes de
commemoració de l’alliberament del camp d’exter-

mini nazi al final de la Segona Guerra Mundial. En
l’acte, el ministre d’Universitats del govern espanyol i qui va ser número
dos de Barcelona en Comú, Joan Subirats, va reivindicar el lideratge “fort”,
“dialogant” i “empàtic” de
Colau davant del qual considera que no hi ha “model
alternatiu” de la resta de
formacions polítiques.
Subirats destaca la
construcció d’habitatge
públic i la cura de l’espai
públic dels dos mandats

El ple avalava amb 221 vots a favor i un en blanc que Colau es presenti de nou ■ ACN

de Colau a Barcelona com
a alternativa “per sortir
del monocultiu del turisme”.
Pel ministre, la formació afrontarà les eleccions
del 2023 amb l’objectiu de
respondre a l’emergència
climàtica i a les desigualtats. A més de sostenir que
Barcelona és un “referent
internacional”, Subirats
considera que el projecte
de la formació té “horitzons clars” i possibilitats
de guanyar una altra vegada. ■

“Malgrat els bastons a les rodes”
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Joan Subirats no va dubtar a
denunciar una campanya als
tribunals contra l’alcaldessa i
Barcelona en Comú per les
querelles, però es va mostrar
tranquil amb el desenllaç: “No
tenim res a amagar.” Unes
querelles que, segons ell, intenten “aturar les polítiques
pel canvi” als tribunals en
comptes de fer-ho en l’àmbit
del debat democràtic: “Malgrat els bastons a les rodes,
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volem continuar avançant”. En
l’acte al barri de la Marina del
Port, Subirats va destacar que
Barcelona en Comú havia “demostrat que es podia fer política des de la proximitat, que
es podia defensar qui més ho
necessita i que es podia transformar Barcelona en una ciutat més justa, més verda, més
vital, saludable i passejable” i
que la seva agenda “s’ha consolidat”.

El director de Citizen Lab,
Ronald Deibert, nega que
l’independentisme
influenciés la recerca que va
destapar
l’espionatge
massiu polític conegut
com a Catalangate. “Cap
partit polític català o organització independentista
va estar implicat en la redacció de l’informe o en
l’anàlisi tècnica”, assegura
en una carta de resposta a
l’eurodiputat de Ciutadans Jordi Cañas. El director de Citizen Lab defensa
que l’organització és “independent” i “lliure de directrius externes de governs o empreses”. “La
nostra recerca segueix un
protocol ètic aprovat per
la junta d’ètica de la Universitat de Toronto”, diu,
la més prestigiosa del Canadà. ■

