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ERC i JxCat exploren vies per
fer un seguiment de la taula

a Artadi advoca per desplegar l’acord de legislatura que inclou crear una comissió parlamentària
per monitorar la negociació a Vilalta admet contactes, i insisteix als socis que siguin a la mesa
Òscar Palau / Emili Bella
BARCELONA

Malgrat la crisi viscuda entre ERC i Junts per Catalunya la setmana passada
per la delegació catalana a
la taula de diàleg, els ponts
continuen intactes i hi ha
converses per treballar en
el monitoratge de la negociació amb La Moncloa
més enllà de la no participació de JxCat. A part del
permanent contacte entre el president, Pere Aragonès, i el vicepresident,
Jordi Puigneró, per informar-lo puntualment dels
eventuals avenços que hi
pugui haver, els dos partits exploren la possibilitat
de crear una comissió al
Parlament per fer el seguiment de la negociació.
Es tracta, de fet, d’un
dels acords recollits al pacte de legislatura signat per
les dues parts, que podria
veure la llum, si l’exploració fructifica, en el debat
de política general que se
celebrarà la setmana vinent. De moment, encara
no hi ha res tancat; la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, va recordar ahir que, al
marge de si s’inclou finalment al debat, “fora bo que
tots els elements que estan a l’acord de legislatura
amb ERC es posessin en
vigor i tiressin endavant al
més aviat possible”. “Nosaltres l’estem seguint lleialment i, per tant, esperem que allò que es va negociar fa pocs mesos tingui recorregut”, va reblar
Artadi, que va recordar
que encara no s’ha tancat
el termini per registrar
propostes de resolució per
al ple i s’estan negociant
amb els republicans les
iniciatives que poden consensuar. “Encara estem
en la fase d’anàlisi, és evident que hi haurà contingut polític al voltant del
conflicte que viuen Catalunya i l’Estat espanyol”,
va avançar la portaveu.
“L’acord de legislatura que
nosaltres sí que estem
complint diu que l’execució, l’orientació i els resultats d’aquesta taula han
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—————————————————————————————————

“L’acord de legislatura
que nosaltres sí que
estem complint diu que
la taula ha de tenir un
monitoratge”
Elsa Artadi

PORTAVEU DE JXCAT
—————————————————————————————————

“Deixem a
consideració del
govern que trobi els
millors mecanismes
per fer el seguiment”
Marta Vilalta
PORTAVEU D’ERC

Els presidents Pere Aragonès i Pedro Sánchez, en el moment de reactivar la taula de negociació dimecres passat ■ J. BEDMAR

de tenir un monitoratge
amb uns objectius clars
perquè es pugui garantir
l’avaluació i que es comparteixi amb les formacions independentistes”,
va insistir Artadi.
Des d’ERC també s’admetia ahir que, tot i que els
governs no s’han posat
presses en la taula de negociació, haurà d’anar-hi
havent “concrecions”, i la
intenció és fer-ne un procés de “seguiment i avaluació” a mesura que es
puguin anar aconseguint
acords. En aquest sentit,
la secretària general adjunta, Marta Vilalta, també indicava que caldrà algun mecanisme específic
que se n’encarregui, per la
qual cosa ja hi està havent
els “contactes bilaterals
necessaris” amb Junts. “I
si s’ha d’articular algun espai, es farà”, reblava. Això
sí, deia que els contactes
encara estan en una fase
inicial, i que al capdavall
caldrà deixar “a consideració del govern” que defineixi com es fa la fiscalit-

Junts vincula l’amnistia amb el pressupost espanyol

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

L’oferta diària de Junts a ERC
i la CUP per fer un front comú
al Congrés per negociar el
pressupost de Pedro Sánchez va anar acompanyada
ahir d’una vinculació a “avenços” en l’exercici del dret a
l’autodeterminació i en una
llei d’amnistia, matèries que
s’aborden a la taula de diàleg,
de la qual JxCat no forma
part. Segons Elsa Artadi, la
negociació ha d’anar “més
enllà” de partides pressupostàries per incloure també els
fons Covid i fons europeus:
“Seria un error i una pèrdua
d’una oportunitat per part de
l’independentisme que no
ens adonéssim que la negociació pot anar més enllà que

pròpiament les partides pressupostàries”, apuntava.
Marta Vilalta va “celebrar”
la invitació de Junts a negociar conjuntament el pressupost de l’Estat, ja que “l’any
passat se’n van autoexcloure”. “Farem les reunions de
coordinació que facin falta,
estem oberts a parlar-ne”,
contestava, a fi d’intentar fer
valdre “tota la força”. “Segur
que hi ha reivindicacions
compartides”, postil·lava, tot i
que recordava que encara no
hi ha cap projecte sobre la
taula. Això sí, Vilalta evitava
lligar-ho tan directament a la
taula de negociació com Artadi. “Són negociacions en
paral·lel, però el clima ha de

ser favorable; no som els del
no a tot ni els de com pitjor,
millor”, es desmarcava. El que
sí que fa ara ERC és analitzar
si s’han complert els compromisos adquirits per l’Estat en
el pressupost d’enguany, a
què va donar suport, tot i que
ja avançava que n’està “molt
lluny”. “Faria bé el govern de
l’Estat de posar-se les piles
en les setmanes que venen
per complir”, subratllava. Un
dels compromisos era tot
just la formació d’una comissió conjunta que fes una avaluació exhaustiva entre ministeris i conselleries, com es
va refermar en la bilateral de
l’agost. “Exigim que es faci al
més aviat possible”, instava.

zació. “El procés requereix discreció, però alhora
tenim la voluntat de fer un
exercici de transparència”, puntualitzava.
En tot cas, després de la
crisi de la setmana passada que va acabar sense cap

membre de Junts en el reinici de la mesa de negociació, ERC insistia a convidar ahir els socis “que s’hi
reincorporin”, a fi que la
delegació catalana tingui
més força. “Els instem que
puguin participar-hi, atès

que compartim projecte i
objectiu… Doncs compartim també l’instrument
que tenim ara al nostre
abast!”, resumia, mentre
renyava: “No n’haurien
d’haver sortit mai.” Vilalta
està convençuda que “en

les properes setmanes”
Junts tornarà a la taula, si
bé uns i altres es mantenen enrocats sobre la conveniència que hi participin només membres del
govern o no.
ERC, a banda, instava
el PSOE i Podem a dir quin
projecte polític tenen per a
Catalunya, ja que l’agenda
del retrobament que va
posar sobre la taula el president espanyol, Pedro
Sánchez, no ho és, ja que
es veu com tot just “un llistat de punts en què el govern vol poder influir en el
dia a dia del país”. Els republicans creuen que “és necessari” que avancin les
converses de la taula perquè l’Estat pugui plantejar
quin projecte presenta
com a alternativa a una
República, perquè després
la ciutadania pugui decidir
“quin és el més vàlid”.
Llei electoral
D’altra banda, Vilalta va
explicar que el grup parlamentari d’ERC ha enviat
una carta a tots els altres,
tret de Vox, convidant-los
a obrir una ponència conjunta a fi d’elaborar finalment una llei electoral
pròpia, aprofitant si és
possible els treballs que ja
s’havien fet en legislatures
anteriors, que no van acabar cristal·litzant en res.
Artadi va replicar que
JxCat ja té la feina pràcticament feta en aquesta
carpeta i va recordar que
abans de les eleccions el
seu partit va fer un intent
per pactar elements per
combatre l’abstenció: “No
ens en vam sortir amb els
diferents grups parlamentaris, inclòs ERC, però
quan es vulgui reprendre,
benvinguts, som aquí”, deia. El PSC va recordar que
ells ja van fer també la proposta, i va demanar als
grups que, si s’hi han de
tornar a posar, ho facin
“amb rigor i seriositat”. ■
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responsabilitat amb la ciutadania”. Els socialistes ja
van enviar una carta a les
formacions al juliol per demanar que s’accelerés
aquest procés com ja havia
fet en dues ocasions l’anterior president del Parlament, el republicà Roger
Torrent. S’han de renovar
els membres del consell de
govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), els
membres del Consell Audiovisual de Catalunya, alguns del Consell de Garanties Estatutàries i els

La frase

—————————————————————————————————

La portaveu del PSC, Alícia Romero, mostrant el sentit del vot del grup en una votació al Parlament ■ ORIOL DURAN

El PSC prioritza l’acord per
renovar els 112 càrrecs
caducats del Parlament
a S’inicien les reunions entre els grups per acordar noms que requereixen
majoria a També reclamen un debat “profund” sobre l’ampliació de l’aeroport
Redacció
BARCELONA

Les reunions per a la renovació dels 112 càrrecs institucionals del Parlament
de Catalunya, alguns dels
quals caducats des de fa
set anys, comencen a ser
una realitat després
d’anys de bloqueig. Així
ho va explicar la portaveu
del grup parlamentari del
PSC, Alícia Romero, un
cop feta la primera presa
de contacte amb JxCat la
setmana passada i programades les properes troba-

des amb En Comú Podem
(ECP), el PP i Cs –estan en
converses per fixar la data
amb ERC–. De la ronda de
contactes entre les formacions per arribar a una entesa en la proposta de
noms, en quedarien exclosos els diputats de Vox.
Després de la reunió setmanal de la comissió permanent de l’executiva nacional del PSC, Romero va
comentar que no es poden
permetre que passi més
temps sense entesa i que
calia implicar-se amb el
missatge de “compromís i

L’“advertència” dels comuns

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

El portaveu de Catalunya
en Comú, Joan Mena, va qualificar ahir d’“èxit de convocatòria” la manifestació en contra de l’ampliació de l’aeroport del Prat, però també les
que en paral·lel es van fer a
Madrid i a Palma contra l’ampliació dels respectius aeroports. Els comuns veuen en
la reivindicació “una advertència” al president del govern, Pere Aragonès: “El no a
l’ampliació no és una petició,

és una exigència dels catalans”, va afegir,i va subratllar
que “no pot ser que els negocis d’uns pocs s’anteposin
al benefici de la majoria”.
Per aquest motiu, va defensar invertir en la xarxa de
rodalies, que “beneficia tots
els catalans”.
Els comuns també exigeixen al govern que abordi el
debat de com es reobre l’oci
nocturn i quin model necessita el país.

L’Audiència avala dur a judici
Alay pel viatge a Nova Caledònia
Mayte Piulachs
BARCELONA

El cap de l’oficina de l’expresident Puigdemont, Josep Lluís Alay, serà jutjat
pels delictes de prevaricació i malversació de fons
públics pel viatge a Nova
Caledònia el 2018, que va
costar 4.394 euros.
L’Audiència de Barcelo-

na ha refusat el recurs d’apel·lació presentat per
l’advocat d’Alay, Gonzalo
Boye, contra la resolució
de la magistrada del jutjat
d’instrucció 28 de Barcelona, en la qual tanca la investigació i l’envia a judici
per aquests fets, denunciats per la fiscalia. Ara la
fiscalia ha de presentar
l’escrit d’acusació i les pe-

nes que li demana.
Boye va sostenir-hi que
la magistrada havia recollit “plantejaments erronis”, com ara que Alay és
gestor de recursos públics,
i hi va afegir que amb
aquest procés es vol desprestigiar-lo. La secció desena, però, sosté que hi ha
indicis incriminatoris. En
una resolució exposa que

quan Alay és nomenat cap
de l’oficina de Puigdemont, “sí que té funcions
de control de pressupost
públic”, i que se li va donar
una targeta de crèdit de la
Generalitat per a transports relacionats amb l’oficina. Hi afegeix que sí que
té categoria de càrrec públic com a personal eventual de l’administració. El

“S’han de renovar
molts òrgans i és
evident que això no
ho farem ni amb una
trobada ni amb dues”
Alícia Romero

PORTAVEU DEL GRUP PARLAMENTARI
DEL PSC

membres de la Sindicatura de Comptes i el del Síndic de Greuges i el seu consell assessor, entre d’altres. La majoria requereixen 81 vots a la cambra o
el suport de tres cinquenes parts.
Debat per l’aeroport
La portaveu parlamentària del PSC considera que
el debat que s’ha fet sobre
l’ampliació del Prat “ha estat massa simple” i per això ha instat a aprofundir
en “el que implica tenir o
no un hub internacional”
amb respecte pel medi
ambient de cara al futur
per no perdre la inversió
“pels segles dels segles”.
Romero va tornar a defensar la posició de l’executiu
espanyol de retirar els
1.700 milions i va culpar el
govern català pel fet de no
estar-ne “convençut”. ■

tribunal hi precisa que el
viatge a Nova Caledònia
“va ser una invitació personal” no pas en nom de l’expresident, tal com es desprèn –indica– del correu
rebut, i que aquest viatge
no el va fer constar en la
memòria de l’oficina. També hi detalla que des de
Presidència es va autoritzar el viatge el 9 de novembre del 2018, que va ser
“posterior a la compra del
viatge”. Per tot això, conclou que hi ha indicis per
jutjar-lo per haver sufragat
un viatge personal amb diners públics. Alay té altres
causes obertes. ■

—————————————————————————————————

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

Campanya
electoral
permanent

H

a passat la Diada,
l’anomenada taula de
diàleg o de negociació i ara vindrà el plat fort de
la política catalana. S’espera
per a la setmana vinent el
debat de política general
que teòricament ha de servir per obrir el curs parlamentari. Ara per ara aquest
debat desperta poc entusiasme. Els arguments dels
grups polítics s’han mostrat
a la taula i a la Diada, amb la
conclusió que ERC i JxCat
seguiran junts al govern, tirant-se els plats pel cap i enfrontats sense que la sang
arribi al riu per moltes crisis
de govern que s’organitzin.
Mentrestant, l’oposició està
a l’espera d’on arriba la baralla. En el debat de política
general, JxCat i ERC intentaran refer ponts malgrat que
la ciutadania ha perdut la
confiança que a curt termini
hi pugui haver la unitat suficient de l’independentisme i
que amb la direcció que sigui es pugui anar per feina.
En la política sovint es reflecteix més que en altres
societats que la campanya
electoral és permanent. En
les prèvies i en la post-taula
de diàleg hem vist tots els
símptomes de campanya.
ERC apostant per una negociació amb l’Estat encara
que tot plegat sigui limitat i
JxCat per una confrontació
fictícia i poc real. Tant els
uns com els altres tenen difícil d’explicar l’actual comportament. L’any 2017, l’actual i llavors secretària general d’ERC, Marta Rovira, va
advertir Carles Puigdemont
que no convoqués eleccions
i que resistís per proclamar
la independència. Un comportament molt diferent del
que manté ara el partit que
segueix dirigint. Tot i la sensació, la campanya electoral
real avui és impossible. El
president de la Generalitat
no pot convocar eleccions
fins a finals de desembre i
tampoc es deixa entreveure
que vulgui ésser sotmès a
una qüestió de confiança al
Parlament, en què malgrat
totes les crítiques seria avalat pels vots de JxCat i lògicament del seu grup d’ERC i
fins i tot per la CUP. ■
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Jordi Sànchez vol que l’Estat
“rebi un correctiu” del TEDH

a Presenta una demanda al tribunal d’Estrasburg per vulneració de drets fonamentals del Suprem,
en l’aniversari del 20-S a Pretén que es garanteixi el dret de protesta de l’independentisme català

La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, i Jordi Sànchez mostren la demanda presentada al TEDH per vulneració de drets fonamentals, ahir ■ EPA

M. Piulachs
BARCELONA

“No pretenc que Estrasburg em restitueixi res, ni
els quatre anys a la presó,
perquè no es poden recuperar, ni la meva família.
Espero que el Regne d’Espanya rebi un correctiu
del Tribunal Europeu de
Drets Humans, i que a cap
ciutadà català se li vulneri
mai més el dret de manifestació i de llibertat d’expressió.” Amb aquestes
paraules, Jordi Sànchez,
expresident de l’Assemblea Nacional Catalana
(ANC), acompanyat de
l’actual presidenta de l’entitat, Elisenda Paluzie,
anunciava que ahir havia
presentat una demanda al
TEDH per vulneració de
drets fonamentals del Tribunal Suprem per haverlo condemnat a nou anys
de presó per sedició.
Sànchez és el darrer
dels nou presos polítics
que ha demanat l’empara
al tribunal d’Estrasburg.

Des del 23 de juny en llibertat amb l’indult, Sànchez va explicar que es va
voler esperar a presentarla ahir, just en el quart aniversari de la multitudinària manifestació del 20-S
contra els escorcolls policials a les seus de departaments de la Generalitat
per aturar l’1-O. Per això,
la convocatòria es va fer
davant de la seu on era
el Departament d’Economia, tot i que la pluja va fer
que la roda de premsa s’arrecerés a l’hotel Calderón
de la rambla de Catalunya.
“El 20-S va ser una manifestació cívica. Europa
ens donarà la raó, i que a
ningú li facin passar por
de manifestar-se per reivindicar la independència”, va sostenir Sànchez.
La demanda exposa la vulneració dels drets fonamentals de llibertat d’expressió, de manifestació i
de llibertat ideològica, a
més del dret a un procediment imparcial. “La voluntat de les autoritats es-

“El 20-S va ser una trampa de l’Estat”

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

El president d’Òmnium, Jordi
Cuixart, i l’expresident de
l’ANC Jordi Sànchez van compartir ahir que el 20 de setembre de fa quatre anys va
ser una “trampa” de l’Estat
espanyol. En declaracions a
El matí de Catalunya Ràdio,
tots dos també van assegurar
que no s’haurien imaginat
mai acabar a la presó per la
multitudinària manifestació
davant la seu del Departament d’Economia, a la rambla
de Catalunya. Segons Cuixart, aquell dia va suposar un
“punt d’inflexió en la defensa

dels drets fonamentals i la
societat catalana es va empoderar des de la via no violenta”. I Sànchez va remarcar que
van fer “el que tocava” en resposta a una decisió “absolutament irresponsable” d’un
jutge d’entrar a les dependències del govern per intentar
impedir el referèndum d’autodeterminació de l’1-O. Tots
dos van assenyalar que la presència d’armes de foc dins del
cotxe de la Guàrdia Civil és
una de les proves que el que
va succeir va ser un “parany”.
De fet, segons el president

d’Òmnium, en un país democràtic s’hauria investigat l’actuació de la Guàrdia Civil i per
què hi havia un cotxe amb les
portes obertes i armes a dins.
Sànchez va admetre que “no
tornaria a pujar” damunt del
vehicle de la Guàrdia Civil per
dirigir-se als manifestants per
donar per acabada la concentració, però va assegurar que
aquella imatge va ser un “detall” i que es va utilitzar per
“criminalitzar” una manifestació. “El cotxe ni em va afegir
anys de condemna ni me’n va
treure”, va cloure.

Les frases

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

“20-S: orgull,
autoestima i dignitat
col·lectiva!
#HoTornaremAFer!”
Jordi Cuixart

PRESIDENT ÒMNIUM

“Presento la
demanda al TEDH
perquè la ciutadania
catalana no tingui por
de manifestar-se”

“Sabem que el
govern espanyol
mai ens deixarà
exercir el dret
d’autodeterminació”

EXPRESIDENT ANC

PRESIDENTA ANC

Jordi Sànchez

Elisenda Paluzie

panyoles era intimidar el
moviment independentista català”, s’afirma en
la demanda. El penalista
Jordi Pina va exposar que,
en el cas de Sànchez, així
com en el del president
d’Òmnium, la vulneració
d’aquests drets “és més
greu, perquè, tot i ser líders socials, no pertanyien al govern”. Pina va recordar que així ho van expressar amb contundència dos magistrats del Tribunal Constitucional (TC)
en el vot particular contra
la condemna dels independentistes catalans.
Quan li van preguntar
si els indults concedits als
presos polítics poden influir en el TEDH, Sànchez
va admetre que “res és gratuït”. Hi va afegir que el
govern espanyol del PSOE
es va veure obligat a concedir-los en vista del reclam
d’organismes internacionals, però va assegurar:
“Espero que el tribunal no
modifiqui el seu capteniment, perquè s’han vulnerat drets fonamentals.”
En aquest sentit, Paluzie va detallar que en la demanda s’ha inclòs la resolució del Consell d’Europa
en la qual “insta l’Estat
espanyol a abstenir-se de
reclamar-los que reneguin
de la seva ideologia” com
els demanava la fiscalia i
fins i tot el Suprem per
aprovar-los permisos o el
tercer grau. La presidenta
de l’ANC també va anunciar que tres personalitats
polítiques han donat suport a la iniciativa judicial
de Sànchez. Es tracta de
Gérard Onesta, exvicepresident del Parlament Europeu; Clare Daly, membre del Parlament Europeu, d’Irlanda, i Sébastien
Nadot, diputat de l’Assemblée Nationale francesa.
A Tarragona, cas tancat
D’altra banda, Alerta Solidària va informar ahir que
la causa contra cinc independentistes per haver
protagonitzat una protesta el 2018 a Tarragona,
contra el Consell de Ministres celebrat a Barcelona,
finalment s’ha arxivat. El
TSJC va desestimar investigar la diputada de la
CUP Laia Estrada, aleshores regidora, perquè no
s’aclarien quins desordres públics hauria protagonitzat i va instar la titular del jutjat d’instrucció 6
de Tarragona a aclarir si
s’havien produït fets delictius. Al final, la jutgessa
ha arxivat el procediment
per a tots. ■

