
DISSABTE · 1 de febrer del 2020. Any XLV. Núm. 15257 - AVUI / Any XLII. Núm. 14127 - EL PUNT

1,50€

18
06

19
-1

22
36

76
L

NACIONAL P11

El fiscal
s’oposa a un
permís de
Jordi Cuixart
Diu que fa poc que
és a la presó i que
no està penedit

NACIONAL P10 i 12

Foc encreuat entre
JxCat i ERC arran de
l’anunci electoral
Ciutadans i el PP s’obren a anar junts
amb el nom de Mejor Unidos tant a les
eleccions a Catalunya com al País Basc

JOHNSON · Boris Johnson
saluda el naixement d’una nova
era entre l’alegria desfermada
dels partidaris de deixar la UE

Partidaris del ‘Brexit’, amb banderes britàniques, ahir prop del Parlament de Westminster, a Londres ■ EFE

HISTÒRIC · El Regne Unit es
converteix en el primer estat que
deixa la Unió Europea, després
de 47 anys formant-ne part

EUROPA-MON P18-21

Ponsatí, nova
eurodiputada
a partir d’avui

Sturgeon vol
dur als tribunals
el dret a decidir

L’ESPORTIU

L’Athletic, serà el
rival del Barça en
els quarts de final
de la copa

Entrevista.Quique Setién

“Treballo pensant
que em quedaré
aquí tota la vida”

Donald Trump encarrila
la seva absolució
La fortalesa del Partit Republicà al
Senat entorpeix l’‘impeachment’

Europa-Món P23

Pequín critica la recomanació
nord-americana de tancar fronteres

Europa-Món P22

Laboratori d’alta seguretat de biotecnologia ■ EFE

Els Estats Units i la Xina
topen pel coronavirus

El pacte a quatre valida el
pressupost de Barcelona

Nacional P13

ERC i JxCat materialitzen l’acord amb
Barcelona en Comú i els socialistes



2 | EL PUNT AVUI
DISSABTE, 1 DE FEBRER DEL 2020

rencar la unitat es-
tratègica implica,

inequívocament, retor-
nar a l’autonomisme
del peix al cove i la pu-
ta i la Ramoneta. Per-

què, sigui quin sigui el repartiment futur
dels escons entre ERC i JxCat, sempre
serà impossible que un d’aquests par-
tits tingui prou força per enfrontar-se a
l’Estat en solitari. De fet, sense una es-
tratègia independentista creïble i com-
partida el govern de Madrid no tindrà
cap incentiu per asseure’s a negociar
res. Al contrari, la trencadissa entre els
dos socis de govern deixa la conforma-
ció de qualsevol majoria parlamentària
a Catalunya en mans dels comuns i el
PSC, que podria limitar-se a retornar el
favor de l’abstenció. Pedro Sánchez és
president pel gest d’ERC i Pere Arago-
nès ho podria ser, a la inversa, exacta-
ment per la mateixa via.

La via del diàleg només pot tenir al-
gun grau d’eficàcia si, paral·lelament, a
Madrid consideren realista l’amenaça
de la via unilateral. I, com que la trenca-
dissa al Parlament desactiva qualsevol

possibilitat en aquest sentit, el millor
que pot fer el govern de Pedro Sánchez
és oblidar-se d’una negociació en què ja
ha cobrat anticipadament i que li apor-
tarà més riscos que beneficis. Sense es-
tratègia conjunta a la mesa ja hi poden
posar un gerro amb flors.

Que consti que soc dels que pensen
que ERC ha pres la decisió més lògica
donant suport a la candidatura de Pe-
dro Sánchez. Però això no pot implicar
un retorn al gradualisme autonomista
–que, de fet, era l’essència de l’antiga
hegemonia convergent– perquè ni tan
sols és viable en una etapa de guerra
oberta de l’Estat contra Catalunya. Mai
més no hi haurà un Majestic i les repre-
sàlies judicials, econòmiques i políti-
ques s’han cronificat. La cadira d’en-
front continuarà buida o inoperant fins
que tornin la majoria independentista,
les victòries judicials a Europa, el Tsuna-
mi Democràtic i la pressió al carrer.
JxCat i la CUP en són conscients i segur
que ERC també. Però el que és definitiu
és que ho saben a Madrid.

T

Keep calm
Salvador Cot

Sense unitat,
adeu mesa

La cadira d’enfront seguirà
buida o inoperant fins que
tornin la majoria
independentista, les victòries
judicials a Europa, el Tsunami
Democràtic i la pressió al
carrer

ins no fa gaire la bacallaneria del
mercat que em subministra pes-
ca salada i olives tenia en exhibi-

ció, sostinguda amb un cavallet, una
caixa d’arengades circular, platejada i
lluminosa com la rosassa d’una ermi-
ta, com un rellotge de totes les hores,
com la ruleta de Neptú. Han desapare-
gut cavallet i rosassa. Les arengades
són presentades a l’aparador com els
altres productes. Només en compto
cinc o sis, posades sense la disciplina
que imposava l’envàs circular que en
contenia unes quantes dotzenes. Ens
hem tornat fins. L’arengada ha perdut
prestigi. Optem per sabors més mati-
sats. Ferran Adrià es va oblidar de do-
nar un tractament gastronòmic a
l’arengada, que jo sàpiga. Si ho hagués
fet, ara en parlaríem tot el dia i en
consumiríem en llocs exquisits. Fins i
tot les trobaríem dolces, si hi hagués
insistit. Qui parla de les arengades?
Qui en consumeix? Jo. En compro a la
parada. Després vaig a la verduleria a
equipar-me d’un bon bròquil. De mon-
getes, ja en tinc a casa de bullides. Ja
espero que sigui l’hora de dinar.

Quan era petit, a casa entraven de

F

tant en tant les arengades. Sobretot a
l’hivern, que és quan el cos vol energè-
tics. En menjaven només els grans.
Em vaig fer gran, em van convidar a
afegir-me a la deglució, i vaig dir que
no. Deia no a tantes coses, em vaig
perdre tantes coses saboroses de jo-
ve... Deixem-ho. Vaig anar a fer el ser-
vei militar a Palma. Era l’hivern. Com
ara: entre gener i febrer. Fèiem ins-
trucció a l’exterior. El Puig Major ens
enviava un aire que ens encarcarava
les galtes. Era al matí i només dúiem
de combustible intern la llet amb gale-
tes de l’esmorzar. Una mica lluny, uns
paletes aixecaven un mur. Van encen-

dre una foguera per escalfar-se les
mans. En van retirar unes brases i van
posar unes arengades a rostir-se. El
perfum em va venir directe al nas.
Aquell dia i en aquell moment entre
les arengades i jo va néixer la gran
concomitància. Vaig arribar a casa, en
vaig demanar, i no se’n sabien avenir.

Es passen les mongetes i el bròquil
per la paella, un cop tots dos produc-
tes bullits, evidentment. Es fregeixen
les arengades. S’emplata tot plegat,
per dir una paraula d’alta cuina que
aquí potser no escau. Es posa tot al
plat, doncs. El bròquil tot just fregit
agafa una dolçor que bullit no té. Qui-
na cuinera o quin cuiner del meu país
va endevinar que la conjunció del dolç
del bròquil i el salat de l’arengada tin-
dria uns resultats tan gloriosos i defi-
nitius? Les mongetes –del ganxet, del
Maresme i el Vallès Oriental– s’unei-
xen a la festa i la completen. Sí, fan ve-
nir set, amb la gràcia que tornen més
bona l’aigua i el vi. Aquesta és la meva
cuina.

Doncs de què volen que parli? De
política catalana? De sabors que no lli-
guen? Potser demà...

“Amb el dolç del
bròquil i mongetes
del ganxet són
imbatibles

Vuits i nous

Arengades
Manuel Cuyàs
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ón diverses les veus que canten el
fracàs de l’independentisme, cer-
tifiquen el final del procés i recla-

men el retorn al catalanisme del seny,
la moderació i l’obediència, que torni a
encarrilar Catalunya i els catalans en
l’única via possible en aquest món, a
saber, l’acceptació de la seva condició
constitucional de singularitat o regió
d’Espanya, la reconciliació amb els es-
panyols que s’han sentit ofesos per
aquest desig de separar-se, i tornar a
assumir el seu honorable destí de lide-
rar el progrés a l’Estat espanyol. Si fa o
no fa, el pla dels últims 200 o 300 anys.
I el millor de tot és que l’única raó,
l’única, per la qual això ha de ser així i
no pot ser de cap altra manera és la
mateixa raó dels últims tres segles, la
força, ja sigui a canonades, a trets o a
dures condemnes a la presó. Per en-
tendre’ns –i ja em dispensaran–, a
hòsties, que històricament són germa-
nes inseparables del poder i del sa-

S “L’única raó per
tornar a l’obediència
autonomista no és
la perspectiva d’un
projecte compartit;
és només la força

queig. El mèrit és disfressar aquesta
cosa tan primària, tan injusta i tan an-
tiga, de legitimitat democràtica, de le-
galitat constitucional, de modernitat,
de racionalitat i de realisme. Com si no
tinguéssim múltiples exemples que els
estats mida Catalunya se’n surten mi-
llor en termes de progrés (Holanda, Di-

namarca, Eslovènia, Suècia...). Com si
no tinguéssim exemples al món civilit-
zat i democràtic que les unitats políti-
ques no són divines ni immutables,
que els pobles veïns o germans s’unei-
xen (Itàlia, Alemanya), però també se
separen (Noruega-Suècia, Txèquia-Es-
lovàquia, Eslovènia-Croàcia-Sèrbia) o
tenen la possibilitat de fer-ho (Escòcia,
Quebec). Com si no sabéssim que la
unitat constitucional ha estat sempre
imposada, mai acordada. Com si no
tinguéssim milers d’exemples de la ca-
talanofòbia que batega a Espanya.
Com si no veiéssim dècada rere dècada
el drenatge de recursos que empobreix
la societat catalana però permet que el
Madrid-Espanya pugui anar pel món
presumint. Com si no comprovéssim
cada dia que la democràcia espanyola
és molt espanyola i poc democràcia.
Com si no sabéssim per llarguíssima
experiència que Espanya no té vocació
de canviar.

Sopars de duro
Toni Brosa / tbrosa@elpuntavui.cat

A la tres

Després de més de tres anys
i mig d’incerteses, nombro-

ses anades i vingudes, votacions
fins a l’últim moment al Parlament,
dues eleccions generals i tres pri-
mers ministres diferents, el Regne
Unit ha deixat la Unió Europea
aquesta mitjanit passada, després
de quaranta-set anys formant-ne
part. La sortida obre un camí de
grans incerteses tant al mateix
Regne Unit com a la Unió Europea,
tot i que el fet que la sortida hagi es-
tat finalment acordada, i no brusca,
com el govern britànic havia ame-
naçat en alguns moments de fer,
contribuirà a reduir els riscos i obre
expectatives molt millors a les em-
preses britàniques i europees i
també als milers de treballadors
provinents de països de la UE esta-
blerts a la Gran Bretanya. En tot
cas, i malgrat els temors durant
aquests anys, el Regne Unit s’ha
mantingut ferm respectant el resul-
tat del referèndum i ha anat reso-
lent entrebancs importants, com la
frontera nord-irlandesa. Ara, s’hau-
rà de veure, durant els propers me-
sos, cap on avança la negociació
amb la Unió Europea i com es reso-
len altres qüestions importants
d’un divorci que ha somogut els fo-
naments d’Europa fins a posar-la
en qüestió. I és que la pèrdua del
Regne Unit és molt gran, perquè els
britànics eren uns contribuïdors
nets al pressupost comunitari, amb
una aportació molt important.

El ‘Brexit’ acordat tanca, en prin-
cipi, el front europeu, però queda el
front interior d’Escòcia, on els ciu-
tadans van votar majoritàriament
per quedar-se a la UE tant en el re-
ferèndum com en les últimes elec-
cions generals. S’obre una pugna
important entre Edimburg i Lon-
dres, en què els independentistes
pressionaran per fer un nou refe-
rèndum, que no té el beneplàcit de
Downing Street.

El Regne
Unit, fora de
la UE

EDITORIAL

Les cares de la notícia

L’autor francès presenta Sota les flames, una no-
vel·la que combina el relat històric i bèl·lic amb el
thriller, en la qual retrata l’última setmana de la
Comuna de París, terme amb què es coneix el go-
vern socialista que va manar a la capital francesa,
del 18 de març al 28 de maig del 1871.

EURODIPUTADA

Història i ‘thriller’

L’exconsellera d’Ensenyament a l’exili serà avui
oficialment diputada del Parlament Europeu, que
no ha fet cas de la Junta Electoral i li ha assignat
un dels escons britànics que el Brexit deixa lliures.
El 10 de febrer participarà al ple ordinari de la ins-
titució a Estrasburg.

-+=

-+=

Raons i persistència
Nicola Sturgeon

Eurodiputada per dret
Clara Ponsatí

-+=

Hervé Le Corre

El dia que es fa efectiu el Brexit, la primera minis-
tra d’Escòcia recorda que cal fer un segon refe-
rèndum d’independència, perquè la majoria d’es-
cocesos volen ser a la Unió Europea i la sortida de
la UE canvia molt clarament les condicions en què
es va fer el primer referèndum el 2014.

PRIMERA MINISTRA D’ESCÒCIA

ESCRIPTOR
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De reüll
Maria Palau

Vigilants del
patrimoni

ls responsables de la reforma integral de l’edifici
Mercuri de Barcelona s’han compromès a reintegrar

el treball decoratiu que hi va fer el 1967 Josep Maria
Subirachs que han retirat (sense avisar a ningú) en el
procés de les obres. Així ho han dit als mitjans de
comunicació i a la filla de l’artista, Judit Subirachs.
Potser ja ho tenien previst abans que saltés l’alarma per
la seva desaparició, però potser no i la polèmica els ha fet
rectificar. No ho sabem. “Confio en la seva paraula”, em
deia ahir Judit Subirachs, que ha intentat esbrinar, sense

èxit, on l’han traslladat i ha
demanat poder-lo veure per
comprovar el seu estat de
conservació, també sense èxit. No li
han ensenyat ni una trista
fotografia. Que en tenen l’obligació?
No. Que hauria estat un gest
d’educació, respecte i sensibilitat?

Sí. La Judit és historiadora de l’art i una persona que es
preocupa pel patrimoni més enllà del que l’afecta
personalment. Hi confia, que tot tornarà al seu lloc, un
mural ceràmic al vestíbul i una escultura al terrat de la
finca. Tindria molts motius per no fer-ho. L’historial
d’atemptats que ha sofert l’obra de Subirachs convida a
estar en alerta permanent. A la Judit li preocupa que la
vegin com un corcó de queixes. I no, sort en tenim d’ulls
vigilants com els seus. Més n’hi hagués. El patrimoni, i
encara més el contemporani, no està salvat. Fem-nos-en
a la idea i no tinguem recança de molestar els que
intencionadament o per ignorància el poden destruir.

E

El cas (casos)
Subirachs ens
diu que hem
d’estar sempre
en alerta

http://epa.cat/c/4uywwq
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El Tribunal Suprem assenyala el
possible dia de l’inici del judici
del procés i el justifica pel
volum de testimonis i proves
que s’han sol·licitat.

10
anys

20
anys

Els judicis ràpids tenen
demores de deu mesos. Els
casos s’han de portar al
tribunal en 15 dies a partir de la
denúncia.

La UE amenaça d’aïllar Àustria
si l’extrema dreta entra al
govern. Jörg Haider insta a
ignorar “les pressions de
l’estranger”.

Cap al 12-F Poc ràpids Aïllar ÀustriaTal dia
com
avui fa...
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ortosament, les
turbulències polí-

tiques dels darrers
dies semblen haver-
se esvaït amb una bo-
na dosi de sensatesa

per part de les dues forces polítiques
que formen el govern de coalició a Ca-
talunya. S’agraeix, perquè n’hem vist
de l’alçada d’un campanar. Han posat
a prova la paciència de l’independen-
tisme fins a límits insospitats. La de-
claració del president Torra va en la
millor direcció possible: aprovar els
pressupostos elaborats i consensuats
amb un treball intens –i de vegades
invisible– per part del vicepresident
Aragonès, i explorar el diàleg amb el
govern espanyol. Després, i només
després, es convocaran unes elec-
cions cada cop més necessàries. En
aquest cas, l’ordre dels factors sí que
altera els productes. Els comptes pre-
sentats al Parlament representen una
millora substancial per a la sanitat,
l’educació, la cultura i l’estat del ben-
estar en general, després d’anys de
crisi i de retallades. És un gest d’intel-

ligència política aguantar les diver-
gències i malfiances entre els socis
fins a tenir els comptes aprovats. El
país ho agrairà.

Pel que fa al diàleg polític, és un pas
necessari, bo i sabent que les possibi-
litats d’obtenir quelcom són més aviat
minses. La bandera del diàleg i la ne-
gociació democràtica ha d’abanderar
cada pas cap a la independència. La
de la repressió i la vulneració de drets
l’enarbora fins ara l’Estat espanyol. És
una imatge que tard o d’hora tindrà
conseqüències.

Després, i només després, ens hau-
ran de convocar a les urnes per aca-
bar de dilucidar qui ha de liderar una
nova etapa del país, que ha de superar
les ferides de l’intent fallit de l’octubre
de 2017 i preparar un nou embat de-
mocràtic per la independència. La
campanya haurà de ser honesta i ca-
dascú haurà d’exposar el seu pla per
avançar, bo i procurant no fer-se mas-
sa mal l’un a l’altre, perquè l’aritmèti-
ca els condemnarà a tornar a aliar-se
per governar. Mentrestant, el principal
objectiu comú de l’independentisme
hauria de ser superar el 50% dels
vots emesos.

S

Full de ruta
Germà Capdevila

L’ordre dels
factors

Després, i només després, es
convocaran unes eleccions
cada cop més necessàries

“Va ser
estimulant sentir
una observació
econòmica sense
moralismes

a unes setmanes, en un d’aquests
programes d’entrevistes íntimes
que ara fan a TV3, Sílvia Cóppulo

va entrevistar Xavier Sala-i-Martín. En
un moment determinat, ell va dir que
allò que valora més a la vida és ser bona
persona. No va concretar què volia dir,
però va posar l’exemple contrari de la
mala persona, que és aquell que vol as-
solir objectius sense tenir en compte
els mitjans. Jo recordo la impressió que
em va causar Sala-i-Martín la primera
vegada que va sortir a TV3 l’any 97 o 98
en una conversa amb Jaume Barberà.
Recordo dues coses. La primera és que
va dir que no tenia res a explicar sobre
ell mateix, perquè l’important era el te-
ma del creixement econòmic que havia
estudiat. Com que gran part del debat a
Catalunya sempre es mou en el terreny
subjectiu (qui és aquest?, de qui és fill?,
amb qui està afiliat?), l’objectivitat de
Sala-i-Martín, tan distintiva de la uni-
versitat nord-americana, era una ale-
nada d’aire fresc. La segona cosa és que
va dir que no és cert que creixement i
democràcia vagin junts; a vegades, les
dictadures són més efectives a l’hora

F de generar riquesa. Ara això, tan sols
amb l’exemple de la Xina, ja ho sabem
tots. Però llavors sonava fort i crec que
es va discutir amb algú del públic. Per
això va ser estimulant sentir una ob-
servació econòmica sense moralismes
ni apriorismes ideològics. Després tots
hem conegut els principis de Sala-
i-Martín: la importància dels números
a l’hora d’avaluar percepcions; els be-
neficis del comerç lliure i el liberalisme,
o, en el nostre conflicte, la denúncia de
la barbàrie antidemocràtica dels “espa-
nyosauris” en relació amb Catalunya.

Per això va sobtar que, després
d’aquests principis diguem-ne instru-
mentals, s’endinsés en el terreny moral i
apel·lés a la bondat de les persones.
Aquest canvi, ¿no és un símptoma que
hem passat de veure la globalització
com un espai de creixement infinit a
veure-la com un procés que també com-
porta negativitats com l’especulació i la
violència? Quan s’apel·la gaire a la moral
és senyal que els mecanismes que orde-
nen el món ja no poden controlar les cri-
sis que genera el sistema de producció.
A més, a Catalunya la referència a la “bo-
na gent” s’utilitza per mantenir l’inde-
pendentisme en el terreny merament
reivindicatiu i simbòlic, tal com fa so-
bretot ERC, que és el partit de la bona
gent i de les mans netes i així desactiva
no solament la força transformadora
del carrer sinó també l’espai dels post-
convergents, que són els que fan negocis
i per tant els que se suposa que fan pre-
valdre el fi sobre els mitjans. Tenint en
compte aquestes ramificacions, li hau-
rem de demanar a Sala-i-Martín que no
s’estovi tant i que torni a la instrumen-
talitat amoral de la seva joventut.

Edgar Illas. Professor de literatura i cultura catalanes a la Universitat d’Indiana

Sala-i-Martín moral
Tribuna

Pau Claris - Quim
Torra
b Pau Claris, president de la
Generalitat, va morir miste-
riosament després que dos
sicaris especialistes emmet-
zinadors el visitessin de part
del comte duc d’Olivares.

Al president Quim Torra,
no l’enverinaran però té el
mateix malefici, el fet crimi-
nal és una pancarta penjada
al balcó de la Generalitat,
tothom ho veu suficient per
desbancar-lo i escarnir-lo.

Vatua!, la història es repe-
teix produint fàstic historico-
polític.
ALEXANDRE PINEDA FORTUNY
Barcelona

Tenen un tresor

b Fa dos anys llargs vaig es-
criure això: “Tenen un tresor i
l’estan dilapidant. Els nostres
polítics tenen darrere seu un
poble com poques vegades,
o mai, han tingut altres polí-

tics en el món; un poble que
fa anys que es manifesta de
manera multitudinària i pací-
fica, que s’ha posat samarre-
tes de tots els colors, que ha
fet tota mena de numerets i
de performances, que va fer
el 9-N, que va fer l’1-O (els
vam fer la gent, no els van fer
ells), que va aguantar el tipus
i les garrotades, que d’ençà
dels empresonaments i pro-
cessos judicials s’ha mobilit-
zat constantment, que ha fet
esmorzars, dinars i sopars
de tots els colors, que ha re-
collit quantitats ingents de
diners en poques hores per
pagar fiances i despeses ju-
dicials. Tot això ho estan llen-
çant vergonyosament per les
seves politiquetes de curta
volada. Tenen por?, que ple-
guin; és per diners?, que in-
tentin guanyar-se la vida
com tothom que bé que els
altres ho fem; és perquè en
el fons ja els està bé anar
fent la viu-viu enganyant la
gent de bona fe?, misera-

bles; és perquè són uns inep-
tes?, doncs a plegar també.
La gent estimem el país, hem
posat esforços, diners, l’es-
quena i la cara, i que ningú
no s’enganyi: ho continua-
rem fent, si no amb aquests
dirigents, amb uns altres; pe-
rò ja n’hi ha prou d’aquest
color, no es mereixen el po-
ble que tenen!!” Li poso data
d’avui?
AGUSTÍ VILELLA
Cambrils (Baix Camp)

Seguretat
desapareguda
b Veritablement, no ho en-
tenc de cap manera, i em
sento desemparat. Volia par-
lar amb la Policía Nacional, a
Vic (93.889.44.44), per tal de
saber quan hi podia anar per
unes gestions, i algú es creu
que he tardat dos dies a po-
der-hi parlar?

Hi he trucat moltíssimes
vegades, moltes, i excep-
tuant el darrer cop, en cada

ocasió s’ha esgotat la truca-
da sense obtenir cap mena
de resposta. Com és possi-
ble això?

Aquest telèfon t’hauria de
contestar, sempre, al primer
truc. És un dels llocs on hem
d’acudir en cas d’emergèn-
cia, a vegades vital. Si hi ha
una avaria, com és que l’ope-
rador no l’ha resolt ràpida-
ment, quan es tracta d’un
número tan rellevant?

Però si no hi ha cap avaria,
com és possible quelcom ai-
xí? Aquest és el servei que es
mereixen els nostres impos-
tos i la nostra seguretat?

Crec que és un servei de la
major importància, que ha
d’estar a la disposició dels
ciutadans les 24 hores al dia,
i que t’han de contestar a la
primera.

M’agradaria que m’ho ex-
pliquessin.

No per a mi, per a la ciuta-
dania.
JOSEP BRUCH I MIRALPEIX
Vic (Osona)

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió.
El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

El lector escriu
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Roger Torrent, PRESIDENT DEL PARLAMENT

“En l’àmbit independentista hi ha hagut més competició
que cooperació”

La frase del dia

“Els adversaris
del catalanisme, tot
començant pel
PSOE, ja han decidit
que no es
conformaran amb
res que no sigui
la rendició total
i l’assimilació
completa del país

a reforma de l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya del 2006 fou
desballestada en una sentència

del Tribunal Constitucional el 2010
com a conseqüència d’un recurs plan-
tejat per un grup de diputats i senadors
del Partit Popular. Però una cosa que
no es recorda gaire és que el Tribunal
Constitucional espanyol hauria cone-
gut igualment la constitucionalitat de
la reforma estatutària catalana si no hi
hagués hagut el recurs del PP, ja que el
defensor del poble, en aquells anys En-
rique Múgica, del Partit Socialista
Obrer Espanyol, també va impugnar el
nou autogovern. El PSOE, doncs, el
mateix partit que havia fet possible el
canvi estatutari en el govern de Rodrí-
guez Zapatero, fou la formació que per
la porta del darrere es va assegurar la
seva destrucció.

ÉS, TOT SALVANT LES DISTÀNCIES, la ma-
teixa operació que s’ha produït aquests
dies en la dinàmica forjada per la taula
de negociació que resulta del pacte
PSOE-ERC i el setge al president Torra
per part dels òrgans administratius i
judicials espanyols. El PSOE ha esceni-
ficat la seva disposició a iniciar un dià-
leg polític (tampoc no tenia cap altre
remei si pretenia obtenir els vots dels
diputats d’ERC a la investidura) i ha fet
veure que no tenia cap implicació en
l’operació per rebentar les institucions
catalanes a través de les decisions de la
Junta Electoral Central i del Tribunal
Suprem, però no ha acabat de revelar-
se que alguns dels membres d’aquests
òrgans que van votar a favor d’inhabili-
tar el president Torra havien estat pro-
moguts pel PSOE, com va succeir, per
exemple, amb la magistrada Ana María
Ferrer, membre de la JEC, el concurs
de la qual va ser determinant per instar
a la retirada de la condició de diputat
de Torra.

TOT TENINT EN COMPTE la degradació del

L principi de divisió de poders i la politit-
zació de la justícia que afecta l’Estat es-
panyol (segons han remarcat diverses
organitzacions internacionals com ara
el Consell d’Europa) hi ha clars ele-
ments de sospita que maniobres com
les de l’esmentada magistrada Ferrer
no es podrien haver perpetrat sense el
consentiment del partit que l’ha aixo-
plugada en la seva carrera judicial.

Com va succeir en el capítol de l’Esta-
tut, el PSOE s’integra en la sala de mà-
quines de l’anul·lació de l’autonomia
catalana, però fa veure que se’n renta
les mans. Tan sols en l’aplicació de l’ar-
ticle 155 de la Constitució va aparèixer
descarnadament arrenglerat amb la
dreta espanyola, però aquest gest ha
estat l’excepció en un recorregut con-
tra l’autogovern català molt més pro-
per a l’estratègia d’aconseguir “el efec-
to sin que se note el cuidado”.

ÉS AMB AQUEST REREFONS i després de
les sessions dramàtiques que hem vis-
cut aquesta setmana al Parlament que
encara esdevé més incomprensible
l’actitud d’ERC i, en especial, la manca
de fermesa del president de la cambra,
Roger Torrent. És cert que en els dar-
rers dies Esquerra República ja ha ex-
pressat sense embuts la línia general
del seu projecte polític: evitar qualsevol
confrontació amb l’aparell d’estat es-
panyol i retornar a l’autonomisme en
un ajornament sine die del projecte de
fer efectiva la República. Però amb els
antecedents tan remots com imme-
diats que hem exposat és evident que
l’aspiració a calmar les aigües del con-
flicte nacional és una quimera.

LA VOLUNTAT D’INHABILITAR el president
Torra per una qüestió que a tot Europa
quedaria protegida per l’exercici de la
llibertat d’expressió posa de manifest
que la renúncia a la independència és
inútil, ja que mai més no es retornarà a
la placidesa de la Catalunya autonòmi-
ca. El projecte d’ERC que es pot resu-
mir en l’adagio de ‘virgencita, virgenci-
ta que me quede como estoy’ i que al-
guns visualitzen amb un tercer tripar-
tit també és inviable, perquè els adver-
saris del catalanisme, tot començant
pel PSOE, ja han decidit que no es con-
formaran amb res que no sigui la rendi-
ció total i l’assimilació completa del
país.

Hèctor López Bofill. Professor de dret de la UPF

Nostàlgia i repressió
Tribuna

Sísif
Jordi
Soler

escriptor Louis-
Ferdinand Céline

–metge de professió i
soldat a la I Guerra
Mundial– matisa la
creença que les perso-

nes morim de cop. Les actes de defunció
sempre assenyalen una data d’expiració.
Però Céline diu que, de fet, la majoria de
les persones anem morint de manera
gradual. Té raó. ¿Qui de nosaltres –des-
prés de la pèrdua d’un ésser estimat,
després d’una davallada de salut, des-
prés d’un d’aquells episodis que marquen
una caiguda personal irreversible– no ha
sentit que va sumant petites dates de
defunció abans de la defunció definitiva?

Estem parlant de l’angle cec de la
mort per fases. Hi ha una part atzarosa
de la mort (l’infortuni, l’accident, la malal-
tia...) en què les persones no podem inci-
dir en res. El funest moment arriba, i
prou. Però hi ha una altra dimensió de la
mort que sí que és controlable i que, per
tant, hauria de ser traduïda en termes de
justícia social i humana. Penso en l’escla-
vitud, l’explotació, la injustícia, la manca
de recursos bàsics, la humiliació extre-
ma..., que són penes de morts alentides,
executades per fases. Per això mateix
trobo d’una criminalitat extrema molts
actes degradants presents en la nostra
infrahistòria quotidiana. Penso en
aquests repartidors de menjar a domicili,
que en condicions laborals d’explotació
es juguen la vida a cavall d’una moto.
Penso en persones rebaixades a una
condició merament instrumental (des
d’emigrants pobres fins a alguns becaris
d’universitat: ets en la mesura que et puc
utilitzar). Penso en els polítics catalans
tancats a la presó o a l’exili, vides ampu-
tades. Penso en Assange, destruït abans
de la destrucció definitiva. El sistema vi-
tal té uns límits. I els criminals ho saben.
Avui el patíbul és molt més subtil i menys
gràfic que el croquis de la guillotina o la
cadira elèctrica.

L’

De set en set
Lluís Muntada

Pena de mort
alentida



L’exconsellera d’Educació
a l’exili Clara Ponsatí és
des d’avui eurodiputada.
Ponsatí, que es va presen-
tar a les eleccions euro-
pees com a número tres de
Lliures per Europa (la co-
alició que integrava repre-
sentants del Partit Demò-
crata Europeu Català
(PDeCAT) i de Junts per
Catalunya, podrà ocupar
el seu escó a l’eurocambra
en la sessió plenària del 10
de febrer a Estrasburg, on
s’anunciarà formalment
l’entrada de Ponsatí, i
també la de la resta de
nous eurodiputats arran
del Brexit.

Tot i l’enrabiada de la
Junta Electoral Central
per la irrellevància de la
Constitució a l’hora d’ac-
cedir al càrrec europeu, el
Parlament Europeu la va
reconèixer ahir com a no-
va membre de la institu-
ció, igual que va fer amb
Puigdemont i Comín.
Junts per Catalunya es
converteix així en el partit
català amb més represen-
tació a Brussel·les mig any
després de guanyar les
eleccions europees.

Exiliada a Escòcia, Pon-
satí té nova feina gràcies al
Brexit. Ocuparà un dels
cinc escons extra que ha

obtingut l’Estat espanyol
amb la sortida del Regne
Unit de la Unió Europea.
Després dels comicis del
maig, la tercera candidata
de JxCat va quedar en la
llista de reserva i final-
ment ara podrà fer el salt a
l’altra banda del canal de la
Mànega.

Un dia abans que els
britànics abandonin defi-
nitivament el club euro-
peu, la cambra europea va
emetre ahir un comunicat
intern en què afirmava
que Ponsatí seria eurodi-
putada a partir d’aquest 1
de febrer. “Vaja, se’m gira
feina”, deia amb humor
l’exconsellera, que afronta
una euroordre.

Justícia escocesa
De fet, els tribunals esco-
cesos hauran de decidir en
breus si deixen en suspen-
sió aquest judici per la im-
munitat que acompanya
el càrrec, tal com van fer
els jutjats belgues en el cas
de Puigdemont i Comín. Al
mateix temps, s’espera
que el Tribunal Suprem
també demani un suplica-
tori perquè Edimburg pu-
gui continuar el procés
d’extradició.

Si no hi ha sorpreses,
Ponsatí està convocada a
l’obertura de la pròxima
sessió plenària a Estras-
burg d’aquí a dues setma-
nes on el president de l’eu-

roparlament, David Sas-
soli, anunciarà el seu nom
igual que va fer amb Puig-
demont i Comín. Abans, la
nova eurodiputada haurà
de passar per Brussel·les
per començar tots els trà-
mits.

La rebequeria de la JEC
L’entrada de la indepen-
dentista es donava ja per
feta a la vista de la sentèn-
cia del Tribunal de Justícia
de la Unió Europea en el
cas d’Oriol Junqueras, que
va permetre l’accés a l’escó
de l’expresident i exconse-
ller a l’exili. L’única que no
ha assumit el dictamen
europeu és la JEC, que es

continua resistint a accep-
tar que el jurament de la
Constitució no és un re-
quisit indispensable per
exercir aquest càrrec re-
presentatiu europeu.

Abans-d’ahir, la JEC va
declarar “temporalment
vacant” l’escó de Clara
Ponsatí a l’eurocambra
perquè no havia anat a ju-
rar la Constitució a Ma-
drid després de citar-la dos
cops. L’exconsellera, resi-
dent a Escòcia, on afronta
l’extradició, evidentment
no hi va anar.

En la sentència del cas
Junqueras, el TJUE clara-
ment va eliminar el jura-
ment de la Constitució

com a requisit per accedir
a l’eurocambra. Àrbitre
suprem de la legislació eu-
ropea, l’alt tribunal de Lu-
xemburg va establir que
només les urnes decidei-
xen qui és eurodiputat, un
dret que està per damunt
de les prerrogatives esta-
tals per imposar requisits
com ara el de l’acatament
de la Carta Magna.

L’eurocambra va acatar
aquesta interpretació en
el cas de Puigdemont i Co-
mín quan els va reconèi-
xer com a eurodiputats,
però la JEC es va negar a
fer-ho amb Ponsatí.

Aquest òrgan electoral
no assumeix la jurispru-
dència europea i conside-
ra que el requisit establert
a l’article 224.2 de la llei
electoral espanyola (Lo-
reg) sobre l’acatament
constitucional dels euro-
diputats continua sent
aplicable fins que el TJUE
o un tribunal estatal digui
explícitament el contrari.

Xoc de lleis
De la tossuderia de la JEC
amb la Constitució es des-
prèn un xoc entre la llei
electoral espanyola i l’eu-
ropea. Ara mateix la juris-
prudència de la UE marca
que són eurodiputats tots
aquells que siguin procla-
mats electes després de
guanyar les eleccions, in-
dependentment dels trà-

mits posteriors que vul-
guin imposar els estats.
Per contra, el marc jurídic
espanyol continua exigint
el jurament de la carta
magna per accedir al càr-
rec. Així doncs, aquesta di-
vergència planteja el dub-
te de si el govern espanyol
hauria de modificar la se-
va llei electoral per com-
plir la legislació europea.
En qualsevol cas, la sen-
tència del cas Junqueras
permet a l’eurocambra ob-
viar aquesta decisió de la
JEC i simplement agafar
com a referència la procla-
mació de Ponsatí com a
eurodiputada electa del 23
de gener per entregar-li
l’acta.

Grup català més gran
I així ho va fer. A partir
d’ara JxCat tindrà la dele-
gació catalana més gran
de l’eurocambra. Afegint
Ponsatí a l’equip esperen
reforçar la seva acció polí-
tica per internacionalit-
zar el moviment indepen-
dentista des de Brussel-
les.

Tots tres treballaran,
però, sense l’empara d’un
grup potent després del
seu intent fallit per inte-
grar-se a l’aliança d’ecolo-

REVÉS PER A LA JEC La Junta Electoral Central queda desautoritzada per la institució europea, que sí
que acata la sentència del TJUE EFECTES DEL ‘BREXIT’ Junts per Catalunya té ara tres representants
a Brussel·les, gràcies als cinc escons que guanya l’Estat espanyol per la sortida del Regne Unit

L’eurocambra
reconeix Ponsatí
com a diputada

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Brussel·les

Natàlia Segura
Raventós

Una vintena de parlamentaris
membres del Consell d’Euro-
pa van denunciar ahir que
l’Estat espanyol no hagi per-
mès al líder d’ERC ocupar el
seu escó d’eurodiputat mal-
grat el “reconeixement” del
Tribunal de Justícia de la UE.
La declaració política, signa-
da per representants d’arreu
d’Europa, també lamenta que
la immunitat dels eurodipu-
tats Carles Puigdemont i Toni
Comín no estigui “plenament
garantida per les autoritats
espanyoles”. “Gaudeixen
d’immunitat parlamentària a
tots els països de la UE menys

a l’Estat espanyol”, protesten.
Tampoc s’obliden que els

exdiputats al Congrés Jordi
Sànchez, Josep Rull i Jordi Tu-
rull i l’exsenador Raül Romeva
van perdre el seu escó per
una “controvertida sentèn-
cia” del Tribunal Suprem
“qüestionada per organitza-
cions de drets humans”.

D’altra banda, aquests
membres celebren l’anunci
d’un diàleg entre el nou go-
vern espanyol i l’executiu ca-
talà. “Considerem que és a
través del diàleg i no de la re-
pressió que es pot arribar a
una solució constructiva.”

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

Preocupació al CoE per Junqueras
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Veu la segona
sortida “prematura
i injustificada” per
“absència de
penediment”

Arrimadas ofereix
ara una llista única
amb el nom Mejor
Unidos i els populars
ho aproven

El fiscal
s’oposa al
permís de
Cuixart

Ciutadans i el
PP s’obren a
anar junts a
les catalanesNacional



gistes i sobiranistes dels
Verds/ALE. De moment,
es quedaran com a no ads-
crits convivint amb el Mo-
vimento 5 Stelle, que tam-
poc ha aconseguit entrar a
la coalició verda.

A banda de JxCat, el
Partit Popular, amb Ga-
briel Mato; Ciutadans,
amb Adrián Vázquez; el
PSOE, amb Marcos Ros
Sempere, i els ultres de
Vox, amb Margarita de la
Pisa, també han guanyat
un eurodiputat. Fins a 14

estats de la UE tenen nous
representants, però no-
més l’Estat espanyol i el
francès s’han quedat amb
cinc cadires més. Tot i que
donarà la benvinguda a
aquests membres nous, la
cambra s’empetiteix i pas-
sa de 751 membres a 705.
Una reducció que reforça-
rà el poder de l’aliança en-
tre populars, socialistes i
liberals, si bé el PP euro-
peu és qui queda més ben
parat amb la sortida dels
britànics. ■

Clara Ponsatí és, des
d’avui, eurodiputada ■

I. GEORGESON / EFE
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Una sola reunió?
L’APUNT talana. Que no té un ministre del PSC que li pugui

explicar com funcionen les coses? En qualsevol cas,
Sánchez rectifica i s’avé a començar el diàleg abans
dels comicis. Però què, una sola reunió? Molt densa
haurà de ser una reunió de presa de contacte abans
de les eleccions perquè permeti travar la confiança
necessària per desencallar el pressupost espanyol.Emili Bella

Gabriel Rufián va fer veure a Pedro Sánchez l’error
monumental que era per als propis interessos del
PSOE pretendre iniciar la taula de diàleg entre governs
després de les eleccions catalanes, però el sol fet que
inicialment els socialistes espanyols es plantegessin
xutar la negociació fins, com a mínim, al maig denota
que coneixen ben poc les dinàmiques de la política ca-

Port Balís 93 792 69 60 - 93 795 20 12 - www.canjaume.cat restaurant@canjaume.cat 

Vine a fer les teves celebracions a peu de platja, 
en un entorn inigualable, únic i de qualitat

Ampli menjador obert per a més de 120 persones. Demana’ns què vols i nosaltres t’ho preparem a la teva mida
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l mateix dia que es va comu-
nicar la sentència del Tribu-
nal Suprem contra els pre-
sos polítics, el jutge Pablo

Llarena va emetre la tercera eu-
roordre contra Carles Puigde-
mont, Toni Comín, Lluís Puig i Cla-
ra Ponsatí. El 2 de gener la justícia
belga va deixar en suspensió les
dels tres primers, atès el reconei-
xement com a eurodiputats de
Puigdemont i Comín.

Una setmana més tard, Llarena
va enviar el suplicatori al Parla-
ment Europeu per treure’ls la im-
munitat, malgrat que continua-
rien sent eurodiputats. Però el su-
plicatori no és immediat, es pot
allargar mesos. La comissió
d’Afers Jurídics del Parlament Eu-
ropeu tot just va designar dilluns
com a ponent l’ultraconservador
búlgar Angel Dzhambazki, del Mo-
viment Nacional Búlgar, soci de
govern del primer ministre Boyko
Borisov i membre del grup parla-
mentari dels Conservadors i Refor-
mistes Europeus, del qual formen
part els diputats de Vox.

Dzhambazki, que és també ex-
candidat municipal a Sofia, serà
l’encarregat de redactar l’informe
que recomanarà al ple de la insti-
tució si retirar o no la immunitat.
Al mateix grup també hi ha el fla-
menc N-VA, simpatitzant de l’in-
dependentisme català. Es posava
en marxa així un procés que conti-

E

nuarà amb una o diverses sessions
a porta tancada en què l’afer prete-
sament intern espanyol es debatrà
per determinar o no la retirada de
la immunitat. Tot plegat culmina-
rà amb una votació en el ple.

Amb l’entrada de Clara Ponsatí
a l’eurocambra, és d’esperar que la
justícia escocesa segueixi els ma-
teixos passos que la belga i deixi en
suspensió la seva euroordre, sem-
pre que el pròxim dia 10 a Estras-
burg el president del Parlament
Europeu, el socialista italià David
Sassoli, actuï, com es preveu, de la

mateixa manera que amb Puigde-
mont i Comín i prengui nota de la
seva condició d’eurodiputada.

Si la justícia espanyola perseve-
ra en el camí repressiu, el destí de
Ponsatí quedarà lligat al suplicato-
ri que reclami al Parlament Euro-
peu també per al seu cas. En
aquest context, i ja amb l’exminis-
tra socialista Dolores Delgado com
a fiscal general, el ministeri públic
ha demanat al Suprem que confir-
mi “l’absoluta idoneïtat” de mante-
nir les euroordres contra Puigde-
mont, Comín, Puig i Ponsatí. ■

Redacció
BARCELONA

INICI · L’eventual retirada de la immunitat és un procés que pot durar mesos i tot
just ha començat amb la designació del ponent, l’ultra búlgar Dzhambazki

El llarg camí del suplicatori

L’eurodiputat ultraconservador búlgar Angel Dzhambazki, del grup
parlamentari dels Conservadors i Reformistes, és el ponent del suplicatori ■ ACN
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El Departament d’Educa-
ció tindrà aquest any el
pressupost més alt de la
història, amb un total de
5.671 milions d’euros,
quasi un 18% més (850 mi-
lions d’euros) que els del
2017 (que són els que esta-
ven vigents fins ara). El
conseller Josep Bargalló,
que ahir va presentar-los al

Parlament, va assegurar
que “el sistema educatiu
no podia suportar un nou
curs amb el pressupost
prorrogat, sense poder
aplicar el decret de l’escola
inclusiva ni consolidar el
professorat. Sense pressu-
post estaríem a la porta del
col·lapse”.

També va assegurar
que “és un pressupost que
comença a revertir les re-
tallades de la crisi i que
atén el compromís de
l’educació inclusiva. I que,
a més, també posar l’ac-
cent en la cultura digital i
en la millora constant de la
formació professional”.

Els nous comptes perme-
tran recuperar la inversió
del departament en l’edu-
cació infantil de 0 a 3 anys,
que passarà de 0 a 70 mi-
lions d’euros, per avançar
en el desplegament de l’es-
cola inclusiva; s’augmenta
la dotació de personal amb

445 nous professionals:
261 places noves de perso-
nal docent i 184 places de
personal d’atenció educa-
tiva, i hi haurà un nou ba-
rem per a beques de men-
jador per ampliar l’oferta
amb l’objectiu de reduir les
desigualtats socials.

S’han previst 3.417 mi-
lions d’euros per al perso-
nal docent i es convocaran
aquest curs 5.000 places
d’oposicions amb una idea
de futur que ha de perme-
tre afrontar en els pròxims
anys una convocatòria de
més de 20.000 places. ■

Redacció
BARCELONA

a El departament
tindrà el pressupost
més alt de la història:
5.671 milions

Educació aposta
per l’escola
inclusiva i la 0-3 El govern aprovarà “en les

pròximes setmanes” un de-
cret d’administració digital
amb una despesa prevista de
7,5 milions d’euros. Així ho va
anunciar el conseller de Polí-
tiques Digitals i Administra-
ció Pública, Jordi Puigneró,
durant la seva intervenció a la
comissió parlamentària per
presentar el pressupost del
departament. El decret “mo-
dificarà” la manera de prestar
serveis públics i establirà que
aquests siguin, per defecte,
“digitals, proactius i persona-
litzats”. En paral·lel, el depar-
tament destinarà 5,2 milions
d’euros a “fomentar la capita-
litat mundial del mòbil” de
Barcelona i Catalunya i 1,5
milions més per impulsar al-
tres esdeveniments tecnolò-
gics internacionals.

Bargalló va presentar ahir el pressupost d’Educació al Parlament ■ A. DALMAU / EFE
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Nou decret
d’administració
digital

El pressupost del 2020 en
salut, que va presentar
ahir la consellera Alba Ver-
gés, preveu la segona in-
versió més alta de la histò-
ria, amb 9.789,1 milions
d’euros, 913 més que el
pressupost del 2017, i “es
reverteixen les retallades
d’anys anteriors”. L’evolu-
ció del pressupost és de
1.293,1 euros, la segona xi-
fra més alta dels últims
quinze anys.

Per serveis assisten-
cials, l’atenció primària és
la segona que més creix,
amb un total de 1.568,9
milions d’euros, prop de
200 milions més que el
2017, i representa gairebé
el 22% del pressupost de
provisió de serveis sanita-
ris. També augmenta, en-
tre altres, la partida per a
l’atenció hospitalària
d’aguts (428 milions més) i
per al transport sanitari i
les emergències mèdiques
(50 milions més).

El departament ha mar-

cat tres prioritats: l’atenció
primària, els professionals i
la prevenció en salut públi-
ca. En l’atenció primària
s’emmarca el nou projecte
de decret d’accessibilitat,
que preveu la programació
de les consultes per motius
i establirà que les visites no
demorables s’atenguin en
menys de 72 hores. Aquest
àmbit continuarà gua-
nyant capacitat de resolu-
ció (especialment per part
dels professionals d’infer-
meria i un major apodera-
ment dels administratius
sanitaris), i també es bene-
ficiarà del pla de millora
d’equipaments i resolució,
en què s’incrementarà la
tecnologia i s’invertiran 30

milions d’euros. També mi-
lloraran els sistemes d’in-
formació gràcies a l’histo-
rial electrònic de Catalunya
(HES) i una inversió de 40
milions d’euros en quatre
anys.

L’àmbit dels professio-

nals creix en 639,8 milions
respecte al 2017 i aglutina
la major part –concreta-
ment un 72,4%– del creixe-
ment pressupostari per al
2020. A grans trets, es
crearan 8.000 llocs de tre-
ball estructurals, millorant

la qualitat de la contracta-
ció i fent-ne de noves, amb
el retorn de les DPO, incre-
mentant retribucions, re-
duint la sobrecàrrega de
feina, i afavorint la concilia-
ció de la vida laboral i perso-
nal. Finalment, les necessi-

tats dels professionals
–identificades i prioritza-
des també gràcies al fòrum
de diàleg professional–
també es volen satisfer
amb els dos milions inver-
tits en prop de 1.500 places
de l’oferta de formació sani-
tària especialitzada del
2019, la més alta mai asso-
lida.

La tercera línia priorità-
ria d’acció és la de la pre-
venció en salut pública,
partida que s’incrementa
un 15%. Arriba als 142,4
milions i, entre d’altres, in-
clou la vacunació (amb un
nou calendari el 2020); el
nou tractament per a la
prevenció del VIH (PrEP),
que beneficiarà unes 2.500
persones amb un milió
d’euros d’inversió, i la nova
llei d’addiccions.

El nou projecte de decret
d’accessibilitat també apor-
tarà millores en les inter-
vencions quirúrgiques: re-
duirà a la meitat el temps de
garantia d’alguns procedi-
ments (cataractes i pròte-
sis de maluc i genoll), i n’in-
clourà de nous (reconstruc-
ció de mama, colostomies i
urostomies). També es pre-
veu que la despesa per a re-
cerca creixi un 18%; passa
de 44 a 52 milions. Pel que
fa a la salut mental en clau
comunitària, fonamental
per garantir la inclusió so-
cial, l’equitat i la igualtat
d’oportunitats, continua
augmentant el seu pes en el
pressupost i ja arriba als
457,5 milions, 27,5 milions
més que el 2017. ■

Salut aposta per la reversió
de les retallades als comptes
a Salut gestionarà quasi 10.000 milions el 2020 a La consellera Vergés explica que el departament
ha marcat tres prioritats: l’atenció primària, els professionals i la prevenció en salut pública

Redacció
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La frase

“Aquests
pressupostos són els
que necessita el país,
la ciutadania i el
sistema de salut”
Alba Vergés
CONSELLERA DE SALUT

La consellera de Salut ahir davant la a la comissió de Salut del Parlament ■ A. DALMAU / EFE
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L’Audiència de Barcelona
ha revocat la mesura cau-
telar de prohibició d’anar a
qualsevol manifestació o
reunió a Catalunya que un
jutjat de Barcelona va im-
posar a un jove detingut en
una de les protestes con-
tra la sentència del Su-

prem als independentis-
tes catalans, el 27 d’octu-
bre passat. El noi és inves-
tigat per desordres públics
i el tribunal li manté l’obli-
gació d’anar a signar cada
quinze dies a un jutjat.

En la interlocutòria, la
secció novena exposa que
tothom sap que aquesta
mesura es va imposar en
un context “d’evidents

tensions socials per pro-
blemes polítics i malestar
de la societat catalana” ex-
pressat normalment “de
forma pacífica”. Hi precisa
que aquest ambient ja s’ha
diluït passats tres mesos,
que el noi no té antece-
dents per aquests fets i
que, per tant, mantenir-li
la restricció d’anar a mani-
festacions per evitar la re-

iteració delictiva “com-
portaria posar en qüestió
l’estat de dret democrà-
tic”. I clou: “Si es manté el
lax criteri de mantenir la
mesura per la pau pública,
difícilment es podria auto-
ritzar cap manifestació de
caràcter cívic.”

En el recurs, l’advocada
del jove, Laia Serra, soste-
nia que la prohibició d’anar

a manifestacions “no té cap
suport legal”, i ahir, quan
en va saber la revocació, va
fer una crida a “recórrer
contra tota l’excepcionali-
tat penal contra drets fona-
mentals que es van aplicar
aquells dies, perquè sinó es
consolidarà com a pràctica
judicial”. La prohibició
d’anar a manifestacions es
va dictar a una cinquante-
na de persones a Barcelo-
na, una desena a Girona i
una desena més a Tarrago-
na. El desembre passat, la
secció sisena de l’Audiència
Barcelona va revocar-la per
a dos detinguts en les pro-
testes de l’octubre. ■

L’Audiència manté que no es pot
restringir el dret a manifestar-se
Mayte Piulachs
BARCELONA

Protesta a la Via Laietana
l’octubre passat ■ J. LOSADA

La suspensió de l’acta de
diputat del president Tor-
ra torna la setmana que
ve a l’hemicicle del Parla-
ment. Es tracta d’un trà-
mit jurídic per tal que la
cambra pugui presentar
recurs contra la decisió de
la Junta Electoral Central
de retirar-li l’acta, d’acord
amb una providència del
Tribunal Suprem feta arri-
bar a la cambra catalana.
Abans d’arribar al ple, pe-
rò, la junta de portaveus
que se celebra dimarts
n’haurà d’aprovar la incor-
poració en l’ordre del dia.

Tot i la situació de la po-
lítica catalana, es preveu
que no hi hagi cap obstacle
per a aquesta tramitació i
que es pugui aprovar amb
la majoria de vots dels
grups parlamentaris de la
cambra, ja que es tracta
d’un procediment jurídic
que ha de donar resposta
al contingut pel qual la
JEC va decidir suspendre
Torra com a diputat. Fins
ara el Suprem només ha
donat resposta a les mesu-
res cautelars sol·licitades
per Torra, que van ser re-
butjades amb la conse-
güent execució de la reti-
rada de l’acta. JxCat, re-
cordem-ho, ha decidit que
no substituirà Torra per
un altre diputat, amb la
qual cosa el grup disposarà

d’un vot menys en les vota-
cions a la cambra.

JxCat i ERC continuen
mantenint fortes discre-
pàncies arran de l’acata-
ment dels republicans de
la retirada de l’acta de
Torra. Ahir va ser el con-
seller de Polítiques Digi-
tals, Jordi Puigneró, qui
va acusar el president del
Parlament, Roger Tor-
rent, de “falta de valen-
tia”. “És evident que la
pressió és màxima i ha es-
tat màxima per part de
l’Estat. Crec que hi ha ha-

gut tres moments al llarg
d’aquesta legislatura en
què hauríem desitjat més
valentia per part del presi-
dent del Parlament. No
s’ha produït, i per això
anem a eleccions”, va afir-
mar durant una entrevis-
ta a RAC1. Aquests tres
moments, segons el con-
seller, van ser la suspen-
sió del ple del 30 de gener
del 2018 en el qual JxCat
esperava investir a dis-
tància Carles Puigde-
mont; el xoc entre les for-
ces independentistes per

la decisió del Tribunal Su-
prem –prèvia al judici del
procés– de deixar els pro-
cessats sense els seus
“drets” com a diputats, i,
finalment, l’ordre de la
JEC del 3 de gener. “Crec
que el Parlament ha de
protegir millor aquests
embats, i més quan l’úl-
tim estava relacionat amb
un òrgan administratiu,
com és la JEC, i enteníem
que calia estar al costat
del president”, va reblar.

Per la seva banda, el
president Roger Torrent

també es va referir ahir a
la crisi definitiva entre
JxCat i ERC que va provo-
car que el president Torra
anunciés eleccions antici-
pades un cop estigui apro-
vat el pressupost. Torrent
va negar que hagi deixat a
la intempèrie el president
de la Generalitat tal com
Torra va manifestar en la
declaració institucional
de dimarts, i assenyalava
que el Parlament no ha
pres la decisió de treure
l’acta de diputat a Torra,
sinó que el responsable és

un “estat demofòbic que
intenta vulnerar els drets
fonamentals”. Reiterava
que no es podien posar en
risc els acords del Parla-
ment, com els pressupos-
tos per al 2020.

Amb tot, el president
de la cambra va fer auto-
crítica i va admetre que
hi ha una “dinàmica par-
tidista” en l’àmbit inde-
pendentista i que el “gran
problema de la legislatura
ha estat confondre l’ad-
versari”. Torrent admetia
que ha passat la setmana
més complicada, tot i que
ha tingut moments de sa-
tisfacció com ara quan els
polítics presos van entrar
dimarts per la porta so-
lemne del Parlament.

El que toca és “ser res-
ponsable amb la institu-
ció, el país i el moviment”,

hi afegia Torrent, per a
qui “per fer un salt al buit”
cal preveure totes les con-
seqüències de la desobe-
diència. I, sobretot, la des-
obediència ha de ser útil i
tenir una estratègia al
darrere. “Hem parlat de la
desobediència com a so-
lució de tot i no ho és. Ha
de respondre a una estra-
tègia i a una utilitat”, va
reblar. Així mateix, va
assenyalar, ja en període
de precampanya, que no
s’ha d’abusar d’un “sim-
bolisme estèril” i va de-
fensar que ara per ara no
veu alternativa a l’estratè-
gia d’ERC. ■

Emma Ansola
BARCELONA

La suspensió de Torra torna
a debat al ple del Parlament
a Els grups han d’aprovar el recurs de la cambra contra la decisió de la Junta Electoral Central a El
conseller Puigneró retreu a Torrent “falta de valentia” i el president descarta fer “salts al buit”

El president Torra intervé en el ple en què li va ser retirada l’acta de diputat ■ ACN
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La frase

“La desobediència
no és la solució a tot;
el problema ha estat
confondre
l’adversari”
Roger Torrent
PRESIDENT DEL PARLAMENT



La fiscalia de Barcelona ha
presentat un recurs con-
tra el segon permís que la
junta de tractament de la
presó de Lledoners ha con-
cedit al president d’Òmni-
um, Jordi Cuixart, con-
demnat a 9 anys de presó
per sedició. En ser una sor-
tida de 72 hores cal el visti-
plau del jutge de vigilància
penitenciària, després
d’escoltar l’opinió de la fis-
calia i la defensa. El fiscal
qualifica la sortida de “pre-
matura, injustificada i im-
procedent”.

Amb el vistiplau de la

fiscalia general de l’Estat,
el fiscal argumenta que no
s’ha de concedir el permís
a Cuixart bàsicament per
“la no assumpció dels fets
delictius i l’absència de pe-
nediment”, expressat
amb la frase que va dir al
Suprem, que també li re-
treu en tots els recursos:
“Ho tornarem a fer.” I el
compara amb un homici-
da o un agressor sexual,
per la similitud de la pena,
sobre els quals indica que
no se’ls donaria cap per-
mís si diguessin que ho
tornarien a fer.

Professor al penal
En la rehabilitació dels

condemnats, els professio-
nals de tractament no cer-
quen un explícit penedi-
ment (que pot ser fals), si-
nó que la seva adaptació a
les normes i el respecte als
altres sigui real. Al penal, el
president d’Òmnium por-
ta un grup de cultura i ha
fet de professor del taller
de ceràmica en posar-se
malalt el titular. Pel fiscal,
però, “li cal un tractament
per superar les distorsions
cognitives”, ja que –sosté–
Cuixart “no reconeix que
els fets del 20-S van ser vio-
lents, com recull la sentèn-
cia” i fins que “no respecti
la llei penal” no se li poden
donar sortides. ■

Mayte Piulachs
BARCELONA

El fiscal s’oposa al
permís de Cuixart pel
“Ho tornarem a fer”
a Considera “prematura i injustificada” la segona sortida,
ara de 72 hores, per “absència de penediment”

Jordi Cuixart en tornar del seu primer permís de 48 hores, el 19 de gener passat ■ EFE
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Segon.- DISPOSAR l’aixecament de les Actes prèvies a l’ocupació, notificant als afectats dia i hora a tal efecte. Així mateix formular fulls de dipòsits previs
a l’ocupació, així com continuar la tramitació de l’expedient en les fases de preu just i pagament, segons disposa la Llei d’Expropiació Forçosa i formalitzar
l’Acta de pagament i ocupació als efectes escaients.

Tercer.- AUTORITZAR la despesa de mil quatre-cents vuit euros amb seixanta-vuit cèntims (1.408,68EUR), per fer front al pagament dels terrenys
que resulten afectats d’expropiació forçosa i/o ocupació temporal, podria anar amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/60000 del Pressu-
post de 2020, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient a l’exercici esmentat.

Quart.- PUBLICAR, si escaigués, de nou la relació dels titulars dels béns i drets amb les modificacions que haguessin pogut concórrer per adequar-la a la
realitat jurídica, tot d’acord amb el que es disposa en els articles 17 i següents de la Llei d’Expropiació Forçosa i concordants del seu reglament, així com
la resta de normativa que sigui d’aplicació.

Cinquè.- COMUNICAR a tots els interessats titulars de béns i drets afectats, que se’ls notificarà oportunament dia i hora per a l’aixecament de les Actes
prèvies a l’ocupació, i donar continuïtat a l’expedient per poder convenir amb aquesta Diputació, lliurement i per avinença, l’adquisició per part d’aquesta
Corporació, dels béns i drets de referència, i donar per conclòs l’expedient iniciat un cop convinguts els termes de l’adquisició amistosa, segons disposen
els articles 24 i següents de la Llei d’Expropiació Forçosa, i art. 27 del Reglament que la desenvolupa.

Sisè.- NOTIFICAR la present resolució a tots els propietaris i titulars dels béns i drets objecte d’expropiació que figuren en la relació de béns i drets, així
com a l’Ajuntament de Fogars de la Selva i a l’Ajuntament de Tordera.

(...)

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des
del dia següent al de la seva notificació.

Així mateix, es fixa el dia 19 de febrer de 2020, de 10:00 a 12:00 hores a l’Ajuntament de Fogars de la Selva per al titular de la finca situada a aquest
terme municipal, i de 12:00 a 14:00 hores a l’Ajuntament de Tordera per al titular de la finca situada a aquest terme municipal com a data de comparei-
xença per a l’aixecament de les actes prèvies a l’ocupació, per part d’aquesta Diputació, dels béns i drets afectats.

El titular o titulars dels referits béns i drets podran concórrer personalment, proveïts del seu DNI, o representats per persones degudament autoritzades
amb poder suficient a l’efecte. Així mateix, hauran d’aportar els documents acreditatius en dret, de la vigència actual de la seva titularitat sobre els béns i
drets afectats (escriptures de titularitat; certificat de domini i càrregues o nota simple informativa expedits pel Registre de la Propietat corresponent).

Segons la citació i convocatòria per a l’aixecament de l’acta prèvia s’adverteix que si bé l’acte tindrà lloc a l’Ajuntament, això no impedeix la possibilitat de
desplaçar-se a la finca en el cas de ser necessari i procedir a l’aixecament de l’acta, podent fer-se l’afectat acompanyar de perit i notari.

Francesc Bartoll Huerta

El secretari delegat

Barcelona, 16 de gener de 2020

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei Jurídico-Administratiu
Ext. 37447

ANUNCI
L’Il·lm. Sr. President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, d’acord amb l’apartat setè de la part resolutiva, punt II 3 del decret número
8924/19, de data 23 de juliol, de la Presidència de la Diputació de Barcelona relatiu al nomenament i delegació de l’exercici de les competències de
la Presidència en favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i de
matèria, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 25 de juliol de 2019 i modificat parcialment per decrets de la Presidència de
la Diputació de Barcelona núm. 8985/19, de data 26 de juliol, publicat al BOPB de data 30 de juliol, i núm. 9775/19, de 13 de setembre, publicat al
BOPB de 18 de setembre, quant a les competències de la Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, relatives a l’expropia-
ció forçosa, contingudes a la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, i al Reglament de la Llei d’expropiació forçosa, aprovat pel De-
cret de 26 d’abril de 1957 i la resta de legislació reguladora de l’expropiació forçosa, ha dictat la següent resolució amb data 20 de desembre de
2019 (D15019/19):

(...)

Primer.- INICIAR l’expedient d’expropiació forçosa, mitjançant el procediment d’urgència, dels béns i drets afectats per l’execució de les obres del
Projecte constructiu “Rotonda d’accés a la urbanització Niàgara Parc a la carretera BV-5122, pk 4+200. TM Tordera i Fogars de la Selva”.
Quant a la declaració d’urgència que preveu l’article 52 de la Llei d’Expropiació Forçosa, així com l’article 56 del seu reglament, està plenament justi-
ficada en aquest expedient segons es desprèn de l’Informe tècnic on degudament motiva les circumstàncies d’urgència que justifiquen el procedi-
ment excepcional i relatiu a l’ocupació urgent dels terrenys afectats. Declarar, en conseqüència, l’ocupació urgent i necessària amb caràcter definitiu
i/o temporal dels béns i drets que figuren en la descripció concreta i individualitzada, així com la relació dels propietaris afectats pel projecte cons-
tructiu aprovat definitivament en virtut de l’Acord núm. 467 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data de 10 d’octubre de
2019, i que es recull en aquesta resolució, tot d’acord amb el que disposa l’article 52 de la Llei d’Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954, i
56 i següents del seu Reglament.

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS
TM Fogars de la Selva

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES DADES URBANÍSTIQUES

FINCA TITULAR NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA SUP. SUP. O. T. 
EXPROP. SERVEIS CLASSIFICACIÓ
VIALS M2 M2

3 Vicenta Escolano Amengual Urbana 31907 03 211,59 170,62 SUC / Zones verdes
4 Hermanos Misioneros de

Enfermos Pobres Curia General Rústica 010 02 307,13 0,00 SNU / Sòl forestal

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES DADES URBANÍSTIQUES

FINCA TITULAR NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA SUP. SUP. O. T.
CESSIÓ SERVEIS CLASSIFICACIÓ

VIALS M2 AUTORIT. M2
1 Ajuntament de Fogars de la Selva Urbana 32915 03 146,90 621,11 SUC / Zones verdes
2 Ajuntament de Fogars de la Selva Urbana 31907 31 494,39 9,09 SUC / Zones verdes

DADES DELS AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES DADES URBANÍSTIQUES

FINCA TITULAR NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA SUP. SUP. O. T.
EXPROP. SERVEIS CLASSIFICACIÓ
VIALS M2 M2

5 Manuel Carrión Jiménez
Teresa Pous Soldevila Rústica 015 17 397,21 0,00 SNU / Forestal, protecció

TM Torderal’entrada del palauet Casades, seu
del Col·legi d’Advocats de Barcelona,
el nou ministre de Justícia, Juan Car-

los Campo, agafava de bracet la consellera
homòloga, Ester Capella, i li deia unes pa-
raules de forma sorneguera, mentre la re-
publicana (posant-li la mà sobre la seva) i
la degana de l’advocacia barcelonina, Maria
Eugènia Gay, s’aguantaven el riure, ahir
mentre posaven plegats en el primer acte
oficial del ministre socialista a Catalunya, la
celebració de la festivitat de Sant Raimon
de Penyafort, festivitat dels juristes. Els
anys compartits entre Campo i Capella al
Congrés han afavorit l’inici del desglaç judi-
cial, cristal·litzat ahir i que gira full a la tren-
cadissa del 2018 en el mateix acte, quan el
president del Parlament, Roger Torrent, va
denunciar l’existència de “presos polítics”,
cosa que va provocar que el president del
TSJC, Jesús María Barrientos, i el fiscal su-
perior de Catalunya, Francisco Bañeres, i
d’altres marxessin empipats.

Aquest any, la degana Gay, defensora de
la mediació i de refer ponts institucionals,
va tornar la paraula a un representant de
l’administració catalana, i la consellera Ca-
pella no va refusar la invitació com l’any
passat, i ahir va repetir el “presos polítics”
però oferint diàleg davant tota la cúpula ju-
dicial catalana, que va molestar una cap de
la fiscalia, però va dominar la serenor en un

A

camp massa trinxat. La consellera va de-
manar “coratge i altura de mires” per “as-
seure’s, parlar i negociar”. Capella va insis-
tir en la necessitat que “totes les institu-
cions de país formin part de la solució i no
siguin part del problema”, i que “contribuei-
xin” a resoldre el conflicte català. El minis-
tre de Justícia, amb un “benvolguda Ester”,
va prometre “un futur de concòrdia, diàleg
i pau” però sempre amb “respecte a l’estat
de dret “. La degana Gay va tancar l’acte,
tot assegurant que els dos polítics han
transmès “esperança”. ■
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LA CRÒNICA

El desglaç judicial

El ministre de Justícia, amb la consellera
Capella i la degana Gay, ahir ■ JOSEP LOSADA

M. Piulachs
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L’experiment navarrès de
fusionar les dretes del PP i
Ciutadans –i Unió del Poble
Navarrès– en una llista de
Navarra Suma per no mal-
baratar cap vot conserva-
dor i espanyolista serà tes-
tat ara al laboratori català.
Després de la negativa de
Ciutadans a fusionar la
candidatura amb els popu-
lars adduint l’escrúpol de la
corrupció lligada a l’etapa
de Mariano Rajoy, Inés Ar-
rimadas –que no és líder del
partit; el líder és el presi-
dent de la gestora, Manuel
García Bofill– va sorpren-
dre ahir amb l’oferta al PP
d’explorar “acords consti-
tucionalistes transversals”
per presentar-se junts en
llocs que ella qualifica com
a “excepcionals”: Catalu-
nya, el País Basc i Galícia. El
gir de guió està propiciat
pels nefastos sondejos d’un
partit que, després de gua-
nyar el 21-D del 2017, ara
tem la desbandada. Arri-
madas fins i tot ja té un
nom per a l’aventura cata-
lana de les dretes: Mejor
Unidos, la primera estrofa
(única amb lletra) del càn-
tic que en actes de partit es
coreja com un himne i que
és la imatge de la marca de
Ciutadans.

Els territoris al·ludits
per Arrimadas tenen en co-
mú el fet de merèixer l’epí-

tet de nacionalitat que els
pares de la Constitució van
escriure sense gosar identi-
ficar ningú, i que el 2020
viuran eleccions on es pre-
sentaran partits indepen-
dentistes. En el cas basc, la
contradicció és màxima:
Cs ha combatut i combat el
concert basc, que conside-
ra “insolidari” i per amagar
el “cuponazo”, però el PP
basc defensa el model.

Albert Rivera va salvar la
marca de Cs de qualsevol
opa i només va explorar
l’absorció de la UPyD de Ro-
sa Díez. Amb l’enuig del
sector crític de Cs, ara Arri-

madas lliga el futur al PP
fins al punt de poder veure
Lorena Roldán en una pa-
pereta amb Alejandro Fer-
nández. Quan l’agost del
2019 s’obria aquest debat,
el diputat de Cs Nacho Mar-
tín Blanco –pretès en el seu
dia pel PP– refusava la fu-
sió. “Cs a Catalunya és el
partit constitucionalista de
referència amb molta dife-
rència, les seves millors
possibilitats se centren a
concórrer en solitari”, deia
Martín Blanco llavors.

Si bé l’operació deixaria
fora Vox i no aglutinaria tot
el vot dretà que als 90 i

2000 aplegava José María
Aznar, el PP celebra el pas.
“M’alegro profundament
que Cs ara sembli disposat
a obrir-se a aquesta opera-
ció en el cas de Catalunya”,
diu la candidata del PP a les
espanyoles i diputada per
Barcelona Cayetana Álva-
rez de Toledo. En un col·lo-
qui al Círculo Ecuestre, la
presidenta de la comunitat
de Madrid, Isabel Díaz Ayu-
so, va instar a oblidar
“egos” i “cedir” per anar
junts al Parlament: “Des de
la unió, iniciatives com ara
Catalunya Suma són im-
prescindibles.” ■

David Portabella
MADRID

a Arrimadas ofereix ara una llista única amb el nom de Mejor Unidos perquè és un lloc “excepcional”, i
els populars ho aproven a Estén l’oferta a Euskadi, tot i que combat el concert basc i Casado l’avala

Ciutadans i el PP s’obren a
anar junts en les catalanes

JxCat –que al Congrés viu
com a primera força del Grup
Plural– no està disposat que
la sentència del Tribunal de
Justícia de la UE sobre Oriol
Junqueras i l’episodi viscut a
la Junta Electoral Central
amb Carles Puigdemont, Toni
Comín i ara també amb Clara
Ponsatí no es tradueixin en
cap canvi legislatiu. Un cop el
TJUE ha demostrat que l’acte
de jurament o acatament de
la Constitució que fins ara la
JEC imposava fer a Madrid
era i és del tot inútil, JxCat ha
registrat una proposició no
de llei al Congrés en què re-
clama que el govern de Pedro
Sánchez impulsi una reforma
de la llei orgànica del règim
electoral general (Loreg) del
1985 per “derogar aquells re-
quisits exigits en la llei espa-
nyola als eurodiputats elec-
tes i relatius a jurar o prome-
tre la Constitució davant la
JEC”. Amb la seva iniciativa,
els de Laura Borràs pretenen
que l’Estat espanyol derogui
els apartats de la Loreg que
han estat declarats sobrers
pel Tribunal de Luxemburg
quan va reconèixer a Junque-
ras que la immunitat de l’eu-
rodiputat neix amb la procla-
mació de resultats electorals
i no amb cap tràmit posterior.

Arrimadas oferia ahir per primera vegada al PP anar junts al Parlament ■ E. NARANJO / EFE
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JxCat porta al
Congrés que no
es juri a la JEC

El grup parlamentari de Ciuta-
dans i el subgrup de la CUP
presentaran esmenes a la to-
talitat als pressupostos de la
Generalitat. Així ho van revelar
ahir els diputats de Cs a la co-
missió de Cultura, Sonia Sier-
ra, i a la comissió de Polítiques
Digitals, Dimas Gragera. Afir-
men que els comptes són
“vergonyosos” i que no rever-
teixen les retallades socials,
sinó que financen el “cop digi-
tal”. Per la seva banda, el dipu-
tat de la CUP Vidal Aragonès
hi va afegir que els anticapita-
listes també tenen previst de
fer esmenes parcials per la
perspectiva que no s’aprovi
l’esmena a la totalitat.
■ REDACCIÓ

El líder del PSC, Miquel Iceta,
es va presentar ahir com
l’únic candidat que pot derro-
tar l’independentisme en les
pròximes eleccions catalanes
i va rebutjar amb rotunditat
una coalició amb el PP i Cs.

En el seu discurs d’obertu-
ra del tretzè congrés del PSC
de Barcelona, Iceta va dema-
nar als militants que el salu-
dessin com “el futur president
de la Generalitat”, cosa que
veu possible, va explicar, per-
què les formacions indepen-
dentistes “estan dividides” i
per això no han pogut com-
pletar la legislatura. El primer
secretari de PSC va mantenir,
a més, que hi ha molts vo-
tants independentistes “des-
enganyats i decebuts” perquè
els partits pels quals vota-
ven“els van prometre coses
que no s’han complert”. “Des-
prés que el procés hagi fet
molt de mal a la societat cata-
lana, ha arribat el moment de
girar full”, hi va afegir.■

Iceta es presenta
per derrotar els
independentistes

Ciutadans i la CUP
anuncien esmenes
als comptes
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