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Puigdemont accelera per
quedar-se JxCat, i la Crida
camina cap a la dissolució
a Promou una modificació al registre de partits per canviar-ne el representant
legal a El PDeCAT reivindica els drets electorals i insta a defugir els personalismes

“Al Parlament
també hi ha
massa castellà”

E. Bella
BARCELONA

Carles Puigdemont està
decidit a utilitzar la marca
Junts per Catalunya per
presentar-se a les pròximes eleccions i promou
una modificació de la fitxa
de JxCat al registre de partits per canviar-ne el representant legal. JxCat
s’hi va inscriure l’11 de juliol del 2018 –pocs dies
abans que Marta Pascal
plegués com a coordinadora nacional del PDeCAT–
amb domicili social a la
Rambla de Catalunya i a
nom de Laia Canet, aleshores consellera del
PDeCAT del districte de
l’Eixample, que hi consta
com a presidenta.
El
portaveu
del
PDeCAT, Marc Solsona,
va assegurar ahir que notícies com aquesta no ajuden a generar un clima de
confiança “per afrontar en
positiu” les negociacions
sobre la reordenació de
l’espai, unes negociacions
que, de fet, l’entorn de
Puigdemont dona per acabades sense acord. En una
entrevista a Ràdio 4, Solsona va insistir que el seu
partit té els drets associats
a la coalició electoral
JxCat –formada per CDC i
el PDeCAT–. “No és que
ens apropiem de res. Diem
que JxCat no és possible
sense el PDeCAT”, va subratllar. En aquest sentit,
va lamentar que l’altra
part “hagi pres decisions
que no van d’acord amb la
voluntat de diàleg”.
Una vegada més, l’alcalde de Mollerussa va negar
que l’escull de les negociacions siguin les quotes, sinó definir el model de país
i la governança mentre no
s’aconsegueix la independència. El portaveu del
PDeCAT no es va estar
d’enviar un dard a Puigdemont quan va defensar
que cal “defugir de personalismes i del qui” per centrar-se en “el com i què es
vol
representar”.
El

La consellera Mariàngela Vilallonga entrant ahir al
Parlament, on va ser preguntada pel català a TV3 ■ ACN

a La consellera de Cultura respon

a la provocació de Cs al Parlament
Redacció
BARCELONA

Puigdemont, durant un debat a l’eurocambra el mes passat ■ ACN

El president a l’exili s’adreça a Merkel
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’eurodiputat Carles Puigdemont va reclamar ahir a la
cancellera alemanya, Angela
Merkel, que exigeixi a l’Estat
espanyol que “respecti l’estat
de dret” per accedir al fons de
recuperació post-Covid. “Cal
exigir als països on es vulneren els drets fonamentals,
com és el cas d’Espanya, que
respectin l’estat de dret”, va

PDeCAT no vol quedar diluït dins la nova formació
que impulsen una cinquantena de persones, entre les quals hi ha els presos polítics del PDeCAT
Jordi Turull, Josep Rull i
Quim Forn, i que es fundarà el pròxim dia 25.
Mentrestant, la Crida
Nacional, fundada per
Puigdemont i Jordi Sàn-

defensar en el marc d’un debat en el ple de l’eurocambra.
En aquest sentit, el president a l’exili va apostar per
“vincular” el paquet econòmic europeu a “la consolidació democràtica” dels estats
de la Unió Europea: “Sortir
d’aquesta crisi no pot implicar entrar en una crisi de
drets civils.”

chez, camina cap a la dissolució. L’organització té
previst consultar els seus
socis quin ha de ser el futur de l’entitat, entre dijous i dissabte de la setmana vinent. La direcció
aposta obertament per
dissoldre’s i integrar-se al
nou partit de Puigdemont,
que és el que demanen que
també faci el PDeCAT.

Des del govern de la Crida comparteixen i reconeixen com a pròpies les
bases fundacionals de la
nova formació: la unitat, la
transversalitat i la determinació per continuar el
mandat del referèndum
del 2017. En un comunicat, entenen que el nou
partit esdevindrà el referent social i polític que defensarà el mandat de l’1-O
i s’hi aboquen amb la voluntat “de sumar-hi la
gent, de reforçar-lo i convertir-lo en una eina útil
per guanyar una Catalunya independent en forma
de República”.
En els pròxims dies
s’anunciarà la fórmula exacta de la pregunta de la
consulta i es convocarà
una assemblea que haurà
de prendre la determinació dels adherits de manera vinculant. ■

La consellera de Cultura,
Mariàngela
Vilallonga,
considera que també hi ha
“massa castellà” al Parlament perquè “la llengua
pròpia de Catalunya és el
català”. Davant dels retrets de Ciutadans a les seves declaracions en què
advertia que de vegades
sentia massa castellà a
TV3, Vilallonga va defensar ahir que les llengües
pròpies de Catalunya són
“el català, l’aranès occità i
la llengua de signes catalana”. La titular de Cultura
va expressar que el concepte de llengua pròpia
apareix a l’Estatut “votat
per la cambra catalana” i
que prové d’un concepte
de “sociolingüística que
indica que la llengua pròpia és la desenvolupada en
un territori, i a Catalunya

la que s’ha desenvolupat
és el català”. Per tant, “això és el que defensa la Generalitat, que protegeix
l’ús de la llengua catalana,
i per això és a l’Estatut”, va
remarcar ahir en la sessió
de control, preguntada
per la diputada de Cs Sonia Sierra. La consellera
també va defensar que la
llei de la CCMA explicita
que el servei públic de comunicació consisteix a difondre i promocionar la
llengua catalana i oferir
entreteniment de qualitat.
Sierra havia criticat i
interpel·lat Vilallonga perquè aquesta havia dit que
havia fet un “toc d’atenció” a TV3 perquè hi sentia
“massa castellà”, arran de
la sèrie Drama i haver defensat la llengua. La diputada havia preguntat a la
consellera pel castellà al
Parlament. ■

La fiscalia barcelonina
ignora la del Suprem
M. Piulachs
BARCELONA

La fiscalia de Barcelona
ignora els quatre fiscals del
Tribunal Suprem i ha presentat recurs contra
l’aprovació de la jutgessa
de vigilància penitenciària
de la flexibilització del règim de l’exconseller Raül
Romeva, amb el 100.2, a
l’Audiència de Barcelona i
no pas a l’alt tribunal espa-

nyol, com defensen els fiscals a Madrid. El fiscal de
Barcelona sosté que “hi ha
nombrosa jurisprudència”, com ara la del Suprem
del 2019, que deixa clar
què inclou el 100.2, i considera que les sortides de Romeva no afavoriran el seu
tractament “per respectar
la llei”. El fiscal també
s’oposa als nous permisos
aprovats a Jordi Sànchez i
Jordi Cuixart. ■
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Torra condiciona la segona
reunió de la taula a parlar
de la data d’un referèndum
a Sabrià demana al president que lideri la preparació de la trobada i no regali la bandera
del diàleg a La Moncloa a El cap de govern avisa ERC que no pensa “devaluar” l’1-O
Emili Bella
BARCELONA

El president de la Generalitat, Quim Torra, durant la sessió de control d’ahir ■ PARLAMENT

Les frases

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

“Que Sánchez m’enviï
una carta dient: «El
primer punt és el dret
a l’autodeterminació:
data i condicions»”

“Posem data
i obliguem l’Estat a
moure fitxa. No els
regalem la bandera
del diàleg”

Quim Torra

Sergi Sabrià

lització del valor de ruptura del Primer d’Octubre
–va advertir al president
del grup republicà, Sergi
Sabrià–. Em nego a devaluar el Primer d’Octubre i

la força que va tenir de
trencar-ho tot; en tot el que
signifiqui que ens tornem a
situar a la línia d’exercir el
dret a l’autodeterminació,
allà ens trobaran, que Pe-

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

PRESIDENT DEL GRUP REPUBLICÀ

dro Sánchez posi data i ens
hi trobaran.” De fet, en la
primera reunió amb l’executiu socialista i podemita, la part catalana ja va posar sobre la taula l’exercici
de l’autodeterminació, a
més d’una amnistia.
La preparació de la reunió, a la qual sembla que no
assistiran els dos presidents, fa necessària una
trobada prèvia entre els
partits i les entitats independentistes, tal com es va
fer abans de la cimera del
febrer, però tampoc no té
data. ■
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La data prevista per a la segona reunió de la taula de
negociació entre els governs català i espanyol
s’espera durant la segona
quinzena d’aquest mes. La
Generalitat es queixa que
l’executiu de Pedro Sánchez la va xutant endavant
dient que primer cal que es
posin d’acord JxCat i ERC.
Els republicans van reclamar ahir a Quim Torra durant la sessió de control al
govern al Parlament que
no doni “cap excusa” a l’Estat per continuar postergant-la, que no regali a La
Moncloa la bandera del diàleg i que “lideri”, junt amb
el vicepresident, Pere Aragonès, la preparació de la
trobada.
El president va replicar
que Sánchez “té molt fàcil
la segona reunió” si li escriu una carta i en el primer punt figura l’exercici
del dret a l’autodeterminació de Catalunya, amb la
data i les condicions per a
la celebració d’un referèndum. “Aquesta és la clau de
la reunió”, va advertir. “I, a
partir d’aquí, que posi tots
els punts que vulgui”, va
afegir-hi Torra.
“Jo no vull ser un testimoni passiu de la residua-

