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La por de Pedro Sánchez
de reviure el febrer del
2019 amb ERC es va esvair
ahir a les 14 h, l’hora límit
per registrar al Congrés
una esmena a la totalitat al
pressupost del 2021: els de
Gabriel Rufián van confir-
mar que no reediten l’es-
mena de devolució que va
precipitar el cicle de dues
eleccions. Els republicans
sempre han cregut que en
realitat Sánchez no el volia
aprovar el 2019, perquè
entre el vet d’ERC i el regal
de la foto del PP, Vox i Cs a
Colón el guru Iván Redon-
do hi va veure el momen-
tum d’anar a les urnes. Ara
té set vets –el PP, Vox,
JxCat, la CUP, el BNG, Fo-
ro i Coalició Canària– i
Sánchez, amb ajut d’ERC,
els derrotarà dijous.

L’esperada disposició
d’ERC a avalar el primer
tràmit dels comptes va ser
acompanyada d’un comu-
nitat que busca rebatre els
que, com JxCat i la CUP,
firmen una esmena a la to-
talitat i parteixen del vet.
“Bloquejar el pressupost
de l’Estat, que és una ne-
cessitat urgent també per
al conjunt de catalans i ca-
talanes, seria una greu ir-
responsabilitat. No ens po-
dem permetre el no a tot.
Segurament és la posició

més fàcil, però no la que ne-
cessita la ciutadania de Ca-
talunya, les nostres em-
preses i el nostre teixit so-
cial”, argumenten els repu-
blicans.

Aragonès i l’estabilitat
Si en algun moment hi po-
dia haver dubtes, ara per
ara l’aposta d’ERC –amb
Pere Aragonès com a amo
de la hisenda i amb fun-
cions de president– és ar-
romangar-se a Madrid i
contribuir a aprovar un
pressupost que pugui ser
una carta electoral d’esta-
bilitat pensant en les elec-
cions catalanes del 14 de
febrer. En l’afany de ser el
soci clau al Congrés, però,
Rufián no està sol: Ciuta-
dans sumarà també dijous
els seus 10 vots amb la co-
alició PSOE-Podem –i
amb ERC, el PNB, EH Bil-
du i el PDeCAT– per poder

derrotar els set vets i vol
aspirar a ser un soci clau
de Sánchez que viri la nau
cap a la dreta amb un cop
de timó liberal.

Si bé tant ERC com Cs
proclamen als quatre
vents la seva incompatibi-
litat mútua, el cert és que
dijous votaran junts i serà
quan baixin al detall de les
xifres i de les esmenes par-
cials en la negociació amb
la ministra d’Hisenda, Ma-
ría Jesús Montero, quan es
repel·liran amb tota la
cruesa ideològica. “Sim-
plement el que fem és no

bloquejar la tramitació, i
ha de ser el govern el que
busqui els seus suports
per acabar-lo aprovant”,
va indicar ERC en el seu
comunicat tot instant
Sánchez a triar.

Despesa militar i reial
La CUP, al seu torn, va jus-
tificar la seva esmena a la
totalitat perquè troba a
faltar en les xifres del
PSOE i Podem una “políti-
ca de redistribució valenta
en relació amb la fiscali-
tat” i no només “mesures
cosmètiques”. Entre els

dèficits del projecte de llei,
la CUP hi destaca que els
augments d’impostos “no
afecten ni tan sols l’1%
més ric” i que la despesa
militar creix un 6,9% i la
partida a la Casa del Rei té
un increment “intolera-
ble” de mig milió d’euros i
és de 8,4 milions.

De visita a Barcelona,
on va visitar Foment, el lí-
der del PP, Pablo Casado,
va explicar l’esmena popu-
lar a la totalitat perquè
“són uns comptes que po-
sen pals a les rodes a la re-
cuperació econòmica”. ■

Sánchez té ERC
contra els set vets
al pressupost
a Rufián no reedita l’esmena a la totalitat del 2019 i aviva
l’optimisme al govern a Vet del PP, Vox, JxCat, la CUP i el BNG

David Portabella
MADRID — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

“No ens podem
permetre el no a tot.
Segurament és la
posició més fàcil, però
no la que necessita
Catalunya”
Comunicat d’ERC

Rufián passa per davant de Sánchez i Iglesias durant un ple del Congrés ■ E. NARANJO / EFE

La fiscalia es manté ferma
en la seva posició que l’ex-
presidenta del Parlament
Carme Forcadell i l’excon-
sellera Dolors Bassa han
de retrocedir del tercer al
segon grau penitenciari i
va anunciar ahir que ha
demanat al Tribunal Su-
prem que apliqui la mesu-
ra cautelar de tancar-les,

que no va acceptar d’apli-
car el jutge de vigilància
penitenciaria 1 la setma-
na passada.

La fiscalia insisteix que
la disposició addicional 5
de la llei orgànica del poder
judicial fixa que quan es
presenta un recurs d’apel-
lació al tribunal sentencia-
dor sobre un canvi de clas-
sificació d’una persona
condemnada aquest s’ha
de suspendre de forma au-
tomàtica fins que hi hagi
una resolució ferma. A
més, hi afegeix que el ma-
teix Tribunal Suprem, en
la resolució del juliol pas-
sat sobre l’aplicació de l’ar-

ticle 100.2 del reglament
penitenciari a l’expresi-
denta Forcadell, també va
indicar els efectes suspen-
sius en presentar-se el re-
curs. Les elevades penes i
el no haver fet un curs es-
pecífic de respecte a la llei
són els arguments del fis-

cal per refusar d’acceptar
la semillibertat de Bassa i
Forcadell.

La norma de vigilància
penitenciària està poc des-
envolupada, segons els ju-
ristes, però fins el cas dels
presos polítics catalans no
hi havia cap polèmica so-

bre els òrgans competents
que han resoldre recursos,
fins la nova interpretació
del Suprem. El jutge de vi-
gilància penitenciaria1 va
exposar que la concessió
del tercer grau el 14 de ju-
liol passat per Justícia a les
preses polítiques no va ser

revocat per ell, i per tant
no cal suspendre res, per-
què ja estaven en semilli-
bertat. La llei fixa que
s’aplicarà la suspensió de
la classificació “sempre
que es tracti de condem-
nats greus i impliqui la se-
va posada en llibertat.” ■

Mayte Piulachs
BARCELONA

El fiscal insta el
Suprem a tancar
Bassa i Forcadell
a Davant la negativa
del jutge a fer-ho,
reclama que ho faci el
tribunal sentenciador

El president d’Òmnium, Jordi
Cuixart, declararà per video-
conferència des de la presó
de Lledoners dijous vinent en
el judici per la demanda pre-
sentada per un agent de la
Guàrdia Civil que reclama a
l’entitat 10.000 euros per ha-
ver vulnerat el seu dret a la
imatge per haver usat en un
vídeo la seva veu en el judici al
Suprem, on el policia descriu
una suposada bandera d’Òm-
nium com “un tros de tela
verda, amb ratlles i un pal”.Forcadell i Bassa, rebudes per l’expresident Torra, el setembre passat ■ ACN
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Cuixart, des de
Lledoners, al
judici d’Òmnium
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Fa un any que és en presó
preventiva acusat de col-
pejar un policia durant les
protestes a Madrid en con-
tra de la sentència de l’1-O,
i ahir finalment es va cele-
brar el judici a l’Audiència
Provincial. Davant del jut-
ge, Dani Gallardo, de 23
anys, va negar que agredís
els agents que estaven in-
tentant detenir la seva
amiga –i també acusada–
Elsa Vikki, i que la seva vo-
luntat en tot moment va
ser protegir-la amb el seu
propi cos. “Preferia que
em peguessin a mi que a
ella”, va afirmar. A més a
més, el jove també va ne-
gar que utilitzés cap pal
per colpejar els agents
–com sosté la policia i la
fiscalia– ni que formi part
de cap grup antisistema.

Ahir era la primera jor-
nada del judici, que tindrà
un segon episodi el 17 de
novembre. A les portes de
l’Audiència Provincial de
Madrid es van concentrar
una vintena de membres
del Moviment Antirepres-
siu, i també hi va assistir la
portaveu de JxCat al Con-
grés, Laura Borràs, i les di-
putades d’ERC Carolina
Telechea i Montserrat
Bassa, per expressar la se-
va solidaritat amb el que
consideren un nou exem-
ple de la repressió de l’Es-

tat espanyol a les protes-
tes per la sentència a l’1-O.

A preguntes de la fisca-
lia, Gallardo va negar que
el dia de la detenció esti-
gués participant en la con-
centració a favor dels pre-
sos polítics ni tampoc en
els disturbis que van tenir
lloc a la plaça Santa Ana,
ni que entravessés conte-
nidors o llancés objectes a
la policia. Tampoc que in-
crepés els vianants ni que
agafés el pal que consta en
els informes de la policia.
La seva amiga Elsa Vikki

–per a qui la fiscalia dema-
na dos anys de presó–
també va negar la seva
participació en les protes-
tes, i va explicar que tots
dos estaven prenent unes
cerveses quan van tenir
lloc els incidents. Segons
Vikki, tots dos van córrer
“per por” quan els antidis-
turbis van carregar, però li
va agafar un atac d’ansie-
tat, fet que va permetre
que un policia l’enganxés i
la colpegés amb la porra.
Tots dos van negar que Ga-
llardo agafés un pal i agre-

dís l’agent que l’estava in-
tentant detenir. Segons
van indicar els acusats, en
aquell moment tenien al
voltant entre cinc i set
agents que van causar le-
sions a la noia.

Ahir també van testifi-
car els agents antidistur-
bis que formaven part
d’aquell dispositiu. Un
dels agents va explicar que
la concentració va reunir
prop de 600 persones i que
després hi va haver “dis-
turbis per tota la ciutat”,
en referència al centre de
Madrid. Un altre dels
agents va explicar que
Gallardo i la seva compa-
nya van participar activa-
ment en els disturbis amb
un grup d’aproximada-
ment deu persones. Se-
gons afirmava, en el mo-
ment en què va intentar
detenir Vikki tirant-la a
terra, va rebre “un cop
brutal” al casc amb un pal
de fusta i després un altre
cop fins que els seus com-
panys van intervenir per
retenir l’acusat. El casc
forma part de la instrucció
i el jutge va permetre que
s’exhibís per veure el punt
on té la petita marca d’un
impacte. Segons la fisca-
lia, mentre un dels agents
l’intentava retenir, “l’acu-
sat va colpejar per l’esque-
na un altre agent amb un
pal de fusta d’uns 90 cm de
llarg i 7 d’ample amb sis
claus que el travessaven”
en dues ocasions al casc de
l’agent. Segons la defensa,
l’única prova que connec-
ta Gallardo amb el pal amb
claus és una fotografia
–feta ja a la comissaria
i amb el pal de claus clavat
al casc– filtrada a El Mun-
do per incriminar-lo. A
més, indica que l’informe
de lesions de l’agent su-
posadament agredit es li-
mita a “una recepta d’ibu-
profèn”. ■

Redacció
BARCELONA

Gallardo nega al jutge que
agredís cap antidisturbis
a Afirma que intentava protegir Elsa Vikki, també acusada, dels cops de la policia a Afegeix que no
participava en la protesta a Madrid contra la sentència de l’1-O a Demanen per a ell sis anys de presó

Dos testimonis de la defensa
van assegurar ahir, davant del
tribunal, que en el moment
dels fets van poder veure com
arran de la detenció d’Elsa
Vikki, la noia cridava i Dani
Gallardo la va anar a socórrer.
Asseguren, però, que no por-
tava cap pal a la mà ni el van
veure colpejant cap agent. Els
dos testimonis afirmen que
no coneixien cap dels dos
acusats i que es van posar en

Daniel Gallardo, a l’esquerra al banc dels acusats, durant el judici ahir a l’Audiencia Provincial de Madrid ■ ANC

contacte amb la defensa des-
prés de veure que hi havia de-
tinguts que havien vist al car-
rer. Ahir també va declarar en
aquest judici un tercer acu-
sat, Mariano Javier Hormigos,
per a qui la fiscalia demana
dos anys de presó per atemp-
tat a l’autoritat. Hormigos va
explicar que havia llançar un
objecte a dos agents que ana-
ven de paisà perquè pensava
que l’anaven a agredir.

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

Dos testimonis per la defensa
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FFUUNNDDAACCIIÓÓ  PPRRIIVVAADDAA  
CCAASSAALL  DDEELLSS  AAVVIISS  DD’’AALLFFOORRJJAA
CCuuiiddaanntt  ppeerrssoonneess  ggrraannss  ddeess  ddee  11999900  

ARA MATEIX disposem de 

places privades lliures a la  Residència

OOnn  ssoomm??

La Residència és a la Plaça de Dalt 1. Al

centre de l’acollidor poble d’Alforja

(43365).

QQuuèè  ooffeerriimm??

Servei de Residència i Servei d’Atenció

Domiciliària. Treballem per satisfer les

necessitats de les persones grans i per

garantir un envelliment actiu i de quali-

tat.

Equip professional:

Auxiliars de geriatria, Infermera, Metge,

Fisioterapeuta, Psicòloga, Treballadora

Social, Educadora Social, Personal de bu-

gaderia, Cuina, neteja, directiva i admi-

nistració.

Volem agrair a algunes empreses i enti-

tats la seva col·laboració en aquests mo-

ments tan difícils:

Tecnologia i Vitaminas SL

RPK metal forming SAU

Ajuntament Alforja

Diputació De Tarragona

Industries Teixidó

+ Informació al 977816021 / 608213575

Som un Centre lliure de COVID
178801-1234989Q

Plaça de Dalt, 1 - 43365 Alforja
Tel. 977 81 60 21
www.casalavisalforja.org
Facebook: 
Fundació Casal dels Avis d’Alforja

a crisi sanitària i de la sani-
tat pública evidenciada per
la Covid-19 precedeix una
profunda crisi econòmica i

social davant la qual les forces d’es-
querra proposen reforçar els ser-
veis públics i el caràcter social de
l’Estat. Ho veuen com el camí per
frenar l’èxit populista de l’extrema
dreta que està fent forat entre les
classes baixa i mitjana. En això es-
tan d’acord les quatre forces d’es-
querra –ERC, PSC, Catalunya en
Comú i CUP– que ahir reunia en
un debat la Universitat Progressis-
ta d’Estiu de Catalunya (UPEC),
però la força amb què s’ha d’injec-
tar diner públic i posar límits al
sector privat evidenciava de nou la
distància entre teoria i pràctica i
governar o no.

Mentre la CUP i Catalunya en
Comú demanen decisions valentes
per expropiar habitatges, aturar
desnonaments, impedir els talls de
subministraments bàsics a les llars
que no els poden pagar o intervenir
la sanitat privada, ERC i el PSC no
renuncien a col·laborar amb el sec-
tor privat i defensen les reformes
iniciades pels seus governs.

Més diners i sector públic
La consellera de Justícia, la repu-
blicana Ester Capella, demana
“més sector públic” i transparèn-
cia del govern a l’hora d’explicar
quina és la situació i per què es
prenen les decisions, com la millor
manera de lluitar contra la corrup-
ció, les notícies falses i les forces
que no volen sanitat, educació ni
serveis públics. Capella defensa la
“injecció als sectors afectats” dels
diners que ha anunciat la Genera-
litat pensant que caldrà “recons-
truir el país” i canviar models de
treball i vida. El portaveu adjunt
del PSC al Parlament, Ferran Pe-
dret, recorda l’oportunitat “histò-
rica” que suposaran els fons que la
UE destinarà a l’Estat espanyol
contra la crisi, però admet que
l’aposta pública de les esquerres ha
quedat massa sovint en la teoria, i
qualifica d’encara “massa tímids”
els passos cap a la transició ecolò-
gica o la reforma del mercat labo-
ral fets fins ara pel govern socialis-
ta. Pedret indica que cal democra-
titzar tots els nivells de presa de

L

decisions, des del local fins al glo-
bal, perquè recorda que de res ser-
viran les decisions contra el canvi
climàtic o la fiscalitat a les grans
empreses fetes des d’un país si no
s’aborden, com a mínim, de mane-
ra consensuada a escala europea.

Per Catalunya en Comú i la
CUP, però, l’aposta pública i social
dels govern espanyol i català són
insuficients per abordar l’emer-
gència ciutadana. “Necessitem
mesures valentes. Renda bàsica,
aturar desnonaments, garantir
subministraments bàsics. No ens
podem conformar amb el mal me-
nor”, defensa la presidenta del
grup parlamentari de Catalunya
en Comú, Jéssica Albiach.

Impotència dels governs
Molt explícita era la diputada de la
CUP Maria Sirvent: “Som incapa-
ços d’impedir que Endesa talli la
llum a la gent. Quan es diu a Agbar
que no pot tallar l’aigua, se’n va a
La Moncloa i diu al president que
això no pot ser. O comencem a ex-
propiar pisos de la Sareb o la gent

haurà de posar el cos cada dia da-
vant d’un desnonament.” Segons
ella, la democratització de les deci-
sions no la podran fer ni partits ni
governs davant de la força del sec-
tor privat si no s’incrementa el po-
der de la ciutadania. “Calen políti-
ques socials concretes, anticapita-
listes”, i autodeterminació política
i econòmica, conclou.

Què vol dir avui la sobirania
d’un país o el dret d’autodetermi-
nació s’evidenciaven de nou com la
barrera que separa ERC i la CUP
del PSC i els comuns. En canvi, to-
tes quatre forces compartien la
prioritat d’una actuació unitària
contra el creixement de l’extrema
dreta de Vox, contra la qual Al-
biach va reivindicar una “batalla
cultural”. Cal enfortir el “caràcter
social de l’Estat”, va dir Pedret.
Capella va advertir que tampoc
s’ha democratitzat l’accés al Con-
sell General del Poder Judicial, i
Sirvent va recordar que Vox és
acusació popular en judicis on la
fiscalia de l’Estat li replica els ar-
guments. ■

Xavier Miró
BARCELONA

ESQUERRES · Comuns i CUP reclamen intervenir la sanitat privada o el mercat
d’habitatge però ERC i PSC no refusen la col·laboració privada CONSENS · Tots
quatre veuen necessària la unitat contra l’extrema dreta en un debat a la UPEC

Aposta pública a
sac o concertació

Ester Capella, Ferran Pedret, Jéssica Albiach i Maria Sirvent participaven
ahir en el debat organitzat per la UPEC ■ ORIOL DURAN / ACN



EL PUNT AVUI
DISSABTE, 7 DE NOVEMBRE DEL 202014 | Nacional |

s prematur començar a
pensar a aixecar les res-
triccions per la Covid-19?
Estem satisfets perquè, per

salvar vides, vam prendre deci-
sions molt aviat, que és obvi que
no tens tota la seguretat del món
que aniran bé, i que com és nor-
mal van ser controvertides per-
què afectaven la vida i les lliber-
tats de la gent, i l’economia de
molts col·lectius. Al cap de dues
setmanes els fets estan donant la
raó al govern: la corba està pa-
rant, l’RT està per sota d’1, el risc
de rebrot ha baixat de 2.000 a
700… Això vol dir que hem de
desescalar? No, de moment la
corba no l’hem tombat, només
l’hem frenat. Volem tornar com
més aviat millor a la normalitat,
però si això vol dir que per Nadal
tornem a estar a dalt de tot, ens
haurem tornat a equivocar. Per
tant, cura, prenguem les deci-
sions al ritme que toqui, a poc a
poc i bona lletra, i després, en la
mesura del possible, que duri el
màxim i sigui la definitiva.

La consellera Budó va parlar de
planificar com serà la tornada.
A la gent li hem de donar certe-
ses. I li hem de donar esperances,
i les xifres dels últims dies en do-
nen; però de certeses encara no
en podem donar. Fer elucubra-
cions és el pitjor que podem fer.
Anem millor, i va estar bé que
prenguéssim mesures més sem-
blants a les que feia Europa que a
les que estava fent l’Estat, que
ara s’està acostant a les mesures
catalanes. Ens vam avançar, ho
vam fer bé, estem revertint la
corba, i això ens hauria de per-
metre obrir els bars abans que
d’altres que ho estan fent tot
molt més tard. Però no podem

É
donar dades ni apostar per un
dia concret perquè equivocar-
nos seria molt pitjor.

Es podran fer eleccions el 14-F?
Les eleccions estan programa-
des el 14 de febrer i seria bo que
aquest país pogués prendre de-
cisions aquell dia, per saber on
som, què vol la gent, tornar a
comptar-nos, avaluar tot el que
ha passat fins ara i a partir d’ai-
xò fer el govern independentis-
ta i el més fort i ampli possible,
perquè tornarem a guanyar i a
tenir majoria. El que no pot pas-
sar en cap cas és com a Galícia,
no hi pot haver catalans que no
puguin votar. Si això passés
hauríem de buscar solucions. 

Quan comença ERC el seu pro-
cés intern de primàries?
ERC sempre funciona igual: un
consell nacional obre el procés i
aprova el reglament electoral, i
això ho fem dissabte [avui],
tranquil·lament. La nostra prio-
ritat és la pandèmia, però en el
mentrestant també hem d’anar
preparant aquestes eleccions.

S’ha dit que la número 2 serà
una dona, i potser independent.
Serà una dona, i serà indepen-
dentista, és tot el que podem ga-
rantir, perquè ERC fa llistes cre-
mallera i és un partit indepen-
dentista, i per tant tots els que
van a les nostres llistes ho són.
Sabeu com és ERC, hem fet llis-
tes obertes on hem convidat mol-
ta gent de fora i hem intentat re-
marcar el valor de tota la gent de
casa. Ara ningú et sabrà dir qui
serà la número 2, però intenta-
rem que aporti moltíssim. Inten-
tem posar-hi els millors.

Hi ha un cert desencant general
al país per la pandèmia, però en
l’independentisme també. Què

ha de fer per reactivar la gent?
El millor que pot fer l’indepen-
dentisme en aquest moment és
governar bé. En un moment de
dificultat enorme, en què està
patint tota la societat, ajudar la
gent, gestionar tan bé com sigui
possible, també és el millor que
podem fer per l’independentis-
me. La pandèmia no ajuda en
els tempos, però fer-ho bé i aju-
dar la nostra gent sempre ens
ha funcionat per créixer.

No sé si això engresca gaire per
tornar al ‘momentum’ de fa tres o
quatre anys que molts reclamen...
Al carrer no hi podem sortir,
per començar. Quines mobilit-
zacions podem fer ara? Poque-
tes. Quina és la principal pre-
ocupació de la gent avui? Segu-
rament la salut. I això els fa me-
nys independentistes? No, ho
són igual i tenen clar que el fu-
tur d’aquest país ha de ser la in-
dependència. Ho torno a dir:
fer-ho bé i demostrar que som
útils a la gent és el millor que po-
dem fer per al projecte d’inde-
pendència. La resta és ser més,
continuar creixent com a movi-
ment i superar la majoria políti-
ca que hem tingut de manera
reiterada al Parlament i que
hem demostrat cada vegada en
totes les eleccions. Som majoria
política, però ara toca fer el salt
a majoria social. I estem davant
fins i tot d’una oportunitat per
superar per primera vegada el
50% de vots en unes catalanes.
Hem de seguir preparant-nos i
enfortint-nos perquè l’última
vegada no n’hi va haver prou, i
hem d’aprofitar totes les expe-
riències per tornar-hi i guanyar
definitivament. Però això no se-
rà demà, i menys en una situa-
ció de crisi com la que ara vivim.

Tots coincideixen que cal unitat

estratègica, fa tres anys que
se’n parla però no arriba mai.
Per què? Ara hi ha les condi-
cions per arribar-hi?
Cada cop hi estem més a prop,
perquè a cadascú li ha costat
més o menys fer la lectura sobre
el moment on érem, que era
cabdal. I en això tenim exem-
ples facilíssims: quan ERC deia
que havíem de ser més, ja molt
a prop del 2017, tothom se’n re-
ia, o una part de l’independen-
tisme. Aquesta part vol superar
avui el 50% en les properes elec-
cions. Això vol dir que aquell in-
dependentisme que no havia sa-
but fer la lectura, avui ja hi és, i
per tant tots ens anem aproxi-
mant al mateix lloc. Hem tret el
llibret Tornarem a vèncer i he
vist molt poques crítiques; s’hi
posa sobre la taula el projecte de
futur d’ERC, i crec que tothom
es va acostant cap a les matei-
xes tesis, que al final són tan
senzilles com ser més, prepa-
rar-nos millor, tornar-ho a fer i
guanyar de manera definitiva.
Això ha costat, però em sembla
que l’acord està més a prop del
que ho estava en altres mo-
ments, perquè es comença a as-
semblar el discurs de tothom.

Es pot pactar ara un full de ruta
de mínims entre JxCat i ERC?
L’independentisme hi ha de ser
sencer. JxCat ja no sé quina
part de Convergència represen-
ta i en quants trossos s’ha tren-
cat, i si s’ha de comptar o no el
PDeCAT… Això és massa de mí-
nims. A mi m’agradaria pactar-
ho amb tothom que és indepen-
dentista, i que la CUP també hi
fos. No em serveixen només els
acords amb la post-Convergèn-
cia o l’últim nom que s’hagin po-
sat ara. Vull acordar-ho amb
tots els que representen l’inde-
pendentisme, i que sigui ampli,

no em val una unitat de dos, i
que un cada cop s’hagi fragmen-
tat en més trossos. Un acord es-
tratègic ha de ser de tot l’inde-
pendentisme. Nosaltres sempre
anem sencers a tot arreu.

Però miraran que l’acord sigui
abans de les eleccions?
Assolir acords a vegades és pos-
sible preelectoralment, i a vega-
des, post. M’és igual, l’acord és
necessari per al país. Si pogués
ser, m’agradaria que fos la set-
mana passada! L’important és
que hi sigui, i hi sigui tothom, i
m’és igual si és el 13 o el 15 de
febrer. I que superem el 50%.

Què ha de passar si això passa?

CONSENS · “Aquell independentisme que no havia sabut fer encara la lectura, avui ja hi és, ja diu que
hem de superar el 50% en les properes eleccions; cada cop som més a prop de la unitat estratègica”
AVÍS · “Que ningú surti dient que si passa automàticament tindrem un referèndum, perquè mentirà”

Òscar Palau
BARCELONA

“Ja som majoria
política, toca fer el
salt a majoria social”

Sergi Sabrià  President del grup republicà al ParlamentCap al 14-F. Els grups parlamentaris

❝Estem revertint la
corba, i això hauria
de permetre obrir
els bars abans que
altres que van tard
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Superar el 50% és una fita més.
Ara, qui digui que automàtica-
ment ens regalaran un referèn-
dum mentirà, no ens regalaran
mai res perquè som catalans i
tot t’ho has de guanyar, de llui-
tar. I les eleccions no s’haurien
de guanyar mai més mentint,
sinó dient la veritat. Ara, així
pots anar a la taula de negocia-
ció dient ‘escolti, nosaltres crei-
xem cada dia, i per tant vostès
es fan més petits, i això acabarà
amb la independència de Cata-
lunya, segur o segur. Volen par-
lar d’un referèndum o no?’ La
resposta serà que no, però tu hi
vas més fort. Europa t’ha dit mil
cops que has de superar el 50%
de manera sostinguda; doncs

mira, el moviment, sostingut en
el temps ja ho està sent. Fem-
ho, anem superant etapes!

A ERC molts independentistes
li diuen de tot a les xarxes, Mar-
ta Vilalta va ser escridassada
en l’últim acte unitari a la plaça
de Sant Jaume. Com s’ho pren?
Nosaltres no xiularem mai de la
vida un altre independentista,
és un company de viatge i el ne-
cessitem per guanyar.

Quines condicions posarà ERC
a votar els comptes de l’Estat?
En aquesta situació d’enorme
dificultat Catalunya necessitarà
molts diners per sortir-ne bé,
per posar-los al servei de la ciu-

tadania que està patint. N’es-
tem tips, de l’espoli fiscal, ningú
ho ha explicat més vegades ni
durant més temps; per tant, si
volen alguna cosa d’ERC, que
posin sobre la taula el pressu-
post que Catalunya es mereix.

I la mesa de diàleg, no la hi han
de posar, sobre la taula?
La mesa de diàleg transcendeix
els temps, és una aposta a molt
llarg termini, i una possibilitat de
parlar de tu a tu amb l’Estat que
no havíem tingut fins ara.
M’agradaria que s’hagués reunit
més i hagués avançat més, però
no vull una altra reunió només
per fer-se una foto, perquè ja
l’hem fet. Vull una altra reunió

per avançar. Ara, de la taula de
negociació, que no de diàleg, en
sortirem amb un referèndum so-
ta el braç? Doncs és molt difícil,
però no renunciarem mai a dialo-
gar, és la nostra manera de fer, la
catalana, la que un 80% de la
nostra gent en les enquestes as-
senyala com a manera de resol-
dre el conflicte. A allò que els ca-
talans volen en un 80%, nosal-
tres no hi renunciarem mai.

L’operació Volhov atribueix a
gent propera a ERC alguns pre-
sumptes delictes, i vostè ha dit
que els pot desmuntar. Tots?
Tots els que han sortit fins ara els
hem treballat un per un i tots són
desmuntables. I ho farem així ca-

da vegada perquè ja sabem a què
van: van per ERC, perquè és l’ac-
tor més fort de l’independentis-
me, van per la nostra gent per in-
tentar dividir-nos, trencar l’inde-
pendentisme. Ja ho hem vist al-
tres vegades. Podem fer dues co-
ses: fer-li cas, enfadar-nos... o sor-
tir a contrarestar-ho, com farem.
I som ERC, així que si algun cop
un indici diu que alguna cosa no
s’ha fet bé, serem implacables,
perquè tothom sap com tractem
qualsevol cosa que s’assembli a
un comportament no republicà.

Han sortit àudios que no són
delicte, però xafarderia a ban-
da, potser tindran en compte...
Són converses personals que
busquen dividir-nos, i que segur
que passen a tothom. Segur que
als periodistes entre ells, par-
lant dels seus companys de re-
dacció, els deu passar el mateix.
En qualsevol exemple de qual-
sevol col·lectiu que posi deu pas-
sar exactament el mateix. Per
tant, que a mi el Gabriel Rufián
em digui Pepsi-Cola m’és igual.

Cuixart va suggerir una llei
d’amnistia al Parlament per
pressionar el Congrés perquè
també l’aprovi. S’ho plantegen?
Ha sortit un col·lectiu, Amnistia
i Llibertat, que està fent una fei-
na espectacular, està redactant
una llei amb experts de prestigi
del nostre país i està recollint
signatures per portar-ho al Con-
grés acompanyat de la voluntat
popular. A partir d’aquí, el que
vagi més ràpid o funcioni millor
en la part procedimental, m’és
igual. Si és primer el Parlament,
el Congrés, o és en paral·lel… Cal
fer el que entre tots decidim que
funcioni millor i creï més con-
sens, perquè aquí hem d’anar
junts; transcendeix l’indepen-
dentisme fins i tot. És una qües-
tió de drets civils i democràcia.

Junqueras podrà sortir a temps
de participar en la campanya?
Són els nostres companys i els
volem a tot arreu. Però són a la
presó. Quan s’acostin les dates
sabrem què estan en condicions
de fer. I si estan en condicions i
en tenen ganes, benvinguts se-
ran. Si tenen ganes d’estar dalt
d’un escenari, que segur que en
tindran, hi seran. I si no, inten-
tarem fer-ho des de dins, o com
puguem, però necessitem la veu
del Raül, la Carme, la Dolors i
l’Oriol acompanyant-nos en la
nova aventura d’unes eleccions.

L’entrevista sencera, a
www.elpuntavui.cat�

❝❝ Nosaltres no
xiularem mai de la
vida un altre
independentista, és
un company de viatge

Demostrar que som
útils i governar bé és
el millor que podem
fer ara per
l’independentisme

❝La taula, no de diàleg,
sinó de negociació? Al
que vol un 80% dels
catalans nosaltres no
hi renunciarem mai

El republicà Sergi Sabrià, dijous
passat al Parlament ■ JOSEP LOSADA

❝L’operació Volhov?
Van per ERC perquè
és l’actor més fort de
l’independentisme, a
intentar dividir-nos
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