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Casado admet el
dèficit inversor
estatal a Catalunya
a El líder del PP es vanta que no s’executa mai gaire més del 40%
de les inversions pressupostades a Aragonès respon a Ayuso
Redacció
BARCELONA

1198179-1235430L

L’ofensiva contra l’harmonització fiscal que el PP
ha protagonitzat aquest
final de setmana a Catalunya, amb Pablo Casado visitant ahir el Banc dels Aliments de Reus i Isabel
Díaz Ayuso entrevistantse amb Societat Civil Catalana, va permetre comprovar com de conscient
és el mateix líder del PP
que les inversions pressupostades per l’Estat a Catalunya s’acaben executant en percentatges que
“no superen el 40%, com

l’any passat”, va admetre
ahir Pablo Casado. Els
acords entre ERC i el
PSOE “són paper mullat”,
perquè la majoria dels
2.300 milions que anuncien que s’invertiran “no
s’executaran”, com ha
anat passant en els anys
anteriors. La presidenta
madrilenya va insistir ahir
més en el fet que l’acord
per harmonitzar “només
pretén perjudicar Madrid”.
El vicepresident de la
Generalitat en funcions de
president i coordinador nacional d’ERC, Pere Aragonès, va insistir ahir a defensar l’acord pressupostari

amb el govern espanyol del
PSOE i Unides Podem. “El
que es vol amb aquesta iniciativa és posar un sòl fiscal
perquè no hi hagi ningú que
faci competència deslleial”,
com la Comunitat de Madrid. Aragonès acusa Ayuso d’aprofitar l’efecte capitalitat, així com el fet de ser
la seu de la majoria d’empreses de l’Ibex-35 i de concentrar el gros dels funcionaris de l’Estat, per mantenir uns impostos baixos.
També la presidenta de Catalunya en Comú-Podem,
Jéssica Albiach, va demanar al PP que deixi d’enfrontar territoris. ■

Presons denuncia
maltractaments
de 4 funcionaris

Pablo Casado va visitar ahir el magatzem del Banc dels
Aliments de Tarragona, a Reus ■ EFE

Les frases

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

“La majoria
d’inversions de l’Estat
a Catalunya no
s’executaran”

“No volem més
impostos per als
treballadors de Madrid,
però sí per als rics”

PRESIDENT DEL PP

VICEPRESIDENT DEL GOVERN

Pablo Casado

Pere Aragonès

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“Madrid és un
paradís, però de
llibertat”

“Deixin de crispar i
d’enfrontar territoris”

Isabel Díaz Ayuso

Jéssica Albiach

PRESIDENTA DE MADRID

PRES. DE CATALUNYA EN COMÚ-PODEM

El departament de Justícia ha
denunciat a la fiscalia un cas
de suposats maltractaments
a un intern de la presó de Lledoners per part de quatre
funcionaris i n’ha apartat dos,
caps de servei. Segons va informar ahir la Secretaria de
Mesures Penals, els dos caps
van autoritzar l’escorcoll integral i una immobilització “injustificada”. El reclús va patir
fractures costals i un traumatisme al tronc. ■ REDACCIÓ

Querella de Pimec
contra Canadell
per injúries
La patronal Pimec ha presentat una querella contra el president de la Cambra de Comerç, Joan Canadell, per injúries. L’entitat de la petita empresa que lidera Josep Gonzàlez considera que la crítica de
Canadell sobre la democratització de l’entitat és prou ofensiva per querellar-s’hi. Canadell havia lamentat l’absència
de processos electorals en algunes entitats empresarials.
■ REDACCIÓ
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La consellera de Justícia, Ester Capella, al Memorial de les Camposines ■ ACN

Capella acusa el
Suprem d’actuar
per “raons d’estat”
a La consellera de Justícia afirma que el tribunal canvia la
valoració del 3r grau a Bassa i Forcadell lamenten l’espera
Redacció
BARCELONA

La consellera de Justícia,
Ester Capella, ha acusat el
Tribunal Suprem (TS)
d’estar canviant el sistema
per basar el debat sobre el
tercer grau dels presos polítics en els “pensaments
ideològics”. Així ho va expressar ahir en una entrevista a Ràdio 4 i La2 davant
la informació d’El País,
que assegura que el Suprem “s’inclina” per revocar el tercer grau dels independentistes. Oficialment,
el Suprem només va informar abans-d’ahir que la

Les frases

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

“Una altra filtració
impresentable
d’aquesta vergonya de
Tribunal Suprem del
Regne d’Espanya”

“Aquesta incertesa és
angoixant. Cada dia
penso que serà l’últim
que sortiré;
insuportable”

EXCONSELLER DE TERRITORI

EXPRESIDENTA DEL PARLAMENT

Josep Rull

setmana vinent continuarà les deliberacions.
La consellera va criticar
que els afectats coneguin
les decisions pels mitjans
de comunicació i no per resolucions judicials. Hi va
afegir que espera que no si-

Carme Forcadell

gui una filtració del Suprem perquè, al seu parer,
això voldria dir que “per
enèsima vegada el Suprem
actua més per raons d’estat que per raons de dret”.
La consellera va recordar que tres magistrats de

Dos regidors de la CUP al
jutjat pel cas del Tsunami
Redacció

118568-1233805L

FIGUERES

Dos regidors de la CUP a
l’Ajuntament de Navarcles (Bages) i Sant Pere de
Riudebitlles (Penedès) investigats pel tall del Tsunami Democràtic a la Jonquera (Alt Empordà) entre l’11 i el 12 de novembre
del 2019 van decidir ahir

“desobeir” i van rebutjar
d’entrar al jutjat de Figueres a declarar. Són dues de
les 25 persones que estaven citades ahir per declarar davant el jutge, del jutjat d’instrucció 4 de Figueres, en la macrocausa que
té 197 encausats per desordres públics i danys. El
regidor de Sant Pere de
Riudebitlles i conseller co-

marcal, Isaac Ruana, va
assegurar que amb la seva
decisió vol “denunciar la
deriva psicòpata de l’Estat
espanyol” i qualifica la
causa de “macroprocés judicial sense lògica ni sentit”. La regidora cupaire de
Navarcles, Ylènia Morros,
tampoc va entrar-hi. Morros ja no es va presentar a
la citació a la comandàn-

vigilància penitenciària
han avalat no només el tercer grau dels presos polítics, sinó també les sortides per anar a treballar i fer
voluntariat, a través de
l’article 100.2 del reglament, “amb solidesa en
l’argumentació jurídica”.
En aquest context, va
manifestar que li costa entendre en què es fonamentarà el Suprem si acaba revocant el tercer grau dels
nou independentistes. Segons la consellera, el Suprem no ha de demanar als
presos què pensen, ja que
el dret penitenciaria s’ha
de basar en l’evolució de cadascuna de les persones i
no en el seu pensament
ideològic. “Si l’afirmació
Ho tornarem a fer és presumpció de culpabilitat, hi
ha un trencament explícit
del sistema del Codi Penal”, va assegurar.
Des de finals de juliol
passat, els presos polítics
esperen una resposta del
Suprem, especialment els
set de Lledoners, als quals
la jutgessa els va revocar el
tercer grau de manera cautelar. “Les deliberacions
del Suprem no han acabat,
malgrat que tots els jutges
de Catalunya han avalat el
3r grau. Diuen que hem
d’esperar a la setmana vinent. Doncs, a commemorar els 55 anys de la Guttmann”, piulava ahir l’exconsellera de Treball Dolors Bassa, que continua
en 3r grau, com l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que ahir piulava més preocupada: “Segurament serà l’últim cap
de setmana per poder estar amb la família. Aquesta
incertesa és angoixant. Cada dia penso que serà l’últim que sortiré; insuportable. I sempre amb els companys de Lledoners al cor i
al cap.” ■
cia de la Guàrdia Civil de
Sant Andreu de la Barca.
Una quarantena de persones es van concentrar
davant els jutjats de Figueres per donar suport a la
nova tanda d’investigats
pel tall de la Jonquera. La
majoria es van negar a declarar davant del jutge. El
portaveu d’Alerta Solidària, Martí Majoral, va criticar que, després que gairebé la meitat de les persones encausades hagin passat pel jutjat, “ni el jutge ni
la fiscalia no han concretat acusacions més enllà
del fet d’haver participat
en la mobilització”. ■
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Damià Calvet Candidat a les primàries per ser el presidenciable de Junts per Catalunya

“Puc aportar fortalesa
i estabilitat al govern”

MILITÀNCIA · “A JxCat no hi ha independents ni persones poc polítiques” NEGOCIACIÓ · “No podem
supeditar fer la independència a una taula de diàleg” 14-F · “Si no guanya JxCat, hi pot haver un tripartit”
Emili Bella
BARCELONA

J

Què és la primera cosa que faria com a president?
M’atreveixo a dir que el primer
que faria és trucar al president
del govern espanyol. Evidentment abans parlaria amb el president Puigdemont i amb les
forces independentistes de Catalunya, però conceptualment
el primer que hem de fer és parlar amb el govern de l’Estat. Un
diàleg que no ha d’aturar ni endarrerir el procés per fer la independència. No podem supeditar fer la independència a una
taula de diàleg que avanci.

osep Rull va descriure dimecres a Twitter Damià
Calvet com el seu millor
amic. Es coneixen des de
la JNC. Després de meditar-ho
molt plegats, el conseller de Territori i Sostenibilitat va decidir
presentar-se a les primàries per
ser el presidenciable de JxCat.
El desenllaç, demà.
A part de Rull, l’hem vist fent
campanya amb Quim Forn, Jordi Puigneró, Felip Puig...
Felip Puig no és de JxCat, però
es va connectar en un acte.
Podríem considerar que d’alguna manera vostè és el candidat
de l’aparell?
Des del meu punt de vista no és
una definició correcta. Hem fet
un partit i ha costat molt i ara
tots som de JxCat, tots som afiliats. En aquests moments no hi
ha independents ni persones
poc polítiques. Tots som afiliats
a JxCat i tots som polítics. Jo
sóc un afiliat més, membre de
l’executiva nacional, que es presenta a les primàries perquè
creu que JxCat és una eina imprescindible per governar bé el
país i avançar inequívocament
cap a un estat propi.

Visualitza un govern que no sigui de JxCat i ERC?
El d’una majoria absoluta de
JxCat. Dit això, que això és molt
difícil, un govern netament independentista, que implica en
primera instància per una victòria de JxCat. Si no guanya JxCat
poden passar altres coses.

Damià Calvet és conseller de Territori i Sostenibilitat ■ JUANMA RAMOS

Remarca el seu perfil de gestor.
Remarco la meva trajectòria
com a gestor i alhora remarco el
meu compromís inequívoc amb
la independència de ben jove.

Ells diran que son vostès els qui
s’han mogut.
Des de l’octubre de 2017 ens
hem anat presentant a totes les
eleccions com a JxCat. I, per
tant, si hi ha algú que s’ha separat és el PDeCAT, que no està
seguint ni el mandat de l’1-O ni
el lideratge del president Puigdemont. Però, més que la meva
provinença pugui facilitar un o
altre moviment, jo diria que la
meva actitud pot facilitar-ho.
Em veig capaç de sumar energies positives del país al voltant
d’un govern fort i de fer la independència, i si el PDeCAT obté
representació i es compromet
amb aquest govern fort i a fer
independència, sens dubte podrem sumar.

llista. Per tornar al Parlament i
que deixi l’eurocambra?
Jo aposto perquè encapçali la
llista, perquè JxCat neix del seu
cap, ell va ser qui va pensar des
de Brussel·les els primers dies
de l’exili que no ens podíem presentar a les eleccions convocades per l’Estat d’una manera
clàssica com a partits, que havíem de crear un moviment que
recollís l’esperit de l’1-O. Ara ja
és un partit i la situació és diferent. Puigdemont ocupa una
plaça a l’eurocambra i des
d’aquest altaveu internacional
ajuda a la causa de Catalunya.
Aquesta posició la vol i l’ha de seguir mantenint. Respecte a tornar o no tornar, és un debat que
no podem reobrir. Ja ho vam
deixar molt clar el 2017, va dir
que tornaria si se l’investia president, no que tornaria per ser
investit. Hem d’escollir un president efectiu que pugui governar
bé i avançar cap a la independència, sempre sota el lideratge
del president Puigdemont.

Amb vostè seria més fàcil un
acostament al PDeCAT?

Vostè aposta perquè el president Puigdemont encapçali la

La causa oberta contra Borràs és
una persecució política? Creu que

Què el diferencia de Laura Borràs?
Tots dos som afiliats a JxCat i
hem assumit com a pròpies les
ponències al congrés. A partir
d’aquí hi ha les trajectòries personals, la meva és la d’una persona que ja de jove es va involucrar
en política, que ha passat per diverses responsabilitats a l’administració. També he estat regidor de Vilanova i tinent d’alcalde
a Sant Cugat i he passat per la
privada. Soc arquitecte tècnic.

que és dur que hem d’afrontar
aquest projecte, que és el projecte de la nostra generació, la que
ha perdut la por, la de la ruptura,
la que va fer l’1-O. Això no s’ha
acabat amb el 27-O, ho hem de
continuar. La nostra generació,
que no es dona per vençuda el
27-O, es presenta amb la voluntat de sumar victòries per fer la
independència, que no és el mateix que declarar la independència. La simple declaració d’independència no ens porta a una
República efectiva. El que proposo és que la següent gran victòria
sigui la del 14-F, que hi hagi una
gran majoria independentista,
tant de bo de més del 50%.

Em sap greu que gent del PDeCAT s’hagi separat d’un camí
que vam iniciar junts a partir de
l’octubre de 2017. Atribueixo
aquesta separació més a una
part de la direcció que al conjunt de la militància.

la perjudica en aquesta cursa?
Jo defenso Laura Borràs, i
JxCat, també. Nosaltres hem de
procurar que el govern resultat
del 14-F sigui un govern fort i
estable, perquè el país el necessita. Per això em presento, perquè des de la meva trajectòria
puc aportar fortalesa i estabilitat al govern.
Amb un altre Parlament independentista i un altre govern
independentista després del
14-F, en la pròxima legislatura
faran la independència?
No és una qüestió de fixar-nos
percentatges ni terminis. El
president Puigdemont, a la
cloenda del congrés de JxCat, ja
va advertir dels qui poden sentir-se impacients perquè veuen
que el camí és llarg, i dels que es
poden cansar, perquè el veuen
dificultós. Jo em faig meus
aquests dos advertiments.
No hi ha pressa per a la independència?
Que la pressa no ens faci perdre
el temps. És des de la fortalesa
del govern i d’un camí que sabem

Quines?
Un tripartit. Ho hem vist.
ERC i el PSC diuen que de cap
manera.
Hi ha hagut opinions qualificades dins d’ERC, que no dubto
que sigui un partit independentista, que el porten cap a posicions que creïn una relació amb
l’Estat que ens faci avançar cap
al federalisme. Aquesta és una
posició no compartida. Quan
ERC parla d’eixamplar la base,
parla de sumar partits no independentistes en el camí de la independència i això per mi és
una errada. Aquest no és el nostre negociat. Nosaltres hem de
sumar energies al voltant de fer
la independència, però no hem
de supeditar això al fet que forces polítiques no independentistes se sumin al projecte. Per
tant, sí, si no guanya JxCat i
guanya ERC hi podria haver alternatives. La garantia perquè
hi hagi un govern independentista que governi bé i que alhora
avanci cap a la independència
és que guanyi JxCat. ■
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Laura Borràs Candidata a les primàries per ser la presidenciable de Junts per Catalunya

“No tenir motxilles em
permet ser de consens”

TRAJECTÒRIA · “El conseller Calvet porta tota la vida en política, jo hi he accedit a petició del president
Puigdemont” ERC · “No tots els vots independentistes han servit per avançar cap a la independència”
E. Bella
BARCELONA

L

aura Borràs feia ahir campanya al costat del president Quim Torra, el dia
que començaven les votacions telemàtiques per escollir el
presidenciable de JxCat.
Aquests dies la portaveu del partit al Congrés ha protagonitzat
converses amb el president de la
Cambra de Barcelona, Joan Canadell, o la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, i ahir va rebre
l’aval del tercer aspirant, Jordi
Ferrés, que es va retirar.

La causa del Suprem la perjudica en la cursa de les primàries?
La causa del Suprem està feta
per perjudicar en qualsevol circumstància, també en aquest
escenari de primàries i el 14-F.
És una causa política, que no
existeix, ha quedat demostrat.
La justícia és l’última línia de defensa de la integritat territorial
de l’Estat espanyol. Està feta
amb la voluntat de perjudicar,
però la responsabilitat em fa
prendre una decisió no només
en clau personal sinó també collectiva. Si jo m’aparto, estic indicant que la repressió funciona.
Jo he decidit plantar cara.
Què la diferencia del conseller
Damià Calvet?
Ell és una persona que porta tota la vida en política, jo hi he accedit a petició del president
Puigdemont i després del punt
d’inflexió que ha representat
l’1-O. Ell representa aquesta
trajectòria política i jo, algú que
des del món professional i acadèmic fa el pas de servei al país
en circumstàncies extraordinàries. Me’n separa que ell és un
home i jo una dona; això implícitament desprèn maneres de
fer i lideratges diferents.
Ell ven gestió.
La gestió és inherent a un servidor públic. Quan he dut a terme
càrrecs de responsabilitat en
una dimensió de gestió com ara
cinc anys al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes,

minació i el compromís de tothom i un govern fort al costat
de la societat civil i la gent, que
aquesta, afortunadament, sí
que sempre hi és.
En cas que ERC quedés a davant de JxCat, faria president
Pere Aragonès?
Nosaltres tenim molt clar que
l’escenari només pot ser o de
majoria absoluta perquè siguin
les propostes que té JxCat per tirar endavant la independència
les que s’imposin, o bé un govern
amb independentistes. Si volem
fer la independència, només tenim aquestes dues opcions. La
majoria absoluta sabem com de
difícil és, però és la que asseguraria la cohesió, la força i la legitimitat per tirar endavant les
polítiques cap a la independència. O bé un govern amb partits
independentistes, és a dir, que
tothom que diu que és independentista també treballi per fer
efectives aquestes paraules.
Qualsevol altra opció, pactes
amb partits que no són independentistes, no ens acosta a la independència, ens n’allunya.
Creu que ERC pot tenir la temptació de pactar amb el PSC?
Crec que és més que una temptació. Fins i tot és una complicitat que s’està respirant en l’aire
en els darrers temps.

Laura Borràs és portaveu de Junts per Catalunya al Congrés ■ QUIM PUIG

onze mesos a la conselleria de
Cultura, l’any i mig de gestió legislativa al Parlament i l’any i
mig al Congrés, l’he entesa com
un requisit sine qua non. La
qüestió és quina és l’actitud: la
meva manera de ser l’he traduïda en la meva manera de fer en
política, que és escoltar i estar
al costat de la gent.

presidència de la Generalitat.
Exhibir suports forma part de
les dinàmiques de les campanyes, jo sempre he volgut evitar
el pitjor de la vella política, les famílies, l’estàs en mi o en contra
meu. He treballat sempre per
unir. I el fet de no tenir motxilles
m’ha permès ser persona de
consens amb el PDeCAT.

El veu com un home de partit?
També és una diferència, efectivament. Jo no he militat mai en
cap partit, excepte ara a JxCat,
i en canvi ell té una llarga trajectòria de militància política.

Es veu recosint l’espai de JxCat
i el PDeCAT?
Jo he fet sempre bandera de la
unitat, no perquè la prediqui, sinó perquè l’he practicat, perquè
vaig ser la candidata del PDeCAT sense formar-ne part, vaig
haver-los de fer aquesta apel·lació sense formar part de la seva
militància, però volia ser la seva
candidata i volia que se sentissin representats en mi.

Calvet té a darrere els presos
polítics Josep Rull, Quim Forn...
Qui té vostè?
No m’ha agradat mai i he criticat quan altres han instrumentalitzat el que considero que ha
de ser, pel que representen i signifiquen, un símbol. Més que exhibir suports, que en tinc molts,
i s’han pogut veure al llarg
d’aquests dies, el que hem de fer
és exhibir la nostra manera de
fer i que la gent pugui triar de
quina manera voldria que fos la

Calvet aposta perquè el president Puigdemont encapçali la
llista. Quin paper ha de tenir?
El fet de ser respectuosa amb
aquests processos també em fa
ser molt respectuosa amb el president Puigdemont, que farà el
paper que ell vulgui. És indiscu-

tible que és el president de tots.
He parlat amb ell i hi serà, en la
posició i el paper que vulgui.
Què és el primer que faria com
a presidenta?
Com a gest, el primer és, naturalment, tenir una conversa
amb el president Puigdemont,
el president de JxCat, el president legítim i president del Consell per la República, però també una conversa amb el president Torra i després un gest inequívoc al Parlament demanant
un compromís per fer efectiu el
mandat de l’1-O. Govern i Parlament han de constituir una majoria independentista compromesa amb el mandat de l’1-O de
manera inequívoca.
Amb un altre Parlament i un altre govern independentistes, la
pròxima legislatura faran la independència?
Hem de ser molt clars amb la
ciutadania en aquesta qüestió
de cara a les eleccions: no tots
els vots independentistes han
servit per avançar cap a la independència. Per això cal la deter-

Ells ho neguen del dret i del revés.
Jo fins i tot vaig fer servir la frase
love is in the air en un debat en
què hi havia Joan Tardà per part
d’ERC, Jaume Asens (En Comú
Podem) i Ferran Pedret (PSC) i
es palpava aquesta possibilitat.
Els tripartits no són una fal·làcia, han existit. I si es té la temptació de fer un govern amb partits que no són independentistes, és evident que l’objectiu no
és la independència.
Desconfia del seu soci de govern, d’ERC?
El president Torra, quan el soci
de govern va permetre que es
perdés la seva acta de diputat,
ja va donar la legislatura per
acabada a partir d’aquesta manca de confiança. I tanmateix va
arribar la pandèmia i es va poder fer una acció de govern conjunta. El que s’ha de demanar és
compromís i professionalitat.
La gent el que vol és que els seus
representants estiguin a l’altura
dels compromisos adquirits. Jo
he format part d’aquest govern i
m’he fet solidària de les seves
decisions, m’hagin agradat més
o menys. He tingut sempre respecte institucional; ara, és evident que hi ha moltes coses que
cal millorar, la primera, l’exigència de perfecció i de gestió
eficaç i eficient. ■

