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ERC defensa el
sí al pressupost
per frenar Vox i
la Covid-19

a Els republicans sumen esforços amb Bildu per explicar
el pacte amb el PSOE a Asseguren que cal disposar de

més recursos contra l’epidèmia i lluitar contra el feixisme
Redacció
BARCELONA

La secretària general adjunta d’ERC, Marta Vilalta, i el coordinador general
d’EH Bildu, Arnaldo Otegi,
van sumar ahir esforços
per defensar i justificar els
seus vots favorables a la
tramitació del pressupost
del govern espanyol. El
context de crisi econòmica i sanitària a causa de la
Covid-19 i la situació política amb l’entrada amb
força de la ultradreta al
Congrés dels Diputats i governs autonòmics són les
principals raons esgrimides per les dues formacions independentistes,
que van comparèixer juntes en una roda de premsa
telemàtica.
L’objectiu final, segons
van explicar ahir les dues
formacions, és evitar que
totes dues crisis les acabi
pagant la classe treballadora, per la qual cosa els
seus 18 diputats han de
donar “esperança” a la

La frase

—————————————————————————————————

“ERC i Bildu volem
posar fre a l’agenda
autoritària i guanyar
drets per als nostres
pobles i treballadors”
Arnaldo Otegi

COORDINADOR D’EH BILDU

gent i aconseguir recursos
per al dia a dia.
La portaveu d’Esquerra
va assegurar que cal avançar “conjuntament” i ajudar la gent i alhora treballar amb un “horitzó republicà”. “Només amb totes
les eines i recursos podem
ajudar la ciutadania dels
pobles i territoris”, va afegir-hi.
Després de celebrar la
línia estratègica que mantenen ERC i Bildu al Congrés i al Senat, Vilalta també va admetre que hauria
estat molt millor que les altres formacions independentistes del Congrés, en
referència a JxCat i la

CUP, s’haguessin sumat a
l’acord pel pressupost per
disposar dels “màxims recursos i posar tots els instruments”.
D’altra banda, Otegi va
posar el focus a evitar que
a l’Estat tingui prioritat
una agenda “autoritària”
de la ultradreta, i va defensar “sumar i multiplicar”
forces per aconseguir-ho.
“Hem vingut a guanyar i
garantir drets, no a eliminar-ne”, assegurava Otegi,
alhora que apostava per
buscar una solució “democràtica” al problema territorial a l’Estat, “acceptant
la plurinacionalitat i el
dret a decidir”.
ERC també va voler
aclarir les condicions del
pacte amb el PSOE a canvi
del sí al pressupost. Pel
que fa a l’harmonització
fiscal, Vilalta va afirmar
que ERC no defensa “en
cap cas” una harmonització, però sí que vol evitar
que la Comunitat de Madrid faci “competència
deslleial” a Catalunya. “In-

Reunió pel cas català de
diputats francesos i Torrent
Redacció
BARCELONA

Una dotzena de diputats
de l’Assemblea Nacional
Francesa es van reunir
ahir telemàticament amb
el president del Parlament, Roger Torrent, per
interessar-se en el conflicte entre Catalunya i l’Estat
espanyol. El president de

la cambra explicava a ACN
que els diputats li havien
expressat el seu compromís de “crear un clima
d’opinió necessari ” per a
la resolució del conflicte
polític. Els parlamentaris,
que s’han reunit a títol
personal amb Torrent i no
pas en representació de la
cambra gala, s’han mostrat interessats a conèixer

la situació política del país
i Torrent els ha indicat
com poden “intercedir”
per ajudar a una resolució
política del cas.
El president de la cambra ha defensat les “vies
democràtiques” impulsades al Regne Unit i al Canadà amb els referèndums d’Escòcia i el Quebec. Torrent ha explicat

Vilalta, ahir en la roda de premsa conjunta amb Bildu ■ ACN

tentem regular-ho perquè
acabi el dúmping fiscal ja
que afecta Catalunya”, va
sentenciar. Així, va assegurar que volen impedir el
“privilegi” que les persones riques de Madrid visquin en detriment de les
persones més “pobres i necessitades”.
D’altra banda, Vilalta
també va assegurar que
els partits polítics treballen per aconseguir l’amnistia per als presos polítics com a única solució
per resoldre el conflicte
entre Catalunya i l’Estat
mentre es treballa amb la
reforma del delicte de sedició i l’indult. ■

als diputats, alguns dels
quals formen part de la
majoria de govern de Macron, que a Catalunya hi
ha una situació de “repressió” de 3.000 persones
pendents de procediments judicials. El diputat
Sébastien Nadot ha explicat a ACN que “hi ha una
presidenta del Parlament
empresonada molts anys, i
això planteja moltes preguntes a un diputat”, a
més d’interessar-se per la
immunitat de Puigdemont, de qui diu que representa tots els ciutadans de
la UE perquè ha estat legítimament escollit. ■

Vilagrà, número dos d’ERC

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

L’executiva nacional d’ERC va
acordar ahir al vespre proposar que Laura Vilagrà sigui la
número dos de la llista d’ERC
a les eleccions catalanes del
14 de febrer. Segons va informar el partit, l’executiva vol
reforçar el perfil de gestió
“pensant en el futur govern,
que haurà de fer front a una
situació econòmica i social
complexa” després de la pandèmia. ERC va definir Vilagrà
com una “experta” en la direcció i gestió d’equips, i asseguren que aportarà coneixement del tercer sector vincu-

lat a l’àmbit social, inserció laboral i en institucions públiques. “S’ha considerat important apostar per valors segurs
del partit, independentista de
llarga trajectòria i coneixedora, a més, del món local amb
una llarga experiència”, afirmen en el comunicat. Vilagrà
va ser alcaldessa de Santpedor entre el 2003 i el 2015, i
diputada al Parlament de Catalunya entre el 2006 i el
2011. Les llistes de les quatre
demarcacions es ratificaran
en un consell polític el 12 de
desembre.

Roger Torrent, ahir, durant la reunió telemàtica amb els
diputats francesos ■ ACN
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Borràs aposta per un govern
“netament independentista”
a ERC denuncia una “obsessió” de JxCat amb els republicans i li demana que no s’equivoqui d’adversari
a Es manté la incògnita sobre el lloc que ocuparà Puigdemont a Geis i Madrenas competiran per Girona
Emili Bella
BARCELONA

Laura Borràs es va estrenar ahir com a presidenciable de Junts per Catalunya amb la reclamació que
el pròxim govern de la Generalitat sigui “netament
independentista”,
excloent així En Comú Podem de l’executiu post14-F. Entre els partits del
procés, Borràs puntualitza que “no tots els vots independentistes han servit
per avançar cap a la independència”, tal com deia
dissabte a aquest diari. “És
important que les eleccions siguin un plebiscit a
l’independentisme”, va
precisar ahir a RAC1.

ERC considera que
JxCat té una obsessió amb
el seu partit i va demanar a
Borràs que no s’equivoqui
d’adversari. La portaveu,
Marta Vilalta, va instar-la
a dedicar-se a “enfortir les
aliances”. El cap de files al
Congrés, Gabriel Rufián,
va posar en dubte que
JxCat no acabi pactant
amb el PSC a la Generalitat igual que a la Diputació
de Barcelona, un pacte
que Borràs ja va criticar
aleshores i que, de fet, revertiria. “JxCat va regalar
la tercera institució del
país al PSC perquè ERC no
la tingués. L’únic dubte és
si també ho farà amb la
primera institució”, va escriure a Twitter.

La presidenciable de jxCat, Laura Borràs, ahir al Congrés ■ EFE / BALLESTEROS

Mentrestant, JxCat ha
començat la segona fase
de les primàries, per escollir els primers llocs de les
llistes, amb la incògnita
sobre quin ocuparà finalment el president a l’exili i
en quina demarcació. La
direcció podria proposarlo com a número u per Barcelona passada la segona
votació, que tindrà lloc els
pròxims dies 12 i 13.
Per Girona es presenta
la portaveu al Parlament,
Gemma Geis –que va entrar en política amb Puigdemont–, amb la voluntat
de “fer equip” amb l’alcaldessa Marta Madrenas,
que també es presenta.
Geis ja va encapçalar la
llista el 21-D. A Tarragona
concorren Eusebi Campdepadrós, Albert Batet i
Teresa Pallarès. Un dels
noms que valoren fer el
salt a la política amb JxCat
és el del president de la
Cambra de Barcelona,
Joan Canadell. Ja han fet
el pas el perdedor de la primera votació, Damià Calvet, i els també consellers
Meritxell Budó, Jordi
Puigneró i Ramon Tremosa, així com Elsa Artadi. ■
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Lesmes i el poder judicial ja
sumen dos anys caducats

a El president del Suprem i del CGPJ fa 730 dies que està en funcions, incomplint la Constitució i situant
jutges afins a Cobra 142.510 euros a Blinda per a la dreta les sales clau penals i contencioses
David Portabella
MADRID

La Constitució complirà
diumenge 42 anys però el 4
de desembre, dos dies
abans, una efemèride no
oficial enaltirà el seu flagrant incompliment durant 730 dies: Carlos Lesmes, president del Tribunal Suprem i del Consell
General del Poder Judicial
(CGPJ), complirà dos anys
amb el mandat caducat. El
poder judicial no ha viscut
mai tant de temps en funcions, ni tan sols en el parèntesi entre el 2006 i el
2008 en què José Luis Rodríguez Zapatero va patir
un enrocament de la judicatura conservadora idèntic al que viu Pedro Sánchez. En un moment en
què el Suprem s’erigeix en
guardià del dia a dia penitenciari dels presos del procés després de ser-ne el sentenciador, Lesmes, col·locat el 2013 per Alberto
Ruiz-Gallardón i a qui el
pressupost del 2021 li reserva un sou de 142.510
euros (gairebé el doble que
el del president), es vanta
en cartes públiques a les
Corts i a La Moncloa d’una
pretesa incomoditat mentre que, de portes endins,
aprofita l’interinatge per situar jutges dretans afins i
per flirtejar amb la política,
com va fer en l’entrega de
despatxos a Barcelona airejant una trucada telefònica privada del rei Felip VI
en què li confessava que
aquell 25 de setembre “li
hauria agradat” ser a l’acte
però que Sánchez li ho impedia. “La justícia s’imparteix en nom del rei, símbol
d’unitat”, el va lloar Lesmes
en l’absència.
Director general de Justícia del 2000 al 2004 –primer amb Ángel Acebes de
ministre i més tard amb José María Michavila– en el
segon govern de José María
Aznar, Lesmes, de 62 anys,
és ja el president del Suprem més longeu: suma set
anys de mandat, quan el
seu límit constitucional és
de cinc i va expirar el 4 de
desembre del 2018. En

El president del Suprem i del CGPJ, Lesmes, amb el ministre Campo, en l’entrega de despatxos a Barcelona ■ A. DALMAU / EFE

Campo espera renovar l’òrgan de la majoria de Rajoy

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

El ministre de Justícia, Juan
Carlos Campo, va ser vocal a
proposta del PSOE del CGPJ
que vivia caducat del 2006 al
2008 i ara vol doblegar el nul
interès del PP a renovar l’òrgan
de govern dels jutges que fa
dos anys que està en funcions.
“Només falta fer-ho públic. És
poc el que ens separa i molt el
que ens uneix”, va dir Campo

tot confiant en l’acord aviat.
Pablo Casado (PP) ho nega:
“Ha elegit socis: ERC i Bildu.”
L’actual CGPJ obeeix a la
majoria absoluta de Rajoy que
regia el 2013 i, davant el vet del
PP, Pedro Sánchez i Pablo Iglesias van registrar al Congrés
una reforma que preveu que
els dotze vocals de la carrera
judicial siguin elegits (sis al

Congrés i sis al Senat) per majoria absoluta i no de tres cinquenes parts (210 diputats
dels 350) per robar al PP el poder de vet i la van aturar. Iglesias aposta ara per descongelar ja la reforma. “El PP no pot
pretendre no renovar el CGPJ
perquè nosaltres li semblem
uns terribles bolxevics”, avisa
Iglesias. ■

aquesta pròrroga insòlita,
el magistrat no només no
ha reprimit les atribucions
pel fet d’estar en funcions,
sinó que ha explotat el poder de designació amb el
nomenament d’una cinquantena de magistrats i
dels cinc presidents de sala.
Dues sales clau, la penal
–que jutja aforats–, que ja
presidia Manuel Marchena
i en la qual era renovat a
l’octubre, i la contenciosa
–que resol els litigis amb
el govern–, adjudicada a
César Tolosa, continuaran
sent un bastió conservador
en els propers anys, i tot
per una correlació de forces

que no és ja la de les urnes,
sinó la del 2013 de la majoria absoluta de Mariano
Rajoy.

va telefonar a l’aleshores
president de la sala, Luis
María Díez Picazo, i el va
forçar a convocar un ple de
revisió de la sentència per
rescatar la banca. La jugada perpetrada el novembre del 2018 va instal·lar el
Suprem en un nou descrèdit coincidint amb el que
havia de ser l’últim mes de
Lesmes, però, dos anys
després, ell és on era.
A més d’ariet contra
l’independentisme, Lesmes ha extremat el setge
al vicepresident Pablo
Iglesias, a qui ha dedicat
dos comunicats oficials de
“profund malestar” per

Presos i zel de Marchena
Si amb Marchena a la sala
penal es blinda que el mateix jutge que va redactar
la condemna per sedició
tingui el control dels presos polítics, no és menor la
importància de la sala tercera o contenciosa, com es
va veure en el cas de la sentència que obligava els
bancs a pagar l’impost
d’actes jurídics documentats de les hipoteques. Lesmes es va sentir al·ludit i

qüestionar l’acció judicial
amb el procés i la condemna a la portaveu de Podem
a Madrid, Isa Serra, per
atemptat a l’autoritat en
un desnonament. “Prudència”, exigia el CGPJ. La
vocació política de Lesmes
va tenir el seu colofó el 28
d’octubre: va convocar un
ple del CGPJ per analitzar
la proposta del PSOE i Podem sobre la reforma del
poder judicial, quan l’òrgan de govern dels jutges
mai examina preventivament la idoneïtat d’iniciatives parlamentàries.
Com Hernando el 2006
Que el president del CGPJ
s’eternitzi si el PP passa a
l’oposició no és nou: el
mandat de cinc anys del
conservador Francisco José Hernando –col·locat
per Aznar– vencia el 7 de
novembre del 2006 i no va
deixar el despatx fins al setembre del 2008 perquè el
PP no tenia cap incentiu a
un pacte que li feia perdre
alfils judicials ja col·locats.
Dotze anys després, Lesmes té el podi de la interinitat i no albira el final. ■

—————————————————————————————————

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

Candidats

D

esprés del drama de
les eleccions del 21-D
del 2017, amb les imposicions del 155, ara les
eleccions del 14-F seran
menys tenses i una mica
més optimistes i deslluïdes
per la situació dels presos
i per la pandèmia. Es perfilen els candidats d’un probable govern monocolor.
Laura Borràs vol ésser presidenta amb un govern format només per independentistes. Pere Aragonès
també vol ésser president,
amb aliances més enllà de
l’independentisme; és a dir,
en cas que l’aritmètica ho
permetés, pactaria un govern amb els socialistes o
amb qui convingués, tot i la
negació que ERC, en coincidència amb els socialistes,
amb menys intensitat, en
farà al llarg de la campanya.
Carlos Carrizosa, després
de l’intercanvi de candidatura amb Lorena Roldán, és
el candidat de Ciutadans,
que, enmig del drama del
2017, va guanyar les eleccions. Sense anar junt amb
el PP, haurà de salvar els
mobles del partit. Els socialistes guanyen sobretot
quan hi ha picabaralles de
JxCat i ERC. Han avançat
posicions en els darrers
mesos, tot i els dubtes que
el candidat sigui Miquel Iceta o Salvador Illa. Els temps
van a favor d’Iceta, tot i que
s’haurà d’estar a l’aguait
d’una remodelació de ministres postpandèmia.
Jéssica Albiach, dels Comuns, és una incògnita. Espera confirmar la idea
d’Aragonès que el futur govern ha de tenir aliances
més enllà de l’independentisme. La CUP busca candidat. Majoritàriament, creuen que cal un bon cartell
per competir. Qui ho té més
clar és Alejandro Fernández, del PP. S’ha quedat a
Catalunya per ésser candidat i oposició al Parlament.
Hi ha incògnites del suport
electoral que tindran Marta
Pascal i sobretot Vox, al
qual algunes enquestes
pronostiquen vuit diputats,
fet que podria capgirar la
política catalana. Candidats
gairebé perfilats amb la pregunta enlaire. Per a què ha
de servir el president de la
Generalitat?
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El PDeCAT s’ofereix per als
comptes i mandat estatals
a El partit, disposat a un suport estable de legislatura per al govern de PSOE-UP
a Justifica el seu sí al pressupost per una injecció a rodalies i infraestructures
Xavier Miró
BARCELONA

a l’islam de Castelló
sosté que Es-Satty
justificava la violència
M. Piulachs
BARCELONA

Ferran Bel, en la roda de premsa posterior a la reunió de la mesa del Congrés ■ EFE

en rodalies i altres infraestructures. En primer lloc,
Bel presentava com un assoliment de la negociació
una partida de 232 milions per a la gestió de Rodalies per part de la Generalitat, millores de les línies R3 i R12 entre Ripoll i
Puigcerdà i de Lleida a
Manresa, però també partides per a la conversió en
laborals dels professors de
la UOC o per a fer realitat
l’estació del TAV a l’aeroport de Girona. ■

L’Estat refreda
la reforma del
delicte de sedició
a El ministre Campo

dubta que sigui abans
d’acabar l’any i els
comuns discrepen

Redacció
BARCELONA

El ministre de Justícia,
Juan Carlos Campo, va refredar ahir la possibilitat
que l’executiu espanyol
aprovi la reforma dels delictes de sedició i rebel·lió
abans que acabi l’any. En
un esmorzar informatiu a
Madrid, va admetre que el
compromís és donar llum
verd a la reforma abans del

“L’imam era
una persona
paranoica”
a Un dels conversos

El ministre de Justícia,
Juan Carlos Campo, en una
imatge recent ■ ARXIU

Chacón veu excloent Junts

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

La candidata del PDeCAT a la
presidència de la Generalitat,
l’exconsellera Àngels Chacón,
va retreure ahir a la candidata
de Junts, Laura Borràs, un
discurs que veu excloent cap
a la resta de formacions independentistes. Per Chacón,
Borràs apunta més a “exclusió” que a “suma” quan defensa formar un govern “nítidament independentista”,

com si altres partits diferents
a Junts no ho fossin. Chacón,
que va ser rellevada de la conselleria d’Economia pel president Torra quan aquest va
nomenar el conseller Tremosa, afirma que li desagrada la
terminologia de Borràs: “Em
fa por utilitzar aquesta terminologia. No em sona a integració ni a suma, sinó a posicions absolutes.”

31 de desembre. “Però no
em sentiré en absolut incomplidor si aquest termini no es compleix i es fa
d’aquí a poc temps. És un
compromís de legislatura i
es farà”, va reblar. Pel que
fa als indults, va assenyalar
que no sap quan estaran
resolts, perquè el Ministeri
de Justícia “és un mer impulsor” de l’expedient i el
Tribunal Suprem té ara
sobre la taula l’obligació
d’emetre un informe que el
govern estudiarà. El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, va discrepar de les paraules del seu
company de govern: “Ens
preocupa i ens ocupa molt
que els condemnats pel
Tribunal Suprem per sedició passin una hora més a
la presó.” Va recordar que
la seva formació fa mesos
que va proposar la reforma
i que el compromís perquè
els presos puguin abandonar els centres penitenciaris continua “intacte”. ■

865126-1235742Q

El Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT)
donarà el vistiplau als
pressupostos del govern
de PSOE i Unides Podem,
però, a més, està disposat
a oferir un suport estable
dels seus quatre diputats
al Congrés per a la resta
de legislatura perquè, de
fet, pel seu portaveu a
la cambra, el diputat Ferran Bel, l’aprovació dels
pressupostos de l’Estat
“marca l’inici de la nova
legislatura, que havia arrencat amb dificultats” i
que aposta perquè sigui
“llarga”.
Bel ha expressat la “clara voluntat” del seu partit
d’arribar a acords de legislatura però ha deixat clar
que no depèn només del
PDeCAT, sinó de la disposició del govern espanyol i
que “els acords es vagin
complint”. De fet, Bel
anunciava el suport als
pressupostos estatals per
l’acord assolit amb l’executiu de Pedro Sánchez

Runes de la casa d’Alcanar, on el grup de Ripoll preparava
explosius i on van morir Es-Satty i Youssef Aalla ■ EFE

“Se sabia l’Alcorà de memòria [...]. A casa seva em justificava la violència als països àrabs, però després
aquí també. Em va dir que
entréssim a un Mercadona
per arrasar amb tot. Sempre veia el més negatiu de
tot, era una persona molt
paranoica.” Així era descrit
Abdelbaki es-Satty per un
jove convers a l’islam, Cristian Ruiz, que el va conèixer com a imam de Castelló
el 2014. Se’n va apartar. El
segon jove convers a Castelló, Adrián Fernández, que
coneixia els terroristes de

Ripoll i havia anat a la casa
d’Alcanar, va fer el desmemoriat en l’interrogatori,
ahir, en la quarta setmana
del judici pels atemptats
de Barcelona i Cambrils, a
l’Audiencia Nacional.
També s’hi van fer paleses les diferències en el control dels imams. La mesquita de Diegem (Bèlgica), on
va anar Es-Satty el 2016,
no el va contractar perquè
no portava el “certificat de
bona conducta”, el d’antecedents penals, i ell encara
en tenia per tràfic de drogues. Per contra, els caps
de la mesquita Annour de
Ripoll van admetre que només li van demanar el DNI,
ja que, com ara, no és obligatori exigir els antecedents. Hi van afegir que
la policia va anar tres cops
a parlar amb ells, però no
amb l’imam. ■

