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Taula de recollida de signatures per avalar que Junts per Catalunya es presenti al 14-F ■ JXCAT

La pandèmia dificulta
la recollida d’avals als
partits sense representació
a Les formacions novelles han d’aconseguir 5.600 signatures abans de l’11 de
gener a JxCat, Demòcrates i el PNC són algunes de les forces que cerquen firmes
E. Bella
BARCELONA

És un tràmit, però es pot
complicar per a alguns
partits polítics que es volen presentar per primera
vegada a les eleccions: han
d’aconseguir el 0,1% del
cens electoral en avals
abans de l’11 de gener. Això equival a 5.600 signatures (unes 4.200 a la demarcació de Barcelona,
700 a Tarragona, 600 a Girona i 500 a Lleida). La
pandèmia, però, ho difi-

culta en alguns casos. Diverses formacions constaten que la suma de les restriccions de mobilitat, el
teletreball i les mateixes
vacances de Nadal són factors que alenteixen la recollida de firmes. Per això,
aguditzen l’enginy i ideen
campanyes a les xarxes
socials i a WhatsApp per
arribar al màxim de gent
possible.
Qui ho té més fàcil a
priori és Junts per Catalunya, el nou partit de Carles
Puigdemont, que diumen-

La xifra
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0,1

4.200

ge va començar a recollir
els avals amb més de 150
punts distribuïts arreu de
Catalunya fins diumenge
vinent. Al PDeCAT no li cal

cap recollida perquè es
considera que ja es va presentar el 21-D, ja que conserva els drets electorals
de la coalició JxCat.

per cent del cens és el que
necessiten en avals els partits
que es presenten per primera
vegada a les eleccions.

firmes calen a la circumscripció de Barcelona per concórrer el 14-F, 700 a Tarragona,
600 a Girona i 500 a Lleida.

En canvi, el Partit Nacionalista de Catalunya
(PNC), de Marta Pascal,
s’afanya des de dimecres a
trobar suports per ser presents a les urnes i ja ha activat el miler de militants
de la formació perquè cerquin firmes. Tenen quatre
punts de recollida a les
quatre capitals de demarcació i ofereixen la possibilitat d’anar a buscar els
avaladors al domicili.
Al seu torn, Antoni Castellà ja va avançar al novembre, quan va guanyar
les primàries de Demòcrates, que iniciarien el procés de recollida d’avals per
al 14-F.
En el cas de Primàries,
també han començat la
crida de voluntaris i distribució de punts de recollida
de signatures. En el procés
d’elecció de les llistes van
participar-hi 5.800 persones, una mica més dels
avals que necessitaran.
D’altra banda, l’animalista PACMA va presentar
la setmana passada un recurs de nul·litat que demana que se suspenguin les
eleccions, entre altres motius, perquè considera difícil que els partits sense
representació puguin recollir els avals en el context de pandèmia.
Qui també n’està cercant és Roger Español,
l’activista que va perdre
un ull en les càrregues policials durant el referèndum de l’1-O. Després de
presentar-se com a cap de
llista al Senat amb JxCat,
ara impulsa una candidatura amb el nom Coalició
de Represaliades i les sigles CDR. Hi ha previstes
taules de recollida al carrer aquesta setmana a
Barcelona, Sabadell, Cerdanyola i Mollet, respectant, és clar, les mesures
d’higiene i seguretat. ■

Gemma Lienas,
número 4 a les
llistes del PSC
L’escriptora Gemma Lienas
serà la número 4 de la llista
del PSC en les eleccions previstes per al 14 de febrer. Lienas va ser diputada al Parlament entre el 2015 i el 2017 en
el grup de Catalunya Sí Que
Es Pot i va ser la número 2 de
la llista encapçalada per Lluís
Rabell en les eleccions del
2015. El PSC celebrarà dimecres un consell nacional per
ratificar les llistes amb què es
tornaran a presentar amb
Units per Avançar, liderat per
Ramon Espadaler.■ REDACCIÓ

ERC força un ple
a la Diputació de
Barcelona
ERC força un ple monogràfic
a la Diputació de Barcelona
sobre les investigacions obertes per presumpta corrupció
que afecten la presidenta de
l’ens i també alcaldessa de
l’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín. ERC ja havia demanat la dimissió de Marín després de ser investigada pel
cas de suposada malversació
al Consell Esportiu de l’Hospitalet. El ple es podria celebrar,
si s’accepta la proposta, el 20
de gener.■ REDACCIÓ

Podem aparta de
la llista la número
1 de les primàries
Podem Catalunya apartarà de
les llistes de les eleccions del
14 de febrer Noelia Bail, la guanyadora de les primàries que
la formació va celebrar per encapçalar la candidatura. Bail
va ser secretària general de
Podem fins al febrer passat,
però té un expedient obert per
una denúncia interna presentada fa mesos per un militant,
la qual cosa és “incompatible”
amb formar part d’unes llistes
electorals.■ REDACCIÓ
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OPINIÓ

Lluís Falgàs
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L’any per oblidar

L’

any per oblidar s’acabarà
políticament amb els ulls
posats en les eleccions del
14-F. Ningú no acaba de tenir prou
clar que se celebrin, ateses les mesures de la Covid-19. Un 14-F que
en general provoca “mandra”, malgrat la urgència i la necessitat que
hi hagi un nou Parlament i un govern que funcioni per gestionar el
final de la pandèmia. Les inquie-

tuds són saber la força de l’independentisme, els postpactes per
un tripartit entre ERC, els socialistes i els comuns i la possible entrada de Vox al Parlament. L’independentisme es manté estable. Punt
amunt o avall, hi ha més de la meitat de catalans favorables a la independència de Catalunya amb
una total incapacitat d’unitat.
JxC,ERC,la CUP i el PDeCAT amb

possibilitats d’escó i després una
gran sopa de lletres que fins ara
no s’havia vist. Tots independentistes amb líder i programa. Solidaritat Catalana, Partit Nacionalista de Catalunya, Demòcrates, Unitat Primer d’Octubre, Aliança Catalana, Directe 68, Moviment d’Esquerres, coalició de represaliades.... I encara hi ha temps d’afegir-ne algun altre. És evident que

l’independentisme perdrà escons
en favor de votar per partits que
tenen poques possibilitats d’entrar
a la cambra catalana.
Sobre un tripartit –ERC, el PSC
i els comuns–, hi haurà hemeroteca suficient per dificultar un possible acord. ERC ha dit més alt que
mai que amb els socialistes no volen pactar. Veurem què passa en
cas que l’aritmètica sigui favorable
a un govern tripartit. Amb un independentisme desunit, Vox se situaria en lloc privilegiat per crispar
la política catalana.

Les eleccions del Barça –24 de
gener– donaran algun senyal. El
Barça no és l’avantguarda del sobiranisme per l’abast diferenciat
dels seus socis i pel precedent que
l’1-O, davant el risc de perdre
punts, es va decantar en contra de
la il·lusió dels independentistes.
Però és un senyal de per on pot
anar el país.
S’acaba l’any per oblidar. Començarà amb eleccions de mascareta i de mandra i amb la necessitat urgent que hi hagi foc nou.
Bon any.
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Calvo reivindica els
indults quan hi està
en contra la fiscalia
a Admet com a “diferent” el cas dels presos a El conseller

madrileny de Justícia ho trobaria una “il·legalitat penal”
David Portabella
MADRID

Pedro Sánchez ofereix
avui a La Moncloa el seu
tradicional balanç de l’any
en una compareixença en
què l’horitzó electoral de
Catalunya i la concessió
dels indults estaran en
l’ordre del dia del seu discurs, però els seus ministres més pròxims li estan
aplanant el camí en un
dels afers que marcaran la
legislatura. La vicepresidenta Carmen Calvo va reivindicar ahir la normalitat de concedir un indult,
fins i tot quan hi està en

contra la fiscalia, com és el
cas dels presos polítics. “El
dret de gràcia és un dret
que tenen tots els homes i
dones d’aquest país si estan complint una condemna ferma, i es pot decidir
en funció del que emeten
els informes o en contra
del que emeten els informes, daixò al llarg de 42
anys hi ha tot tipus d’exemples per part de tots els
governs dels tres partits
que ja han governat”, va
esgrimir Calvo.
La vicepresidenta primera se sumava ahir a
TVE al ministre José Luis
Ábalos, que diumenge a

La frase
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“Que té un contingut
diferent perquè els
condemnats ho són
per fets que influeixen
en la política? Obvi”
Carmen Calvo

VICEPRESIDENTA PRIMERA

La Vanguardia obria la
porta a aprovar els indults
dient que el govern espanyol “té l’obligació moral
d’alleugerir
tensions”.
Sánchez trepitjarà avui el
terreny que li han aplanat
Calvo i Ábalos, però la seva

El TC rebutja
l’empara per a
Puigdemont
a Sosté que el grup de catalans “no

està legitimat” per defensar el seu escó

L’expresident Puigdemont, en un acte de celebració de la
Diada de Catalunya, des d’Anvers, el setembre passat ■ ACN

M. Piulachs
BARCELONA

El Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat el recurs d’empara d’una trentena de catalans, encapçalats per l’escriptor Jaume
Cabré, contra la decisió
del Suprem de suspendre
Carles Puigdemont com a
diputat del Parlament. El
ple del TC ha inadmès el
recurs per unanimitat en
considerar “falta de legitimació dels recurrents”,
segons la resolució feta pública ahir, i com ja van fer
amb una resolució semblant el febrer passat.
Cabré –com a ciutadà,
amb d’altres, com ara els
advocats Abel Pie, Josep
Cruanyes i Magda Oranich– consideren que les
interlocutòries del Suprem del 20 de febrer i 10
de juliol del 2019 de suspensió de les funcions de
l’expresident de la Gene-

ralitat com a parlamentari
a la cambra catalana, així
com als altres cinc diputats de JxCat i ERC en aplicar-los l’article 384 bis de
la Lecrim, vulneraven el
seu dret com a ciutadans a
la participació en els afers
públics recollit a l’article
23.1 de la Constitució.
En la resolució, però,
s’afirma que els demandants “no compleixen la
legitimació exigible” perquè “no es troben en relació amb el dret fonamental que invoquen, ja que no
són diputats, ni se’ls afecta la seva esfera jurídica”.
El TC insisteix que el fet
d’haver participat en les
eleccions al Parlament del
21 de desembre del 2017
“no qualifica la posició jurídica dels recurrents enfront qualsevol català que
sigui titular del dret de sufragi actiu i que estigués
cridat a participar en el citat procés electoral”. ■
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La vicepresidenta Calvo sosté que l’indult es pot aprovar amb oposició dels fiscals ■ ZIPI / EFE

intenció és no precipitar la
decisió fins que passin les
eleccions catalanes del 14
de febrer per no agitar la
campanya electoral i no
perjudicar Miquel Iceta,
que aspira a recuperar
vots de Ciutadans. Si bé no
accepta mai la definició de
presos polítics, Calvo admet que els líders del procés són un cas “diferent”.
“Que té un contingut diferent perquè aquests condemnats ho han estat per
uns fets que evidentment
influeixen en la política?
Obvi. Però no deixen de
ser uns indults que es tramitaran en els mateixos
termes i amb els mateixos
criteris amb què es tramiten els altres”, argumenta
Calvo.
La falta de pressa amb
el calendari no vol dir que
Sánchez no identifiqui
l’informe de la fiscalia
–amb el seu al·legat polític
i la seva persistent defensa
de la rebel·lió– com un torcebraç. “En un informe
s’hi poden col·locar moltes
coses dins de les competències o fora de les que es
tenen. No passa res”, va
ironitzar la vicepresidenta sobre el biaix polític
d’uns fiscals que desafien
fins i tot Manuel Marchena insistint que ells veuen
“elements típics de la rebel·lió” on el jutge ha condemnat per sedició.
En el PP, el portaveu José Luis Martínez Almeida
sospita que els indults als
presos estan “madurats” i
el conseller de Justícia de
Madrid, Enrique López, va
més enllà. “Si es concedissin aquests indults, a més
d’estar contrariant clarament la llei de l’indult i la
finalitat de l’indult, s’estaria vorejant la il·legalitat
no només administrativa,
sinó també penal”, va dir
López a Onda Madrid. ■

