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Transmissió

Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 1,16
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1.

Dada anterior: 973
L’indicador hauria
d’estar en 1.000
contagis/dia.

Dada anterior: 337
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus.

1,09

Macerant
l’indult per
a després
del 14-F

3.010

Compliment dels acords per p
DESEMBRE 2020

MADRID

L’indult es regeix per una
llei del 1870, però és una
circumstància tan contemporània per a Pedro
Sánchez que marcarà la legislatura. En un moment
en què els presos polítics ja
encadenen més dies a la
presó amb un inquilí socialista a La Moncloa dels que
hi van passar sota el govern de Mariano Rajoy,
Sánchez va formalitzar
ahir l’incompliment pel que
fa a la reforma del delicte
de sedició aquest 2020 i va
ajornar la fita fins al 2021,
però va ser més eloqüent
que mai sobre el que farà
quan les peticions d’indult
arribin al Consell de Ministres i tot depengui d’ell.
“Des del principi, aquest
govern no ha ocultat mai
les intencions d’apostar pel
retrobament i la reconciliació. És molt important superar episodis infaustos
que avergonyeixen el conjunt del país. Quan parlem
de Catalunya, ningú està
lliure culpa i tots hem comès errors”, va dir per aplanar el camí cap a l’indult.

Les frases

—————————————————————————————————

“Apostem per la
reconciliació, cal
superar episodis
infaustos que ens
avergonyeixen a tots”
Pedro Sánchez

PRESIDENT ESPANYOL
—————————————————————————————————

“El compliment dels
compromisos
amb Catalunya és
zero. La repressió
continua diàriament”
Meritxell Budó

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA

El tradicional balanç de
l’any es va completar enguany mitjançant l’informe Cumpliendo, amb què
Sánchez vol inaugurar la
disciplina de posar xifres i
percentatges al grau de
compliment del programa
i amb l’ajuda en el mètode
d’experts i catedràtics. En
el cas de Catalunya, la lupa
es posa sobre els pactes
amb ERC, i aquí l’informe
es vanta d’haver complert
el 0% de tot el que s’ha pactat amb els republicans,
que van ser decisius per de-

JUNY 2021
0%

0%

14%

14%

Zero a ERC i tapar Bildu
El més curiós és que l’altre
partit que va ser clau juntament amb ERC en la investidura, EH Bildu, ni
apareix en el balanç ni en
els percentatges, perquè
Sánchez considera que no
hi té firmat cap pacte.
El 0% d’ERC i l’ocultació
deliberada de l’esquerra
abertzale contrasten amb
el discurs central del PP,

Complert

18%

En procés

5

5
%

9% %
41%

45%
cantar la investidura per
un sol vot el 7 de gener.
Tenir la taula de diàleg
“en procés” i alhora “sense
cap avenç en el semestre”
–l’única reunió va tenir lloc
el 26 de febrer a La Moncloa, amb Quim Torra i
Sánchez de caps de taula i
amb iconografia de cimera
d’estat– és tot el que la coalició PSOE-Podem anota
en la casella dels acords
amb ERC, i apareix un 0%
en el capítol dels acords
“complerts”. Per contra, la
coalició llueix percentatges que van des del 36%
amb Compromís fins al 7%
amb el PNB, passant pel
22% amb el BNG i el 29%
amb Nova Canàries.

64
%

21%

79%

PRESOS Sánchez suggereix la mesura perquè “mai ha ocultat la
intenció d’apostar per la reconciliació” ZERO Es vanta de complir el
0% del que ha pactat amb ERC 1-O “Ningú està lliure de culpa, tots
hem comès errors” VOT Convida a superar l’etapa “dramàtica”
David Portabella

374

32%

45
%

No iniciat
Decaigut

Nou full de ruta de Felip VI o una llei modernitzadora

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

Unides Podem registrarà una
llei de la corona al Congrés el
2021 per limitar el rol del rei i
el PSOE la vetarà, però ahir
era Pedro Sánchez qui obria
la porta a una reinvenció de la
monarquia per part de Felip
VI. “Pas a pas”, va assenyalar.
Al president espanyol, el

discurs nadalenc de Felip VI
–no hi va citar ni condemnar
la corrupció de Joan Carles I–
li va semblar “valent” i ja dona
per fet que aviat hi haurà un
gest. Quan se li va demanar si
serà una llei modernitzadora,
Sánchez va dir: “Renovació,
rendició de comptes. Felip VI

hi està treballant. Anem pas a
pas. Ja aniran coneixent com
es materialitza el full de ruta
de renovació de la corona pel
que fa a transparència i exemplaritat.” Curiosament, el líder
del PP, Pablo Casado, equiparava ahir Espanya amb una
“república bananera”.

Vox i Cs de tenir un govern
espanyol que viu entregat
de dia i de nit als independentistes, amb contínues
cessions per superar les
votacions al Congrés.

mandat, especialment la
concessió dels indults.
Amb Miquel Iceta aspirant
a recuperar votants de
Ciutadans, el president espanyol no vol regalar cap
as a les dretes i es recepta
actuar a partir de l’endemà per obrir així una nova
etapa. Fins i tot el ministre
de Sanitat, Salvador Illa,
apel·lava ahir a deslligar
l’indult de les eleccions
en un guió compartit pel
PSOE i el PSC, que viuran

els propers 45 dies entregats a no perjudicar les
expectatives electorals de
Miquel Iceta. “L’ordenament legal planteja una sèrie d’informes de la fiscalia, de l’advocacia de l’Estat, del Tribunal Suprem...
I després arriben a la taula
del Consell de Ministres i
aquí serà quan jo em pronunciï i plantegi quina és
la posició que tinc com a
president i també del conjunt de govern”, va reblar

14 de febrer i nova etapa
Mirant al 2021, Sánchez
té encerclada la data del
14 de febrer, i no només
per la convocatòria de les
eleccions, sinó perquè és
la data que ho condiciona
tot en el full de ruta del
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‘Diazayusojant’
Carles Sabaté

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, gestiona
la pandèmia al límit, retardant al màxim les mesures
d’aïllament i de restricció de la mobilitat per no castigar l’economia. Amb el vent a favor de la premsa dretana, és clar. Quim Torra era partidari de tot el contrari,
i hauria atès més les peticions dels metges d’aquesta
setmana de reduir l’activitat de cara a Cap d’Any. Pere

Aragonès i Meritxell Budó haurien optat, de moment,
per mantenir les activitats restringides, emparant-se
en la davallada de la mobilitat. Com es queixava ahir
Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges, com
si l’equilibri salut-economia es decantés ara per la segona. És l’aportació de Díaz Ayuso a la gestió de la
pandèmia amb què ara flirteja el govern.

La coalició es vanta
de complir el 23%
dels compromisos

part del PSOE

a Té en marxa el 90% de tot i va un semestre avançat tot i
la pandèmia a Prorroga el salari mínim del 2020
D.P.
MADRID

Sánchez. Perquè la via de
Sánchez és macerar l’indult lentament i estovar-ne
l’impacte en l’opinió pública sense agitar les urnes, i
l’endemà del 14-F s’obre un
període sense eleccions a la
vista (les estatals no seran
fins al 2023).
“El compliment dels
compromisos amb Catalunya és zero. La repressió
continua diàriament”, el
rebatia des de la Generalitat la consellera de Presidència, Meritxell Budó.
Per Budó, “no hi ha cap
diferència” entre Rajoy i
Sánchez, perquè “hi continua havent presos polítics
i exiliats, i més repressió
que mai”. Budó avisa que
“tot el que sigui” possibilitar que els presos “surtin
d’aquesta injusta presó,
benvingut sigui”, però en
va dubtar –“si hi ha voluntat, es pot prendre demà
mateix la decisió”– i va avi-

sar que “els indults no són
la solució” i que només la
llei d’amnistia i exercir el
dret a l’autodeterminació
permetrien encarrilar la
“resolució del conflicte”.
“Una etapa dramàtica”
Sánchez va fer seu un relat
en què tots –inclòs ell, que
va avalar l’article 155 de
Rajoy sent líder de l’oposició– han comès errors des
del 2017. “Tots hem comès
errors i tots hem d’aprendre d’aquests errors i mirar endavant i ser capaços
de trobar un espai en què
ens puguem retrobar. Això
és el que vol la ciutadania
catalana i aquesta crec que
serà l’aposta que farà el 14
de febrer, per tal de superar aquesta etapa tan dramàtica que s’està vivint i
que s’ha viscut i mirar al futur amb un horitzó compartit”, va raonar.
En aquesta aposta “per

la convivència a Catalunya
i de Catalunya amb Espanya”, l’existència de presos
polítics obstaculitza qualsevol solució i Sánchez
llançarà en paral·lel a la
tramitació de l’indult la reforma del Codi Penal per
adequar el delicte de sedició. “El 2021 ha de ser l’any
en què actualitzem el nostre Codi Penal i l’homologuem amb la resta de països europeus, o almenys
amb els països europeus
als quals ens volem assemblar encara més”, avisa
Sánchez. Amb l’anunci de
la nova data, plou sobre
mullat: va ser el ministre
de Justícia, Juan Carlos
Campo, qui va prometre el
mateix per abans d’acabar
el 2020 i el líder d’Unides
Podem al Congrés, Jaume
Asens, fins i tot confiava
que la rebaixa de penes que
implica beneficaria els presos abans del 14-F. ■

Es va envoltar d’experts i
catedràtics de prestigi
com ara el filòsof basc i excandidat de Geroa Bai al
Senat Daniel Innerarity o
bé el català Carles Ramió,
catedràtic de ciències polítiques i de l’administració
de la Universitat Pompeu
Fabra, però a l’hora de la
veritat va ser La Moncloa
l’encarregada de puntuar
el grau de compliment de
La Moncloa amb el que va
anunciar La Moncloa. En
aquest exercici a mig camí
entre l’endogàmia i una
rendició de comptes amb
zel universitari, la coalició
del PSOE i Podem es va
vantar ahir de complir ja
en el seu primer any de legislatura el 23,4% dels
1.238 compromisos de la
investidura i alhora de tenir en marxa el 90,9% del
programa de govern. “La
pandèmia no ha frenat el
compliment sinó que l’ha
accelerat, i anem un semestre avançats en el
compliment”, va afirmar
amb cofoisme el president
espanyol amb el seu informe Cumpliendo a la mà.
Partint del 23,4% actual, Sánchez espera que
haurà arribat al 32,6% dels
compromisos abans de finals de juny del 2021, “un
terç del total en el terç del
mandat”.
Entre els compromisos
complerts, el president espanyol hi inclou el salari
mínim interprofessional
(SMI), que no s’apujarà el
2021 –com reclamava el
sector de Podem amb la
ministra de Treball Yolanda Díaz d’ariet– sinó que es
prorrogarà la quantia de
950 euros vigents aquest

Nombre de compromisos
complerts pel govern Sánchez
El 20 de
juliol

El 20 de
desembre

Previsió per
al 21 de juny

72
(6,0%)

290
(23,4%)

404
(32,6%)

La frase

amb un 30,8% dels compromisos assolits dels 104.

“Que la dreta no
inventi conspiracions
fantasmals i
llunàtiques”

“Llarga i fructífera”
Si Unides Podem temia
que amb els pressupostos
estatals del 2021 a la mà
Sánchez estigués temptat
de tallar els ponts o reduir
l’influx de Pablo Iglesias
amb un canvi de govern,
ahir el president espanyol
va dibuixar un horitzó
d’estabilitat: “Sobre les especulacions de si el PSOE
després dels pressupostos
no voldrà continuar en un
govern
de
coalició...
Aquest govern de coalició
té davant seu una legislatura llarga i fructífera, i dic
govern de coalició amb totes les lletres.” “Que la dreta no inventi conspiracions fantasmals i llunàtiques amb un panorama
apocalíptic per culpa d’un
govern socialcomunista,
bolivarià i judeomaçònic”,
va ironitzar sobre el traç
gruixut dels atacs del PP,
Vox i Cs. I pel que fa a l’opció d’arribar a acords d’estat amb el PP de Pablo Casado per renovar el poder
judicial i el Tribunal Constitucional, va ser clar: “Dos
no ballen si un no vol.” ■

—————————————————————————————————

Pedro Sánchez

PRESIDENT ESPANYOL

2020. “Des del 2018 el SMI
ha augmentat en dos anys
un 29% [de 735 euros a
950]; cap país ha fet una
pujada tan intensa en dos
anys i en un escenari, a
més, d’inflació zero. L’esforç hi és. I reafirmo el meu
compromís amb la pujada
del SMI”, va al·legar Sánchez davant del soci de coalició. Si bé ara és el 42%
del salari mitjà, el pla és
elevar-lo al 60%.
Per àmbits, on hi ha
més compromisos adquirits és en la cohesió social
(520) i se n’han complert
el 21,5% i el 68,1% estan
en procés. Pel que fa a la
cohesió territorial (277),
se n’han complert 23,8% i
el 65,3% estan en procés.
L’àmbit amb el percentatge de compliment més alt
és la igualtat de gènere,
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Castellà i Borràs, presentant ahir l’acord polític entre JxCat i Demòcrates ■ ACN

Demòcrates s’integra a les
llistes de JxCat amb Laïlla
de número 16 a Barcelona
a Castellà fa un pas enrere i es presentarà en el lloc 25 a El procés de votació de les

candidatures definitives començarà avui, amb Puigdemont com a cap de cartell
Emili Bella
BARCELONA

Del grup d’ERC al grup de
Junts per Catalunya. Després del trencament formal amb els republicans
per l’assistència de dos
membres del partit a una
reunió amb formacions ultres, Demòcrates –escissió de l’extinta Unió Democràtica– ha tancat un
acord amb el partit de Carles Puigdemont per integrar alguns dels seus
membres a les llistes de

JxCat. Assumpció Laïlla,
diputada des del 2006, figurarà en el número 16 a
Barcelona, malgrat que el
líder de Demòcrates, Antoni Castellà, va guanyar
les primàries del partit al
novembre per ser el candidat a la presidència de la
Generalitat. Qui va ser secretari d’Universitats i Recerca amb Artur Mas anirà en el número 25. En les
eleccions de fa tres anys,
JxCat va obtenir disset diputats a la circumscripció
de Barcelona.

Les frases

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

“La unitat i la
transversalitat no
només s’han de
predicar, també
s’han de practicar”

“L’1-O és vigent,
el mandat no és
interpretable; el 14-F
ha de ser plebiscitari
per fer-lo efectiu”

Laura Borràs

Antoni Castellà

Les dues formacions
han firmat un document
titulat Lleials a l’1-O!, que
defensa l’“activació” de la
declaració d’independèn-

cia del 2017 i no “diferir”
el mandat del referèndum
sine die. Entre els punts
de l’acord, hi ha “la consecució d’un procés consti-

PRESIDENCIABLE DE JXCAT

PORTAVEU DE DEMÒCRATES

tuent que culminarà amb
la redacció de la Constitució de la República de Catalunya, que haurà de ser
ratificada per un referèndum, el segon, que servirà
per tancar democràticament el cicle emancipatori
iniciat l’1-O”.
“La unitat i la transversalitat no només s’han
de predicar, també s’han
de practicar, i, sobretot,
exercir”, va defensar la
presidenciable de JxCat,
Laura Borràs. “Hem posat
al davant allò que ens
uneix, voler avançar inequívocament cap a la independència”, hi va afegir.
Al seu costat, Castellà va
parlar del 14-F com a plebiscitari: “L’1-O és vigent,
el mandat no és interpretable; aquestes eleccions
han de ser plebiscitàries
per fer-lo efectiu.”
En l’acord polític no
s’estalvien crítiques indirectes a ERC, ja que es
conjuren a defensar “a ultrança la sobirania, la integritat i la dignitat del Parlament, sense tolerar cap
mena d’ingerència en el
seu funcionament ni en la
seva activitat com va passar amb la investidura fallida del president Puigdemont i amb la inhabilitació
del president Torra”.

Mantenir el 14-F
es decidirà el 15 i
el 29 de gener

Tercera urna
Les bases de les dues formacions votaran ara
l’acord. La militància de
JxCat validarà a partir
d’avui la llista completa,
després d’escollir-ne la
presidenciable i els primers noms que l’acompanyaran. Puigdemont se situa com a cap de llista a
Barcelona i la direcció estava ultimant ahir una
proposta per ajustar les
candidatures amb criteris
de paritat, representativitat i experiència. ■

Debat Constituent
cerca la constitució
catalana

El govern fixa el 15 i el 29 de
gener com a dates clau per
decidir si es mantenen les
eleccions previstes per al 14
de febrer. Així ho estableix un
dels cinc protocols que va
aprovar ahir el Procicat. En el
document també precisa que
en cas de canvis de gran importància o d’ajornament es
buscarà el màxim consens en
la taula de partits i que no es
prendrà cap decisió automàticament. Un altre dels documents recomana franges horàries per votar. ■ REDACCIÓ

El PSC fitxa el
portaveu de Cs
a Tarragona
El portaveu de Ciutadans a
Tarragona, Rubén Viñuales,
anirà a la llista del PSC de cara a les eleccions del 14-F. La
llista, que estarà encapçalada
per Rosa Maria Ibarra, ha de
ser ratificada avui en un consell nacional extraordinari, i Viñuales ocuparia el número 2.
Viñuales és la segona incorporació destacada després de
l’exdiputada dels comuns,
Gemma Lienas, que anirà per
darrera d’Iceta, Granados i Espadaler (Units) a la llista
barcelonina.■ REDACCIÓ

Debat Constituent, plataforma encapçalada per Lluís
Llach, ha obert un lloc web
(www.debatconstituent.cat)
per impulsar un dels processos participatius “més innovadors d’Europa” i penjarà a
partir del gener un qüestionari
per recollir l’opinió de la ciutadania sobre la futura constitució catalana. El qüestionari,
que podrà ser contestat fins
al juny per majors de 16 anys,
estarà dividit en set àmbits.
■ REDACCIÓ

Cuixart: “No renunciem
a l’autodeterminació”
Redacció
LLEDONERS

El president d’Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart,
demana als partits sobiranistes “una campanya
electoral coherent que deixi ben clar al govern de
l’Estat que no renunciarem ni a l’amnistia ni a
l’exercici de drets fona-

mentals ni a l’autodeterminació”. “Tenim milers
d’encausats i una repressió incessant. La causa és
col·lectiva i, per tant, la solució també ha de ser-ho”,
va insistir Cuixart en una
carta enviada als més de
182.000 socis d’Òmnium.
“Els cants de sirena no
s’aturen, però la nostra
prioritat continua sent la

resolució democràtica del
conflicte, i no pas sortir de
la presó”, diu Cuixart, que
també reclama als partits
independentistes “evitar
polèmiques estèrils” en la
precampanya del 14-F i
aprofitar cada nou embat
per “avançar plegats”. “La
gent hi és i no falla mai”, recorda el president de l’entitat des de la presó de Lle-

doners, on compleix una
pena de nou anys de presó
arran de la sentència del
procés i de l’1-O. Igualment, Cuixart ha recordat
totes les persones que
planten cara als estralls de
la pandèmia de Covid-19:
“Orgull de país i, sobretot,
més consciència que mai
que els ciutadans tenim el
deure d’arribar allà on no
arribin les institucions.”
Cuixart creu que “normalitat” també vol dir tenir
un bon govern, imprescindible per sortir de la triple
emergència en la qual ens
trobem: “sanitAria, social i
democràtica.” ■

Vilalta celebra que
la CUP digui que
“cal ser més forts”

Jordi Cuixart, president
d’Òmnium ■ O. DURAN

La secretària general adjunta
d’ERC, Marta Vilalta, va celebrar ahir que la CUP digui
“que cal acumular forces, tenir el màxim de suports, ser
cada vegada més i estar més
preparats per forçar l’Estat
espanyol” per tal de “tornar a
fer un referèndum i, en aquest
cas, poder implementar el resultat”. Així ho va dir, després
de les afirmacions de la candidata de la CUP i Guanyem Badalona, Dolors Sabater, en
una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio. ■ REDACCIÓ

