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Carme Forcadell Expresidenta del Parlament de Catalunya

“Cal deixar de
banda el partidisme
i pensar en el país”

FUTUR · “Hi ha moltes persones que no són independentistes, però que són demòcrates i defensen
els drets i les llibertats; hi hauríem de poder comptar” REINSERCIÓ · “Com a societat hem fallat, a
la presó hi ha víctimes de l’exclusió social que, si haguessin tingut més oportunitats, no hi serien”
Emma Ansola
BARCELONA

C

arme Forcadell va tornar a la presó, al Centre
Penitenciari de Dones
Wad-ras, a Barcelona, el
4 de desembre, el mateix dia
que el Suprem va retirar el tercer grau als presos polítics. Dimarts a la tarda vam poder conversar amb ella durant una bona estona, tot i que la majoria
de les preguntes les havia contestat prèviament per correu.
Els accessos a la zona de visites de Wad-ras tenen més aparença d’institut que no pas de
presó si no fos pel procés d’identificació, la informació de les
normes als visitants i el pas per
l’arc de seguretat. Tràmits molt
ràpids, però. Un funcionari ens
acompanya fins a la sala de visites però abans passem per una
renglera de desenes de cabines
que separen el reclús per un vidre. No hi ha ningú i passem de
llarg fins al final del passadís on
s’arrengleren les sales de visites. Només n’hi ha una d’ocupada i ben guarnida. És una trobada familiar.
L’expresidenta del Parlament entra a la sala per una
porta oposada a la que fan servir les visites. Com ja ens té
acostumats, la seva imatge és
impol·luta, va ben mudada i arriba a la sala amb bossa de mà,
sabates i una mascareta de roba
de color lila. Ens esbossa un

somriure i a la primera pregunta ja ens comença a explicar un
munt de coses sobre com és la
vida a la presó. Un dels reptes és
ser la veu de les dones que viuen
silenciades a la presó.
Amb les festes nadalenques,
moltes internes estan de permís, però ella ha passat el Nadal
entre reixes, i ja en són tres.
Aquest cop, però, té els ulls posats en el pròxim 29 de gener,
quan complirà una quarta part
de la condemna d’onze anys i
podrà accedir a un permís fora
de la presó de 36 dies a l’any.
Fins al dia 4, Forcadell residia al
centre obert de la presó on tornava cada dia al vespre, però el
seu reingrés, ara sense permisos, l’obliga a residir al modul de
residents. A Wad-ras estan tancades 86 dones, la majoria per
tràfic de drogues, que arriben
directament des de l’aeroport.
Forcadell, destinada ara al mòdul d’infermeria, intenta mantenir-se activa amb les classes
d’anglès, informàtica i exercici
físic. A més a més participa, en
representació de les internes,
en la comissió per millorar la vida al centre. Tanmateix, un dels
àmbits que més la preocupa és
el de la reinserció a causa de la
manca d’alternatives que la majoria de preses troben a l’exterior quan acaben la condemna,
la qual cosa comporta sovint
tornar a entrar a la presó com
ella mateixa ha comprovat en el
cas d’anteriors companyes.
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No existeix cap curs
per deixar de ser
republicana,
feminista
i independentista

Com ha estat el retorn a la presó?
Molt dur, duríssim, la presó
sempre és molt dura i encara
més quan és profundament injusta, com en el nostre cas; a
més cal sumar-hi les mesures
anti-Covid, que han restringit
molt les visites i les activitats; a
tot això hi afegeixo que li havia
tornat a dir, a la meva mare,
que aquest any passaríem el Nadal juntes.
Com ha passat les festes?
Aquesta presó és exclusiva per
a dones i l’entorn és una mica
més amable que el centre d’alta
seguretat per a homes de Mas
Enric. Aquí hi ha pessebre, els
passadissos estan engalanats i
vam fer cagar el tió. Tanmateix,
les instal·lacions són molt més
antigues i això també ocasiona
certes incomoditats i limitacions. El dia de Nadal ens van

fer un extra en el dinar i vam
menjar sopa de galets i entrecot. A la tarda vaig poder rebre
la visita d’un dels meus fills amb
el net.
Hi poden fer algun tipus d’activitat o la pandèmia ho envaeix
tot?
Evidentment, la pandèmia ho
envaeix tot, es poden fer poques
activitats, a més aquests dies
coincideix amb les vacances escolars i no hi ha classes, les poques activitats que es poden fer
tenen restriccions quant al
nombre de participants perquè
la presó de Wad-ras és petita.
Tot i que s’esperava la denegació del tercer grau, com ha rebut finalment el contingut de la
resolució del Suprem?
En primer lloc, cal dir que, com
sempre, ens en vam assabentar
pels mitjans de comunicació; això és una falta de respecte cap a
nosaltres i les nostres famílies,
una falta de respecte continuada perquè fins ara sempre ha
estat així. Em sembla vergonyós, tal com vaig dir en una
piulada. A la resolució l’únic aspecte tècnic i jurídic que es pot
valorar és que diu que és prematur, després de tres anys de presó cap valoració no és prematura, qualsevol professional de la
presó ho pot dir. La resta són
valoracions polítiques. Evidentment, però, no aconseguiran
que canviem d’opinió ni que dei-

xem de ser independentistes.
Sabíem que ens ho denegarien
perquè la unitat d’Espanya està
per sobre de la justícia, volen escarmentar-nos i els mou la venjança.
Davant la inconcreció de la resolució pel que fa al tipus d’activitat que podrien fer fora de
la presó, té previst demanar al
tribunal que els aclareixi quina
mena de curs han de fer per superar la classificació?
No existeix cap mena de curs
per deixar de ser republicana,
feminista i independentista,
que és el que voldrien. De tota
manera no crec que serveixi cap
curs, perquè el que volen és
mantenir-nos a la presó perquè
això sigui un exemple perquè a
ningú més se li acudeixi seguir
el nostre camí.
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Descrèdit polític
pels indults
Mayte Piulachs

Se’ns alerta que banalitzar la política és la font d’entrada a populismes i governs autoritaris. Ja és hora,
però, que polítics espanyols i catalans parlin clar sobre
la concessió d’indults als nou presos polítics, sense
pensar en rèdits electorals. L’advocat Francesc Jufresa
insisteix que l’article 29 de la Llei 18/1870, revisada el
2015, permet suspendre la pena de presó “sense es-

coltar prèviament el tribunal sentenciador”, del qual
tots sabem que el Suprem no serà pas humanitari. Si
el president Sánchez vol la “reconciliació” a Catalunya,
com assegura, no cal que esperi l’efecte Illa. Treure’ls
de la presó, i mantenint-los la inhabilitació política
(per contestar als que diuen que reincidiran), seria
una prova sincera. Després del 14-F, tot s’embruteix.

Agenda de
color groc
Forcadell està forta, tot i la duresa
de la situació. Té
un nucli familiar
nombrós que l’aixopluga: mare,
marit, fills, nets,
germans, cunyats,
nebots, i que alhora també la preocupa. El 29 de gener el té marcat en
vermell per posar
un primer peu fora
de la presó. A dins,
però, a les tasques
obligades de neteja hi suma hores a
la biblioteca, a les
classes i a les visites de diputades,
conselleres, polítics i gent de la societat civil que han
passat per la sala
on ara estem. Una
agenda de color
groc l’ajuda a gestionar l’activitat,
tanta que penso
que no tindrà
temps ni per llegir
el llibre de Chimamanda Ngozi que
li porto. Però m’assegura que sí.
“Ens passem moltes hores a la cel·la
fins que a les 11 es
tanca el llum”, diu.

Confia que la justícia els torni a
donar permisos en la revisió
que els toca a mitjan gener a
través de l’article 100.2 o el tercer grau?
Confio en el sistema penitenciari que ens va concedir primer el
100.2 i després el tercer grau,
encara que en última instància
totes dues mesures, ara, depenen del Suprem. Fins fa poc el
100.2 no depenia del tribunal
sentenciador, però el Suprem
va canviar la jurisprudència per
poder controlar també els nostres 100.2. Però el 28 de gener
compliré una quarta part de la
condemna i tindré permisos
que no dependran del Tribunal
Suprem.
Com veu l’indult?
Jo només confio en les mesures
penitenciàries, no penso ni en

indults ni en amnisties. Estant
a la presó no et pots fer gaires
il·lusions.
Què té previst fer quan li atorguin els 36 dies a l’any, continuarà anant a l’ONG o es dedicarà a la família? Algun repte al
capdavant?
Aquests 36 dies els dedicaré a la
família, hem estat molts dies
allunyats i 36 dies a l’any són
molts pocs. Però si en tinc
l’oportunitat els aprofitaré també per treballar per un país més
lliure i més just i per defensar
els drets de les dones.
La veurem en algun acte de la
campanya electoral?
No, no, el poc temps de què disposi el vull dedicar principalment a la família.

Després de tres anys dels fets
del 2017 quina reflexió fa del
que va passar?
De reflexions n’he fet moltes,
però tinc clar que vam defensar
la sobirania del Parlament, la llibertat d’expressió i el dret d’iniciativa dels diputats, com vaig
dir en el judici, la paraula al Parlament ha de ser lliure, no podem permetre que el Tribunal
Constitucional converteixi la
mesa en un òrgan censor que
decideixi sobre què es pot o no
debatre. L’Estat ens ha castigat
amb la repressió, a quasi 3.000
persones, però no servirà de res
perquè no deixarem de ser independentistes.
Com veu ara el present de la
política catalana?
El present està determinat per
la pandèmia i la repressió; és

una situació duríssima que ha
posat a prova les institucions i
la societat. Crec que estem al
mig d’una crisi sanitària, social,
econòmica i emocional molt difícil de gestionar sobretot per
les persones que han perdut éssers estimats.
Ara cal governar per a tothom, no podem deixar ningú
enrere, però tampoc podem
oblidar que el nostre objectiu és
una república catalana perquè
pensem que és el camí per millorar la vida de la ciutadania.
Però jo soc positiva i penso que
estem al principi de la fi, espero
que la vacuna ens ajudi a recuperar-nos socialment i emocionalment. Ho superarem.
Quin és l’aspecte que més la
preocupa?
Em preocupen tots els aspectes,
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Superar el 50% dels
vots no farà canviar
l’Estat, però ens
donarà forces per
continuar el camí

és veritat que en aquests moments la salut és el primer, però
també penso en la crisi econòmica, en la crisi social i en l’aspecte emocional que cada cop
afecta més la ciutadania. I també penso en la situació política i
en la repressió que no acaba.
Totes les enquestes indiquen
que l’independentisme pot tornar a sumar, quin creu que ha
de ser el camí cap a on ha
d’anar el moviment?
Aquestes eleccions són una nova oportunitat per demostrar
que l’independentisme suma.
Des de fa 15 anys l’opció independentista esdevé cada cop
més majoritària, està pujant en
totes les eleccions de manera
sostinguda. Ara seria un pas
molt important superar el 50%
dels vots, no perquè pensi que
l’Estat o el govern d’Espanya
canviaran, que no ho faran, sinó
per nosaltres, per donar-nos
forces per continuar el camí.
Crec que els partits independentistes han de deixar de ferse retrets, han de saber qui són
els adversaris, cal deixar de
banda el partidisme i pensar en
el país.
Vostè va posar sobre la taula la
falta d’empatia que hi ha hagut
en el procés, com recomana millorar aquest aspecte?
Vaig dir i ho mantinc que hi ha
moltes persones que no són independentistes, però que són
demòcrates i pensen que el futur de Catalunya s’ha de resoldre votant, que creuen que nosaltres no hauríem de ser a la presó i que defensen els drets i les
llibertats. Amb aquestes persones hi hauríem de poder comptar per al nostre projecte de país.
L’empatia és necessària en tots
PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT
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Carme Forcadell Expresidenta del Parlament de Catalunya
VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

els aspectes de la vida, per solucionar qualsevol conflicte; encara
més, crec que no avançarem com a
societat fins que no siguem capaços de parlar amb els que pensen
diferent, per això recomano parlar
i escoltar els que pensen diferent
però respecten la democràcia.

a Obre la porta a una gràcia diferent
per a cada pres a Page: “Que se’l fiquin

Raül Romeva deia que hi ha falta
de respecte en la política. Vostè
també ho creu?
Crec que falta respecte per les opinions polítiques dels altres, especialment en el cas de les dones
moltes vegades es valoren aspectes personals i no les seves propostes. També penso que hi ha una
falta de respecte institucional. En
política no tot és vàlid.
S’ha dedicat a denunciar i a fer visible la discriminació de les dones
a la presó, què creu que caldria fer
més per lluitar-hi i què demanaria
al nou govern en aquest àmbit?
El problema és que el masclisme és
estructural i està molt arrelat a la
nostra societat i a la presó, com altres institucions, reflecteix aquesta societat, tot i que en aquest cas
és més greu perquè només entre
un 6 i un 7 per cent de la població
reclusa són dones, només hi ha
una presó de dones a Catalunya,
totes les altres estan pensades i fetes per a homes, malgrat que hi ha
dones. El que demanaria al nou govern és que fes polítiques amb
perspectiva de gènere per a tota la
societat i evidentment també per a
la població reclusa, homes i dones.
De vegades és tan fàcil com pensar
en persones no en homes o dones.
Quines situacions o conductes
que reben les dones li empipen
més?
M’empipen les injustícies, i les dones són les principals víctimes de
les injustícies, m’empipa que cobrin menys per la mateixa feina,
m’empipa que recaigui sobre les
dones la feina de casa, m’empipa
que durant la pandèmia hagin estat al capdavant aturant el cop i a
la vegada hagin estat les més mal
valorades i les més perjudicades
per la crisi econòmica que se’n deriva. Si parlem de la presó, m’empipa que moltes de les dones empresonades hi són empeses per les
seves parelles i un cop a dins tenen
menys oportunitats de feina i estan més estigmatitzades.
Per què creu que fins ara no s’ha
fet res en aquest àmbit?
Alguna cosa s’ha fet, fa dos anys
Justícia va implementar un nou
tractament amb visió de gènere
per a totes les dones preses de Catalunya, es va fer formació per
conscienciar de la violència masclista, precisament perquè moltes
de les preses n’han estat víctimes.

Campo preveu
que els indults
arribin abans
del juny del 2021
per on els càpiga, com diu Junqueras”

David Portabella
MADRID
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Hi ha hagut una falta de
respecte institucional
i s’han perdut les
formes. En política no
tot és vàlid

Però cal treballar per evitar aquesta violència abans que es produeixi
i no quan són a la presó, per això el
tractament ha de ser global i
transversal des de totes les conselleries, no dins de la presó. He intentat que la veu i l’opinió de les
dones sigui present en tots els àmbits de decisió de la presó, però cal
aconseguir que aquesta veu i l’opinió sigui present en tota la societat
si volem solucionar el problema.
Quan un topa amb la realitat de
moltes vides a la presó fruit de la
pobresa i de l’exclusió social, li
canvia la percepció que fins ara

havia tingut de la societat o del
sistema i en quin sentit?
A mi la presó m’ha reforçat el feminisme, precisament perquè hi ha
poques dones a la presó i la majoria són víctimes, són delinqüents,
però també són víctimes de l’exclusió social; si haguessin tingut més
oportunitats potser no hi serien,
sento que com a societat hem fallat. Cal reforçar els mecanismes
perquè aquestes dones tinguin
l’oportunitat de no entrar a la presó. Sempre el millor tractament és
evitar que hi entrin, calen recursos
des de tots els àmbits perquè no hi
entrin, i a les que hi són cal donarlos l’oportunitat de canviar quan
surtin, han de poder tornar a començar i això només es pot fer si
posem les persones en el centre de
la política.
La seva situació l’obliga a callar
moltes coses?
La meva situació em priva de la llibertat, que és el bé més preuat, però em manté tots els altres drets,
també la llibertat d’expressió, però
no m’agrada fer retrets perquè no
serveixen per avançar, prefereixo
aprendre dels errors i mirar cap al
futur. ■

Els indults seran la cançó
de l’enfadós durant el
2021 i més des que Pedro
Sánchez va gosar insinuar
dimarts que els concedirà
quan arribin a la taula del
Consell de Ministres perquè “aposta per la reconciliació”. El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo,
va fer ahir un pas més i va
concretar que el juny del
2021 és l’horitzó temporal
previst. “El 2021, segur. El
primer semestre no ho sé,
perquè dependrà de quan
entrin els papers al Ministeri de Justícia. Però sí,
semblen uns terminis raonables. És supercomplicat
que es resolgui abans de
les eleccions catalanes”,
va indicar ahir el ministre
de Justícia en una entrevista a Rac1.
Tot i l’enfocament dels
indults als presos polítics
en plural, Campo va obrir
ahir la porta a una mesura
de gràcia diferent per a cada pres. “El Suprem haurà
de fer una valoració amb
tots els elements de manera individual. Aquí no es
parla d’indults d’una causa, sinó de persones”, va esgrimir. Concedir-los, com
insinua Sánchez, implicarà el cost de portar la contrària als informes dels fiscals –que han indignat el
govern de Sánchez pel to
d’al·legat polític– i al jutge
Manuel Marchena, però
Campo ho assumeix: “El
que digui el Suprem té un
valor d’anàlisi potent, però
els informes no són vinculants. És una manifestació
del dret de gràcia, no és la
via jurisdiccional la que
preval. Són altres circumstàncies, que marca la llei,
les que estableixen la possibilitat d’un indult total o
parcial.” El que sí que avança ja el ministre és que Carles Puigdemont, Marta Rovira i la resta dels exiliats
en quedarien fora perquè

Juan Carlos Campo,
ministre de Justícia ■ EFE

Les frases

—————————————————————————————————

“El 2021, segur. El
primer semestre és
raonable. Abans de
les eleccions del 14-F
és supercomplicat”
Juan Carlos Campo
MINISTRE DE JUSTÍCIA

—————————————————————————————————

“Quin ridícul històric
faria el govern davant
Espanya si demà se’ls
indulta i demà passat
ho tornen a fer”
Emiliano García-Page

PRESIDENT DE CASTELLA-LA MANXA

l’indult requereix una sentència ferma. Sobre la reforma de la sedició al Codi
Penal, Campo va tard –ell
mateix prometia enfilar-la
abans de Cap d’Any– però
confessa obertament que
s’enfada quan sent que
Jaume Asens (Unides Podem) l’apressa.
La porta oberta per Sánchez a l’indult remou els
barons socialistes, amb el
manxec Emiliano GarcíaPage al capdavant. “Oriol
Junqueras va dir: «Que se’l
fiquin per on els càpiga.» I
jo estic d’acord amb ell, que
se’l fiquin per on els càpiga”, va etzibar. Per Page,
“si demà se’ls indulta i demà passat ho tornen a fer”,
el govern farà un “ridícul
històric davant Espanya”.
“És una mesura de gràcia
que a mi no em fa cap gràcia”, va reblar. ■
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El PSC sacseja el 14-F i posa
Illa de candidat a president

a Iceta aposta per sorpresa pel ministre de Sanitat amatent a un estudi intern i a la convicció que
calia un revulsiu a Rumiada des de l’estiu, al novembre va comunicar la decisió a Sánchez i Illa
Xavier Miró
BARCELONA

El candidat del PSC a la
presidència de la Generalitat no serà Miquel Iceta, sinó el ministre de Sanitat i
secretari d’organització
del partit, Salvador Illa.
Ahir ho anunciava de sorpresa el líder del PSC quan
la vigília el mateix Illa encara negava aquesta possibilitat en una entrevista.
És una aposta forta i personal d’Iceta, segons confirmen ell mateix i fonts
del partit. “Una aposta per
mostrar a l’electorat que
volem guanyar, que anem
a totes”, en paraules seves,
ahir, al consell nacional
que prenia la decisió: “No
és una batalla per uns
quants escons més, per
ser la segona força, sinó
per guanyar les eleccions i
aconseguir la presidència
de la Generalitat.”
La decisió s’ha portat
amb discreció entre poques persones de la direcció, tot i que està presa fa
un mes i mig. Tot i que el
maig de l’any passat Iceta
hauria pogut acabar presidint el Senat si el Parlament no hagués rebutjat
la seva designació, el primer secretari del PSC no
tenia aleshores decidit fer
un pas al costat com a candidat a la Generalitat. Va
ser aquest juliol quan es va
plantejar la possibilitat de
proposar-li al ministre Salvador Illa. Un “estudi qualitatiu” encarregat pel partit indicava com una de les
conclusions que “Salvador
Illa té talla presidencial”.
També els estudis d’opinió
governamentals del CIS i
el CEO donen a Illa una valoració superior a la d’Iceta després d’un any en què
el ministre ha guanyat
projecció i imatge amb la
gestió de la pandèmia.
En la seva intervenció
d’ahir, Iceta explicava que
feia pocs dies havia compartit amb membres de la
federació de Barcelona la
“necessitat d’un revulsiu”.
Apuntant a la renovació
del candidat, fonts del partit recorden, per exemple,

Les frases

—————————————————————————————————

“No és per uns
escons més, per ser
segona força, sinó per
guanyar i aconseguir
la presidència”
Miquel Iceta

PRIMER SECRETARI DEL PSC
—————————————————————————————————

“Soc servidor públic.
Si els meus companys
m’ho demanen només
puc dir que estic
preparat”
Salvador Illa

CANDIDAT DEL PSC A LA GENERALITAT
—————————————————————————————————

“Al Miquel li vull
agrair una decisió
valenta i generosa i
donar-li les gràcies per
tots aquests anys”
Meritxell Batet

PRESIDENTA DEL CONGRÉS

Salvador Illa i Miquel Iceta arribant a la seu del PSC per intervenir en el consell nacional d’ahir que aprovava les llistes ■ EFE

que Iceta ja era la cara pública del PSC com a portaveu durant el govern tripartit –la del 14-F hauria
estat la seva tercera candidatura a la Generalitat.
Ahir també atribuïa la decisió a la “magnífica sintonia” política i personal
amb el president Pedro
Sánchez.
Va ser el 16 de novembre quan Iceta i Sánchez
van acordar el relleu i l’endemà, dia 17, quan Salvador Illa va acceptar la proposta. Contràriament al
que és habitual, però com
a part de la discreció del
procés, el PSC ha donat a
conèixer abans els noms
que integren les llistes
electorals que el candidat
a la Generalitat. I no l’ha

Iceta, el conductor segur en la travessa del desert
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“Si ara els i les socialistes estem en una gran posició de
sortida és gràcies al Miquel”,
afirmava ahir la presidenta
del Congrés, Meritxell Batet.
Efectivament, Miquel Iceta
ha conduït el PSC a través del
període més complicat del
partit. Els cops de volant de la
direcció de Pere Navarro amb
una aposta ambigua pel dret
a decidir a remolc del gir independentista de CiU no van
evitar al PSC la marxa dels
sobiranistes ni el descontentament dels fidels al PSOE.
Quan semblava que el relleu
de Navarro per obrir una nova
etapa el lideraria la jove alcaldessa de Santa Coloma de

Gramenet, Núria Parlon,
aquesta es feia enere davant
els dubtes de poder dirigir el
partit amb mans lliures –Navarro va dir en alguna ocasió
que l’havien fet plegar els
mateixos que l’havien anat a
buscar en referència als anomenats capitans com ara José Zaragoza o Antonio Balmón. Finalment, Iceta –aleshores només diputat– reapareixia com la sortida d’emergència i de consens per fiabilitat i experiència i es treia
l’espina de no haver pogut rellevar José Montilla el 2011.
Militant del PSC des de la
confluència del 1978, Iceta va
formar part de l’executiva del

partit des del 1984 fins al
2011. Considerat ideòleg, estrateg i especialista en campanyes, va ser regidor a Cornellà (1987-1991) amb Montilla, assessor del vicepresident espanyol Narcís Serra
fins al 1996, es va estrenar al
Parlament amb Maragall de
candidat a president i va ser
el portaveu del PSC durant el
tripartit. Obiols el definia com
a “sempre discret i hàbil”. Negociador del Pacte del Tinell i
ponent de l’Estatut, Iceta
també ha liderat l’aposta per
Pedro Sánchez, avui guanyadora, però en el seu dia incerta i a contracorrent dels barons del PSOE.

triat oficialment fins a la
vigília de Cap d’Any, a només un mes i mig de les
eleccions.
Els últims dies Iceta ha
comunicat la decisió a alguns quadres del partit,
però la majoria no ho sabien. De fet, segons revelava ahir Efe, Sánchez va demanar als dirigents que
n’estaven informats “prudència” per no revelar la
marxa d’Illa del ministeri
fins que no es disposés de
la vacuna contra la Covid-19.
Fonts consultades indiquen que Iceta ha vist en
Illa “l’oportunitat de disputar la victòria a ERC i
Junts” atraient bosses
d’electorat de Ciutadans
–les enquestes pronostiquen que el PSC recuperarà bona part dels vots que
van anar a Arrimadas–,
dels comuns i dels decebuts amb el procés independentista entre les bases del PDeCAT. Té “bona
imatge” també entre l’empresariat, conclouen. Ahir
l’executiva socialista aprovava per unanimitat la
proposta d’Iceta i el consell nacional triava Illa
com a candidat.
L’encara ministre de
Sanitat recollia el guant
com a “servidor públic”.
En una intervenció íntegrament bilingüe, Illa va
advertir que el repte electoral és desmentir que el
PSC no pot guanyar perquè les enquestes ja han
indicat el resultat. Va afirmar la seva “confiança i esperança en Catalunya”,
que demostra, segons ell,
el mig segle “d’història
conjunta de superació i
avenç amb Espanya”. ■
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Lorena Roldán
trenca amb
Ciutadans
i fitxa pel PP
Redacció
BARCELONA

Estocada a les ja minses
perspectives electorals de
Ciutadans. Lorena Roldán, la cap de llista de la
formació taronja escollida
en primàries que Carlos
Carrizosa va descavalcar,
va anunciar ahir de sorpresa que deixa el partit i
s’incorpora com a número
dos a la llista del PP liderada per Alejandro Fernández. “A Catalunya ja tenim
una majoria constitucionalista, el problema és que
no va unida. Per això era
fonamental un projecte en
el qual ens sentíssim representats sense complexos”, va argumentar. ■
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ANUNCIO
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace público que
la Junta General Extraordinaria y Universal
de Socios de PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES EN XARXA CATALUNYA, S.L.. (Sociedad Escindida), en reunión celebrada en fecha 5 de marzo de 2020, ha acordado por
unanimidad la escisión parcial de parte de
su patrimonio, a las entidades beneficiarias
de nueva creación PIXCAT ALPHA, SL y
PIXCAT BETA, S.L., de acuerdo con el proyecto de escisión parcial suscrito por el órgano de administración de fecha 31 de diciembre de 2019, sin que la sociedad escindida se extinga como consecuencia de la
escisión.
La escisión implica el traspaso en bloque,
por sucesión universal, de parte del patrimonio constituido por dos de las tres fincas
de mayor envergadura de la sociedad y
otros bienes en favor de las beneficiarias,
que adquieren, por sucesión a título universal, todos los derechos y obligaciones integrantes del patrimonio segregado, en los
términos del proyecto de escisión parcial
que ha sido aprobado en junta universal y
por unanimidad, consistente en la distribución de cada una de las fincas que constituyen el mayor volumen de la sociedad.
El acuerdo de escisión parcial contiene el
listado de los elementos de activo y pasivo
que componen la unidad de negocio que se
escinde en favor de cada una de las sociedades beneficiarias.
Dado que el acuerdo de escisión parcial ha
sido adoptado, en Junta Universal y por
unanimidad de todos los socios, según prevé el artículo 42 de la LME, no es necesario
la publicación o el depósito previo del proyecto de escisión parcial.
Asimismo, en aplicación del régimen simplificado que recoge el artículo 78.bis de la
LME, al atribuirse a los socios de la sociedad parcialmente escindida las participaciones sociales de las sociedades beneficiarias de nueva creación proporcionalmente a
los derechos que tienen en el capital de ésta, no es necesario el informe de expertos
independientes, ni el informe de los Administradores, ni el balance de escisión.
Como consecuencia de la escisión parcial,
la sociedad escindida "PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES EN XARXA CATALUNYA,
S.L..", reducirá su capital social. Además,
con el fin de homogeneizar los nombres de
las tres sociedades resultantes, pasará a
denominarse PIXCAT GAMMA, S.L.
Se hace constar expresamente la puesta a
disposición de los socios y trabajadores de
las sociedades que intervienen en la escisión parcial de la documentación prevista
en el artículo 39 de la LME, también que los
acreedores de la sociedad escindida podrán
obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y que les asiste el derecho de oposición
a la escisión parcial, durante el transcurso
de un mes contado desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo por el
que se aprueba la escisión parcial, en los
términos previstos en el 44 de la Ley
3/2009.
Barcelona, 28 de diciembre de 2020.- Los
administradores solidarios Dª NEUS MAURI
BASTÉ y D. JOSEP MARIA MAURI I PUIG.
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La sortida d’Illa obre a Iceta la
porta i acosta Darias a Sanitat

a Deixar el Ministeri ara en plena vacunació seria un pas en fals si el 15 de gener les eleccions són
ajornades pel virus a El líder del PSC aspira a la vacant a Política Territorial si Sánchez el reclama
David Portabella
MADRID

“Serà Miquel Iceta. Jo puc
confirmar que el candidat
del PSC serà Iceta”, va dir
dimarts a TVE el ministre
Salvador Illa. “El govern
de coalició gaudeix de bona salut i té al davant una
legislatura llarga i fructífera”, va dir el president Pedro Sánchez hores després en el balanç del 2020.
Paradoxalment, l’endemà
de les proclames La Moncloa –i la war room del guru Iván Redondo– van agitar el taulell català amb
una aposta de risc: apartar
Iceta i enviar com a cap de
cartell del PSC el ministre
de Sanitat, que gestiona la
campanya de vacunació i a
les portes de la temuda
tercera onada de contagis
de la Covid-19. Per cobrir
el buit d’Illa, Sánchez pensa en Carolina Darias (de
Política Territorial saltaria a Sanitat), i per a Iceta
la porta de sortida pot ser
la porta d’accés al Consell
de Ministres.

A punt de complir el seu
primer any de govern,
Sánchez medita la seva
primera i inesperada crisi
de govern del mandat amb
Catalunya i les urgències
electorals del PSC com a
únics detonants del que
només 24 hores abans era
un mer rumor fugisser. El
moment de la crisi sanitària és crític i l’aposta des
de Madrid per Illa és una
jugada de riscos múltiples:
ha sobreviscut a la segona
onada sent el segon ministre més ben valorat pel CIS
–superat només per Nadia
Calviño– i el CEO el situa
com a quart dirigent català en valoració amb un 4,7
–un punt més que Iceta i
darrere d’Oriol Junqueras
(5,5). Però que Illa agafi
un vol de tornada del pont
aeri implica que la gestió
sanitària de Sánchez es
convertirà ara en motiu de
confrontació electoral i
que els rivals li recordaran
que va abandonar Sanitat
quatre dies després que
Josefa Pérez a l’Hospitalet
rebés la primera punxada

Darias, Illa i Simón presentant el pla de vacunació ■ EFE
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4,7

és la nota que Illa obté al
CEO i és el quart dirigent més
ben valorat. Al CIS és el segon
ministre més ben puntuat.

de la primera vacuna.
Un altre gran risc de la
jugada és administrar el
calendari sobre una variable volàtil com és el virus.
Si Illa abandona ja Sanitat
per no jugar amb l’avantatge de fer precampanya
amb un aparell ministerial
al darrere, s’exposa a fer
un pas en fals si el 15 de ge-

ner la mesa de partits decideix que les eleccions del
14 de febrer no es poden
realitzar per motius sanitaris i que han de ser ajornades. En aquest supòsit,
Illa quedaria en el terreny
de ningú d’unes no eleccions i com a candidat
designat, amb el cost
d’aparèixer com qui va
abandonar el vaixell de la
lluita contra la Covid-19 i
no va esperar ni a completar el calendari de la vacunació.
Si bé Sanitat disposa
des de l’agost de Silvia Calzón com a secretària d’estat, un càrrec que no existia, la canària Darias participa en els consells interterritorials com a ministra de Política Territorial i
coneix tan bé i de primera
mà l’agenda sanitària que
esdevé aspirant per aproximació. En cas que Iceta
recalés a Madrid, viuria un
revival a La Moncloa: hi va
ser subdirector del gabinet de la Presidència el
1995 en època de Felipe
González. ■

Torra retreu a Sánchez
una gestió “mesquina”
a El president diu adeu

a la legislatura “de la
més gran repressió
des del franquisme”
Emili Bella
BARCELONA

Quim Torra va pronunciar
ahir el tradicional missatge de Cap d’Any del president de la Generalitat malgrat haver estat inhabilitat, però des de l’antiga farmàcia de l’hospital de Santa Caterina de Girona, per
fer visible que la repressió
política contra l’independentisme no s’ha aturat i
per això ja no s’adreçava
als catalans des del Palau
de la Generalitat. El 131è

president va lamentar la
gestió “interessada i sovint mesquina” que ha fet
el govern de Pedro Sánchez de la crisi derivada de
la Covid-19 i va observar
que la pandèmia “ha despullat més que mai fins
ara” l’autonomia dels catalans. “Sense haver fet un
ús polític de la pandèmia i
d’aquesta crisi, sí que em
veig absolutament legitimat per extreure aquestes
conclusions davant d’un
govern –l’espanyol– que
no ha deixat de fer crides a
la unitat i a dir que el virus
no entenia de fronteres ni
de territoris”, va recordar.
El mateix dia que criticava que el govern que presidia no hagués pres mesu-

res més restrictives per a
la nit de Cap d’Any i li demanava “responsabilitat”,
va subratllar la necessitat
de tenir sempre present
que cada decisió que pren
l’executiu ha de posar al
capdavant de totes les consideracions la salut i la vida: “No hi ha cap interès
superior a aquest. No podem fer pactes amb la
mort.”
D’altra banda, el president va admetre que els últims tres anys no han servit per avançar com hauria
volgut per fer realitat la República independent que
els catalans van decidir en
el referèndum de l’1-O, ja
que “ha estat la legislatura
de la més gran repressió

El president pronunciant el discurs des de l’antiga farmàcia
de l’hospital de Santa Caterina de Girona ■ EL PUNT AVUI

viscuda des del franquisme”. En aquest sentit, va
remarcar l’existència de
presos polítics, exiliats i de
més de 2.800 represaliats
en processos judicials i de
“violència d’estat”. “Ja
som tres els presidents
que hem estat processats i

condemnats per la defensa dels principis democràtics més elementals. En el
meu cas, ha quedat ben
demostrada la intolerància del Regne d’Espanya
davant dels drets civils i la
llibertat d’expressió”, va
defensar. ■

