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Les bases de Junts per Ca-
talunya han validat aquest
dijous les llistes definitives
per concórrer al 14-F en
una votació en què han
pres part 2.644 persones
(un 51,56% d’un cens que
era de 5.128 afiliats). Era
la tercera vegada que par-
ticipaven en el procés de
primàries per confegir les
candidatures. En aquest
cas, s’aprovava l’encapça-
lament de Carles Puigde-
mont a la circumscripció
de Barcelona al davant de
la presidenciable, Laura

Borràs, i la resta de noms a
partir dels vuit següents a
Barcelona, els quatre pri-
mers de Girona i els tres
primers de Tarragona i
Lleida. La direcció ha cor-
regit les llistes per fer-les
paritàries, de manera que
l’alcaldessa de Vic, Anna
Erra, i la diputada Aurora
Madaula pugen fins als
deu primers llocs i Damià
Calvet i Josep Rius baixen
a l’11 i el 13, respectiva-
ment.

Totes les persones pro-
posades han superat el
50% del suport. Com a
principal novetat hi ha la
incorporació del vicepresi-

dent primer del Parla-
ment, Josep Costa, en el
número 17 (que són els es-
cons que JxCat va obtenir
a la demarcació barceloni-
na el 21-D). Tot i que no es
va presentar a les primà-
ries, l’executiva nacional
es reservava la potestat de
confeccionar la resta de la
llista amb criteris com ara
la els de la paritat, la plura-
litat ideològica, l’equilibri
territorial, la diversitat
professional, l’equilibri en-
tre experiència i renova-
ció institucional i la diver-
sitat generacional.

En canvi, qui no apareix
a la llista és l’històric Fer-

ran Mascarell, que es va
presentar a la segona urna
però va obtenir un resultat
discret. Tampoc no hi figu-
ra el tercer candidat que
es va presentar per ser
presidenciable i que final-
ment es va retirar per do-
nar suport a Borràs, Jordi
Ferrés, o l’exalcalde de
Cerdanyola, Toni Morral,
impulsor de la Crida Na-
cional. Queden per saber-

se els dos últims llocs de
cada una de les llistes, que
no hauran de ser validats
en tractar-se de posicions
simbòliques.

A Lleida, finalment, les
tres primeres places de la
llista les ocuparan Ramon
Tremosa, Cristina Casol i
Jordi Fàbrega. En el quart
lloc apareix l’alcaldessa de
l’Albi, Anna Feliu, que no
es va presentar a les pri-

màries, i la segueixen Joan
Carles Garcia, que va que-
dar tercer, i Jeannine Abe-
lla. El 21-D JxCat va obte-
nir sis diputats a Lleida. A
Girona, on van aconseguir
representació set candi-
dats, hi concorreran Gem-
ma Geis, Marta Madrenas,
Salvador Vergés, Fran-
cesc Ten, Maria Antònia
Batlle, Ferran Roquer i
Jordi Munell. I a Tarrago-
na, on fa tres anys JxCat
va sumar quatre seients,
es presenten Albert Batet,
Mònica Sala, Eusebi
Campdepadrós i Teresa
Pallarès.

D’altra banda, després
de l’acord polític amb De-
mòcrates, Moviment d’Es-
querres (MES) també s’in-
corpora a la llista de JxCat
amb l’exalcalde de Sant
Feliu de Guíxols Pere Albó
i l’exalcalde de Sitges i ex-
cap de gabinet del presi-
dent Pasqual Maragall,
Jordi Serra, a Girona i Bar-
celona, respectivament. A
causa d’aquest acord, la
segona tinent d’alcalde de
Lleida, Jordina Freixanet,
i el segon tinent d’alcalde
de Tarragona, Jordi Fortu-
ny, deixen MES. ■

Emili Bella
BARCELONA

Les bases de JxCat
validen les llistes
definitives per al 14-F
a L’executiva situa Josep Costa en el número 17 per Barcelona
a Moviment d’Esquerres s’incorpora a les candidatures

Josep Costa és el vicepresident primer del Parlament ■ O.D.

“Han de tornar a tramitar
una ordre d’extradició a
Escòcia, que és el lloc de
residència de l’eurodipu-
tada Clara Ponsatí; que ac-
cidentalment sigui a Bèlgi-
ca és irrellevant.” L’advo-
cat Gonzalo Boye aclaria
ahir la nova situació en
què es troba Ponsatí des-
prés que ahir mateix, dia
1, es fes efectiva la separa-
ció del Regne Unit de la
Unió Europea arran del
Brexit.

A partir d’ara i des
d’ahir, divendres, si la jus-
tícia espanyola vol repren-
dre la persecució de Pon-
satí, haurà de substituir
l’euroordre per una ordre
de detenció internacional,
i aquesta gestió es basarà
en els acords bilaterals
que s’estableixin entre el

Regne Unit i l’Estat espa-
nyol. Com que Ponsatí té
el lloc de residència a Escò-
cia, la seva euroordre de-
cau. Així ho confirmava
Boye ahir a aquest diari
després que El Confiden-
cial aixequés la notícia.

Aquesta nova situació
podria ara endarrerir du-
rant mesos la possible per-
secució. A més a més, un
hipotètic lliurament a Es-
panya només es produiria
si el Regne Unit ho vol. Ac-

tualment, l’eurodiputada
està pendent que el Parla-
ment Europeu aprovi el
suplicatori i, per tant, l’ai-
xecament de la immuni-
tat, conjuntament amb els
també eurodiputats Car-
les Puigdemont i Toni Co-
mín. Aquest procés va co-
mençar al novembre, però
l’epidèmia de la Covid-19
va endarrerir tot el procés.
Si se li aixeca la immuni-
tat, caldrà una nova ordre
de detenció. ■
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a La justícia ha de
tornar a tramitar a
Escòcia l’extradició de
l’eurodiputada

El ‘Brexit’ desactiva
l’ordre contra Ponsatí

Clara Ponsatí a Edimburg, en una imatge d’arxiu ■ EFE


	PA202101021
	02DCAT




