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Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 1,39
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 2.490
L’indicador hauria
d’estar en 1.000
contagis/dia

Dada anterior: 548
Les UCI haurien d’acollir un
màxim de 300 malalts
greus

1,31
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POLÍTICA AJORNAMENT ELECTORAL

Les eleccions, encotilla
RECURSOS Tres formacions extraparlamentàries i un veí
demanen que no s’ajornin els comicis RESPOSTA La sala ha
de dictaminar en 48 hores si manté el 14-F ACCIÓ El govern
sosté que la taula de partits va preveure l’escenari de la suspensió
Mayte Piulachs
BARCELONA

La política catalana torna
a estar sota la tutela de la
justícia. La secció cinquena de la sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) té sobre
la taula, per ara, quatre
recursos contra l’ajornament de les eleccions catalanes, fixades pel govern
per al dia 30 de maig, segons va informar ahir el
TSJC. En un dels quals se
sol·licita al tribunal que
adopti mesures cautelaríssimes, és a dir, que avui
o en un termini de 48 hores –segons la llei reguladora de la jurisdicció contenciosa– ha de decidir si
acorda que la data electoral continuï sent el 14-F,
sense esperar la resposta
del govern. Està previst
que avui l’alt tribunal català emeti una resolució sobre si accepta o no tornar a
validar el calendari electoral del 14-F, amb terminis
força encotillats. Mentrestant, el PSC, l’únic partit
amb representació parlamentària que no va estar
d’acord amb l’ajornament
dels comicis al 30-M, va dir
ahir que encara estudia la
seva posició.
El primer dels recursos,
per vulneració de drets fonamentals, va ser presentat la setmana passada
per la formació animalista
Pacma, quan encara es
mantenia el 14 de febrer
com a data de les eleccions
catalanes. Ahir, el TSJC va
rebre tres recursos més
contra el decret que divendres passat va acordar
ajornar les eleccions al 30
de maig, entre els quals, el

Les dates

—————————————————————————————————

28.12.20

Cinc protocols van aprovar
el govern i els partits, amb nou
escenaris, dos dels quals preveien suspendre les eleccions.

19.01.21

—————————————————————————————————

La JEC hauria de validar les
candidatures si el TSJC no accepta ajornar els comicis al
30-M.

20.01.21

—————————————————————————————————

Les meses electorals s’haurien d’haver constituït, amb
la composició corresponent, si
no s’ajornen les eleccions.

d’un particular, que és qui
ha sol·licitat que s’adoptin
mesures urgents. Primer,
la secció cinquena de la sala contenciosa ha de valorar si els recursos estan
ben presentats per formalitzar-ne l’admissió a tràmit, ja que, si no són correctes, els pot descartar,
sense entrar en el fons del
debat de drets vulnerats.
Els últims dos recursos,
per possible vulneració de
drets fonamentals, han
estat presentats per dues
formacions polítiques. Lliga Democràtica, que al final no es presenta a les
eleccions amb el PSC, va
anunciar que és una de les
formacions –no s’ha difós
quina és la segona– que
han presentat recurs contra l’ajornament electoral.
I Esquerra en Positiu,
una força extraparlamen-

tària que es defineix com
d’ “esquerra no nacionalista”, va anunciar ahir que
preveu presentar el seu escrit davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya les properes hores.
Per la seva part, la plataforma Impulso Ciudadano, propera a Cs, també va
avançar ahir que presentarà un recurs contra la
suspensió de les eleccions
catalanes. Considera que
si la situació sanitària impedeix la celebració dels
comicis, s’haurien de buscar solucions que respectin el període electoral i,
si escau, prorrogar els terminis, “però no desconvocar les eleccions”. En un
comunicat, Impulso Ciudadano al·lega que el decret de desconvocatòria
signat divendres pel govern “atempta contra els
principis democràtics” i
“atribueix a Pere Aragonès una competència per
decidir sobre la data de
les eleccions que no té absolutament cap base legal”. Així mateix, hi afegeix que el dret de participació dels ciutadans s’ha
vulnerat, perquè el Parlament català s’ha dissolt de
manera “indefinida”.
La plataforma insisteix
que el vicepresident del
govern en funcions de president “no pot ni desconvocar els comicis ni decidir la nova data per celebrar-los”. En la taula de
partits de divendres passat, tots els grups, menys
el PSC, al final van acceptar la nova data del 30-M.
No obstant això, Impulso
Ciudadano indica que la
previsió d’eleccions per al
30 de maig “no suposa formalment la convocatòria

La taula de partits,
reunida divendres passat al
Parlament ■ ACN

Foment denuncia “desídia” i vol votar abans del maig

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

El comitè executiu de la patronal Foment del Treball es
va reunir ahir d’urgència amb
motiu de l’ajornament de les
eleccions i va instar el govern
de la Generalitat a convocar
els comicis “quan l’anàlisi
de les circumstàncies sanitàries millori, sense haver
d’esperar fins al 30 de maig”,
segons va expressar a través
d’un comunicat.
L’entitat presidida per Josep Sánchez Llibre considera

fracassat el projecte del govern. “Sense eleccions en
les properes setmanes, no hi
haurà pressupostos el 2021 i,
potser, ni el 2022”, denuncia.
I hi afegeix que “no es pot governar un país amb uns pressupostos que desconeixen
les conseqüències econòmiques de la pandèmia”. En
aquest sentit, la patronal
considera que l’ajornament
de les eleccions mostra desídia en la planificació electoral

i “posa en evidència el fracàs
del govern.” L’entitat empresarial considera que l’ajornament electoral perjudica
greument l’economia catalana. El comitè executiu hi retreia també el fet de no disposar d’una llei electoral pròpia
per agilitzar les decisions i, en
termes més generals, la incapacitat de l’administració per
no avançar en el vot electrònic. Per Foment, cal “iniciar
una nova etapa”. ■ E.G.P.

perquè se celebrin ni cap
compromís que s’acabin
fent en aquesta data”. Per
això, en el seu recurs sosté
que “deixar passar aquest
atemptat als principis es-

sencials del sistema polític” suposaria “un perillosíssim precedent que podria ser aprofitat per altres governs per convertir
en indefinida la dissolució

dels parlaments”. La plataforma concreta que el
recurs anirà plantejat a títol individual per membres de la junta directiva.
Finalment, considera que
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Els no partidistes
Òscar Palau

Hi ha una conxorxa electoralista de set dels vuit partits del Parlament, de Cs a la CUP, que ha acordat ajornar el 14-F per tallar les ales al “candidat a batre”. I llavors hi ha un partit gens partidista que és l’únic defensor de la “democràcia” en un litigi que, com tot en l’última dècada, tristament acabarà decidint un jutge. És
clar que en aquest relat, ja d’entrada surrealista, quel-

com grinyola quan els no partidistes a Madrid alerten
dia i nit del risc pandèmic, i per a més inri el seu candidat és el ministre de Sanitat, que es fa el suec. I no ho
oblidem: quan són els mateixos que, també per “l’interès comú”, van dur a repetir les eleccions estatals el
2019 perquè les enquestes els sortien millor. A veure
si el “temible” efecte Illa acabarà igual: en autogol...

ades al TSJC
Eva Granados, parlant ahir a la premsa des de la seu del PSC ■ ACN

El PSC suspèn la
campanya mentre
estudia un recurs
a Els socialistes analitzen amb juristes la possibilitat de

portar la suspensió dels comicis als tribunals
Jordi Panyella
BARCELONA

el decret posa de manifest
la urgència de reformar la
llei orgànica del règim
electoral general (Loreg).
I aposta perquè la decisió
de retardar unes eleccions
per motius sanitaris sigui
competència de l’administració electoral, i no dels
governs, i que sigui sotmesa al control dels tribunals
per via d’urgència.
Alguns partits, com els
comuns, han criticat obertament el govern de JxCat
i ERC per haver fet un decret de suspensió “fàcil
d’impugnar als tribunals”.
El govern insisteix que les
eleccions s’han ajornat pel
rebrot de la pandèmia de
la Covid-19 i no pas per càlculs electoralistes, i davant la denúncia d’inacció.
Ismael Peña-López, direc-

tor general de Participació
Ciutadana i Processos
Electorals de la Generalitat, piulava ahir que el govern havia fet cinc protocols, el desembre passat, i
el dels locals electorals, al
novembre. Hi detalla que
en el protocol d’eleccions
es van definir nou escenaris “aprovats per unanimitat de tots els partits”, i en
dos dels quals es recollia
l’ajornament de les eleccions. En un d’aquests casos es dibuixava l’escenari
de restriccions de mobilitat, amb confinaments perimetrals i limitació de
mobilitat nocturna com hi
ha actualment, i davant
“la situació sanitària de
risc molt elevat per a la salut i desbordament del sistema sanitari, s’acordava

l’ajornament de les eleccions i fixar nova data”.
El segon cas, més extrem,
preveu una situació de
tancament total, amb confinament domiciliari, davant “la impossibilitat de
celebrar eleccions per profunda crisi sanitària”, i es
fixava un ajornament fins
a “un canvi d’escenari.”
Ara, el govern ha de preparar un acurat informe
per justificar l’ajornament
electoral al TSJC, en el
qual s’hauran de ponderar
el dret a votació i el dret a
la salut (especialment dels
membres de les meses).
La Loreg no preveu que es
puguin ajornar unes eleccions ja convocades, però
tampoc que no es pugui fer
en una situació tan excepcional com l’actual. ■

El PSC estava en campanya i ja no ho està. La viceprimera secretària dels
socialistes catalans, Eva
Granados, va anunciar
ahir que el seu partit “ha
suspès la campanya electoral” i va convidar la resta
de forces polítiques catalanes a fer el mateix. Aquesta és la decisió que va prendre el comitè electoral dels
socialistes després de reunir-se ahir per analitzar
el nou panorama polític
que s’ha creat arran de
l’ajornament de les eleccions al Parlament de Catalunya al 30 de maig.
La decisió de retardar
tres mesos i mig les eleccions no ha agradat gens
al PSC, que encara no ha
descartat recórrer als tribunals per tal que la justícia dictamini si la decisió
presa pel govern és legal o
no. “La presentació d’un
recurs queda en espera
del que ens diguin els ju-

La frase

—————————————————————————————————

“Som un partit
d’ordre, seriós.
Nosaltres no volem
contribuir al
desgavell”
Eva Granados

VICE-PRIMERA SECRETÀRIA DEL PSC

ristes que estan analitzant la qüestió”, va dir
Granados, que va insistir
en l’opció defensada pel
PSC de fer un “ajornament tècnic”, que suposaria retardar la data de votació només uns dies. Granados es va manifestar
contrariada per la decisió
“del vicepresident del govern i candidat d’Esquerra Republicana” i va atribuir el canvi de data “a la
por que tenen de perdre”.
La suspensió de la campanya anunciada ahir pel
PSC suposarà de manera
pràctica que els socialistes
no facin cap acte, ni tampoc difusió de material.

“Fins ara ens trobàvem
immersos en la precampanya i ara no tornarem a
reunir el comitè electoral
fins a tenir noves notícies
de les eleccions”, va dir
Granados. Els socialistes
consideren que això és el
més coherent en vista de
la nova situació. “No contribuirem al desgavell;
som un partit d’ordre, seriós”, va dir Granados.
Un dels interrogants
que s’obren en la política
catalana amb aquest ajornament inaudit de les
eleccions és el paper que
podrà desenvolupar el
Parlament durant aquest
temps d’interinatge. Habitualment, funciona la Diputació Permanent amb
unes funcions molt pautades per un espai de temps
reduït. Atesa aquesta nova situació, els socialistes
han demanat “un informe
jurídic als lletrats del Parlament per saber què es
pot fer” amb relació a l’activitat a la cambra de representació. ■
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ERC proposa a JxCat “posar
al dia” l’acord d’interinatge

a Aragonès reclama “ajustos” en la coordinació de l’executiu, ara que allargarà les funcions uns
mesos, i Artadi l’insta a concretar a Vilalta aclareix que cal prioritzar el govern i aparcar retrets
Ò. Palau / J. Alemany
BARCELONA

Si les eleccions es demoren
tres mesos i mig, això vol
dir que també ho fa la interinitat del govern. I per superar aquest temps extra
de convivència imprevista,
segons va indicar ahir el vicepresident, Pere Aragonès, cal “millorar i enfortir” els mecanismes d’entesa entre JxCat i ERC, que,
des que al setembre el president Quim Torra va ser
inhabilitat, tenen un grup
de cooperació per pactar
l’acció del dia a dia. “A partir de l’experiència viscuda
s’han de fer els ajustos necessaris des del consens”,
argumentava al matí en
una trobada virtual d’Europa Press.
Després de la permanent del partit, la secretària general adjunta d’ERC,
Marta Vilalta, concretava
una mica la proposta, per a
la qual assegurava que ja hi
ha hagut contactes amb
JxCat. “L’escenari tenia fi
el 14-F i ara s’allarga fins al
30-M, així que és prioritari
posar al dia i refer l’acord
per permetre continuar
fent el que ha de fer el govern”, exposava. I el que ha
de fer, segons ella, és prioritzar els instruments de
gestió i centrar-se en la crisi sanitària, el desplegament del pla de vacunació i
posar les bases per sortir
de la crisi econòmica i social. “En això no hi entra
fer-se retrets ni buscar rèdit electoral”, puntualitzava, tot fent una crida a deixar de banda ara “una
campanya electoral que, si
no, pot esdevenir eterna”.
“No pot ser que hi hagi persones que es dediquin més
a fer campanya que al go-

La secretària general adjunta d’ERC, Marta Vilalta, ahir en la seva compareixença telemàtica davant dels mitjans ■ ACN

vern”, reblava, mentre recordava al PSC, que va demanar a tots els partits la
suspensió de la campanya,
que està formalment suspesa des de dissabte amb el
decret de desconvocatòria.
Aragonès, en aquest sentit, també havia reclamat
abans que la pandèmia no
esdevingui una “arma electoral”, i que la campanya
no se centri “només en la
gestió més immediata”,
perquè “en un moment o
altre tots els governs s’han
vist superats”. Aragonès
reclamava parar l’atenció
en “com s’afronta ” la situació a partir d’ara, tant en
l’àmbit sanitari com econòmic i social.
“No ens podem situar
més enllà d’una proposta
que s’ha quedat en una voluntat, que hi som, però

Junts planteja un decàleg per assegurar el 30-M

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

JxCat va presentar ahir un decàleg de mesures per garantir
que el 30-M es pugui exercir el
dret a vot de manera “segura,
legítima i democràtica”, i les
eleccions no s’hagin d’ajornar
de nou. Algunes ja les va plantejar en la taula de partits de
divendres, com ara la necessitat de vacunar els membres
de les meses i interventors, si
bé no es van poder concretar
per la impossibilitat de fer coincidir els calendaris de vacunació i l’electoral. Entre les
propostes, hi ha la d’augmen-

tar el nombre de meses electorals i multiplicar espais; fer
tests massius en anar a votar;
instal·lar mesuradors de CO2;
fomentar que els ajuntaments donin cita prèvia una
setmana abans per votar; facultar el vot presencial durant dos dies als col·legis; implementar urnes mòbils per a
gent en quarantena o treballar per implantar el vot electrònic. Artadi admetia que
caldrà veure si tot plegat es
podria fer via decrets llei, normes complementàries ratifi-

cades per la Diputació Permanent del Parlament o proposant canvis al Congrés en
la llei electoral (Loreg).
ERC, en canvi, no va entrar
en detalls en els canvis en els
protocols i tràmits electorals
que faria amb vista a la nova
convocatòria. “Fins ara tota
decisió s’ha pres en coordinació amb el gabinet jurídic del
govern, serà el departament i
l’assessoria jurídica els que
veuran com es poden fer els
nous passos i els terminis”,
concloïa Vilalta.

voldríem saber exactament a què es refereix”,
contestava al migdia la
portaveu de JxCat, Elsa
Artadi, mentre instava

Aragonès a “precisar” la
proposta. Arran de la insistència dels periodistes, això sí, va deixar clar que té
tota la voluntat per millo-

rar la coordinació, com té
també ganes de fer-ho en la
taula de partits per a l’organització de les eleccions o
per enfortir les relacions

entre partits independentistes. La portaveu també
va treure importància a
les picabaralles, que va
atribuir a un fet “intrínsec” a qualsevol govern, i
va posar d’exemple que
també n’hi ha dins del govern de l’Estat “més progressista de la història i
que després es comporta
com el de Mariano Rajoy”.
“Un 155 encobert”
En el que van coincidir del
tot JxCat i ERC és a criticar
el paper del PSC contra
l’ajornament
electoral,
després que Aragonès ja
etzibés al matí: “Si només
una força està en contra
del 30-M, no pot ser que siguin electoralistes tota la
resta”. Segons ell, tothom
és “lliure” de presentar un
recurs contra el decret, però feia una crida a la responsabilitat, i trobava “inadmissible” la posició d’un
govern espanyol que no té
“res a dir-hi”. El vicepresident, en tot cas, està “molt
tranquil” perquè el seu decret està avalat pels serveis
jurídics de la Generalitat, i
és calcat al que es va fer servir al País Basc i Galícia:
“Allà no va haver-hi problemes i aquí tampoc n’hi
hauria d’haver”, concloïa.
En el mateix sentit, Vilalta
atribuïa els recursos judicials a les “maniobres” de
La Moncloa per pressionar
el seu entorn més proper i
afí a dur-ho a la justícia, i
els acusava de voler utilitzar la pandèmia per implantar “un nou 155 encobert” només pels seus “interessos partidistes”. A
més, recordava que l’acord
és molt majoritari, i exigia
que no s’hi fiquin ni el poder judicial ni l’econòmic.
Conscient també que
els recursos provenen de
“l’òrbita del PSC”, Artadi
també veu “evident” que
La Moncloa “ha esdevingut
la seu electoral del candidat Illa”, amb ministeris
“amenaçant amb un to autoritari” d’impugnar els comicis. Segons ella, la posició té a veure “amb actituds partidistes i amb la
poca confiança” que demostren en el seu candidat” per l’ajornament. ■

Les frases

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

“Està fora de lloc que
des del govern estatal
s’intenti interferir en el
procediment, no sé si
alguns enyoren el 155”

“No entenem com
algú pot estar jugant
amb la pandèmia
per pur interès
electoralista”

“Han agafat gust a
obviar la democràcia
i voler decidir quan i
com es fan les eleccions
a Catalunya”

“Seria un nou fracàs
del govern que ara
hagués fet un decret
d’ajornament fàcilment
impugnable”

“Si prosperen els
recursos s’evidenciarà
la falta d’autogovern
per la nova imposició
de l’aparell judicial”

“No soc partidària
de judicialitzar
l’ajornament, però si
es fessin les coses bé
es podria votar”

Pere Aragonès

Marta Vilalta

Elsa Artadi

Joan Mena

Laia Estrada

Marta Pascal

VICEPRESIDENT DEL GOVERN

PORTAVEU D’ERC

PORTAVEU DE JXCAT

PORTAVEU DE CATALUNYA EN COMÚ

CANDIDATA DE LA CUP A TARRAGONA

CANDIDATA DEL PNC
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Illa refà la ruta i
serà ministre
fins al 15 de maig

OPINIÓ
Lluís
Falgàs

—————————————————————————————————

En espera
electoral

L

a “Aragonès deixa el càrrec?”, rebat a El titular de Sanitat

queda ara més exposat i Iceta es mira el ministeri en diferit
David Portabella
MADRID

La jugada de promocionar
com a candidat del PSC el
gestor de la crisi sanitària
de la Covid-19 en plena
tercera onada de contagis
és reivindicada per Miquel
Iceta com una aposta que
es va cuinar des de l’estiu,
però la suspensió del 14 de
febrer ha convertit el seu
llançament electoral del
30 de desembre en una
sortida en fals que ara condemna Pedro Sánchez i el
PSC a recalcular les seves
rutes fins al 30 de maig.
Aparcat el guió del canvi
de govern i disposat a seguir ara com a ministre de
Sanitat fins al 15 de maig,
Salvador Illa defensa retenir el càrrec i passa a l’atac
contra ERC: “Ha deixat el
seu càrrec Pere Aragonès?”

La frase

—————————————————————————————————

“Deixaré el ministeri
quan arribi la
campanya, és la
decisió correcta, i hi
seré llavors al 101%”
Salvador Illa

MINISTRE DE SANITAT

El cronograma previst
per Sánchez era que el
llançament electoral del
ministre per Cap d’Any
portés una capitalització
immediata a les urnes de
l’efecte Illa el 14-F i que el
30 de gener hi hagués un
doble relleu ministerial:
que la cartera de Sanitat
passés a Carolina Darias i
que la vacant de la canària
a Política Territorial recaigués en el primer secretari
del PSC. La jugada mestra,
que sempre va ser una

aposta de riscos múltiples,
els ha esclatat a les mans,
als artífexs: Sánchez ja no
és amo d’un canvi al seu
govern, Illa és ara exposat
a la diana diària de l’oposició quan afronta afers tan
sensibles territorialment
com el repartiment de les
vacunes per comunitats, i
Iceta viurà quatre mesos
de ministre en diferit en
un revival del frustrat pas
a presidir el Senat el 2019.
A La Sexta, Illa diferia el
torno a casa fins al maig:
“Deixaré de ser ministre
quan arribi la campanya,
és la decisió correcta, i llavors m’hi dedicaré al
101%; ara estic centrat al
101% a combatre el virus.”
Illa dubta que ser ministre
en precampanya l’afavoreixi: “El Ministeri de Sanitat no és un lloc precisament còmode, no ho ha estat aquests mesos.” ■

El ministre Illa es disposa a seguir a la cartera de Sanitat fins
a l’inici de la campanya del 30 de maig ■ MARTA PÉREZ / EFE

El comitè federal va a Barcelona

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

Després del canvi de guió que
posa en crisi l’efecte Illa, el
PSOE aterrarà a Barcelona
dissabte per celebrar-hi el
seu comitè federal. Tot i que
la cita serà telemàtica per a la
majoria, el president i líder
del PSOE, Pedro Sánchez, hi
serà presencialment.
L’executiva del PSOE insta
el comitè federal a celebrar el

Descarten
investigar
ferits de l’1-O
a Cinc policies ho

exigien per sedició
i l’Audiència de
Barcelona ho refusa

Mayte Piulachs
BARCELONA

L’Audiència de Barcelona
ha tancat, de manera definitiva, que ciutadans que
van participar en la votació de l’1-O a Barcelona i
van fer resistència passiva
sense violència no siguin
investigats pel delicte de
sedició. Així ho van demanar cinc agents de la policia espanyola vers ferits

personats al jutjat que investiga les càrregues policials, petició a la qual es va
sumar el Sindicat Professional de la Policía.
La secció tercera, en
una resolució de divendres passat, sosté que
“l’actuació de la ciutadania que va anar a votar
l’1-O s’ha de mantenir extramurs del dret penal”,
segons la ponent, la magistrada Carme Guil, criteri
compartit pels seus companys, els magistrats
Eduardo Navarro i Myriam Linage. Pel tribunal,
la convocatòria del referèndum d’autodetermina-

Agents de la policia espanyola arrosseguen ciutadans
asseguts a l’institut Pau Claris de Barcelona, l’1-O ■ EPA

ció va ser feta pel govern i
els ciutadans van anar a
“aquesta forma excepcional de participació política”. El límit que no justificaria els votants és l’ús de
la violència, sosté l’Audiència, que indica que
comparteix “totalment” la

posició del titular del jutjat
d’instrucció 7 de Barcelona, que va refusar aquest
extrem, com anteriorment el fet d’investigar
ciutadans “en general”
acusats de resistència a
l’autoritat, en posar-se davant de les escoles.

40è congrés del partit els
dies 15, 16 i 17 d’octubre. En
un avís que el relleu d’Iceta
per Illa es pot fer en llocs com
ara Andalusia (Susana Díaz)
o Madrid (Ángel Gabilondo),
el PSOE avisa que és l’hora de
“reforçar i renovar en alguns
casos els lideratges autonòmics per fer el PSOE competitiu a tots els territoris”.

En aquest cas, la fiscal
també es mostra en contra d’investigar votants i
ferits pel delicte de sedició, malgrat que l’anterior
fiscal s’havia afegit a la petició del sindicat policial
d’investigar-los per resistència a l’autoritat. Les
acusacions exercides per
l’entitat Irídia, i també per
l’ANC i Òmnium, i la Generalitat es van oposar a la
petició policial.
En concret, els agents
de la policia espanyola i el
sindicat sol·licitaven que
s’inclogués en la causa la
sentència del Suprem que
va condemnar els líders
polítics per sedició i malversació de fons i es fes el
mateix amb els votants. El
tribunal descarta aquest
extrem, tot recordant que
l’Audiencia Nacional va
exculpar l’anterior cúpula
dels Mossos d’aquest delicte, perquè amb la seva
“prudència” van evitar
causar més ferits. ■

a política espanyola
s’havia situat en un
abans i un després del
14-F. Pendents dels resultats i, sobretot, de la formació d’un nou govern, queden en espera temes com
ara els indults, les tensions
entre el PSOE i UP, possibles acords entre el PSOE i
el PP, la renovació del poder judicial, la lluita entre el
PP i Vox i d’altres com ara
la taula de diàleg entre els
dos governs –que només
s’ha reunit un cop–. Amb el
canvi de data, tot ha quedat ajornat sine die. El govern espanyol s’havia fixat
dos objectius per visibilitzar estabilitat: aprovar el
pressupost de l’Estat amb
el màxim consens, fet que
es va produir al desembre, i
capgirar la situació catalana sense haver d’acceptar
la convocatòria d’un referèndum. A causa de l’ajornament pandèmic, els càlculs post-14-F que tenia el
govern espanyol han fallat i
haurà de fer un nou replantejament. Quatre mesos en
política són imprevisibles,
i més en la situació sanitària actual, en què ningú és
capaç d’assegurar que el
30-M es podran celebrar
les eleccions. L’ajornament
ha satisfet el PP i Ciutadans, que creuen que s’ha
trencat l’estratègia de Sánchez que implicava apaivagar “el procés”. Estratègies
del PSOE que provoquen
nous conflictes entre ERC
i JxCat. Els uns, a favor
del peix al cove; els altres,
d’anar més lluny. Mai havien
coincidit tant els independentistes i el grup de Cs
com en l’ajornament del
14-F, per motius diferents.
Queda tocat l’efecte Illa. Li
serà difícil combinar els dos
barrets. Tot i que, en cas
que la situació pandèmica
vagi millorant, pot tenir més
projecció des del ministeri
que no pas de candidat sense escó ni al Parlament ni al
Congrés i enmig d’una campanya llarga, feixuga i telemàtica. Seguirà la campanya electoral amb la preocupació que els electors
no s’allunyin massa de la
política perquè, un dia o altre, esperem poder votar.
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Iglesias encén el
PSOE per l’exili
de Puigdemont

a Li retreuen la comparació amb els exiliats republicans a El

president li ho agraeix i l’independentisme reclama “fets”
Redacció
BARCELONA

El vicepresident segon del
govern espanyol, Pablo
Iglesias, va rebre ahir una
allau de crítiques per les
declaracions en una entrevista a La Sexta en què
comparava Carles Puigdemont amb els exiliats republicans durant la dictadura franquista. Ja eren
esperades les dels partits
de dretes, però les paraules del líder de Podem defensant que cal indultar els
líders independentistes
per “interès de l’Estat” i
que puguin representar
els seus votants van suposar-li una allau de retrets
dels socis de govern. El ministre de Sanitat i candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, va assegurar
que els dos casos no eren

comparables i que Puigdemont “no va respectar”
l’estat de dret, mentre que
la viceprimera secretària
del PSC, Eva Granados, va
admetre que la van “fer
emprenyar” les declaracions d’Iglesias perquè era
“banalitzar l’exili i banalitzar el patiment de milers
de persones”. Tampoc va
agradar la comparació al
president de la Generalitat
Valenciana i secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, mentre que el primer tinent d’alcalde de
Barcelona, Jaume Collboni, va lamentar que “els populismes sempre tracten
de reescriure la història”.
Malgrat els intents de la
portaveu de Podem, Isa
Serra, i del portaveu d’En
Comú Podem a Madrid,
Jaume Asens, d’apaivagar
els ànims tot assegurant
que Iglesias havia fet una

comparació i no una equiparació de patiments emparant-se amb la definició
d’exiliat de la Real Academia Española (RAE), no
va poder estalviar-se que el
PP qualifiqués Iglesias
com el “cavall de Troia”
que vol destruir la democràcia espanyola. La líder
de Cs, Inés Arrimadas, va
preferir usar les paraules
“insult” i “indignitat”.
Qui sí que va agrair les
paraules d’Iglesias va ser el
mateix Puigdemont amb
un fil a Twitter, en què va
lamentar “l’onada d’incomprensió que està rebent”, ja que “no el fa còmplice de cap estratègia independentista”. Tant des
de JxCat com des d’ERC
van reclamar-li, com a vicepresident de l’executiu
espanyol, que “les bones
paraules” es tradueixin en
fets. ■

Iglesias i Puigdemont, en una imatge d’una trobada a la Generalitat, l’abril del 2016 ■ ACN

Boye denuncia que se sent “perseguit” per fer d’advocat
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’advocat Gonzalo Boye, que
també representa els presidents de la Generalitat Carles
Puigdemont i Quim Torra, va
declarar ahir davant la jutgessa de l’Audiencia Nacional
María Tardón, que l’investiga
per presumpte blanqueig de
capitals vinculat al narcotràfic, i va negar tots els fets. En

Polèmica a
l’Eurocambra
per l’euroordre
a Un eurodiputat del

PSOE compara
Puigdemont i Ponsatí
amb els nazis

Natàlia Segura
BRUSSEL·LES

Els partits espanyols i catalans van protagonitzar
ahir una altra picabaralla
a l’Eurocambra entorn de
la causa del procés. El debat sobre euroordres que
es va fer ahir a Brussel·les
es va acabar convertint en
una discussió encoberta (i
a vegades descarada) sobre els intents de l’Estat

espanyol d’obtenir l’extradició de l’expresident Carles Puigdemont.
El Parlament Europeu
ha de votar aquesta setmana un informe preparat pel PP i Ciutadans, entre d’altres, que demana a
la Comissió Europea la
inclusió del delicte “contra
la integritat constitucional amb violència” a la llista de crims que permeten
l’extradició automàtica.
Una petició que té el suport dels socialistes, però
no dels ecologistes ni de
l’Esquerra Unitària europea.
En una de les interven-

Ponsatí i Puigdemont, al Parlament Europeu ■ ACN

cions més pujades de to,
l’eurodiputat del PSOE
Domènec Ruiz Devesa va
comparar la DUI amb
l’ocupació de Polònia pels
nazis per retreure al grup
dels Verds/ALE l’oposició
a la reforma de les euroordres. “El que van fer
Puigdemont o Ponsatí no
és cap broma, no és cap

broma declarar la independència unilateral”, va
dir. Tot seguit, va reblar:
“La Segona Guerra Mundial va començar alterant
unilateralment una frontera. Ha vist el que ha passat al Capitoli, li sembla
una broma atemptar contra l’ordre constitucional?”

un comunicat diu que emprendrà “totes les mesures
legals oportunes per esclarir
si s’ha comès algun abús
d’autoritat o negligència en
aquest procediment” i, d’aquesta manera, evitar “que
en un futur cap advocat sigui
perseguit simplement pel fet
d’exercir la seva professió”.

Boye va ser l’advocat del narcotraficant José Ramón Prado Bugallo, conegut com a Sito Miñanco, i afirma que té
“proves irrefutables que aclariran qualsevol dubte” sobre
la seva innocència. “La veritat
només té un camí, i aquí s’ha
mentit molt per tractar d’incriminar-me”, hi va afegir.

Una pregunta dirigida a
la francesa Gwendoline
Delbos-Corfield, que havia
criticat el moviment d’alguns eurodiputats espanyols per incloure el delicte sobre la integritat constitucional a l’informe de
les euroordres. “És un pas
perillós perquè posaria en
risc els activistes”, va avisar. Junts, ERC, l’Esquerra Unitària i els nacionalistes flamencs de l’N-VA
van acusar el PP, el PSOE,
Ciutadans i Vox de polititzar el debat pel cas català.
“Afegir el delicte sobre
l’ordre constitucional no
facilitarà la detenció dels
líders catalans, sinó que
obrirà la porta a extradicions arbitràries o injustes”, va avisar l’eurodiputada d’ERC, Diana Riba.
Per l’eurodiputada de
Junts, Clara Ponsatí, l’intent per reformar les euroordres d’aquests partits
espanyols és degut a la seva “frustració” pel rebuig

de Bèlgica i Alemanya a
l’entrega dels exiliats.
Informe no vinculant
Molt soroll per no res seria
el resum de la picabaralla
d’ahir. L’informe que planteja una reforma de les
euroordres no és “vinculant” i, per tant, Brusselles no té l’obligació d’engegar els canvis que reclama
el bloc “constitucionalista”. La pressió d’aquests
partits, però, va aconseguir que la Comissió Europea es comprometés a estudiar l’ampliació de la llista de delictes que permeten l’extradició automàtica. L’eurocomissari de
Justícia, Didier Reynders,
ja va avançar ahir que els
32 actuals “cobreixen la
majoria de delictes que els
estats consideren seriosos”. Obrir el meló d’una reforma sobre aquest complex i sensible mecanisme
difícilment trobaria consens entre les capitals. ■

