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per cada positiu no
han de superar l’1
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d’estar en 1.000
contagis/dia

Dada anterior: 550
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300
malalts greus

1,15

4.124

590

POLÍTICA AJORNAMENT ELECTORAL

RESPOSTA El TSJC admet, cautelarment, suspendre el decret que deixava sense efecte les
eleccions del febrer REACCIÓ El govern reactiva la maquinària electoral, però recorrerà
contra la decisió perquè no hi veu prou garanties FI Demà el tribunal n’avaluarà el fons
M. Piulachs / Ò. Palau
BARCELONA

Les eleccions catalanes
tornen, de moment, a la
casella inicial del 14 de febrer, i deixen la del 30 de
maig que va anunciar divendres passat el govern
amb l’acord de tots els
grups parlamentaris, tret
del PSC. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va dictaminar
ahir acceptar la mesura
cautelaríssima de suspendre el decret 1/2021, publicat dissabte passat en el
DOGC, que deixava sense
efecte la celebració dels
comicis el 14-F, a petició
d’un exagent dels Mossos
i advocat, Josep Asensio, i
de la formació Esquerra
en Positiu, adduint la protecció del dret fonamental
de participar en unes eleccions, recollit en l’article
23 de la Constitució.
El motiu principal és
que els comicis ja es van
convocar en el marc jurídic de l’estat d’alarma,
que permet convocar eleccions, i, per tant, res ha
canviat, tot i que convé recordar que l’acte no va ser
fruit d’una decisió política,
sinó automàticament per
disposició legal, atesa l’absència d’un nou president
investit pel Parlament
després de la ratificació de
la inhabilitació de Quim
Torra, el 28 de setembre
passat. El govern de JxCat
i ERC va anunciar ahir de
seguida que presentarà
al·legacions en contra de
mantenir el 14-F vistos els
estralls de la pandèmia,
però alhora ja va reengegar la maquinària electoral per fer-lo possible, tot i

Les frases

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

“Les circumstàncies
sanitàries impedeixen
garantir un procés
electoral en llibertat,
i dificulten tant la
campanya com la
jornada de votació”

“Demanem que es
resolgui amb la
màxima brevetat
aquesta situació
d’‘impasse’; el que ara
necessita la ciutadania
són certeses”

CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA

CONSELLER DE TRANSPARÈNCIA

“El procés electoral
es va iniciar fa 25 dies,
i tant la convocatòria
com la suspensió es
van produir en el marc
de l’estat d’alarma”

“Qualsevol ciutadà
té dret a recórrer
contra un decret
administratiu, i més
una convocatòria
electoral”

TSJC

Josep Asensio

RESOLUCIÓ RECURS

ADVOCAT RECURRENT PEL 30-M

que hi ha terminis que
s’acaben avui mateix, com
el sorteig dels membres
que han de compondre les
meses electorals.
En la resolució d’ahir, la
secció cinquena de la sala
contenciosa administrativa del TSJC dona ara veu
al govern de la Generalitat
i a la Fiscalia Superior de
Catalunya perquè expressin el seu parer en escrits
que han de presentar demà dijous abans de les deu
del matí. A partir de llavors, els set magistrats
que formen la secció, presidida pel jutge Javier
Aguayo, es reuniran per
deliberar una posició definitiva sobre la legalitat de
la suspensió de les eleccions un cop convocades,
escenari que no preveu
pas la llei del règim electoral general (Loreg), que és
la que regeix a Catalunya,
ja que el Parlament encara
no n’ha aprovat una de

pròpia. La resposta ha de
ser “amb la màxima agilitat”, diu el magistrat Francisco Sospedra, ponent de
la primera resolució.
En les dues resolucions
del TSJC, calcades, en què
s’accepta la cautelaríssima, hi ha dos raonaments.
El primer és que s’accepta
aquesta tutela cautelar
d’un dret fonamental perquè la convocatòria d’eleccions és un procediment
ben pautat, de 54 dies des
de la convocatòria, en què
“seqüencialment es van
succeint terminis, curts i
peremptoris”, i com que
la petició al TSJC s’ha fet
quan ja han transcorregut
27 dies de l’inici d’aquest
termini, si no se suspèn el
decret –indica la sala–, “el
recurs perdria la seva finalitat”, ja que “seria il·lusòria la tutela cautelar” sollicitada al tribunal, perquè
sense la suspensió del decret del govern “seria im-

Meritxell Budó

La data

—————————————————————————————————

21.01.21

Demà es reuneix un altre
cop la sala contenciosa del TSJC
per decidir si finalment manté
el 14-F com a data electoral.

Bernat Solé

La xifra

—————————————————————————————————

35.000
sol·licituds de vot per
correu hi havia fins al 12 de
gener, segons el conseller
Bernat Solé.

possible la tramitació del
procés electoral i els terminis fixats”.
El segon raonament,
que serà cabdal, és que,
pel TSJC, la convocatòria
de les eleccions, publicada
en el DOGC el 22 de desembre, així com el decret
d’ajornament, el 17 de gener, s’han fet en el marc de
l’estat d’alarma, declarat
pel reial decret 926/2020,
de 25 d’octubre, prorrogat
al novembre, per contenir
la propagació d’infeccions
de la Covid-19. En la disposició addicional única
d’aquest reial decret s’afirma que: “La vigència de
l’estat d’alarma no impedirà el desenvolupament ni
la realització de les actuacions electorals necessàries per a la celebració
d’eleccions convocades al
Parlament de comunitats
autònomes.” En el cas de
les eleccions de Galícia i el
País Basc, la diferència és

que van ser convocades al
febrer, i es va acordar ajornar-les dies després que el
govern espanyol decretés
el primer estat d’alarma,
el 14 de març. I, Galícia,
amb el consens de tots els
grups polítics, va consultar la Junta Electoral Central (JEC), que va validar
l’ajornament.
A més de la de l’advocat
Asensio i la d’Esquerra en
Positiu, el tribunal ha rebut
un total de sis demandes
perquè no s’ajornés la cita
electoral. Hi ha, així, la de la
Lliga Democràtica, que no
comparteix les llistes amb
el PSC tot i haver-hi mantingut converses, i la d’Impulso Ciudadano, grup proper a Cs que ja va ser el detonant de la inhabilitació de
Torra. En aquest cas, al·lega que el decret no està ben
travat, i que, a més, deixa el
poder en mans del vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, quan

la llei no ho permet.
El govern ho acata per ara
El consell executiu s’acabava de reunir quan es va
conèixer la notícia de la
suspensió. En l’habitual
compareixença posterior,
el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, responsable dels
processos electorals, acatava la decisió, tot i no compartir-la, i notificava que
acabava de donar ordre de
reprendre de manera immediata la maquinària
preelectoral allà on havia
quedat dissabte, quan va
ser aturada. “Per responsabilitat, reactivem tot el
dispositiu electoral, en espera que el TSJC resolgui
de manera definitiva sobre
la data, perquè ho tenim
tot preparat i fa mesos que
hi treballem”, justificava
Solé, que va expressar la
voluntat de convocar, “ja
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‘Tempo’
Jordi Panyella

Cada activitat humana va al seu ritme. Per exemple, el
tempo del periodisme és sempre l’ahir. “Per a quan ho
vols, això?”, pregunten al periodista quan demana una
cosa. “Per ahir”, és la resposta correcta. Després hi ha
el tempo dels polítics, que és una cosa laxa, difusa, que
mai saps quan s’esdevindrà i que, quan s’esdevé, és perquè a algú li interessa que passi. I, també, hi ha el tempo

de la justícia. Ui, la gent de la toga viu en una realitat
única, són imprevisibles! El temps no els importa, només la llei, encara que sigui vella, obsoleta. La llei, sempre per sobre del temps. Així doncs, quan dijous resolguin definitivament sobre el fons de la qüestió del dia
de les eleccions, pot passar qualsevol cosa. Fins aleshores, temps mort, que ja hi haurà temps.

Reunió d’ahir del govern,
que de seguida va conèixer la decisió
del TSJC de mantenir el 14-F ■ ACN

sigui en format tècnic o
més institucional”, la taula
de partits “en els propers
dies”, tal com algunes forces com el PDeCAT ja li
van demanar, per analitzar com queda la situació.
El govern també va aturar
l’aprovació pendent del decret per entrar en detalls
sobre l’ajornament dictat,
i que havia de definir, per
exemple, quins tràmits ja
fets haurien continuat
sent vàlids per al 30-M.
Tot plegat no vol dir, però, que l’executiu no rebutgi les mesures cautelaríssimes dictades pel TSJC, al
qual la consellera de la Presidència, Meritxell Budó,
va acusar de crear “inseguretat jurídica”, ja que manté que la base jurídica en
què es fonamenta el decret
d’ajornament és “sòlida”,
després que, a més, el decret de convocatòria inicial, que ningú va impugnar, i els protocols del Pro-

cicat aprovats el 28 de desembre per tots els partits
ja preveiessin aquesta possibilitat. Budó afirmava
que “continuen plenament vigents” els criteris
sanitaris i epidemiològics
que aconsellen una suspensió del 14-F, i que presentaran batalla judicial
per mantenir la data del
30 de maig, pactada entre
gairebé tots els grups.
Els serveis jurídics preparen ara les al·legacions
que presentaran demà al
matí, quan expira el termini, si bé la consellera ja
avançava que incorporaran la mateixa documentació en què es va basar el
govern per ajornar el 14-F,
i que confia que els magistrats valoraran en els propers dies: els pronunciaments de la Comissió Jurídica Assessora i l’Institut
d’Estudis de l’Autogovern,
que tenen des del setembre, basats en bona part

en els casos basc i gallec;
els últims informes de Salut sobre escenaris epidemiològics i de la Direcció General de Processos
Electorals sobre l’impacte
de la Covid en el 14-F; la
posició del síndic de greuges en el mateix sentit, i el
protocol aprovat en la tau—————————————————————————————————

Pel TSJC, les
eleccions es van
convocar ja en
estat d’alarma
—————————————————————————————————

la de partits del desembre.
Tant Budó com Solé van
recordar que la decisió judicial d’ahir és “merament
instrumental, perquè no
entra en el fons de la qüestió”, i per això demanaven
al tribunal que emeti un
pronunciament ferm amb
la “màxima celeritat” possible, perquè cal “donar

certeses” a la gent, i la provisionalitat “no es pot
allargar”. “Cada dia que
passa dificulta o endarrereix tràmits i procediments”, subratllava Budó.
Solé va aclarir que les
35.000 sol·licituds de vot
per correu que havien rebut ja el 12 de gener romanen vigents, i es torna a
obrir el període per rebre’n
més, tot i que l’enviament
de la documentació en tramesa única als domicilis
–tant a Catalunya com a
l’exterior– no es podrà iniciar fins que la JEC no hagi
proclamat i publicat les
candidatures definitives.
Aquest tràmit ja és un dels
que van amb retard, perquè segons el calendari
electoral s’hauria d’haver
fet dilluns, per sortir dimarts al DOGC. També va
tard el sorteig per formar
les meses electorals, que
s’havia de fer entre el dia
16 i avui, per la qual cosa

Solé enviava un missatge
al món municipal perquè
s’hi posi, ja que és feina
seva. Molts ajuntaments
convocaven ja ahir a la tarda plens d’urgència per poder-ho tramitar. Solé creu
que hi ha marge, perquè, si
la decisió és definitiva, el
dispositiu estigui a punt
el 14 de febrer, tot i que
admetia que la situació
d’impasse dels últims dies
“tensa molt” tant l’organització com els terminis.
Una altra cosa és que es
puguin garantir tots els
drets sanitaris i democràtics en aquella data. El
conseller assenyalava que,
amb la legislació vigent a la
mà, no es poden adoptar
més mesures de seguretat
de les que ja hi havia previstes, i en tot cas interpel·lava els grups al Congrés a posar-se d’acord per
poder-ne facultar de noves
amb una reforma exprés
de la Loreg. Budó reiterava

que l’escenari de divendres passat no ha canviat,
i que “no està garantit”
que el 14 de febrer les eleccions es puguin celebrar
amb “la màxima seguretat
i normalitat”, ja que recordava que cal preservar la
salut no només dels electors, sinó de totes les persones com ara membres
de meses, apoderats i interventors que “s’exposaran durant tota la jornada
electoral als col·legis”, a
banda que hi pot haver
“entre 150.000 i 200.000
persones” en quarantena
que no podran sortir de
casa. A això, cal afegir-hi
que la campanya tampoc
es garanteix que es pugui
fer amb tota la normalitat
que caldria, i es pot posar
en dubte igualment la “legitimitat” de la votació per
la percepció d’inseguretat,
que pot fer que part de la
ciutadania no vagi a votar
per por d’un contagi. ■
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Recompte de vots al col·legi electoral de l’ajuntament de Banyoles, en les eleccions locals del 2019 ■ LLUÍS SERRAT

Pressió als ajuntaments per
formar les meses del 14-F
a Les administracions locals disposen de 24 hores per fer el sorteig dels presidents i els vocals de
cada col·legi a Barcelona demana més temps a El govern activa el vot per correu fins al 4 de febrer
Emma Ansola
BARCELONA

Encarrilats de nou en el
tren del 14-F per decisió judicial, ahir mateix es va
tornar a activar el calendari electoral que ja estava
previst en un principi per a
uns comicis que deixaran
empremta en els llibres
d’història per la falta d’un
president amb competències, una convocatòria posterior excepcional i la suspensió per pandèmia.
L’activació del calendari, si demà dijous els magistrats no decreten més
canvis, anirà acompanyada de modificacions i algun endarreriment, però
és imprescindible per po-

der fer efectiva la data del
14-F. És per això que el
TSJC va decidir no suspendre encara els tràmits.
D’acord amb aquesta
nova situació, ahir mateix
la Junta Electoral Central
(JEC) va rebre la comunicació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que es mantenen cautelarment les eleccions del 14 de febrer, i en
conseqüència va traslladar a les parts i a les juntes
electorals de zona la decisió per seguir amb el procediment des del moment
en què va quedar interromput pel decret del govern de la Generalitat. Segons fonts d’aquest organisme, ho fa malgrat que

encara no existeix una decisió definitiva del TSJC,
però entenent que l’adopció de la mesura cautelar
de mantenir els comicis
obliga a actuar en aquesta
direcció. La JEC ja va
avançar ahir al matí que
deixava qualsevol decisió
sobre la data dels comicis
en mans dels tribunals.
D’altra banda, els ajuntaments van iniciar ahir
una convocatòria d’urgència per sortejar en 24 hores els presidents i els vocals de les meses de votació, un procediment que ja
s’hauria d’haver fet, però
que va quedar paralitzat
per la decisió del govern
d’ajornar les eleccions.
Ahir l’Ajuntament de

La data

—————————————————————————————————

20.01.21

Avui expira el termini perquè els ajuntaments nomenin
els membres de les meses
electorals.

Barcelona, per exemple,
va demanar a la Junta
Electoral que li autoritzi
celebrar el ple extraordinari per sortejar les meses
electorals dissabte que ve,
23 de gener, cosa que significaria fer-ho fora del
termini previst, que expira avui a la mitjanit. Fonts
del consistori que dirigeix

Ada Colau van justificar
la seva petició a la Junta
Electoral Provincial perquè l’elevi, si així ho considera oportú, a la Junta
Electoral Central, a fi que
aquest ens respongui al
més aviat possible, perquè, en cas de resposta negativa, es pugui celebrar
el sorteig a temps. Fonts
municipals sostenen que,
a causa de la seva dimensió, la capital catalana
no pot respondre amb
tan poc marge de temps:
“No és com un ajuntament
petit”, assenyalaven. En
aquest sentit, reivindiquen que els dies en què
han estat suspeses les
eleccions –entre divendres i dimarts– “no comp-

ten” i no poden restar
temps per complir amb
els tràmits. “Estem coberts jurídicament”, asseguraven.
D’altra banda, tal com
va anunciar ahir el conseller d’Acció Exterior i Processos Electorals, les sol·licituds de vot per correu
que s’havien fet fins ara
continuen sent vàlides i
encara hi ha de termini
fins al dia 4 de febrer.
Paral·lelament, el govern, a més d’activar el calendari, també anunciava
ahir que presentarà al·legacions contra la decisió
del TSJC de suspendre les
eleccions de moment de
manera cautelar. Ara caldrà esperar fins demà
–quan, a les deu del matí,
acaba el termini per presentar els recursos– perquè el TSJC es torni a pronunciar, aquest cop escoltades les parts, sobre si
manté les mesures cautelars, és a dir, la suspensió del decret que deixava
sense efecte el 14-F, o bé
les retira, amb la qual cosa
les eleccions serien finalment el 30 de maig i no pas
el 14 de febrer. ■

Les competències del vicepresident

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

El gabinet jurídic de la Generalitat va
emetre el 15
E. ANSOLA
de gener un
informe sobre
un possible ajornament electoral en què s’al·legava que el vicepresident del govern, Pere Aragonès, disposa de la “competència per deixar sense efecte les

Les
claus

eleccions” convocades automàticament per al 14 de febrer.
El TSJC no s’ha pronunciat
sobre aquest aspecte, però el
paraigua jurídic en què es troba
la Generalitat, sense president
amb competències per convocar eleccions i uns comicis convocats de manera automàtica
pel Parlament davant l’absència
de candidat, obren la porta a in-

terpretacions jurídiques diverses i, per tant, a la polèmica.
L’informe jurídic del govern
no fa esment d’aquesta situació,
però hi ha veus que s’hi han referit, com el lletrat del Parlament
Antoni Bayona, que justament
ahir en un article a Eldiario.es i
en conversa amb aquest diari
posava l’accent en el decret de
convocatòria que va signar Ara-

gonès. Segons Bayona, el punt
conflictiu rau en el fet que el decret indiqui, en l’article 2, que
les eleccions seran convocades
pel vicepresident, quan no té
competències per fer-ho. Tot i
que considera que hi ha motius
sanitaris que justifiquen que les
eleccions no es facin el dia 14, el
decret s’hauria d’haver desenvolupat de manera més detallada,

com ara un trasllat de dates que
repetís íntegrament tot el procés que s’ha dut a terme fins ara,
com per exemple la confecció de
les llistes. Es tractaria, per Bayona, només d’ajornar i no pas de
convocar un altre procediment,
ja que aquest govern no té competències per atribuir-se el control d’un procés en què radica la
base de la democràcia.
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Esclat de retrets entre partits
i socis, i per la intrusió judicial
a Els independentistes lamenten que l’Estat continuï la judicialització de la política a Hi ha consens que
el 14-F no és idoni per raons sanitàries a Crítica de l’oposició i de JxCat al govern per un “mal decret”

Jornada electoral amb gent votant, a l’escola de Mas Rampinyo de Montcada i Reixac, en els comicis del 21 de desembre del 2017 ■ ORIOL DURAN

Jordi Alemany
BARCELONA

Tot i que la jornada política començava amb el
president del Parlament,
Roger Torrent, mostrant
tranquil·litat a Ràdio 4
perquè la decisió d’ajornar
les eleccions al 30 de maig
estava “ben travada jurídicament” i tenia consens
polític, l’anunci del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) de suspensió cautelar del decret
del govern que ho validava
va provocar un esclat de
reaccions polítiques. Retrets de l’independentisme –JxCat, ERC, la CUP i
el PDeCAT–, que ho considera una nova ingerència
de l’Estat espanyol en la

política catalana; retrets
al PSC i al seu candidat i
ministre de Sanitat, Salvador Illa, per l’afany d’anteposar uns comicis a la
salut de les persones durant la pandèmia; retrets
de l’oposició pel que consideren un decret del govern de convocatòria de la
nova data electoral amb
llacunes, i retrets, de nou,
entre els socis de l’executiu català (JxCat i ERC)
per aquest mateix motiu.
Consens, això sí, a considerar que el 14-F, quan
s’espera el punt àlgid d’incidència de la pandèmia,
no reuneix les condicions
adequades per celebrar els
comicis. Fins i tot el PSC
recordava que havia presentat com a alternatives

el 14 o el 21 de març.
Fa mesos que la data
dels comicis s’ha convertit
en la principal protagonista de la precampanya electoral, i ahir no en va ser
una excepció, amb accent
en els discursos per mobilitzar l’electorat. JxCat i
ERC van posar èmfasi a
destacar que a Catalunya
“no hi ha normalitat electoral” des del 2017, com
va expressar la candidata
Laura Borràs. “Estem davant d’un nou 155 encobert. Jutges i règim del 78,
donant un nou cop a la democràcia”, piulava el líder
d’ERC, Oriol Junqueras,
per la seva banda. Fins i tot
l’expresident Quim Torra
va aprofitar per lamentar
que el “TSJC continua obs-

tinat a governar Catalunya al marge de les urnes,
la democràcia, els drets
fonamentals i la voluntat
dels ciutadans”.
Els socis de govern van
coincidir a atacar el que
consideren
maniobres
dels socialistes per evitar
els comicis el 30 de maig.
“El PSC apunta; La Moncloa maniobra, i la justícia
executa”, descrivia la secretària general adjunta
dels republicans, Marta
Vilalta. Però mentre que
Junqueras es dirigia a Illa
–“el guanyarem una altra
vegada a les urnes”– i l’instava a “valorar què posa al
davant, si la salut o els càlculs electorals”, Borràs feia la seva crida a “posar fi a
la dependència de l’Estat

espanyol” marcant perfil.
“Hi ha qui aposta per la
interferència; nosaltres,
per la independència, perquè és l’únic canvi possible”, subratllava.
La decisió del TSJC va
tornar a generar picabaralles entre els socis de govern arran de la piulada
del vicepresident del Parlament de JxCat, Josep
Costa, en què expressava:
“Penso que després d’això
hauria de dimitir algú.”
La portaveu dels republicans al Parlament, Anna
Caula, li va etzibar que
“ja n’hi ha prou, de politiqueria”, i li recordava que
JxCat forma part del govern que “va signar el decret amb una decisió de
consens”. La rèplica de

Costa va ser que dijous
ja els havia advertit que,
“per ajornar el 14-F, calia
base legal i justificar bé
la idoneïtat, la necessitat
i la proporcionalitat de la
decisió, cosa que no feien
els informes de Salut i
d’Exteriors”.
Precisament la fórmula
jurídica emprada va ser
un dels focus de crítica de
l’oposició al govern, coincidint amb el PSC, que,
per la seva banda, també
va rebre de la CUP i de Cs
pel seu “interès electoralista” per tal que “no fracassi l’operació Illa”, va comentar el candidat de Ciutadans, Carlos Carrizosa.
Cs, CatECP i la CUP van
demanar a l’executiu que
busqui la fórmula jurídica,
si cal amb un nou decret i
consultant la Junta Electoral Central (JEC), per
no posar en risc la salut
de la ciutadania i garantir
el dret a vot.
Cap recurs del PSC
El PSC va desestimar finalment presentar recurs
contra el decret “per no
posar més entrebancs”,
deia Miquel Iceta, mentre
que el diputat Ferran Pedret va recordar a TV3 que
ja havien advertit que es
podria produir la suspensió. “Podien posar una
nova data a una convocatòria electoral que ja estava en marxa, però de cap
manera fer una nova convocatòria”, argumentava.
Pels socialistes, el decret
genera “incertesa”, sense
saber les facultats d’un govern en funcions ni tenir
garanties que podria convocar o desconvocar les
eleccions en cas que “li
sembli que les dades no
li van bé”.
Per la CUP, “el TSJC, el
govern espanyol i la Generalitat acumulen incompetències, arbitrarietats i
ingerències que tornen a
generar una situació encara més crítica”, segons
el diputat Carles Riera,
mentre que el secretari
general del PP, Daniel
Serrano, va lamentar que
abans no s’hagués consultat la Junta Electoral Central (JEC). ■
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“Si ja és complicat
separar criteris
sanitaris de criteris
polítics, ara hi afegim
els jurídics”

“Ja vaig avisar que per
ajornar el 14-F calia
base legal i justificar bé
la idoneïtat, la necessitat
i la proporcionalitat”

“Estem davant d’un
nou 155 encobert.
Jutges i règim del 78,
donant un nou cop
a la democràcia”

“El treball amb les
forces polítiques, amb
tota la informació
sanitària, ningú el pot
menystenir, ni el TSJC”

“El TSJC continua
obstinat a governar
Catalunya al marge
de les urnes i la
democràcia”

“Les coses s’han de
fer bé jurídicament
per permetre allò que
és de pura lògica i
qüestió de seny”

Laura Borràs

Josep Costa

Oriol Junqueras

Alba Vergés

Quim Torra

Carlos Carrizosa

CANDIDATA DE JXCAT

VICEPRESIDENT DEL PARLAMENT

PRESIDENT D’ERC

CONSELLERA DE SALUT

EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

CANDIDAT DE CS
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El govern espanyol acata
forçar a votar el 14-F i reté
la crisi ministerial oberta
a Hi veu el triomf de la tesi de Campo i confia a saber ja el futur d’Illa a Sánchez

atribueix a les eleccions els xocs amb Podem i en tem més si es vota el 30-M

Carles Puigdemont i la seva condició d’exiliat han obert un
esvoranc entre Iglesias i el PSOE al govern de coalició ■ EP

David Portabella
MADRID

El manual del portaveu
preveu tot un ventall de recursos retòrics quan arriba la pregunta sobre una
decisió judicial, des de
l’acatament sense embuts
en to de felicitació fins a
l’acatament deixant clar
que no es comparteix fins
a la sortida extrema de dir,
en cas d’incomoditat, que
el govern no té per costum
pronunciar-se sobre el que
diuen els tribunals. Quan
la suspensió cautelar de la
nova data del 30 de maig i
el retorn de les eleccions a
la vella data del 14 de febrer dictada pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) van arribar ahir al Consell de Ministres, la ministra portaveu, María Jesús Montero,
no només no va expressar
cap contrarietat, sinó que
va enaltir l’acatament i hi
va interpretar que la raó
cau del costat del ministre
de Justícia, Juan Carlos
Campo. “Una vegada que
els tribunals prenen una
determinació i que es pronuncien, poc marge d’actuació es pot esperar per
part del govern. El que
hem conegut és que el tribunal considera que no es
poden ajornar les eleccions més enllà del 14 de
febrer tal com estava prèviament establert, i el govern no ha de fer res més
que acatar el que han dit els
tribunals i no té cap tipus
de marge per qüestionar el
que els tribunals han dit i
que és bastant coincident
amb l’aproximació que havia fet el ministre de Justí-

Iglesias manté
que Puigdemont
és un exiliat i rep
l’avís de Montero
a Admet el “context diferent” i no vol
ferir els republicans a La portaveu:

“Els exiliats defensaven la legalitat”

David Portabella
MADRID

La ministra portaveu, María Jesús Montero, ahir en el Consell de Ministres ■ J.J. GUILLÉN / EFE

cia”, va celebrar Montero.
A diferència del PSC,
que viu la llibertat de no
dissimular que prefereix
que les eleccions siguin el
14-F, el govern de Pedro
Sánchez s’ha mogut en un
pèndol que va del respecte
escrupolós de Salvador Illa
a la pressió dels ministres
Campo i José Luis Ábalos
(Transports)
alertant
d’una “suspensió de la democràcia” i “d’afectació a la
netedat” si hi havia un ajornament a causa de la pandèmia.
La incertesa al voltant
de la data catalana és ara
un afer central a Madrid i
ho condiciona tot en el full
de ruta de La Moncloa: des
del moment exacte de
quan fer saltar Illa de la cartera de Sanitat per ser can-

didat a jornada completa i
resoldre la crisi de govern
en què Carolina Darias el
rellevi i la vacant a Política
Territorial quedi lliure per
a Miquel Iceta, fins al rumb
de la legislatura i als decibels dels xocs interns en el
si de la coalició. Si bé el
PSOE i Unides Podem
mantenen tibantors estructurals en afers com ara
la investigació de la monarquia i la reforma de les pensions i el futur dels presos,
Sánchez creu que Pablo
Iglesias les subratlla precisament ara en clau catalana com a últim recurs perquè Jéssica Albiach no obtingui un mal resultat a les
urnes. El president espanyol tem que es xocs vagin
a més si no es vota al febrer
i si el clima preelectoral ho

monopolitza tot durant
quatre mesos més fins a votar el 30 de maig. Quan es
voti a Catalunya, Sánchez
sap que s’obrirà un parèntesi de tres anys sense eleccions –les estatals no se celebraran fins al 2023– i
preveu tornar a seure amb
el PP per explorar la renovació de la justícia –el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el Tribunal
Constitucional–, una fotografia que Pablo Casado no
es pot permetre mentre rivalitza amb Vox pel votant
català de dretes i espanyolista. Pel secretari general
del PP, Teodoro García
Egea, fer cessar Illa és “imperatiu i inexcusable” perquè viu “més pendent de
les eleccions catalanes que
de la tercera onada”. ■

“Al meu avi el van condemnar a mort i va estar cinc
anys a la presó per republicà i per antifeixista. El meu
oncle avi va ser afusellat. El
meu pare va estar a la presó per republicà i per combatre la dictadura, i la meva mare va militar en la
clandestinitat. Lliçons dels
que governen amb una força que reivindica els governs terroristes de la dictadura, cap. I és clar que els
contextos històrics són diferents.” Després de veure
com eren el PP i Cs els més
ofesos en públic per haver
dit que Carles Puigdemont
és un exiliat com ho eren
els republicans pel franquisme, el vicepresident,
Pablo Iglesias, va negar
que fereixi ningú i va reiterar la seva opinió tot i rebre
el toc d’atenció de la ministra portaveu.

Iglesias va reivindicar
l’impuls de la memòria –va
citar el desig de repatriar el
socialista Julio Álvarez del
Vayo des de la tomba oblidada a Ginebra perquè “reposi amb honors a Espanya”– i va desafiar el PP i
Cs a votar a favor de la nova
llei de memòria si tant estimen el llegat republicà. “Si
el que pretenen alguns és
que jo em sumi a la criminalització de l’independentisme, per a això ja tenen molts polítics; a mi,
no”, va esgrimir.
Les paraules d’Iglesias
rebien l’amonestació de la
ministra portaveu, María
Jesús Montero. “Espanya
és un estat social i de dret i
és una democràcia plena.
Els exiliats republicans
van defensar la legalitat i
no la van trencar, altres
l’han trencada”, el rebatia
Montero per negar la condició d’exiliat a Carles
Puigdemont. ■

Lletrats internacionals, amb Boye
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“El govern no ha de fer
res més que acatar el
que han dit els tribunals
i no té cap marge
per qüestionar-ho”

“Nosaltres vam
anunciar que hi havia
greus dubtes jurídics
sobre el que estava
fent el govern”

“Tenim un govern
que no governa,
que no gestiona la
pandèmia i que no sap
ajornar les eleccions”

“El TSJC, el govern
espanyol i la Generalitat
sumen incompetències,
arbitrarietats i
ingerències”

María Jesús Montero

Miquel Iceta

Jéssica Albiach

Carles Riera

MINISTRA PORTAVEU

PRIMER SECRETARI DEL PSC

CANDIDATA D’EN COMÚ PODEM

NÚMERO 2 DE LA CUP
PER BARCELONA

Diversos advocats internacionals han fet públic un manifest de suport a l’advocat
Gonzalo Boye, a qui consideren víctima d’una persecució
perquè defensa dissidents
polítics. L’AN investiga Boye
per blanqueig de capitals
quan havia exercit d’advocat
del narcotraficant José Ra-

món Prado, Sito Miñanco. Els
advocats Aamer Anwar, Paul
Bekaert, Simon Bekaert, Ben
Emmerson, Nico Krisch,
Christophe Marchand i Josep
Antoni Silvestre, entre d’altres, lamenten l’impacte que
pot tenir aquesta situació “en
la independència i el lliure
exercici de la professió”.

