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Amb 183.084 sol·licituds
de vot per correu registra-
des fins dilluns i encara
amb marge per demanar-
lo fins a aquest divendres,
el còmput ja és el més ele-
vat de totes les eleccions
fetes fins ara, i el govern
pronostica que, al ritme
dels darrers dies, es dobla-
rà el màxim assolit en uns
comicis al Parlament. En
les eleccions espanyoles
de fa quatre anys, fins a
170.000 persones van sol-
licitar votar per correu a
Catalunya, però el nombre
de peticions era força in-
ferior en unes catalanes
–107.421 sol·licituds era el
màxim històric registrat,
en les eleccions del 2015.

Si bé fins dilluns només
s’havia superat en 13.000
el nombre de sol·licituds
de cara al 14-F respecte al
que es va registrar en les
espanyoles del 2016, el
volum de peticions va crei-
xent a mesura que s’apro-
pa el final del termini, que
venç aquest divendres, 5
de febrer, a les dues del
migdia. El nombre de sol-
licituds es va disparar res-
pecte als comicis del 2017
a partir del dilluns 25 de
gener, quan el Tribunal
Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC) va rati-
ficar, des del divendres 22,
la data del 14-F i va rebut-
jar l’ajornament. Fins al
punt que aquest dilluns
passat, dia 1 de febrer, el
nombre de peticions tant
telemàtiques com presen-
cials a les oficines de Cor-
reus ja doblava amb es-
creix el còmput que s’ha-
via registrat en la mateixa

data per a les eleccions
celebrades sota la imposi-
ció de l’article 155. El di-
rector general de Parti-
cipació Ciutadana i Pro-
cessos Electorals, Ismael
Peña-López, feia pública
ahir la comparació i pro-
nosticava que aquest di-
vendres s’haurà més que
doblat el rècord de les ca-
talanes del 2015.

Les cues d’aquesta set-
mana a les oficines de Cor-
reus evidencien el gran in-
crement de la demanda,
que ha obligat l’empresa
postal a ampliar horaris, a
contractar més personal i
a defensar la seguretat del
mecanisme davant les crí-
tiques sindicals. Precisa-
ment per reduir l’afluèn-
cia d’electors a les oficines
postals, aquest cop el vot
es pot exercir des de casa
en el mateix moment en
què el carter entrega la do-
cumentació electoral. El
vot s’ha de sol·licitar tele-
màticament o presencial-
ment en una oficina de

correus demanant el certi-
ficat censal a la junta elec-
toral de zona on està em-
padronat l’elector. Al cap
d’uns dies, el carter entre-
ga al domicili el certificat,
el sobre i les paperetes de
votació. En els comicis an-
teriors, l’elector es queda-
va amb la documentació,
triava el vot i havia d’en-
tregar personalment el so-
bre en una oficina de Cor-
reus, de manera que, en
cas de fer els tràmits pre-
sencialment, havia d’acu-
dir dos cops a l’oficina.

Entregar el vot al carter
Amb la pandèmia, aquest
cop l’elector pot entregar
al carter en un sobre tan-
cat la papereta i la docu-
mentació que el carter
mateix li acaba de portar a
casa, sempre, és clar, que
es trobi al domicili.

Una probabilitat, la de
trobar-se al domicili, que
també s’ha incrementat
amb la proliferació del
teletreball a causa de la

mateixa pandèmia. I és
aquesta mateixa possibi-
litat de votar al moment
mentre el carter s’espera
al replà de l’escala del do-
micili particular una de
les raons que han desfer-
mat les crítiques del sin-
dicat CGT, que ha quali-
ficat l’escenari de “dan-
tesc” i la direcció de Cor-
reus, d’“irresponsable”.
Pel sindicat, es posa en
risc la salut dels treballa-
dors i dels electors perquè
els carters hauran d’en-
tregar i agafar en mà so-
bres de persones que pot-
ser no duen mascareta i
que potser estan confina-

des perquè són positiu de
Covid-19.

1.500 contractats més
Correus comunicava di-
lluns que ampliava fins a
1.500 persones la contrac-
tació que havia anunciat
per a 965 persones el di-
lluns 25 de gener. La con-
tractació extraordinària
pretén reforçar l’atenció als
clients a les oficines, però
també les feines d’entrega a
domicili i tota la logística de
recepció i enviament.

L’empresa anunciava el
reforç de l’atenció a les 296
oficines postals que té a
Catalunya, l’ampliació dels

horaris d’obertura i tanca-
ment i l’obertura de nou
del matí a dues del migdia
en 102 oficines aquest dis-
sabte, així com l’obertura
de tots els festius locals. A
les 100 oficines que obren
habitualment matí i tarda,
l’empresa preveia afegir-
n’hi d’altres que també
obririen a la tarda, i anun-
ciava, si es feia necessari,
finestretes exclusives per
al vot per correu i taules es-
pecífiques dins dels locals.

Al·legacions a les meses
Ahir el TSJC també feia pú-
blic el nombre provisional
d’al·legacions presentades
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El vot per correu es d

Xavier Miró
BARCELONA

RÈCORD Les 183.084 sol·licituds registrades fins dilluns ja
han superat de molt el màxim històric de les catalanes del
2015 MESES Com a mínim 9.109 persones han al·legat
contra la seva tria com a membres de mesa, un 11% del total
de membres escollits entre els tres titulars i els sis suplents

Cua en una oficina a Barcelona,
a la tarda ■ JUANMA RAMOS
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A 9.000 milions
del benestar

ria. Tenint en compte que aquests diners es recap-
ten a Catalunya, i que el dèficit fiscal s’ha estimat
en 16.000 milions d’euros, no cal saber gaire de ma-
temàtiques per fer el càlcul a ull. A ningú se li esca-
pa que aquesta informació es publica en campanya
electoral, però si això no ens fa aixecar per anar a
votar el dia 14, ja em diran què ho farà.Eva Garcia Pagán

Experts del Col·legi d’Economistes de Catalunya han
xifrat en 9.000 els milions d’euros que caldrien a Cata-
lunya per tenir un benestar similar al que tenen altres
territoris amb millor finançament, com el País Basc. Hi
inclouen, en benestar, drets bàsics com l’educació o la
sanitat, trinxades per una infradotació de recursos
palmària; que hom consideraria de necessitat primà-

fins ara per membres de
les meses que volen excu-
sar-hi la seva absència. Les
dades també confirmen la
previsió que, en plena pan-
dèmia, molta més gent al-
legaria contra l’obligació.
Fins divendres ho havien
fet 3.250 persones a Bar-
celona, 849 a Granollers,
622 a Terrassa i 838 a Sant
Feliu. I fins ahir, 463 a Vic,
356 a Vilanova, 384 a Igua-
lada, 1.012 a Sabadell,
648 a Arenys i 687 a Reus.
En total, hi han al·legat
com a mínim 9.109 perso-
nes, un 11% dels 82.053
membres escollits entre ti-
tulars i suplents. ■

doblarà

Malgrat estar-hi en profund
desacord, el govern català ha
decidit no interposar un re-
curs davant el Suprem contra
la sentència dictada pel Tri-
bunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) que esta-
bleix que les eleccions s’han
de fer el 14 de febrer. Segons
va venir a dir ahir la conselle-
ra portaveu de l’executiu, Me-
ritxell Budó, la interposició
d’aquesta apel·lació no faria
sinó afegir més complexitat
i confusió a un escenari que
ja per si mateix en suposa

prou. “No volem generar cap
incertesa amb la data, i no
posarem cap impediment al
14-F”, va expressar Budó, que
malgrat això hi va afegir que
els serveis jurídics de la Ge-
neralitat estan estudiant en-
cara la resolució per determi-
nar-ne la solidesa jurídica. As-
sumint, doncs, el que era in-
evitable, el govern també va
avançar que no posarà impe-
diments perquè els empadro-
nats en un altre municipi se
saltin el confinament per po-
der anar a votar. ■ F. ESPIGA

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

El govern no recorrerà contra la data

El sector social alerta re-
petidament de la fràgil si-
tuació en què ens trobem i
de com aquesta nova crisi
està impactant en una so-
cietat molt “precaritzada
i polaritzada” i està afec-
tant les persones més vul-
nerables. Les conseqüèn-
cies, però, poden empitjo-
rar en clau de país pel que
fa a la cohesió social i a la
pèrdua d’oportunitats, i
és per això que demanen
als polítics que concorre-
ran a les eleccions al Par-
lament que prenguin me-
sures i que facin més in-
versió pública per donar-
hi resposta.

La Federació d’Entitats
Catalanes d’Acció Social
(ECAS) demana que “la
propera legislatura suposi
un punt d’inflexió en les
polítiques socials” i que es
defineixin les bases per
avançar en “l’atenció a les
persones i les polítiques
de benestar”. Per aconse-
guir-ho, el tercer sector
exigeix a les administra-

cions i a les instàncies pú-
bliques que es “coordinin
i deixin de banda el parti-
disme” per garantir els
drets a la població. Les en-
titats aporten a través
d’un document reflexions
i propostes per millorar la
garantia de rendes, el fi-
nançament de les políti-
ques de benestar, les con-
dicions laborals i la inte-
gració, i per dotar de més
recursos la llei d’acollida a
les persones immigrades
i retornades a Catalunya.
Exigeixen un compromís
polític amb la no-violència

i la justícia restaurativa.
ECAS, formada per 114

entitats que treballen amb
col·lectius en situació o en
risc d’exclusió, així com
per promoure més justícia
social, subscriu les propos-
tes formulades de cara als
comicis per la Taula d’En-
titats del Tercer Sector
Social de Catalunya, la Pla-
taforma per la Infància de
Catalunya (Pincat), la
Confederació Empresarial
del Tercer Sector Social de
Catalunya i la Plataforma
per una Fiscalitat Justa,
Ambiental i Solidària. ■

a Exigeixen deixar de banda el partidisme per garantir els
drets a la població a Per respondre a la crisi, “més inversió”

E. Ferran
BARCELONA

Les entitats reclamen
als polítics un gir i
més justícia social

La cua d’usuaris al centre cultural indi de Barcelona en espera de rebre aliments ■ J. PANYELLA

A les portes de les eleccions
del 14 de febrer, són molts els
col·lectius que es mobilitzen
per conèixer de primera mà
les opinions dels diversos
partits polítics sobre les pro-
blemàtiques que els afecten.
Així ho han fet des de l’Obser-
vatori contra l’Homofòbia,
que durant la setmana manté
trobades virtuals amb els
grups per reclamar aspectes

com ara la dotació d’un marc
normatiu suficient per fer
front a l’augment de l’LGTBI-
fòbia. Des del Sindicat de Llo-
gaters i la PAH, també conei-
xeran les propostes dels par-
tits en matèria d’habitatge a
través del canal de YouTube.
La coordinadora 5+1 de fami-
liars de residències també ha
fet arribar aquests dies un
document als grups polítics.

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

Posar el ‘termòmetre’ als grups



EL PUNT AVUI
DIMECRES, 3 DE FEBRER DEL 20216 | Nacional |

La lluita contra la corrup-
ció es va tornar a colar ahir
en la campanya electoral.
ERC i la CUP van qüestio-
nar la conveniència que
Laura Borràs encapçali la
llista de JxCat pel fet d’es-
tar imputada al Tribunal
Suprem per un presumpte
cas de prevaricació, mal-
versació, frau i falsedat do-
cumental que es remunta
a quan era directora de la
Institució de les Lletres
Catalanes.

La candidata de la CUP,
Dolors Sabater, va obrir la
capsa dels trons quan, en
una entrevista a Ràdio 4,
responent a una pregunta
de la periodista Gemma
Nierga, va assegurar que
la seva formació està com-
promesa contra la corrup-
ció i “evidentment que no”
donarien suport a una in-
vestidura de Laura Bor-
ràs, unes declaracions que
ella mateixa va matisar
poc després, quan va asse-
gurar que l’únic vet de la
CUP seria a un govern
amb formacions del 155 i a
un que continuï amb la pa-

ràlisi actual.
A més, va denunciar

que el cas de la candidata
de JxCat “forma part de
la causa general en contra
de l’independentisme”.
Ho va argumentar dient
que la causa la jutja el Tri-
bunal Suprem, “que no
pertoca per la categoria
dels presumptes delictes

administratius dels quals
se l’acusa”. Sabater va
afegir el desig que s’acla-
reixin els fets i va assegu-
rar que des de la CUP hau-
rien preferit que fets com
aquests “no enfosquissin
ni posessin ombres al pro-
cés independentista”, i
que la seva formació hau-
ria volgut que “no hi ha-

gués hagut cap motiu per
pensar que l’independen-
tisme tingui cap ombra de
sospita en relació amb la
corrupció”.

Laura Borràs va res-
pondre a les primeres pa-
raules de Dolors Sabater
en una entrevista a TV3
en què va dir que la CUP
haurà de decidir “si està

al costat de la injustícia es-
panyola o de la democrà-
cia catalana”. La candida-
ta de JxCat va assegurar
que el Suprem té “moltes
ganes” de jutjar-la, i va
mantenir que “no hi hau-
ria d’haver judici” perquè
“no hi ha cas”.

Interrogat sobre aquest
tema, Oriol Junqueras va

respondre en una entre-
vista a La Sexta: “Sempre
que Esquerra Republica-
na s’ha trobat amb un cas
d’aquest tipus, ha dema-
nat al seu militant que, fos
qui fos, renunciés a ser
candidat”, i va tornar a re-
cordar, com ja havia fet di-
lluns en un acte electoral a
l’Hospitalet de Llobregat,
que la seva és una forma-
ció amb 90 anys d’història
i sense cap cas de corrup-
ció. Tot i això, va evitar
pronunciar-se sobre si
donarien suport a Laura
Borràs en una eventual in-
vestidura.

L’expresident de la Ge-
neralitat Quim Torra va
sortir en defensa de Bor-
ràs i, a través de les xarxes
socials, va respondre a
Junqueras que “el Tribu-
nal Suprem jutja Borràs
per qui és, pel que defen-
sa”. Torra va lamentar que
“no es mantingui la solida-
ritat antirepressiva”, i
Carles Puigdemont va as-
segurar que és la campa-
nya “de tots contra Junts”
i que Borràs “és la candida-
ta a qui posaran les coses
més difícils”.

La candidata dels Co-
muns, Jéssica Albiach, no
va deixar passar l’oportu-
nitat de disparar contra
Borràs, i en un míting va
assegurar que el 14-F
s’haurà d’escollir entre
“un govern amb JxCat i
Laura Borràs imputada
per corrupció” o un govern
d’esquerres “amb l’educa-
ció al centre”. ■

a La CUP i ERC consideren que no hauria d’encapçalar la llista pel fet d’estar imputada a Junqueras
evita dir si la investirien i Sabater denuncia la “causa general contra l’independentisme”

Marta Membrives
BARCELONA

Tots contra Borràs

Dolors Sabater va ser ahir la primera a qüestionar la idoneïtat de Laura Borràs com a candidata ■ ROSER GAMONAL/CUP
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DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES m2

FINC TITULAR NATURALESA POLIGON PARCEL·LA SUP. SUP. SUP.  SUP. SUP. OCUP CLASSIF
EXPROP EXPRO SERV. PAS OCUP TEMP TEMP URBANÍS

VIALS (M2 ) SERVI (M2) SUBT (M2) VIALS (M2) SERV (M2)

El titular o titulars dels referits béns i drets podran concórrer personalment, proveïts del seu DNI o representats per persones degudament autoritza-
des amb poder suficient a l’efecte. Així mateix, hauran d’aportar els documents acreditatius en dret de la vigència actual de la seva titularitat sobre el
béns i drets afectats.

Talment, es fa saber que, si bé l’acte tindrà lloc a l’Ajuntament corresponent, això no impedeix la possibilitat de desplaçar-se a la finca afectada en el
cas que sigui necessari, i procedir així a l’aixecament de l’acta d’ocupació podent l’afectat  fer-se acompanyar de perit i notari.

Francesc Bartoll Huerta

El secretari delegat

Barcelona,  25 de gener de 2021

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Expropiacions
Servei Jurídico-Administratiu
Ext. 37447

ANUNCI
Convocatòria per a l’aixecament de les Actes d’ocupació en relació a l’expedient d’expropiació forçosa per procediment d’urgència dels béns i drets
necessaris per a l’execució de les obres del projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-5001 entre la urbanització de Can Bos-
querons de Dalt i el nucli urbà de Montornès del Vallès. TM. Montornès del Vallès”, pel proper dia 22 de febrer de 2021 de 10:00 a 14:30 hores
a l’Ajuntament de Montornès del Vallès,  tot d’acord amb les formalitats de l’article 52.6 de la vigent Llei d’Expropiació Forçosa i concordants del seu
Reglament. Així mateix, donar continuïtat a l’expedient en la fase de preu just i intentar convenir lliurament i per avinença, mitjançant el Mutu Acord,
la fixació del preu just.

Relació de béns i drets

2 Elisenda Blanco Brugués Rústica 24 15 1586,63 1,00 23,77 0,00 116,05 SNU/

Cristina Latorre Blanco Sistemes Protecció

3 Rosa Brugués Fossas Rústica 24 16 697,04 0,00 0,00 0,00 0,00 SNU/

Sistemes Protecció

4 Elisenda Blanco Brugués Urbana 79977 03/26 0,00 1,00 37,72 244,50 110,29 Sòl Urbanitz.

D1/ 

Desenvol. residencial

5 León León  Mendez Urbana 79977 28 0,00 0,00 0,00 55,96 96,16 Sòl Urbanitz.

D1/ 

Desenvol. residencial

6 Maiba Asistencia SL Urbana 79977 01 0,00 0,00 63,39 0,00 317,67 Sòl urbà SUD/

Residencial

Ciutadans ja dona per des-
comptat que, si les sumes
ho permeten, el PSC farà
un pacte amb ERC i els co-
muns i, per aquest motiu,
la presidenta del partit, In-
és Arrimadas, ahir va fer
una apel·lació explícita als
votants de la formació ca-
pitanejada ara per Salva-
dor Illa: “Els que són socia-
listes i constitucionalistes
i que vulguin que el PSC

estigui en el govern, però
no amb ERC, només tenen
una papereta que ho ga-
ranteix, la de Ciutadans”,
va dir Arrimadas, en una
intervenció al matí davant
dels mitjans davant la fira
de l’Hospitalet de Llobre-
gat. Aquí va desgranar les
propostes del partit en
matèria de reactivació
econòmica, entre les quals
hi ha la rebaixa de la pres-
sió fiscal. La líder de Cs
va estar acompanyada
del vicepresident madri-
leny Ignacio Aguado, que a
la tarda també va secun-
dar el candidat de la for-
mació, Carlos Carrizosa,
en un acte de suport als
autònoms. ■

F. Espiga
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Arrimadas apel·la al
vot del PSC per evitar
un tripartit amb ERC

a La líder de Cs fa
campanya amb el
vicepresident de la
comunitat de Madrid

L’accés a l’energia ha de
ser un dret bàsic i recursos
essencials com l’aigua, el
gas i la llum no poder ser
un negoci “en mans d’uns
quants”, segons la CUP,
que ahir va reivindicar la
necessitat d’un control
públic d’aquests béns. As-
seguren que la gestió pú-
blica de l’energia no no-
més beneficiaria totes les
llars a través d’un accés
universal amb un preu as-
sequible, sinó que també
implicaria una transició
ecològica, la generació de
llocs de treball dignes i un
pas endavant cap a la sobi-
rania energètica. ■

La CUP vol el
control públic
dels recursos
essencials

M.M.
BARCELONA
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El candidat del PSC per al
14-F, Salvador Illa, va acu-
sar ahir els últims governs
catalans d’haver descurat
els serveis públics i va de-
plorar que partits “que es
diuen d’esquerres”, en al-
lusió a ERC, hagin antepo-
sat “buscar repúbliques
imaginàries” a la sanitat o
l’educació, “com si en una
Catalunya independent
aquests problemes s’ha-
guessin de resoldre “per
art de màgia”. El presiden-
ciable dels socialistes, que
ahir va presentar les seves
propostes en matèria de
sanitat, educació i serveis
socials, va assegurar que
una de les conseqüències
més nefastes de la “dècada
perduda” que ha suposat
el procés ha estat la degra-
dació dels serveis públics,
que han sofert la mala ges-
tió de successius governs
“amb prioritats equivoca-

des” quan encara es dolien
de les “retallades” aplica-
des durant la crisi finance-
ra.

“La meva pàtria són uns
serveis públics de quali-
tat”, va subratllar i es va
comprometre a elevar la
despesa en sanitat del
3,7% actual fins al 7% del
PIB català, per situar-la
per sobre de la mitjana es-
panyola, del 6,2%, i apro-
par-la a la mitjana de la
UE, del 7,2%.

Illa es va mostrar parti-
dari de reprendre la taula
de diàleg entre la Generali-
tat i el govern de l’Estat
després de les eleccions. ■

Redacció
BARCELONA

a Diu que la dècada
perduda ha suposat
la degradació dels
serveis públics

Illa critica les
“repúbliques
imaginàries”

Salvador Illa, candidat del
PSC ■ ACN

La cap de llista d’En Comú
Podem, Jéssica Albiach,
va utilitzar l’exemple del
president del govern espa-
nyol, Pedro Sánchez, per
treure importància als
vets encreuats entre ERC i
el PSC sobre la possibilitat
de formar un govern con-

junt. Albiach va recordar
que Sánchez també va dir
que “no dormiria tranquil
amb un govern on hi ha-
gués Unides Podem” i ara
“em consta que dorm
tranquil·lament” gover-
nant en coalició. Per això
va circumscriure les decla-
racions de republicans i
socialistes en un context
de campanya i no al que re-

alment podran articular.
Albiach va reiterar l’a-

posta per un govern d’es-
querres, el seu vet a JxCat
i va deixar la porta oberta a
la CUP, malgrat no creure
tampoc en la taula de dià-
leg, si “aclareixen la seva
posició”, ja que s’“exclo-
uen“ en afirmar que són
“la garantia” que JxCat fa-
ci polítiques socials.

En una roda de premsa
organitzada per l’ACN va
recordar que porten el re-
ferèndum al programa i
que el defensen, però va
advertir que “no es poden
generar expectatives que
ara no es poden complir”
perquè no hi ha la correla-
ció de forces suficient en
negar-s’hi el PSOE.

Als socialistes els va re-
cordar que en el seu mo-
ment havien defensat el
dret a l’autodeterminació i
els va instar a accelerar els
indults als independentis-
tes perquè hi pugui haver
“un diàleg i una negociació
reals”. ■

Albiach no es creu els vets
encreuats entre el PSC i ERC
J.A.
BARCELONA

El candidat d’ERC a les
eleccions, Pere Aragonès,
va advertir ahir que “és
impossible girar full amb
gent a la presó”, però es va
desmarcar dels planteja-
ments d’unilateralitat de
JxCat i va advocar per
aconseguir “un referèn-
dum pactat amb l’Estat”.
A la tarda i des de Tarrago-
na, va lamentar que el PSC
“s’allunyi cada vegada

més” del que havia estat
aquest partit. En un acte a
la plaça de l’Antic Escorxa-
dor va assenyalar que ERC
vol guanyar i liderar la re-
construcció del país des-
prés de la pandèmia, i va
subratllar que això “no-
més hi ha dues maneres de
fer-ho”. “Una és estar al
servei de la majoria i pren-
dre les decisions des de Ca-
talunya, que és el que vo-
lem fer nosaltres.” “L’altra
–hi va afegir– és que gua-
nyi el PSC i que tot es deci-
deixi des de Madrid, con-
vertint en la pràctica el Pa-
lau de la Generalitat en un
simple despatx de La Mon-
cloa destinat a beneficiar
les empreses de l’Íbex.” ■

Redacció
BARCELONA

ERC alerta que si
guanya el PSC “tot es
decidirà a Madrid”

a Pere Aragonès,
però, recorda que no
es pot girar full amb
gent a la presó

La campanya del 14-F es
va deslocalitzar a Madrid el
dia de la marmota i l’espe-
rit de la taula de diàleg va
ressuscitar a dotze dies de
la votació. Si bé ERC volia
acorralar el PSOE –i des-
gastar Salvador Illa i el
PSC– amb l’exigència de
convocar la taula imme-
diatament després del 14
de febrer, els socialistes i
Podem van assumir el rep-
te i s’hi van comprometre
votant-hi a favor. En un de-
bat amb aroma electoral,
Montse Bassa (ERC) va re-

futar els retrets de JxCat i
la CUP i va exigir un presi-
dent republicà: “El PSOE
seurà davant nostre en la
taula, però mai al nostre
costat en representació de
la Generalitat. Quina ne-
gociació hi hauria si Illa fos

president i s’hi assegués
amb Sánchez? Seria una
pantomima de negociació
si el mateix bàndol s’asseu
als dos costats.”

Tot i el triomf d’ERC de
veure prosperar la moció
–amb el sí també del PDe-

CAT i l’abstenció de JxCat
i la CUP–, el debat va ser
un tots contra tots sense
que a ningú li importés el
resultat. Si bé Bassa va fer
una crida a afegir-se a la
“via àmplia” si guanya Pe-
re Aragonès, Laura Borràs
–que s’havia acomiadat
del Congrés el 16 de de-
sembre– va avisar que la
“mal anomenada” taula
nascuda el 26 de febrer
amb Quim Torra “mai va
anar més enllà d’una foto-
grafia” per “assegurar la
investidura i no solucio-
nar res”. “Tinc una mala
notícia per a Sánchez: si
jo soc presidenta de Cata-
lunya, haurà de negociar
amb mi, i el diàleg no anirà
de fotos, ni de pressupos-
tos ni d’investidures. I si
no vol negociar, no és que
tingui pla B, és que tinc
pla A: l’obediència a l’1-O
i a la sobirania del Parla-
ment”, va dir Borràs. “Si el
poble vol un referèndum,
per què apostar per una
taula que no serveix?”, va
dir Mireia Vehí (CUP).

100 assots i tallar caps
Irat amb Bassa es va mos-
trar José Zaragoza (PSC):
“Què significaria que Illa
presidís la taula? Doncs
que ha guanyat les elec-
cions! Quin problema hi
ha? És la democràcia!” Per
José María Espejo (Cs), el
sí del PSOE i Podem era
“el pagament pel sí al pres-
supost”. “El primer acord
del tripartit. Amb amnis-
tia i autodeterminació”, va
dir Cuca Gamarra (PP).
Per Javier Ortega Smith
(Vox), cal il·legalitzar l’in-
dependentisme, vetar l’in-
dult i fixar la cadena per-
pètua per sedició i rebel·lió.
“Una mica més i ens dema-
na que els donem cent as-
sots i que els tallem els caps
i els pengem en piques”, va
dir Zaragoza a Vox. ■

El PSOE promet a
ERC reunir la taula
just després del 14-F

David Portabella
MADRID

a “Si Illa s’hi asseu amb Sánchez serà una pantomima”, diu
Bassa a Borràs s’absté i avisa: “O negociació o el pla A és l’1-O”

El govern de Pedro Sánchez
va alertar ahir que la possible
alta abstenció no restarà cap
legitimitat al 14-F. “Mai es pot
qüestionar el resultat de les
urnes, tingui o no el grau de
participació que a tots ens

El Congrés va debatre ahir i donarà llum verd demà a la moció d’ERC sobre la taula de diàleg ■ EFE

agradaria”, va dir la portaveu,
María Jesús Montero. “Tinc
confiança que totes les per-
sones amb dret a vot saben
la importància que tenen les
eleccions i actuaran en con-
seqüència”, va reblar.

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

“L’abstenció mai qüestiona res”
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a seva incorporació a les
llistes d’Esquerra Repu-
blicana després d’haver
abandonat el PSC va po-

sar Carles Castillo a l’aparador
mediàtic, un escenari que no
defuig ni tan sols quan sap que li
cauran ruixats. Ara li toca lluir
l’etiqueta de ser el candidat més
espanyolista de les files inde-
pendentistes; abans l’assenyala-
ven amb el dit per ser massa
proper als sobiranistes. Defuig
amagar-se de res, com tampoc
no va dissimular quan, sent di-
putat del PSC, va anar a visitar
Oriol Junqueras a Estremera.

El 10 de setembre de l’any pas-
sat vostè va fer un discurs de
comiat del Parlament en què
reclamava als diputats que es
portessin bé; “els seguiré per la
tele”, va dir-los. Ja s’ha cansat
de mirar la televisió?
Sí, una mica. Jo sempre he tin-
gut inquietud política. Quan em
va venir a buscar Esquerra ho
vaig acceptar perquè crec que
és l’oferiment d’un espai polític
molt interessant.

No fa ni cinc mesos que va es-
tripar el carnet del PSC. En quin
moment decideix incorporar-se
a ERC?
Abans de tancar les llistes elec-
torals. No diré que van haver
d’insistir-me molt perquè em
sumés a la seva llista perquè
vaig veure que era una proposta
interessant.

Com va ser el procés de fes-
teig?
En general jo m’he portat bé
amb tots els diputats i diputa-

L

des del Parlament i amb la gent
d’Esquerra ja hi tenia bona rela-
ció, igual com amb els com-
panys d’En Comú Podem. En el
cas d’Esquerra, amb la Raquel
Sans mantenia certa amistat
pel fet de ser de Tarragona i
també hi havia bona relació
amb en Jordi Salvador, que és
diputat al Congrés. De fet, va
ser ell el primer que em va dir
que per què no em rumiava su-
mar-me al projecte. Ja fa temps
que m’ho va comentar però lla-
vors jo no ho veia clar. Final-
ment, quan vaig trencar la rela-
ció amb el PSC perquè n’estava
fart, els contactes amb Esquer-
ra es van fer més insistents i, al
final, vaig dir que sí. M’ho vaig
pensar molt perquè em costava
fer el pas. Jo sempre havia mili-
tat en un mateix partit, tinc
unes idees molt clares i no nego
que fer el pas em generava dub-
tes perquè, en certa manera,

em feia sentir una mica mala-
ment. El plantejament era dei-
xar la política o aprofitar l’opor-
tunitat que em donava ERC.

No li fa por que el puguin acu-
sar de canviar-se de camisa per
poder seguint vivint de la polí-
tica?
Podria ser que algú ho pensés,
però qui em coneix mínima-
ment i ha seguit la meva trajec-
tòria política i ideològica sap
quins són els meus pensa-
ments. Miri, no me n’amago, jo.
Ni tan sols he esborrat res del
que havia escrit a Twitter. He
pensat sempre el mateix i, al fi-
nal, jo sentia que el que em do-
nava aquest PSC d’ara no era
suficient. Sempre hi havia te-
mes que no podien tocar-se i jo
ja no podia més. Qui ha canviat
no he estat jo, ha estat el PSC. I
em refereixo a l’aparell del par-
tit, perquè hi ha un PSC de la

militància, profundament d’es-
querres i sense complexos, i hi
ha el PSC de l’aparell del partit.
Per cert, el màxim exponent
n’és l’actual candidat a les elec-
cions al Parlament.

No li fa el pes el candidat Salva-
dor Illa?
És qui ha portat el PSC a mirar
cap al nacionalisme espanyol i a
abandonar el paper de ser una
esquerra desacomplexada. No
dic que el PSC no sigui un partit
d’esquerres, en cap cas, però
ara per ara no representa una
esquerra desacomplexada i hi
ha temes que no s’atreveix a to-
car. I estem en un moment de
transformació social i jo penso
que cal ser valent. Jo no he can-
viat i tinc la sensació que m’ha
tocat escollir entre independen-
tisme i un statu quo que inclou
una monarquia presumpta-
ment corrupta. No hi ha res al
mig, no hi ha cap alternativa. I
jo la trobo a faltar. Tinc espe-
rances que arribin alternatives.

Se sent independentista?
Estic a favor de la lliure autode-
terminació dels pobles. Soc
d’esquerres i republicà però en-
cara tinc certa esperança que es
pugui posar algun pont entre-
mig i que no calgui la indepen-
dència.

I aquesta visió no li genera cap
debat intern? El partit on s’in-
corpora diu que treballa per as-
solir la independència de Cata-
lunya.
Sí, però també té clar que l’eix
esquerra-dreta és molt impor-
tant i que ve una onada de la ul-
tradreta en l’àmbit de tot Euro-
pa que posarà en qüestió molts
temes de l’estat del benestar.

Tot això Esquerra ho té clarís-
sim i jo dono prioritat a aquesta
part, un contingut d’esquerres i
republicà.

Se sent més a prop de Gabriel
Rufián que de Pere Aragonès?
Em sento a prop de tots dos.
Són completament diferents.
Rufián em posa les piles i Arago-
nès m’aporta tranquil·litat.

Diu que no ha esborrat mis-
satges que havia escrit a les
xarxes socials. Repassant-los
s’hi veuen més missatges en
contra de Junts per Catalunya
que contra qualsevol altre par-
tit.
Junts per Catalunya és la dreta,
sense cap mena de dubte.

I si l’aritmètica parlamentària
propicia un altre pacte entre
Esquerra i Junts, com s’ho
prendrà?
Tinc experiència política i en-
tenc la dinàmica parlamentà-
ria. Hi ha uns embats de la part
judicial de l’Estat que fan que
els qui pateixen la repressió
s’uneixin. Penso que, en una si-
tuació com la que hi ha, és com-
prensible aquesta unió conjun-
tural. Però jo sempre defensaré
la unitat de l’esquerra. Per no
anar unida, l’esquerra ja va per-
dre una guerra civil.

Si s’hagués organitzat una tra-
vessa sobre on podria incorpo-
rar-se vostè després de sortir

Número 4 d’ERC a Tarragona

A CONTRACOR “Tinc esperança que es pugui posar algun pont entremig i que no calgui la
independència” ACOSTAMENT “La gent d’En Comú Podem em resulta propera”

“El que em donava
aquest PSC d’ara
no era suficient”

Carles Castillo

Marc Rovira
TARRAGONA Esquerra fitxa un comodí

Carles Castillo és el número 4 de la candidatura d’Esquerra per Tarrago-
na. La llista l’encapçala Raquel Sans Guerra, seguida de Lluís Salvadó
–exalcalde de Sant Carles de la Ràpita i antiga mà dreta d’Oriol Junque-
ras a la conselleria d’Economia– i d’Irene Aragonès –regidora a Mont-roig
del Camp i presidenta de la federació regional d’ERC al Camp de Tarrago-
na–. En les darreres eleccions al Parlament ERC va aconseguir cinc dipu-
tats, els mateixos que Ciutadans. La formació taronja va guanyar, però, en
nombre de vots. La caiguda imparable que ha experimentat Ciutadans en
els darrers temps situa Esquerra davant l’oportunitat de guanyar, per pri-
mera vegada, unes eleccions al Parlament a les comarques tarragonines.
El fitxatge de Castillo busca apropar-se a un electorat d’esquerres però
que, tradicionalment, no es decantaria per un partit independentista. Car-
les Castillo havia estat un home fort del govern del PSC a l’Ajuntament de
Tarragona (Josep Fèlix Ballesteros va nomenar-lo regidor de Seguretat
Ciutadana quan només tenia 32 anys) i després va fer el salt al Parla-
ment. Abans d’estripar el carnet del PSC i sumar-se a la llista d’Esquerra,
Castillo havia flirtejat amb la possibilitat de tornar a la política municipal.
Havia instat públicament Ballesteros a retirar-se i deixar pas.
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del PSC, els comuns semblaven
una aposta segura.
La gent d’En Comú Podem em
resulta propera, sí. I vaig tenir
alguna conversa amb ells, molt
cordial i interessant, però qui
em va venir a buscar va ser Es-
querra. Al final, del que es trac-
ta és de decidir entre statu quo
o independentisme.

Si va rebre ofertes de tots dos
partits, què el va fer decantar
per Esquerra?
Va haver-hi més proximitat per-
sonal amb la gent d’Esquerra.

Entén millor ara comporta-
ments d’antics companys seus
de partit, com el de Celestino
Corbacho quan se’n va anar a
Ciutadans?
Puc entendre’l des del punt de
vista personal, però des del
punt de vista polític no em sem-
bla gaire coherent. Ciutadans és
un partit lliberal. Jo no m’he
mogut de l’eix de l’esquerra, pe-

rò un canvi des de l’esquerra al
liberalisme no l’acabo d’enten-
dre. Pot haver-hi una evolució
personal, evidentment, però em
costa de veure.

Diu que el PSC s’ha allunyat de
l’esquerra. Llavors, si el resultat
de les eleccions pogués propi-
ciar un pacte ERC-PSC, què li
semblaria?
L’entendria. Perquè si el PSC es
mostrés disposat a parlar amb
Esquerra significaria que re-
nuncia als últims passos que ha
fet cap al nacionalisme espa-
nyol. Ara bé, els dirigents d’Es-
querra ja han dit que amb l’acti-
tud d’aquest PSC de l’Illa no hi
ha pacte possible. I ho entenc
perquè conec la falta de debat
que hi ha al PSC, la jerarquitza-
ció absoluta. L’he patit. Jo vaig
intentar canviar algunes coses
allà dins, ningú m’ho pot negar.
Vaig marxar del PSC fart de do-
nar-me cops de cap contra un
mur.

Mentrestant, Esquerra Republi-
cana sí que pactava amb el
PSOE a Madrid.
Són coses diferents. Si parlem
del suport als pressupostos,
crec que Esquerra ha fet un
exercici pragmàtic pensant en
el bé dels catalans. Al final s’ha
de decidir: atesa la situació que
tenim, són uns pressupostos
necessaris? Ho són i, per tant,
aprovar-los és un exercici de
responsabilitat d’Esquerra. I,
sincerament, em sembla molt
adequat.

Quan parla del desacomplexa-
ment d’Esquerra, creu que Tar-
ragona és una regió especial-
ment desacomplexada i que ai-
xò li ha facilitat a vostè fer un
canvi com el que ha fet?
No crec que ho sigui especial-
ment. Però a la ciutat de Tarra-
gona mana un alcalde indepen-
dentista que té vots de gent no
independentista, no sé si això
vol dir alguna cosa.

Quins creu que són els grans
reptes de Tarragona i les Terres
de l’Ebre per a aquesta legisla-
tura?
Al Camp de Tarragona el gran
repte és la metropolització, ac-
tuar com una gran àrea metro-
politana i deixar-nos de patrio-
tismes de campanar. Aconse-
guir funcionar com una àrea
metropolitana és clau. Que hi
hagi una mobilitat ràpida i bara-
ta entre els nostres municipis
beneficiaria molt la nostra eco-
nomia. En el cas de les Terres
de l’Ebre, l’objectiu és el Delta i
aprofitar totes les possibilitats
que dona un territori tan privi-
legiat.

En la comissió parlamentària
que es va obrir arran de l’explo-
sió d’Iqoxe va ser molt crític
amb la seguretat en la indústria
petroquímica. Creu que és un
sector que s’ha de reorientar?
Totalment, el sector químic ha
de ser conscient que l’accident
d’Iqoxe va marcar un abans i un
després i que la confiança de la
ciutadania s’ha trencat. Les em-
preses han de tenir clar que no
poden seguir funcionant com
abans, han de fer un exercici
molt més evident de transpa-
rència. I l’Associació Empresa-
rial Química ha de ser alguna
cosa més que un lobby. Segura-
ment hauria d’encarregar-se de
controlar qui pot i qui no pot en-
trar a l’associació, definint uns
estàndards mínims, i qui no els
compleixi, no entra. És la mane-
ra de diferenciar les empreses
bones, que n’hi ha, de les que no
ho són. L’AEQT s’ha d’anticipar,
quan passa alguna cosa ha de
sortir a explicar què ha passat.
No pot ser que la ciutadania de-
mani respostes i no se li donin.
Cal recuperar la confiança per-
què, com a territori, necessitem
la indústria.

Li sembla justificat el senti-
ment de menysteniment que es
té des del Camp Tarragona i,
encara més acusat, des de les
Terres de l’Ebre?
Sí, i la causa més evident és la
falta d’inversió de les adminis-
tracions que hi ha hagut a les
comarques tarragonines. I a les
Terres de l’Ebre, més encara.
Pateixen tots els riscos directes
de la producció energètica i
pràcticament no hi ha un bene-
fici directe per assumir el risc.

I això no és culpa dels repre-
sentants polítics del territori
per no saber reclamar l’atenció
que Tarragona mereix?
Segurament. Tenim l’encàrrec
de defensar el territori, de fer
d’altaveu, i a vegades ens per-
dem en les batalletes. ■

Carles Castillo va abandonar el
PSC el mes de setembre passat i ara
figura en les llistes d’ERC ■ EPA

10 coses que
no sabies...

Arts marcials. Carles
Castillo va ser practicant
de taekwondo durant més
de tres dècades. “Amb
quatre anys vaig comen-
çar”, diu. Ho va abandonar
per falta de temps i no
amaga que és una decisió
que lamenta.

Les plantes. Una altra de
les aficions que té –aques-
ta sí que la segueix practi-
cant amb assiduïtat– és la
jardineria. Explica que al
pati de casa seva se li esca-
pen les hores mentre té cu-
ra de les plantes.

Sense rancúnia. El seu
pas del PSC a ERC va cau-
sar sorpresa però, segons
diu, no li ha passat factura.
“En general m’he sentit
ben tractat. No crec que ni
els meus excompanys de
partit hagin estat especial-
ment durs amb mi.”

El fruit d’una barreja.
És tarragoní amb arrels a
Cartagena i Andalusia.

Home de lleis. Carles
Castillo és llicenciat en dret
i treballa d’advocat.

Visita els presos polí-
tics. La seva visita a Oriol
Junqueras a la presó d’Es-
tremera va generar molt
d’enrenou mediàtic, cap
socialista ho havia fet. Diu
que segueix visitant els
presos polítics.

No partidari de perpe-
tuar-se en la política.
Es declara defensor de la li-
mitació de mandats. “Jo
crec que els anys en políti-
ca han de tenir un límit”,
diu.

Un aliat de Pedro Sán-
chez. En el duel intern que
l’actual president del go-
vern espanyol va mantenir
amb Susana Díaz per
aconseguir les regnes del
PSOE, Carles Castillo va si-
tuar-se a favor de Sánchez
i va treballar per aconse-
guir-li suports a Catalunya.

Exregidor de la policia.
En la seva etapa a l’Ajunta-
ment de Tarragona, com a
membre del govern de Jo-
sep Fèlix Ballesteros, va ser
regidor de Seguretat.

Crític amb els ‘youtu-
bers’ insolidaris. S’ha
pronunciat durament en
contra dels ‘influencers’
que marxen a Andorra per
evitar pagar impostos .

Salvador Illa és qui
ha portat el PSC a
mirar cap al
nacionalisme
espanyol

❝ ❝Gabriel Rufián em
posa les piles i
Pere Aragonès
m’aporta
tranquil·litat

Tenim l’encàrrec de
defensar el territori
i a vegades ens
perdem en les
batalletes

❝



EL PUNT AVUI
DIMECRES, 3 DE FEBRER DEL 202110 | Nacional |

La fuetada que infligirà la
crisi del coronavirus sobre
les economies de la gran
majoria dels països euro-
peus, per no dir tots, ha fet
que les autoritats comu-
nitàries hagin mobilitzat
una quantitat ingent de
recursos –el que es coneix
com a fons Next Genera-
tion EU– que han de servir
d’estímul de xoc. Parlem,
en total, d’uns 750.000
milions d’euros en ajudes,
dels quals uns 150.000
aniran a parar a l’Estat es-
panyol. I el govern de la Ge-
neralitat ja ha fet la seva
part dels deures seleccio-
nant un paquet de 27 pro-
jectes que es podrien be-
neficiar d’una picossada
d’aquesta injecció pressu-
postària. Han estat triats
per un grup d’experts en-
tre 542 propostes, que,
per concepte, haurien
d’ajudar a reactivar, i a
transformar si cal, el teixit
productiu del país aplicant
criteris com ara la sosteni-

bilitat ambiental.
En total, les 27 inicia-

des escollides tenen un
cost de 41.467,8 milions
d’euros, que no necessà-
riament hauran de ser
aportats, tots, per Europa.
Entre els seus promotors,
hi ha una mica de tot. Des

d’administracions fins a
consorcis participats per
empreses privades i el
sector públic, passant per
conglomerats de negocis.
D’entre tots els projectes,
en destaquen tres que, su-
mats, tenen un pressu-
post de més de 20.000 mi-

lions d’euros. És a dir, la
meitat de tot el previst. El
primer dels quals ha estat
batejat com a Carbon Re-
covery i preveu una inver-
sió de 7.282 milions, dels
quals 745 ja serien en el
primer any d’execució. A
banda de la mateixa Gene-

ralitat, darrere d’aquesta
idea hi ha centres de re-
cerca i empreses com ara
Suez, La Farga, Naturgy
–a través de Nedgia–, Ho-
laluz i Factor Energia, en-
tre d’altres, amb la volun-
tat de desenvolupar una
activitat d’economia cir-

cular i d’energia respec-
tuosa amb l’entorn. Batte-
ry Hub (6.869,9 milions),
per la seva banda, es vol
centrar en la producció
de bateries elèctriques.
El govern català, negocis
d’aquesta branca dels
quals no s’ha facilitat el
nom i universitats com la
UPC apadrinen la iniciati-
va. Per tancar aquest cer-
cle, Hydrogen Valley of Ca-
talonia (6.555,8 milions)
es planteja constituir una
plataforma regional aglu-
tinadora de diverses ini-
ciatives a l’entorn de l’hi-
drogen verd. Aquí també
figura com a impulsora la
Generalitat, al costat d’ac-
tors privats com ara Celsa,
Naturgy, ICL i Balfegó, en-
tre d’altres.

Execució immediata
La consellera portaveu del
govern, Meritxell Budó,
va explicar ahir, en sortir
del consell executiu, que
un percentatge molt ele-
vat d’aquestes propostes
són d’implantació gairebé
immediata, i algunes de
les quals només es poden
dur a terme aquí perquè
estan lligades a infraes-
tructures ja existents.
Ara ha de moure peça el
govern estatal, que haurà
d’adjuntar la llista que li
ha fet arribar l’executiu
català amb la d’altres ad-
ministracions, fer una no-
va tria entre totes i, des-
prés, negociar-la amb Eu-
ropa, que és qui té la clau
de la caixa. ■

a Les iniciatives sumen un pressupost de més de 41.000 milions i han d’ajudar a reactivar l’economia
catalana davant la crisi a La tria serà tramesa ara a l’executiu estatal perquè la negociï amb Europa

Francesc Espiga
BARCELONA

El govern escull 27 projectes
perquè rebin els fons de la UE

Els projectes triats engloben activitats com ara la producció de bateries elèctriques, entre d’altres ■ LLUÍS SERRAT

“Si votem, guanyem.” El
president Carles Puigde-
mont va animar a fer
d’aquesta frase el lema de
la campanya de Junts, que
assegura que “anirà de
menys a més” com sem-
pre. La campanya electoral
ahir es va traslladar a Ter-
rassa i la candidata Laura
Borràs hi va aparèixer de

manera telemàtica des de
Madrid, on se celebra el
ple del Congrés dels Dipu-
tats. Puigdemont i també
la regidora de Barcelona
Elsa Artadi, membre de
la candidatura de Junts,
van carregar contra el
PSC i especialment contra
el grup dels comuns per
les polítiques que porten a
terme a Barcelona. De fet,
Puigdemont va demanar
votar Borràs i Junts perquè
són l’única persona i l’única
opció que poden “evitar que
Albiach i Illa facin a Cata-
lunya allò que ja estan fent
a Barcelona”. “Jo no vull
veure aquesta decadència

per a la nostra nació”, va et-
zibar. I va recordar que vo-
tar altres forces polítiques
també podria comportar
que els comuns acabin ges-
tionant la Generalitat, com
va passar amb l’Ajunta-
ment de Barcelona.

Puigdemont, com va fer

abans Josep Rull, que tam-
bé va participar en l’acte
abans d’ingressar a la pre-
só per complir amb el ter-
cer grau, va tornar a erigir
el partit en el valedor de
l’1-O i va animar a votar el
14-F amb la mateixa in-
tensitat que el 2017 i sen-

se la por que va caracterit-
zar aquella jornada.

Per la seva banda, la can-
didata Laura Borràs va po-
sar el focus en l’infrafinan-
çament que viu Catalunya
i en la falta de recursos per
implantar polítiques. Les
denúncies de dèficit i espoli

fiscal van tornar a prota-
gonitzar la intervenció de
Borràs, així com els fons
europeus, i va recordar que
la gestió d’aquests fons serà
“hipercentralitzada”, quan
haurien de servir “per res-
catar els sectors més afec-
tats per la pandèmia”, hi
va afegir. Justificava així el
no de Junts a aquests fons
europeus.

A més d’un pressupost
escàs, també va criticar
la falta de compromís del
govern espanyol. “Nosal-
tres no ens tornarem a dei-
xar enganyar”, assegura-
va Borràs, i hi afegia: “A
Catalunya tenim un mal fi-
nançament endèmic que
no se solucionarà amb una
actitud crèdula”, va expli-
car amb referència a la re-
lació d’ERC amb el govern
espanyol. “Hem d’obrir els
ulls”, reclamava mentre
denunciava la sagnia eco-
nòmica que viu Catalunya
pel simple fet de pertànyer
a l’Estat espanyol. ■

Junts acusa Illa
i Albiach de dur
“la decadència”

E. Ansola
BARCELONA

a Borràs denuncia la
sagnia econòmica de
Catalunya pel fet de
pertànyer a Espanya

Josep Rull, en l’acte d’ahir, saludant el president Carles Puigdemont ■ JUNTS
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