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Transmissió

Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 0,95
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 538
L’indicador hauria
d’estar per sota dels
1.000 contagis/dia

Dada anterior: 93
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

1,02

515

97

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ahir, baixant les escales de l’hemicicle ■ JOSEP LOSADA

El govern exigeix a Sánchez
garanties d’execució dels comptes
PING-PONG JxCat concreta les propostes que vol negociar conjuntament i Aragonès li reclama que s’assegui a la taula REPRESSIÓ
La CUP demana al president que compleixi amb l’acord d’investidura i que la Generalitat retiri les peticions de presó contra independentistes
Emili Bella
BARCELONA

El govern no es refia ni del
que figura per escrit en els
acords amb Pedro Sánchez. El president de la
Generalitat, Pere Aragonès, va denunciar ahir que
el que digui el pressupost
espanyol no és creïble si no
va acompanyat d’una garantia d’execució. “Necessitem que l’execució pressupostària de les inversions es materialitzi i estem en uns nivells extraordinàriament
baixos
aquest any. I necessitem
garanties de compliment,
en aquests moments no hi

ha aquestes garanties”, va
lamentar el republicà ahir
al Parlament durant la
sessió de control al govern.
En una rèplica a la cap de
files de Catalunya en Comú-Podem, Jéssica Albiach, Aragonès va reptar
els comuns, que formen
part del govern espanyol, a
aconseguir establir una
garantia d’execució: “Serà
un pas endavant, però de
moment el que veiem és
que cada any en els pressupostos es pinten unes
xifres que els deixen en paper mullat, perquè no hi
ha la voluntat política
d’executar-los com toca.”
ERC fa setmanes que
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———————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Per ajudar en el
progrés d’aquest
procés de negociació
s’ajuda molt més
sent-hi”

“Només s’ha
d’aixecar el vet a
persones que han
estat a la presó per
defensar l’1-O”

Pere Aragonès

Albert Batet

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

PRESIDENT DE JUNTS AL PARLAMENT

denuncia que el nivell de
compliment efectiu dels
comptes de l’any passat és
ínfim. La portaveu d’ERC,
Marta Vilalta, va advertir
a principis de mes que el
grau d’execució se situa al
voltant del 13%, una xifra
“ridícula”. El mes vinent la

Generalitat i l’Estat haurien de reunir la comissió
mixta d’infraestructures,
en què s’hauria de donar
compte del percentatge
d’execució de les inversions compromeses.
Mentre això no passa,
Junts per Catalunya conti-

nuava pressionant ahir el
president Aragonès perquè
l’independentisme
negociï conjuntament el
pressupost al Congrés, tenint en compte que l’acord
de govern estableix la coordinació dels socis a totes
les cambres legislatives.
Fa quinze dies, en seu parlamentària, el cap de l’executiu va demanar concreció a Junts, que ahir detallava cinc propostes: garanties de compliment de
les inversions de l’Estat a
Catalunya, el manteniment dels fons Covid, la
cogestió dels fons europeus, la defensa del català
al sector de l’audiovisual i

el traspàs del servei de Rodalies. Es tracta de qüestions que a JxCat estan
convençuts que comparteixen amb ERC com a
punt de partida per posarse a negociar. “En aquest
sentit, hem constatat que
el president no té aquesta
voluntat”, asseguraven
fonts del partit.
Aragonès va replicar
que tots els diputats que
representen Catalunya al
Congrés, “d’acord amb el
pes que els ha donat les urnes”, defensaran les propostes que el cap de files de
Junts, Albert Batet, va posar sobre la taula –“les podem compartir”–, però va
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L’APUNT

L’enèsima
genuflexió
Marga Moreno

Felipe González ha vingut a Catalunya a parlar al Círculo
Ecuestre, tribuna de gent d’ordre, per reivindicar la figura del rei emèrit escàpol als Emirats Àrabs, territori propici per a algú avesat al luxe i la impunitat. En un nou
gest de vassallatge, González va defensar la figura de
l’exmonarca i va elogiar el seu “llegat”. Suposem que
aquesta “deixa” del rei es refereix a un reguitzell de ne-

Aragonès va guanyar el debat
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El president Aragonès va
guanyar el debat de política
general celebrat entre el 28 i
el 30 de setembre, segons
una enquesta del Centre
d’Estudis d’Opinió (CEO) feta
pública ahir, elaborada a partir de 800 enquestes entre el
passat dia 30 i el dia 7. Ara bé,
Aragonès va suspendre, com
ho van fer tots els líders polítics que hi van intervenir. El
republicà es queda amb un
4,84, seguit de Carles Riera
(CUP), amb un 4,17; Albert
Batet (JxCat), amb un 4,16;
Josep Maria Jové (ERC), amb
un 4,05; Jéssica Albiach (En
Comú Podem), amb un 3,94;
Salvador Illa (PSC), amb un
3,80; Alejandro Fernández
(PP), amb un 2,50; Carlos
Carrizosa (Ciutadans), amb
un 1,67, i Ignacio Garriga
(Vox), amb un 1,50. De fet, només un 45,1% dels enquestats tenien coneixement de la
celebració del debat, el més
important de la legislatura

–al marge del del pressupost
i de la pròxima qüestió de
confiança–. Un 78,1% dels
enquestats admet que va seguir “poc” o “gens” les intervencions al ple. Altres dades
reveladores són que el 82,7%
dels catalans pensen que hi
van predominar les crítiques,
els retrets i les acusacions
d’uns contra altres; el 40,6%,
que cap líder va guanyar el
debat, i el 67,1%, que després
de la sessió parlamentària la
situació política “continuarà
igual”. La percepció és que el
president va defensar “igual”
els interessos del partit que
els del país, mentre que la
resta de líders haurien defensat més els interessos de la
seva formació.
El govern va nomenar dimarts el politòleg Jordi Muñoz com a nou director del
CEO en substitució de Jordi
Argelaguet, que hi portava
deu anys, d’ençà que Artur
Mas era president.

posar el focus en una necessitat superior: que consellers de JxCat s’asseguin
a la taula de negociació.
“Torno a allargar la mà
perquè sumin el que ha de
ser el procés de negociació
a la defensa del dret a l’autodeterminació i a l’amnistia en aquesta negociació que fem de govern a govern.” “Per ajudar en el
progrés d’aquest procés de
negociació s’ajuda molt

CUP va exigir a Aragonès
que la Generalitat retiri
les peticions de presó als
independentistes perseguits. El diputat Xavier Pellicer va recordar que el 30
de gener de 2018, en el
marc de les mobilitzacions durant la investidura fallida del president
Carles Puigdemont, dotze
persones van ser detingudes, set de les quals seran
jutjades el 25 de novembre
amb peticions de fins a
quatre anys de presó per
part de fiscalia i de dos
anys per part del govern.
“No podem entendre com
pot ser que a hores d’ara,
malgrat l’acord de mínims
a què vam arribar per la seva investidura, el seu govern continuï demanant
per a aquestes set persones dos anys de presó”, va
etzibar.
“No comentaré casos
concrets aquí a l’hemicicle”, va esbandir Aragonès, que va defensar que la
Generalitat treballa per
garantir la proporcionalitat tenint present la defensa del dret a la lliure
manifestació i del dret a la
integritat física dels
agents de policia i altres
funcionaris públics. ■

—————————————————————————————————

Junts demana
al president que
s’aixequi el vet a
Sànchez i Turull
—————————————————————————————————

més sent-hi”, va sentenciar Aragonès.
Batet va recordar que si
volen que JxCat s’hi assegui “només s’ha d’aixecar
el vet a persones que han
estat a la presó per defensar els drets de Catalunya i
l’1-O”, en referència a Jordi Sànchez i Jordi Turull.
El teva-meva es va acabar aquí perquè, en un
gest inusual, Aragonès va
declinar utilitzar el seu segon torn de rèplica.
Per la seva banda, la

gocis tèrbols i a un clan familiar extens, la majoria sense
ofici conegut, que viu en l’opulència gràcies a un pressupost exorbitant que paguem tots. González, que té alguns esquelets a l’armari del seu passat, molt ofès pels
qui blasmen el “règim del 78”, va exigir presumpció d’innocència, una actitud imprescindible, és cert, en uns judicis que probablement mai se celebraran.

Intent fallit de Vox i el PP
per frenar el debat de la llei
de memòria democràtica
a Tomben l’esmena a la proposta del PSC i queda pendent encaixar el contingut amb
la llei prevista pel govern a La ultradreta critica que ERC i el PSOE no demanin perdó
Jordi Alemany
BARCELONA

El Parlament va rebutjar
ahir paralitzar el debat sobre la tramitació d’una llei
de memòria democràtica
com pretenia Vox amb
una esmena a la totalitat a
la proposició que va plantejar el PSC i que no va
prosperar en aconseguir
només el suport del PP.
Els vots favorables al text
dels socialistes, ERC,
Junts, la CUP i ECP, a més
de l’abstenció del Cs, van
permetre que continuï el
tràmit per fer la nova llei.
Els socialistes ja van
presentar la iniciativa el
novembre del 2018, que
d’inici va tenir esmenes a
la totalitat de JxCat i ERC
amb l’argument que ja
preparaven la seva pròpia
llei, però que van acabar
retirant en arrencar el
compromís del PSC a esperar-se per tramitar-les
conjuntament. La pandèmia i les eleccions, però,
van alentir tot el procés.
Ahir el diputat socialista
Ferran Pedret també va
agrair al govern que no hagués presentat unes esmena a la totalitat per poder
discutir els dos textos, i les
diferents formacions que
hi van votar favorablement van exposar els primers dubtes que els generava el text. Hi va haver coincidència en el fet que hi
ha d’haver un marc normatiu integral que reculli i
unifiqui les lleis del memorial democràtic del 2007,
la de fosses del 2009 i la de
reparació jurídica de les
víctimes del franquisme
del 2017 i també per evitar
que episodis similars es repeteixin en un futur. Pedret va assegurar que calia

Treballs d’excavació d’una fossa de la Guerra Civil a l’Alt Àneu l’any passat ■ ACN

Les frases

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

“Les polítiques de
memòria tanquen i
guareixen les ferides
[...] i s’està permetent
la reconciliació”

“Refusem la llei
perquè defensem una
pàtria unida, sense
divisions, lliure i amb
igualtat i prosperitat”

Ferran Pedret

Joan Garriga

DIPUTAT DEL PSC

DIPUTAT DE VOX

Sancions de fins a 150.000 euros
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La proposta del PSC preveu
multes de fins a 150.000 euros per a qui promogui actes
que comportin “descrèdit,
menyspreu o humiliació” per
a les víctimes del franquisme,
o bé honors als que van donar
suport a la dictadura, l’exca-

vació en fosses o altres llocs
de memòria sense prèvia autorització, la construcció en
un terreny on hi ha persones
enterrades, la no conservació
de béns que formin part de
l’itinerari de memòria democràtica, entre d’altres.

la llei davant l’auge de l’extrema dreta, el feixisme i
els seus intents de reescriure la història perquè
ningú els pogués retreure
en el futur que “els temps
eren obscurs perquè nosaltres estàvem callats”.
Maria Jesús Viña (ERC)
hi va trobar a faltar un reconeixement als col·lec-

tius i persones que van ser
víctimes de la repressió
“durant la Transició”. La
diputada de Junts Aurora
Madaula va demanar que
es faci una llei des de l’òptica catalana i, com ERC i la
CUP, va demanar que es
treguin les dates de commemoració d’efemèrides
estatals. Montserrat Vi-

nyet (CUP) també va demanar que s’hi incloguin
investigacions de la violència ultra posterior a
l’entrada en vigor de l’Estatut i va criticar que no es
digui res dels botxins de
les víctimes. David Cid
(ECP) va demanar que el
Memorial Democràtic depengui del Parlament i no
del govern i que la memòria democràtica s’inclogui
en el currículum escolar,
mentre que Matías Alonso
(Cs) va lamentar que no
s’hi incloguin les víctimes
del terrorisme.
Joan Garriga (Vox) va
defensar l’esmena a la totalitat retraient que al text
no hi aparegués cap paraula de“reconciliació” ni de
“perdó” del PSOE i ERC
per la seva responsabilitat
en crims durant la Guerra
Civil i, de fet, va presentar
una proposta de resolució
per retirar el nom de Lluís
Companys de carrers i edificis públics. Alejandro
Fernández (PP) va lamentar un text ple de prejudicis que era una “esmena a
la totalitat a qualsevol esperit de concòrdia”. ■
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L’estat d’alarma es va usar
per recentralitzar i es va
gestionar de forma opaca
a Ho diu el director de l’IEA en la presentació d’un informe sobre el govern de
la pandèmia a En la segona etapa de Covid-19 la cogovernança va funcionar
Xavier Miró
BARCELONA

El govern espanyol es va
acollir als requisits previstos en la llei per declarar el
primer estat d’alarma durant la pandèmia, però ho
va fer per motius “polítics”, perquè les autonomies haurien pogut gestionar la crisi amb les seves
competències i la cobertura de la llei espanyola a
l’hora de restringir drets
fonamentals. Així ho creu
el director de l’Institut
d’Estudis de l’Autogovern,
Joan Ridao, que ha elaborat un informe sobre les
relacions intergovernamentals en l’Estat autonòmic durant la crisi sanitària i que ahir presentava
junt amb el conseller de
Salut, Josep Maria Argimon. Tant Ridao com Argimon sostenen que hauria estat possible, tal com
ho demostra el fet que la
Generalitat va decretar el
confinament perimetral
de la conca d’Òdena abans
de l’estat d’alarma tot recorrent a la llei catalana de
salut i sense que ho tombés cap tribunal.
La declaració del primer estat d’alarma que
permet al govern central
assumir el comandament
és una decisió “més concebuda per recentralitzar i
donar imatge de poder del
president” Pedro Sánchez, i va acabar sent un
“error” perquè, tenint en
compte que eren les comunitats les que havien de
gestionar la situació, es
van prendre decisions ineficients com ara centralitzar a Madrid el rastreig
de positius, alentir l’arribada de material sanitari i
tractar homogèniament
realitats geogràfiques i sanitàries diferents. Posteriorment, “hi ha un moment en què l’Estat s’adona que no pot gestionar tot
això sense un paper més
rellevant de les comunitats autònomes (CA) en la
gestió ordinària”, sosté Ri-

El comissari José Manuel Villarejo compareixia ahir a la
comissió de la trama Kitchen al Congrés ■ CHEMA MOYA / EFE

Villarejo: “Em
deuen 300.000
de l’Operació
Catalunya”
a“Vam fer hormones per rebaixar la

libido al rei, era problema d’estat ser
tan ardent” a Vincula Pujol i l’emèrit
Sánchez, en una videoconferència amb els presidents autonòmics, l’any passat ■ EFE

“El TC ‹voxificat› considera comparses les comunitats”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Després de defensar que el
marc normatiu autonòmic
era suficient per gestionar la
pandèmia i que el mateix
Consell d’Estat va recomanar
al govern espanyol que modifiqués la llei estatal per precisar les “mesures oportunes”,
Ridao apunta al problema
major que es pot confirmar
en pocs dies: “La cogover-

nança que es va fer a base de
prova i error pot ser declarada inconstitucional d’aquí a
pocs dies per la deriva voxificadora del Tribunal Constitucional.” Qui va ser fins fa poc
lletrat major del Parlament
recorda que el TC “es va carregar” l’estat d’alarma en
considerar que, per raons
d’ordre públic, s’havia d’haver

recorregut a l’estat d’emergència, que hauria deixat les
autonomies sense cap paper.
“Aquell qui hauria de tenir un
paper primordial és qui té les
competències ordinàries en
sanitat”, defensa Ridao, però
afegeix que “el Constitucional considera que les CA són
autèntiques comparses” en
una crisi sanitària.

dao. És en aquell moment
que es recorre a la “cogovernança, més respectuosa”, amb la gestió de les autonomies, i per això Ridao
fa un balanç “raonablement positiu” d’aquesta
segona etapa.
L’informe de l’IEA indica que l’Estat va convertir
l’organisme sectorial del
Consell Interterritorial del
Sistema Nacional de Salut
(CISNS) que fins aleshores feia de facilitador dels
acords entre Estat i autonomies en un òrgan de

gestió “vertical”, que ja no
recomanava o consensuava sinó que adoptava decisions “de compliment obligat” per a les CA. En
aquesta situació donada,
el conseller de Salut diu
que el preocupa més que
aquest
“comandament
únic” es mantingui en el
futur en un escenari de
pandèmia controlada: “La
relació entre governs va
ser correcta, però sempre
hi ha el perill de recentralització, i en alguns moments el perill ha estat i se-

gueix sent evident.”
Ridao, a més, assenyala
l’“opacitat” del CISNS, de
les decisions del qual ha
estat “molt difícil” obtenir
informació d’actes i ordres
del dia que va elaborar.
De “fallit i inoperant”
qualifica el funcionament
de la conferència de presidents que, excepte en el
cas dels fons europeus, només va servir perquè el
president Sánchez informés a la resta dels acords
ja presos pel Consell de Ministres. ■

David Portabella
MADRID

José Manuel Villarejo ja va
airejar que les clavegueres
estan en deute amb ell per
haver-se embrutat en
l’Operació Catalunya –“He
anticipat diners que mai
m’han tornat”, va dir el 27
de maig al Congrés dels Diputats– i ahir, de nou en la
comissió d’investigació de
la Kitchen, hi va aportar la
xifra: “L’Estat em deu
300.000 euros de l’Operació Catalunya. Em deien:
«Avança’ls tu i ja ho trobarem.» Em demanen fins i
tot que avanci 500.000 euros per un servidor secret
que hi havia a Telefónica
per a accés de la Policia i la
Guàrdia Civil, s’avaria i em
diuen: «Avança tu els diners»”, va relatar.
Segons Villarejo, “en
l’Operació Catalunya existia un error important:
considerar que calia protegir el clan Pujol per les vinculacions que tenia amb
altes instàncies de l’Estat
compartint
comptes”.
“Pujol compartia comptes
amb el rei?”, exigia Gabriel

Rufián (ERC). “No em faci
complicar més la vida”, va
dir Villarejo. “Ja ho dic jo:
Pujol compartia comptes
amb el rei a l’estranger”,
oferia Rufián. “Bé”, va acatar Villarejo, que també va
relatar la cita amb Mariano Rajoy el març del 2014
a Génova per la Kitchen. El
més xocant, però, va ser el
capítol de la libido de Joan
Carles I: “Vam fer hormones per rebaixar-li la libido
al rei perquè es considerava un problema d’estat que
fos tan ardent.”
Si davant Mireia Vehí
(CUP) Villarejo incloïa José Zaragoza entre els ordenants de l’Operació Catalunya, Josep Pagès (Junts)
li va arrencar al comissari
una defensa del terrorisme d’estat: “No crec que
els GAL fossin un error.”
Sobre què faria l’Estat per
evitar un nou referèndum,
Villarejo lamenta el vigor
perdut: “L’esperit dels Terços de Flandes ha desaparegut dels cromosomes espanyols.” I va repetir un
manament seu: “Amb la
mare i la pàtria, amb raó o
sense ella.” ■

